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STELLING: ICT meet op menselijke maat geschoeid zijn wit ze op tangere termijn 

effectief zijn. 

Informatietechnologie wordt ontworpen om prive- en bedrijfsprocessen 
te ondersteunen. Het is dus een hulpmiddel, door onszelf in het leven 
geroepen. Toch laat de dagelijkse praktijk zien, dat wij ons teveel door de 
'technology-push' laten dicteren en te weinig zelf sturen 
Mijns inziens gaat het erom een optimale synergie tussen mens en JCT 
te creeren. ICT-architecturen zijn b11 uitstek geschikt om zowel zakelijke 
en technische als ook menselijke en organisatorische factoren op elkaar 
af te stemmen. Hier ligt dan ook een belangrijke taak voor de ICT
architect. Om de context te bepalen voor een benadenng van ICT die 
recht doet aan de natuur van de mens zal ik eerst op de achtergronden 
van onze eenzijdige omgang met ICT ingaan. Vervolgens bespreek ik 
een methode die een welbewuste omgang met I CT ondersteunt en die 
zowel voor ICT-architecten a]s voor ICT-gebruikers belangri1k is. 



1 lnleiding 

Mijnheer de Rector Magnificus, beste vrienden en collega's, 
dames en heren, 

Laat mij beginnen met te zeggen, dat ik heel blij ben dat u zich de 
moeite getroost heeft om naar mijn afscheidsrede te komen luisteren. 
Het is voor mij een merkwaardig gevoel om na 15 jaar aan de TU/e 
gewerkt te hebben afscheid te nemen van een groot gedeelte van mijn 
huidige werk, inclusief alle bijbehorende werkrelaties. Dit gevoel is des 
te merkwaardiger, omdat ik eigenlijk nu pas het gevoel heb dat ik mijn 
huidige functie helemaal onder de knie heb en in een bredere context 
kan zien. Gelukkig realiseer ik mij ook, dat dit het goede tijdstip is 
om naar nieuwe horizonten uit te kijken. Ieder einde is tevens een 
nieuw begin en je moet oude dingen loslaten om ruimte te scheppen 
voor nieuwe dingen. Wat dit betreft ben ik de TU/e dan ook dank 
verschuldigd, dat zij mij met het oog op de noodzakelijke personele 
verjonging de kans bood om vervroegd met pensioen te gaan waardoor 
die ruimte voor nieuwe dingen nu ook daadwerkelijk kan ontstaan. 
Dit is dus een ideaal tijdstip voor een terugblik op het verleden en 
een vooruitblik op de toekomst. Hoewel een refiectie op de afgelopen 
periode op een moment als dit niet ongebruikelijk is, zal ik de 
verleiding weerstaan mijn afscheidsrede te gebruiken om terug te 
kijken op het werk van de afgelopen levensperiode, op alle systemen, 
artikelen, proefschriften en afstudeerscripties waaraan ik een bijdrage 
mocht leveren. Vandaag wil ik met u mijn visie delen op de toekomst 

van de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in een brede 
maatschappelijke en menselijke context. Na al mijn omzwervingen 
door het vakgebied raak ik er steeds meer van overtuigd, dat ICT op 
menselijke maat moet zijn geschoeid, wil zij op langere termijn 
effectief zijn. 
Nu denkt u wellicht, dat ik mij onder de ICT-profeten zal scharen en 
het zoveelste lyrische verhaal ga houden over nieuwe technologische 
uitdagingen en mogelijkheden. Over de ongekende mogelijkheden van 
Internet. Over 'ubiquitous computing', wat zoveel betekent als de 
alomvattende beschikbaarheid van computerdiensten, bijvoorbeeld via 
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mobiele communicatie en huizen die gevuld zijn met onzichtbare 
hardware en software. Of over 'wearable computers', computers en 
sensoren die in onze kleren geweven zijn. Of over mechatronica, het 
huwelijk tussen mechanica, elektronica en computers, of over robotica 
en humanoide automaten, et cetera, et cetera. 
Diegenen die zo'n verhaal verwachten, moet ik teleurstellen. Al deze 
dingen zijn zeker interessant en zullen het beeld van de maatschappij 
van morgen mede bepalen. Maar deze ontwikkelingen kunnen 
uiteindelijk ook gekarakteriseerd warden als 'meer van hetzelfde'; het is 
de vraag ofhier wel de grootste uitdagingen voor de toekomst liggen. 
Ik meen van niet en vind het belangrijker, dat wij ons afvragen hoe wij 
met deze nieuwe technische mogelijkheden willen omgaan. 
Dit klinkt misschien vreemd in een tijdperk dat juist gekenmerkt 
wordt door een ongekende ontwikkeling van de ICT die voorlopig geen 
einde lijkt te nemen; een tijdperk waarin dankzij de ICT zelfs over 
nieuwe economische wetten gesproken wordt en waarin ongeevenaarde 
economische groei in het verschiet ligt. Maar wie de moeite neemt 
om onder de oppervlakte te kijken, kan ook de schaduwzijden van 
deze ontwikkeling zien. Dankzij de automatisering is onze productiviteit 
in ongekende mate gestegen, maar dit houdt tevens in dat een groot 
gedeelte van de werkende bevolking steeds minder tijd heeft om van 
onze verworvenheden te genieten en echt, <lat wil zeggen menswaardig 
en gebmikmakend van al onze mogelijkheden, te leven. Dankzij de 
telecommunicatie is de wereld een dorp geworden, maar in menselijk en 
emotioneel opzicht zijn wij vaak verder van elkaar verwijderd clan ooit. 
Met een muisklik kunnen wij een grote hoeveelheid nuttige gegevens 
in huis halen, zoveel zelfs, <lat wij onder een informatievloed bedolven 
dreigen te warden en de grootste moeite hebben om door de bomen 
het bos nog te zien. Hoewel het nog te vroeg is om <lit echt te kunnen 
beoordelen, dreigt een tweedeling van de wereld in 'haves and have 
nots', in groepen en volkeren die wel over informatie en economische 
middelen beschikken en zij voor wie <lit niet geldt. Wat wij bijvoorbeeld 
in de W AO-statistiek kunnen zien, is een alarmerende stijging van 
'burned out'-gevallen, maar ook hier zijn de oorzaken nog complex en 
onduidelijk. 
Door de grootschaligheid van deze fenomenen treedt ook nog een 
aantal onplezierige neveneffecten op: onze samenleving wordt steeds 
afhankelijker van de correcte werking van steeds complexere en 
steeds minder beheersbare systemen. Een paar maanden geleden werd 
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door de landelijke ontregeling van bet treinverkeer als gevolg van 
een computerstoring weer eens goed duidelijk hoe kwetsbaar onze 
maatschappij is. De complexiteit van onze ICT-voorzieningen zorgt 
er ook voor, <lat wij steeds meer tijd kwijt zijn met oneigenlijk 
werk, 'fuzzy work'. Denk maar aan bet oplossen van alle mogelijke 
computerprablemen, bet leren kennen van nieuwe pragramma's en bet 
vinden van de weg door de jungle van nieuwe mogelijkheden. Last 
but not least zorgt de JCT door de schaalvergrating die zij mogelijk 
maakt voor grate milieuprablemen, hoewel zij zelf een redelijk schone 
technologie is. Kortom, in mijn beleving loopt onze maatschappij op alle 
mogelijke plaatsen behoorlijk uit bet evenwicht. 
Het is een van de belangrijkste opgaven van een universiteit, dames 
en heren, om maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te beschouwen, 
erap te reflecteren en toekomstvisies te ontwikkelen. Onder de druk van 
slinkende budgetten en prestatie-indicatoren gebeurt dit mijns inziens 
veel te weinig, zeker aan technische universiteiten. Daarmee bewijzen 
wij onszelf, de maatschappij en de studenten die deze maatschappij in 
de toekomst moeten besturen geen goede dienst. Dit is voor mij mede 
een overweging om het vandaag niet over mijn vakgebied in engere zin 
te hebben, maar over zijn maatschappelijke context. Naast een kritische 
beschouwing wil ik een paging doen om begaanbare paden naar de 
toekomst uit te stippelen en zo een bijdrage te leveren aan een bewustere 
omgang met I CT. 
Ik wil beginnen met een verkenning van de menselijke context van de 
informatica. Een context die wij geneigd zijn te vergeten en die op de 
langere termijn misschien zelfs belangrijker is dan bet vakgebied zelf. 
Want, dames en heren, laat ik het aan het begin van deze rede duidelijk 
stellen: ik maak mij grate zorgen over de eenzijdige, door de technologie 
gedirigeerde manier waarap wij met ICT bezig zijn. Wij dreigen de 
'conditio humanis', 'de menselijke maat', uit het oog te verliezen. De 
uitdaging is mijns inziens dus het vinden van een nieuwe balans tussen 
mens en machine in het algemeen en tussen mens en I CT in bet 
bijzonder. Mij lijkt het nu ook tijd om meer aandacht te besteden aan 
de menselijke en maatschappelijke aspecten van het gebruik van ICT. 
Er zijn een heleboel economische en maatschappelijke indicaties, <lat 
de eerste ICT-golf aan bet afvlakken is en wij ICT als een alledaagse 
verworvenheid beginnen te zien die vooral op haar gebruikswaarde 
beoordeeld moet warden en niet alleen maar op haar nieuwswaarde en 
technologische vooruitstrevendheid. 

Op weg naar evenwicht 



Over de mogelijkheden om de relatie tussen mens en ICT weer 
evenwichtiger te maken heb ik de afgelopen jaren veel nagedacht. Mijn 
visie daarop wil ik graag vandaag met u delen. Ik doe <lit zeker niet vanuit 
technofobie. Anders was ik nooit zo lang op deze plaats gebleven en had 
ik niet met zo veel plezier aan het vinden van nieuwe technologische 
oplossingen gewerkt. Ook wil ik beslist niet pleiten voor een beperking 
van de technologische voomitgang. Dit is in het verleden al vaker, 
zonder succes, geprobeerd, onder anderen door mijn beroemde collega 
Jozeph Weizenbaum die een moratorium op het ontwikkelen van nieuwe 
ICT eist zolang haar maatschappelijke gevolgen niet duidelijk zijn [9]· 
Een meer realistische manier om de weegschaal weer in balans te 
brengen lijkt mij het verzwaren van de andere kant. De vraag is hoe <lit 
gerealiseerd kan warden. 
Mijn betoog zal gaan over een EFFECTIEVE OMGANG MET ICT: de 
essentiele gezichtspunten om een evenwichtige toepassing van ICT te 
bereiken. In tegenstelling tot de zeker noodzakelijke efficientie in de 
toepassing van ICT gaat het mij hierbij meer om effectiviteit op de 
lange termijn, in de zin van een optimalisatie van het totale systeem: 
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mens en ICT, balans tussen doelen en middelen, de juiste dingen 
doen op het juiste moment. Met andere woorden: het gaat mij om het 
evenwicht tussen een holistische en een merendeels reductionistische 
kijk op de toepassing van computers. 

Ik zal mijn rede als volgt opbouwen: 
• In hoofdstuk 2 ga ik in op de samenhang tussen mens en 

technologie. Ik wil laten zien dat de ontwikkeling van de technologie 
in het algemeen, en van ICT in het bijzonder, geen autonoom 
gebeuren is maar door onszelfbepaald wordt, ofbeter gezegd, 
bepaald zou moeten worden. Ook wil ik duidelijk maken, dat er 
aan DRIE vooRWAARDEN voldaan moet zijn om de ontwikkeling van 
technologie zelf te kunnen sturen. 
r Het verwerven van meer bewustzijn voor de mechanismen die 

aan dit proces ten grondslag liggen: wat zijn de sterktes en 
zwaktes van I CT en hoe kan daarmee optimaal rekening worden 
gehouden? De rest van mijn rede zal vooral over dit punt gaan. 

2 Een heldere visie en duidelijke doelstellingen met betrekking tot 
de toepassing van ICT: wat willen wij wel en wat willen wij niet? 

3 Een bezinning op onze normen en waarden: wat is aanvaardbaar 
en wat niet? 

• Vervolgens licht ik in hoofdstuk 3 toe waarom architectuur zo 
belangrijk is om menselijke behoeftes en technologische 
mogelijkheden met elkaar in evenwicht te brengen. Ook wat ik 
onder architectuur versta, zal ik in hoof dstuk 3 nader toelichten. 

• Na deze bepaling van de context kom ik in hoofdstuk 4 tot de 
kern van mijn rede: mijn visie op de bewuste en effectieve omgang 
met ICT. Daarbij zal ik architectuur als kapstok hanteren voor de 
praktische toepassingen van mijn model. 
Uiteindelijk wil ik in hoofdstuk 5 het besprokene nog een keer op 
een andere manier samenvatten: wat is de diepere betekenis van 
evenwicht en wat zijn de verantwoordelijkheden van de !CT-architect 
en de ICT-gebruiker? 

Om mijn betoog aan te scherpen zal ik aan het begin van ieder hoofdstuk 
stellingen formuleren die ik in de rest van het hoofdstuk toelicht. 
Een overkoepelende stelling staat aan het begin van het verhaal, in de 
samenvatting. 
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2 

STELLING: 

STELLING: 

Mens en Technologie 

Onze onbewuste en niet op het geheel gerichte omgang met ICT 

heeft tot gevolg dat wij deze technologie en haar gevolgen te weinig 

richting geven, te veel achter de ontwikkelingen aanhollen en ans 

door de 'technology-push' laten dicteren. 

Om te voorkomen dat wij ons te makkelijk door de technologie 

laten meeslepen, is inzicht nodig in het scheppingsproces en de 

maatschappelijke uitwerkingen van technologie. Op basis van dit 

inzicht kunnen vervolgens heldere visies, strategieen, doelstellingen 

en plannen ontwikkeld warden. 

Van een afstand bekeken heeft de ontwikkeling van de ICT vanaf 
de tweede wereldoorlog veel weg van een volstrekt zelfstandig en 
onbestuurbaar proces. Denk maar aan de zogenaamde wet van Moore 
die zegt dat de snelheid en geheugencapaciteit van computers ongeveer 
elke 18 maanden verdubbelen. In werkelijkheid is dit proces minder 
autonoom dan het lijkt en zijn wij alleen maar zo gefascineerd door ons 
zelf geschapen 'speelgoed', dat wij vergeten om dieper over oorzaak en 
gevolg van ons eigen handelen na te denken. Het ontbreekt ons vaak 
aan inzicht in de processen die tot het scheppen en toepassen van 
nieuwe technologie leiden. lmmers: ICT is alleen een middel tot een 
doel en staat niet op zichzelf. Hierover zijn door mijn collega's van 
wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen veel wijze dingen gezegd: 
zie bijvoorbeeld [3) en [71· Ik wil daarom hier alleen de grote lijnen 
samenvatten voor zoverre deze voor de rest van mijn betoog belangrijk 
zijn. 
Het woord technologie is afgeleid van het Griekse woord 'techne', wat 
zoveel betekent als handwerk, kunst, wetenschap en list. Het is voor 
iedereen duidelijk, dat technologische artefacten door onszelf ontworpen 
en gebouwd worden. Waar wij veel minder bij stilstaan is het feit 
dat elk technisch product een materialisatie is van bepaalde aspecten 
en vaardigheden van de mens , met name van zijn denkprocessen. 
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AFBEELDING 1: 

de technologie

carrousel. 

Wij gebruiken bijvoorbeeld onze handen als grijpwerktuigen en de 
ervaringen die wij daarmee opdoen brengen ons op het idee om een 
gespecialiseerd grijpwerktuig, een tang, te maken. Daarvoor moeten 
wij eerst de werking van de hand goed bestuderen, de wetmatigheden 
proberen te begrijpen, een ontwerp van een tang maken en realiseren 
en uiteindelijk haar werking weer in de praktijk toetsen. Deze volgorde 
geeft tevens in een nutshell de essentie van technische wetenschappen 
weer. Ook een computer en de bijbehorende programma's kan men 
alleen ontwerpen als men de wetten van de natuurkunde, de wiskunde 
en de logica beheerst. Bij alles wat wij maken verwerkelijken wij dus 
onze gedachten. 
Het is nu belangrijk dat u zich realiseert dat er, afhankelijk van 
onze visie, normen en waarden, verschillende manieren van denken 
zijn: bijvoorbeeld speels of doelgericht, egoi:stisch of altrui:stisch, op 
winst of op duurzaamheid georienteerd. Onze gedachten op hun beurt 
bepalen vervolgens ons handelen en daarmee de richting waarin de 
technologie zich ontwikkelt. Dit scheppingsproces wordt in de rechter helft 
van afbeelding 1 gevisualiseerd. 

M~n~ & !\-faabchapptJ 
V1s1e 

Normt:!n & Waatden 

\ttefart..,n 

De linker helft van afbeelding 1 schetst het proces van de befnvloeding 
van mens en maatschappij door technologie. Iedereen ervaart dagelijks 
hoe sterk het gebruik van technische artefacten ans hele leven verandert. 
Naarmate wij aan nieuwe technologie wennen verschuiven ook onze 
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normen en waarden alsmede onze visie op de toekomst. Terugkijkend 
op de ontwikkeling van de industriele en postindustriele maatschappij 
kunnen wij dit van dichtbij meebeleven. De ontwikkeling van de 
stoommachine, de scheikundige industrie, de automobiel en de ICT 
zijn daar goede voorbeelden van. Een interessant fenomeen dat ik 
alleen terzijde wil noemen is het feit dat wij tevens geneigd zijn om 
de heersende technologie als metafoor voor onszelf te gebruiken: de 
mens als mechanisch systeem (uurwerk), als scheikundige fabriek en 
als informatieverwerkend systeem (computer) zijn maar een paar van 
deze metaforen. Oat deze een vrij kortzichtige kijk op de menselijke 
natuur geven, zal iedere bioloog of psycholoog bevestigen. De door 
ons geschapen technologieen bei:nvloeden dus op hun beurt weer ons 
denken, waarmee de cirkel zich sluit. 
Als informaticus bestudeer je voor het grootste deel van je tijd de 
gedetailleerde werking van computers op het niveau van de wiskunde 
en de natuurkunde. Als je de kranten en de I CT-folders voor de 
gewone gebruiker bestudeert, gaat het ook hier merendeels om basale 
kwesties zoals de snelheid van computers en communicatielijnen, 
om opslagcapaciteiten en om details van de functionaliteit. Aan 
de maatschappelijke gevolgen wordt hooguit in economische context 
aandacht besteed. Als het over de fysieke gevolgen voor de individuele 
gebruiker gaat, wordt alleen over RSI gesproken en over de psychische 
gevolgen lees je nauwelijks iets. Deze simplistische en eenzijdige 
benadering van ICT heeft mij altijd zeer verbaasd, omdat ICT 
uiteindelijk slechts een middel tot een doel is. In mijn ogen is het 
daarom de hoogste tijd aandacht aan het geheel van oorzaak en gevolg 
te schenken en niet langer net als de toverleerling in het gelijknamige 
verhaal van Goethe met verbazing en schrik naar de geesten te kijken die 
wij hebben opgeroepen. 
De twee in afbeelding r getoonde bewegingen vormen een carrousel. 
Hoe krachtiger de technologie is en hoe verregaander de invloeden van 
haar artefacten zijn, des te sneller draait hij. Doordat de toepassingen 
van JCT nog steeds snel groeien en zo ongeveer alle gebieden van 
het dagelijkse leven sterk be1nvloeden of zelfs radicaal veranderen, zal 
daaraan voorlopig geen einde komen. Wij staan in een dubbele rol 
letterlijk in het midden van deze carrousel en houden hem in beweging: 
aan de ene kant zijn wij de veroorzakers van deze ontwikkeling en doen 
wij ons best om de ICT verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door de 
geldigheid van de wet van Moore steeds verder op te rekken. Aan de 
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andere kant ondergaan wij de voor- en nadelen van de vooruitgang van 
de ICT op een heel onbewuste manier. Wij maken dankbaar gebruik van 
de verworvenheden van ICT die ons als het ware in de schoot vallen. 
Denk aan: Internet, mobiele communicatie en productiviteitsverhoging. 
Maar wij zijn ook lijdend voorwerp, omdat we het idee hebben <lat wij 
steeds haastiger achter de vooruitgang aan moeten hollen. Dit tast niet 
alleen onze levenskwaliteit aan, maar leidt er ook toe dat wij onszelf 
steeds minder tijd voor reflectie en bezinning gunnen. Het gevolg is, 
dat wij de ontwikkeling van technologie nog onbewuster ondergaan en 
daarmee wordt de carrousel een vicieuze cirkel. 
Het punt is, geachte aanwezigen, dat dit alles helemaal geen natuurwet 
is maar het gevolg van onze onbewuste omgang met technologie in bet 
algemeen en met ICT in bet bijzonder. Het doorbreken van deze vicieuze 
cirkel is dan ook alleen mogelijk, als wij ervoor kiezen de volgende drie 
voorwaarden te verwezenlijken. Wij moeten meer inzicht ontwikkelen 
in de krachten die wij met ICT manipuleren: wat zijn de sterktes en 
zwaktes van ICT en hoe kunnen wij daarmee optimaal rekening houden? 
Wij moeten een heldere visie en duidelijke doelstellingen met betrekking 
tot de toepassing van ICT ontwikkelen: wat willen wij wel en wat willen 
wij niet? Wij moeten ons op onze normen en waarden bezinnen: wat is 
aanvaardbaar en wat is <lat niet? 
In bet vervolg van dit verhaal zal ik mij vooral met de eerste voor
waarde bezighouden. Daarmee wil ik zeker niet suggereren <lat normen 
en waarden niet even belangrijk zijn. Zij hebben echter met levens
beschouwelijke en ethische vragen te maken die een diepergaande 
beschouwing vereisen dan in <lit bestek mogelijk is. 
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STELLING: 

STELLING: 

Architectuur als kritisch 
integratiepunt tussen mens en ICT 

Het definieren van de architectuur van een systeem is de meest 

geschikte ontwerpfase om technologische mogelijkheden en 

menselijke behoeften op elkaar af te stemmen, dat wit zeggen: 

om ICT op 'menselijk maat' toe te passen. Dit geldt met name 

voor de domeinarchitectuur. 

Het waarborgen van de menselijke maat in een architectuur houdt 

veel meer in dan het ontwerpen van een goed gebruikersinterface. 

Waarom is architectuur nu zo belangrijk voor het samenbrengen van 
mensgerichte en technologiegerichte aspecten van ICT-systemen, zoals 
ik eerder beweerd heb? Voor ik daarop inga wil ik uitleggen wat de 
architectuur van een ICT-toepassing of een ICT-systeem is. Een 
ARCHITECTUUR beschrijft de essentiele componenten van een systeem, 
de relaties tussen deze componenten en met hun omgeving, en de 
principes voor het verdere ontwerp en de evolutie van het systeem [2]. 
Een architectuur van een ICT-systeem is dus niet meer dan een ontwerp 
op hoog niveau dat aan een aantal specifieke eisen moet voldoen die ik 
hier buiten beschouwing zal laten. 

Wat een architectuur interessant maakt, is dat het de vroegste fase 
in de ontwikkeling van een systeem is, waar de wensen - meestal 
'requirements' genoemd - van de belanghebbenden samengebracht 
worden met de mogelijkheden van de technologie. In afbeelding 2 

worden de wensen van de belanghebbenden uitgebeeld door het vakje 
'WAT?' en door de drie kringen met de bijbehorende aspecten zoals 
functionaliteit, gebruikswaarde, kosten, et cetera. De mogelijkheden 
van technologie zijn in afbeelding 2 gesymboliseerd door het vakje 
'HOE?' en door de drie kringen met de bijbehorende structuren van het 
systeem, de hardware en de software. De belanghebbenden - in vaktaal 
meestal 'stakeholders' genoemd - zijn niet alleen de opdrachtgevers en 
de gebruikers van een systeem, maar ook de technici die het moeten 
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AFBEELDING 2: 

afstemming en 

coordinatie tijdens 

de architectuurfase 

van een systeem. 

HW = hardware 

SW= software 

bouwen, de servicemensen die het moeten onderhouden, enzovoort. 
In de architectuurfase moet dus een intensieve coi::irdinatie plaatsvinden, 
enerzijds tussen de verschillende stakeholders onderling, anderzijds 
tussen de stakeholders en de architect. In afbeelding 2 wordt dit door de 
twee dubbelzijdige pijlen gesymboliseerd. 
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De bovengenoemde afstemming geeft in principe ook de mogelijkheid 
om het systeem zodanig te ontwerpen dat het niet alleen met de directe 
eisen zoals functionaliteit en prestatie rekening houdt, maar ook op 
menselijke maat geschoeid is. Ik zeg bewust "in principe", omdat dit veel 
meer bewustzijn voor maatschappelijke en menselijke vraagstukken van 
de ICT-architecten eist dan in het algemeen het geval is. Dit gebrek 
aan aandacht voor maatschappelijke en menselijke vraagstukken komt 
voort uit de reductionistische traditie van waaruit hedendaagse technici 
opgeleid worden. Vanuit een holistische visie (zie hoofdstuk 4) is het 
vanzelfsprekend om een ICT-systeem in overeenstemming met zijn 
omgeving te ontwerpen. Het gemis aan de daarvoor benodigde 'zachte' 
vaardigheden geldt zeker voor de huidige ICT-architecten die meestal 
uit de techniek komen en een vrij technisch-reductionistische insteek 
hebben. Hier ligt dus een uitdaging voor opleidingen zoals de onze. 
Onderwijs toekomstige architecten niet alleen in de 'harde' aspecten 
van het vak, maar ook in de 'zachte' kanten: samenwerken met andere 
disciplines, goed luisteren, onderhandelen en afstemmen, gevoel ont
wikkelen voor maatschappelijke, menselijke en politieke vraagstukken. 
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AFBEELDING 3: 

wat zijn de 

kritische 

architectuur

problemen? 

Tot nu toe heb ik steeds over de architectuur van 'een systeem' gesproken 
en velen van u denken nu misschien, dat ik automatisch een ICT
systeem bedoel. In feite is dit slechts een soort architectuur. 
Afbeelding 3 laat een gebruikelijke indeling in drie soorten architecturen 
zien [1] . DoMEINARCHITECTUREN beschrijven de structuur van een 
domein van menselijke activiteit door middel van objecten en processen 
die entiteiten in het toepassingsdomein representeren. Ook als deze 
processen door ICT ondersteund worden, heeft de domeinarchitectuur 
slechts indirect met ICT te maken, omdat zij het totale 'mens-ICT
systeem' beschrijft en ICT alleen een middel tot het doel is. 
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In het geval van administratieve systemen spreekt men vaak ook over een 
'businessarchitectuur' met de bijbehorende businessprocessen. Typische 
businessprocessen zijn inkoop, fabricage en orderverwerking. Typische 
businessobjecten zijn mensen (bijvoorbeeld klanten en medewerkers), 
fabrieken, afdelingen, orders en alle mogelijke andere hulpmiddelen. 
Als de businessprocessen door ICT ondersteund worden, horen ook 
ICT-systemen tot de hulpmiddelen. 

Voor ingebedde systemen, dat wil zeggen ICT-systemen die onderdeel zijn 
van een grater systeem en aan de buitenkant niet als computersysteem 
herkenbaar zijn, hangen de objecten en processen die voor de 
domeinarchitectuur belangrijk zijn sterk af van het soort systeem. 
Typische voorbeelden van ingebedde systemen zijn telefooncentrales, 
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kopieermachines, medische apparaten, televisietoestellen en 
'intelligente' koelkasten. Voor een computergestuurde telefooncentrale 
zijn de elementen van de domeinarchitectuur bijvoorbeeld de 
mensen die willen bellen, de mensen die het systeem beheren, 
het telefonienetwerk, de interfaces tussen het netwerk en de 
telefooncentrale, de signaleringsprotocollen die nodig zijn om de 
telefoonverbindingen te managen en de gegevensstromen 
(gedigitaliseerde spraak) door het netwerk. 

APPLICATIEARCHITECTUREN beschrijven de applicatiesoftware die de 
domeinprocessen ondersteunt, zoals fabricagebesturingsprogramma's, 
administratieve software en workfiow-systemen. Uiteindelijk komen 
wij bij de ICT-ARCHITECTUUR die het hardware-(HW) en 
software-(SW-)platform beschrijft (in termen van computersystemen, 
communicatienetwerken, besturingssystemen, databases, enzovoort) 
waarop de applicatieprogramma's kunnen draaien. Hier gaat het met 
name om technische problemen op het gebied van de klassieke hardware 
en software engineering waarop universiteiten en bedrijven zich op het 
ogenblik hoofdzakelijk concentreren. 
De menselijke maat, en daarmee ook de organisatorische en 
maatschappelijke context, speelt met name bij domeinarchitecturen 
een belangrijke rol, omdat hier bepaald wordt welke processen 
wel of niet door ICT ondersteund worden. Dit wordt door de 
driehoek aan de linkerkant van afbeelding 3 gesymboliseerd. Fouten 
en onevenwichtigheden in de domeinarchitectuur brengen op langere 
termijn veel grotere risico's en kosten met zich mee dan problemen 
in de ICT-architectuur. Bij het ontwerpen van een ICT-architectuur 
daarentegen vormen de omvang en de complexiteit van hardware en 
software het grootste risico en daarmee ook de belangrijkste uitdaging 
voor de !CT-architect. Dit wordt aangegeven door de driehoek aan de 
rechterkant van afbeelding 3. Dit probleem heeft te maken met de 
moeilijk bevatbare complexiteit van 'meer van hetzelfde' (miljoenen 
schakelingen en programmaregels) en de bijbehorende communicatie
en coordinatieproblemen binnen het implementatieteam. "Keep it 
simple" is dan ook het belangrijkste credo voor een !CT-architect. 
Daarmee wil ik trouwens niet zeggen, <lat domeinarchitecturen niet 
complex zijn. Alleen ligt de complexiteit hier op een gebied waar 
wij al heel lang mee vertrouwd zijn; deze is daardoor makkelijker te 
doorschouwen. 
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Als wij het over de menselijke maat op het gebied van de 
applicatiearchitecturen hebben, zijn de eerste termen die opkomen: 
gebruikersinterface en ergonomie. Het heersende paradigma luidt 
dan ook dat gebruikersvriendelijkheid overeenkomt met een goede 
gebruikersinterface. Hoe belangrijk ook, dit is niet het enige gebied dat 
de bruikbaarheid van een ICT-systeem bepaalt. De praktijk laat zien, dat 
de architectuur ook een sterke invloed op de 'touch and feel' van het 
systeem heeft. Op de gebruiker mag het systeem dan als een 'black box' 
overkomen, de ideeen waarmee het ontworpen is zijn op veel plaatsen 
zichtbaar: in de functionaliteit van het systeem en de toegankelijkheid 
van de functies {wat vond men belangrijk en wat niet?), in de samenhang 
tussen de verschillende functies (welke veronderstellingen had men 
over de werkwijze?), in de prestatie, betrouwbaarheid en veiligheid van 
het systeem (hoe belangrijk vond men de correcte werking voor de 
gebruiker?), et cetera. 

Dit heeft te maken met de normen, waarden en doelstellingen van 
de architecten en de verschillende stakeholders: klassieke tayloristische 
organisaties hebben de neiging om sterk hierarchisch gestructureerde 
systemen te ontwerpen met een hierarchische applicatiestructuur, 
hierarchische menustructuren, hierarchische toegangsrechten, et cetera. 
De andere kant van het spectrum wordt gevormd door nauwelijks 
gestructureerde systemen zoals Internet en agentensystemen, waaraan 
vlakke, dynamische organisaties hun voorkeur geven. Met andere 
woorden: de denkbeelden van de ontwerpers die in bet ontwerp van 
een ICT-systeem, en met name in zijn architectuur verwerkt zijn 
{zie hoofdstuk 2), tonen zich ook aan de buitenkant. Daaruit volgt 
onmiddellijk, dat de menselijke maat tot in alle details van een ICT
systeem doorgevoerd moet worden. Dit ligt in het verlengde van het 
architectuurdenken dat ook tot in de diepste lagen van een systeem 
doorgetrokken moet worden. 

Het is van groot belang, <lat de verschillende soorten architecturen goed 
op elkaar zijn afgestemd en niet volgens verschillende paradigma's 
en technieken zijn ontworpen. Deze afstemming wordt ook wel 
architectural alignment genoemd. In de praktijk werken verschillende 
groepen mensen op verschillende tijdstippen en locaties aan deze 
drie soorten architecturen en zijn afstemming en consistentie een 
groot probleem. Ook daarom is het nodig, dat architecten over de 
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nodige 'zachte' vaardigheden beschikken en de problemen in de andere 
domeinen kunnen begrijpen. 

Tot slot van dit hoofdsmk wil ik nog ingaan op de kosten en risico's die 
met ontwerpbeslissingen over architechlren zijn gemoeid. Hoe eerder in 
de ontwerpcyclus de beslissingen genomen worden, des te groter zijn 
de risico's. Dit komt door beslissingen die later gecorrigeerd moeten 
worden, bijvoorbeeld omdat zij niet implementeerbaar zijn of met 
onevenredig hoge kosten gepaard gaan. Een vaak gebruikte vuistregel 
luidt, dat in de architechlurfase 90% van de kosten in 10% van de tijd 
bepaald wordt. Dit betekent dus, dat de domeinarchitecmur het meest 
kritische gedeelte is; iets wat iedere business manager zal beamen (zie 
ook afbeelding 3) . Dit is opnieuw een indicatie voor het grote belang 
van een goede afstemming tussen stakeholders en architecten, met 
name wat de menselijke en maatschappelijke context van het systeem 
betreft. Helaas is het nog steeds zo, dat men zich voornamelijk 
op technische fouten in de ICT-architechlur concentreert, omdat die 
om te beginnen het meest in het oog springen. Bovendien kunnen 
de gevolgen eenvoudig gekwantificeerd worden, bijvoorbeeld als een 
product teruggehaald moet worden vanwege een technisch mankement. 
Zwaktes in de domeinarchitechlur, bijvoorbeeld op grond van een 
mismatch mssen bedrijfsculmur en informatiesysteem, zijn vaak nog 
veel duurder, maar ook veel moeilijker op te sporen en te kwantificeren. 
Omdat problemen van een architecmurlaag ook uitwerkingen op de 
andere lagen hebben, is de boven genoemde 90/10-regel ook een reden 
waarom het in de vorige alinea genoemde 'architechlral alignment' zo 
belangrijk is. 
De in dit hoofdsmk beschreven problemen bij het ontwerpen van 
architechlren kunnen tevens als een indicatie gezien worden voor het 
belang van een goede en brede architectenopleiding. 
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4 

STELLING: 

STELLING: 

Effectief omgaan met ICT 

Effectief omgaan met ICT betekent het nastreven van een 'win-win

situatie' tussen mens en ICT, ofwel van een totaalsysteem dat de 

sterktes van mens en machine combineert. 

Het ontwikkelen van inzicht, strategieen en doelstellingen voor het 

optimaliseren van het totale 'mens-ICT-systeem' is alleen mogelijk 

vanuit een spirituele visie. 

In hoofdstuk 2 heb ik aan de hand van afbeelding 1 uitgelegd, dat 
artefacten materialisaties zijn van aspecten van de mens, met name van 
zijn denkprocessen. Dit houdt tevens in, dat technische producten ten 
opzichte van de mens steeds eenzijdig zijn; zij vergroten als het ware 
een aspect van de mens uit en ontwikkelen het tot in het extreme: 
motoren ontwikkelen een grate kracht maar die kan alleen heel eenzijdig 
toegepast warden, auto's zijn snel maar kunnen zich alleen op gebaande 
wegen voortbewegen; computers kunnen vele miljarden keren sneller 
rekenen clan de mens maar ze missen ten ene male begrip van wat 
ze doen. Ook de in hoofdstuk 2 genoemde wet van Moore voor de 
vergroting van computersnelheid en geheugencapaciteit is een mooi 
voorbeeld van zo'n extreme ontwikkeling in de JCT. 
Eenzijdigheid brengt altijd het gevaar van overdrijving en 
onevenwichtigheid met zich mee. Een onevenwichtigheid heeft op 
haar beurt op kortere oflangere termijn negatieve gevolgen. Een 
in principe positieve eigenschap verandert door overdrijving in een 
negatieve eigenschap. Wij kennen dit van onszelf maar kunnen 
hetzelfde fenomeen ook bij technologische toepassingen waarnemen: 
verbrandingsmotoren en auto's zijn handig maar veroorzaken tevens 
fileproblemen en het broeikaseffect; computers ondersteunen ons in 
veel opzichten maar schepen ons ook op met een enorme, kunstmatige 
complexiteit en veel onnodig werk. 
Daniel D. Ofman heeft in zijn boek 'Bezieling en kwaliteit in 
organisaties' het bereiken van evenwichtig menselijk functioneren op 
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een zeer heldere manier in beeld gebracht [6]. Ik heb mij door zijn werk 
laten inspireren om een soortgelijk evenwichtsmodel te ontwikkelen 
voor de wisselwerking tussen mensen en ICT. Als een opmerkelijke 
bijkomstigheid wil ik hier vermelden dat Daniel Ofman een "TU/e
ingenieur met oog voor spiritualiteit" is, zoals in een oud nummer 
van de TU/e-huiskrant 'Matrix' beschreven stond [Sl· Ik vond het heel 
interessant om in dit artikel te lezen: "Ik houd ervan om dingen 
inzichtelijk te maken, te vertalen in modellen. Maar ik wil wel modellen 
die leven, waar spiritualiteit in zit. Spiritualiteit is voor mij leven met een 
visie op het grotere geheel, het is zin geven." 
Hoewel ik al veel langer met mijn evenwichtsmodel bezig ben, vond ik 
het leuk om achteraf door een vakbroeder bevestigd te krijgen, dat ons 
beroep ook een spirituele kant heeft, het leven moet ondersteunen en 
dat dit zich onder andere moet manifesteren in de gebruikte methoden 
en technieken. Dit betekent voor mij ook dat de doelstellingen die, naast 
inzicht, nodig zijn om de in hoofdstuk 2 beschreven vicieuze cirkel van 
de technologie te doorbreken alleen vanuit een spirituele visie gevonden 
kunnen worden. 
Aan Ofmans definitie van spiritualiteit zou ik alleen willen toevoegen, 
dat deze holistische kijk op de werkelijkheid ook niet-materiele dingen 
moet omvatten, zoals gevoel en geest. Dit heeft niets te maken met 
alle mogelijke paranormale verschijnselen, hoewel ik deze niet wil 
uitsluiten. Spiritualiteit is voor mij een diepe, respectvolle en liefdevolle 
verbondenheid met onszelf (onze drijfveren en gevoelens) en de ons 
omgevende wereld: onze medemensen, de natuur en de geestelijke 
wereld. In mijn visie is spiritualiteit de echte bron van zingeving, 
datgene dus wat wij als individu en maatschappij uiteindelijk moeten 
zien te bereiken. 

Na deze opmerking over mijn drijfveren terug naar het model zelf. 
Daarvoor wil ik eerst de POSITIEVE EIGENSCHAPPEN VAN ICT op een 
rijtje zetten. Deze kunnen met niet meer dan vijf sleutelbegrippen 
weergegeven worden: 

1 Hoge rekensnelheid. 
2 Hoge opslagcapaciteit voor digitale informatie. 

Onbeperkte simulatie. 
4 Connectiviteit. 
5 Reproductie van het verleden. 
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Sommigen van u hebben nu misschien de indruk, dat dit rijtje veel te 
simpel is om alle bestaande en eventuele toekomstige toepassingen van 
ICT te vangen. Helaas heb ik in het kader van dit betoog niet de tijd 
om daarop gedetailleerd in te gaan. Maar wat de bestaande toepassingen 
betreft kan ik u verzekeren, dat ik tot nu toe geen tegenspraak gevonden 
heb. Bij mogelijke toekomstige toepassingen van ICT denken wij gauw 
aan 'kunstmatige intelligentie' in de vorm van 'intelligente' robots en 
aan het huwelijk tussen ICT, genetica en nanotechnologie, waarvoor 
bijvoorbeeld Bill Joy recentelijk gewaarschuwd heeft [4]. 'Intelligente 
machines' vormen een boeiend onderwerp dat niet in een paar woorden 
kan worden afgehandeld, omdat het intrinsiek met eigenschappen te 
maken heeft die wij als uniek voor onze menselijke soort ervaren. 
Denk aan: creativiteit, intui:tie, inzicht, zelfbewustzijn en moraliteit. 
Persoonlijk geloof ik niet in materialistische verklaringen van deze 
menselijke kwaliteiten. Ik ga ik ervan uit dat zij, ondanks hun fysieke 
uitwerkingen, hun oorsprong hebben in een niet-materiele geest. Dit 
neemt uiteraard niet weg dat ook ik van mening ben, dat de ICT nog een 
heleboel interessante dingen voor ons in petto heeft waarvan wij ons op 
het ogenblik geen voorstelling kunnen maken. 
Zoals ik in hoofdstuk 2 toegelicht heb, is de mens universeel en is alle 
technologie eenzijdig. Maar getuige het bovenstaande rijtje met positieve 
ICT-eigenschappen presteert iedere technologie veel beter dan de mens 
als het om positieve eigenschappen gaat. Om te komen tot een optimaal 
totaalsysteem, bestaande uit mensen en technologie, ligt het dan ook 
voor de hand de positieve eigenschappen van I CT te combineren met 
passende positieve eigenschappen (Ofman spreekt van kernkwaliteiten) 
van de mens. Dit is het EERSTE PRINCIPE voor de inrichting van de 
architectuur van een 'mens-ICT-systeem' dat een win-win-situatie wil 
bereiken. In afbeelding 4 wordt dit principe weergegeven door de 
diagonaal tussen de velden 'menselijke sterkte' en 'ICT-sterkte'. In 
dezelfde afbeelding zijn ook de drie andere principes voor de inrichting 
van de architectuur van een 'mens-ICT-systeem' gevisualiseerd. 
De afbeeldingen 5 t/m 9 zijn volgens bet schema van afbeelding 
4 opgebouwd. Om de hoeveelheid tekst in de diverse afbeeldingen 
te beperken heb ik de termen 'positieve/negatieve eigenschappen 
van mens/ICT' vervangen door 'menselijke/ICT sterkte/zwakte'. In 
het volgende zal ik de laatste termen gebruiken om de tekst in 
overeenstemming met de afbeeldingen te houden. 
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AFBEELDING 4: 

de vier principes 

van JCT op 

menselijke maat. 

AFBEELDING 5: 

de balans tussen 

mens en ICT 

voor de 1e sterkte 

van JCT: 
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Nu lopen de dingen nooit zo perfect als we zouden willen en vaak 
hebben we de neiging om ICT op een 'overdreven' manier te gebruiken, 
met negatieve gevolgen. Een 'ICT-zwakte' heeft daarom ook niets met 
ICT te maken, maar alles met de manier waarop wij haar toepassen; 
zoals in hoofdstuk 2 toegelicht, is technologie immers neutraal. Een 
goed voorbeeld van <lit mechanisme is de vloed van vaak nietszeggende 
informatie die een deel van de mensheid genereert en waaronder 
vervolgens een antler deel bedolven wordt. Bij de inrichting van een 
'mens-ICT-systeem' is het daarom nuttig om met dergelijke overdrijving 
rekening te houden en overeenkomstige veiligheidsvoorzieningen aan 
de menselijk-organisatorische kant van een domeinarchitectuur in te 
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AFBEELDING 6: 

de balans tussen 

mens en ICT 

voor de 2e sterkte 

van ICT: 

HOGE OPSLAG

CAPACITEIT 

AFBEELDING 7: 

de balans tussen 

mens en ICT 

voor de 3e sterkte 

van ICT: 

0NBEPERKTE 

SIMULATIE 

bouwen. Dat wil zeggen: om de 'ICT-zwaktes' door 'menselijke sterktes' 
te compenseren. Dit is het TWEEDE PRINCIPE voor de inrichting van de 
architectuur van een 'mens-ICT-systeem'. In afbeelding 4 t/m 9 wordt 
dit weergegeven door de pijl van het veld 'ICT-zwakte' naar het veld 
'menselijke sterkte'. 
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Mensen hebben niet alleen de neiging om ICT op een oneigenlijke 
manier toe te passen, maar overdrijven ook hun eigen 'sterktes' . Hier 
kan ICT vaak gebruikt worden om hen met de neus op de feiten te 
drukken. ICT is immers in staat om zeer veel feiten en knowhow in 
de vorm van gegevens en programma's op te slaan en te reproduceren. 
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AFBEELDING 8: 

de balans tussen 

mens en ICT 

voor de 4e sterkte 

van ICT: 

(ONNECTIVITEIT 

AFBEELDING 9: 

de balans tussen 

mens en ICT 

voor de se sterkte 

van ICT: 

REPRODUCTIE VAN 

HET VERLEDEN 

Om misverstanden te voorkomen wil ik benadrukken <lat ik met het 
opslaan van knowhow niet bedoel te zeggen <lat computers 'intelligent' 
zijn, maar alleen <lat wij als mensen veel intelligentie in programma's 
kunnen coderen. Dit is het DERDE PRINCIPE voor de inrichting van de 
architectuur van een 'mens-ICT-systeem'. In afbeelding 4 t/m 9 wordt 
<lit gesymboliseerd door de pijl van het veld 'menselijke zwakte' naar 
het veld 'ICT-sterkte'. Samen met de twee eerder genoemde principes 
wordt op deze manier synergie tussen mens en ICT, ofwel een 'win-win
situatie', bereikt. 
Het VIERDE PRINCIPE voor de inrichting van de architectuur van een 
'mens-ICT-systeem', <lat 'ICT-zwakte' en 'menselijke zwakte' elkaar 
moeten uitsluiten en hun combinatie funest is, behoeft denk ik geen 
verdere uitleg. In afbeelding 4 t/m 9 wordt bet door de pijl tussen bet 
veld 'menselijke zwakte' en het veld 'ICT-zwakte' gesymboliseerd. 
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In het voorafgaande heb ik het bereiken van een balans tussen mens 
en ICT alleen in principe beschreven. Om mijn model zodanig concreet 
te maken dat het ook in de praktijk toepasbaar is, heb ik de velden van 
afbeelding 5 t/m 9 met eigenschappen ingevuld die de desbetreffende 
sterktes en zwaktes nader karakteriseren. Eigenschappen die direct 
met de desbetreffende sterkte van ICT te maken hebben, zijn cursief 
geschreven. Afgeleide sterktes van ICT zijn gewoon geschreven. 
Het zal duidelijk zijn dat daarover nog veel meer te vertellen valt dan de 
drie korte regels die in ieder veld vermeld zijn, maar helaas gaat dat hier 
te ver. Ik hoop dat diegenen die zich de moeite getroosten om de 
tekst van mijn rede na te lezen niettemin een duidelijk beeld van mijn 
model krijgen. Als voorbeeld wil ik bier de vierde sterkte van JCT, 
connectiviteit (afbeelding 8), nader toelichten. Deze keuze is ingegeven 
door het feit, dat veel interessante toepassingen van ICT op connectiviteit 
gebaseerd zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan mobiele telecommunicatie, 
Internet, E-commerce, . 'ubiquitous computing', enzovoort. 

CONNECTIVITEIT betekent in de praktijk, dat taken onajhankelijk 
van ruimte en tijd uitgevoerd kunnen warden. Een mooi voorbeeld 
is de manier waarop grote bedrijven momenteel hun software 
ontwikkelen. Overdag wordt de volgende versie van een programma 
ontwikkeld, bijvoorbeeld bij Microsoft in Redmond. Vervolgens warden 
de programma's via Internet naar India verstuurd waar ze tijdens de 
nacht getest warden, zodat de ontwikkelaars in Redmond 's ochtends 
met de feedback uit India weer aan de slag kunnen. Deze manier van 
werken is onder meer zo makkelijk, omdat het heel goedkoop is om grate 
hoeveelheden gegevens van de ene plaats op aarde naar de andere te 
verzenden. 

Een negatieve bijkomstigheid, ofwel overdrijving, van werken op afstand 
is de vervreemding. Men is niet meer direct, met zijn gevoel, met de 
realiteit verbonden, maar alleen nog via abstracte modellen die op het 
beeldscherm gevisualiseerd warden. Het is dan moeilijk om een goed 
beeld van de situatie ter plaatse te verkrijgen en nog veel moeilijker om 
er een duidelijk gevoel over te ontwikkelen. 

Als mensen onafhankelijk van de tijd hun activiteiten op ieder 
willekeurig ogenblik kunnen uitvoeren, bestaat het gevaar dat ze de 
ritmen van dag en nacht, werken en rusten, eten en verteren, enzovoort, 
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doorbreken. Het is een bekend gegeven, dat de mens daar beperkt tegen 
kan en zijn lichaam en geest ontregeld raken als hij daarin overdrijft. 
Intussen weten wij, dat dit voor vele telewerkers en mobiele werknemers 
ook daadwerkelijk een groot probleem is. 
Als een faciliteit heel goedkoop is, verleidt dit mensen tot overvloedig 
gebruik dat geen nut meer heeft. Een voorbeeld op internet is bulk 
mail, of nog erger, 'spam' mail. Een bulk mail-service vraagt ongeveer 
500 dollar voor het verzenden van r.000.000 e-mails naar geselecteerde 
adressen uit zijn eigen bestanden, dus 0,05 dollarcent per e-mail. Ik kan 
u uit eigen ervaring verzekeren, dat het geen pretje is als uw e-mailadres, 
om welke reden dan ook, in zo'n gegevensbank belandt. Het installeren 
van een e-mailfilter is meestal niet afdoende. Het aanvragen van een 
nieuw e-mailadres is dan het enige dat u nog rest. Voor een bedrijf is 
deze oplossing helaas niet weggelegd, omdat het dan ook zijn klanten 
kwijt is. 

Mits wij ons bewust zijn van de gevolgen van de overdrijving van de 
ICT-sterktes, kunnen wij daar aan de menselijke kant veel tegenover 
stellen. In dit geval zijn dit 'betrokkenheid' (om de afstand tot de realiteit 
beter te kunnen hanteren), 'discipline' (om onritmisch gedrag te kunnen 
beperken) en 'doelgerichtheid' (om onnuttig gebruik van faciliteiten 
tegen te gaan). Overdrijving van deze nuttige menselijke vermogens kan 
leiden tot bemoeizucht, starheid in de omgang met tijd, en eenzijdigheid 
in de omgang met doelen. 
Hier kan het gebruik van ICT weer uitkomst bieden. Een manier om 
bemoeizucht binnen de perken te houden is bijvoorbeeld de situatie 
op een wat abstractere manier te bekijken. In dat opzicht geeft de 
computer veel mogelijkheden om gespecialiseerde oplossingen te 
ontwerpen. Starre ritmen kunnen eenvoudig veranderd worden, als dit 
voor de betrokkenen maar op een makkelijke manier gaat. Ook hiervoor 
biedt ICT talloze mogelijkheden. Uiteindelijk is de beschikbaarheid 
van goedkope altematieven een uitstekend middel om vormen van 
eenzijdigheid te corrigeren. Daarmee ben ik het hele vierkant doorlopen, 
en is het spel, hoop ik, een beetje duidelijk. 

Dit evenwichtsmodel kan nu op twee manieren verder geconcretiseerd 
worden. Deze uitwerkingen zijn met name voor domeinarchitecturen 
belangrijk: 
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AFBEELDING 10: 

aan 

CONNECTIVITEIT 

gerelateerde 

toepassingsregels 

en toepassings

beperkingen. 

faf = face to face 

De 'HUMAN BAIANCE ANALYSIS METHOD (HBAM)', die ik momenteel 
ontwikkel, is een nieuwe methode die helpt om bestaande 
architecturen te evalueren. Zij is gebaseerd op vragenlijsten die het 
mogelijk maken onevenwichtigheden te achterhalen. De methode 
beoogt te checken of de sterktes van ICT daadwerkelijk optimaal 
benut zijn en of de zwaktes vermeden, c.q. door organisatorische 
maatregelen, gecompenseerd zijn. 
CRITERIA vooR DE AFGRENZING VAN EEN ICT-SYSTEEM, <lat wil zeggen 
criteria die de grenzen bepalen tussen het deel <lat door mensen 
uitgevoerd wordt en het deel <lat door ICT ondersteund wordt. Dit 
is een van de belangrijkste beslissingen die tijdens het ontwerp van de 
domeinarchitectuur van een systeem genomen moet worden. 

Toepassingsrege)s Toepassingsbeperkingen 
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Checklisten zijn saai en ik bespaar u daarom de 'Human Balance 
Analysis Method'. Alleen de criteria om een ICT-systeem af te grenzen 
wil ik nog toelichten. Deze laten zich als volgt afleiden: de sterktes van 
I CT kunnen vertaald worden in toepassingsregels voor I CT, en de zwaktes 
van I CT kunnen vertaald worden in toepassingsbeperkingen voor I CT. Een 
soortgelijke vertaalslag kan voor de sterktes en zwaktes van mensen 
gebeuren. Voor de fijnproevers onder u is <lit uitgewerkt in afbeelding 
IO met 'Business Process Reengineering (BPR)' en E-commerce door 
gebruik van de 'connectiviteit' van ICT. Daarmee wil ik <lit hoofdstuk 
afsluiten en tot de samenvatting overgaan. Om het spannend te maken 
wil ik niet de essentie van mijn model nog eens dunnetjes overdoen, 
maar het thema 'evenwicht' van een andere kant belichten. 
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5 

STELLING: 

STELLING: 

De verantwoordelijkheid van de mens 

Architecten moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de 

menselijke maat in hun ontwerpen, dat wil zeggen voor de balans 

tussen de behoeftes van gebruikers, organisaties en maatschappij 

en de mogelijkheden van de ICT. 

Gebruikers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor een 

evenwichtig gebruik van ICT. 

Evenwicht is geen statische balans tussen twee weegschalen, maar 
een dynamisch proces, een uitwisseling tussen de twee polen van een 
polariteit. Het gaat dus niet om het een 6f het antler, maar om een 
levendige uitwisseling tussen het een en het antler. Zo'n dynamiek 
tussen twee elkaar aanvullende aspecten -men zou ook kunnen zeggen 
tussen twee kanten van een medaille- ontstaat niet vanzelf, maar heeft 
een actieve 'motor' in het midden nodig. Deze motor is de mens die 
met bewustzijn en gevoel zorgt, dat de twee polen met elkaar in gesprek 
komen. Dit houdt tevens in dat zo'n evenwicht in de loop van de tijd 
verandert, doordat de context (bijvoorbeeld de organisatie) en ook de 
mens verandert (bijvoorbeeld in wat hij wel en niet belangrijk vindt). 

Als wij spreken over het evenwicht tussen mens en ICT ofWel over 'ICT 
op menselijk maat', clan zijn er twee belangrijke actoren die de polariteit 
tussen mens en machine in beweging moeten houden: 

In de eerste plaats is de ARCHITECT verantwoordelijk voor het 
evenwicht tussen mens en ICT. Het hangt van zijn visie en inzicht 
af welke aspecten hij in samenspraak met de stakeholder in zijn 
ontwerp verdisconteert. Deze aspecten bestrijken een breed terrein: 
spirituele inzichten, zingevingsvraagstukken, ethische gezichts
punten zoals geweldloosheid, milieuvriendelijkheid en opvoed
kundige waarde, algemeen menselijke aspecten zoals gevoelswaarde, 
zakelijke eisen, technische (oplossingsgerichte) eisen, implementatie-
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beperkingen, enzovoort. Architecten moeten dus op alle relevante 
gebieden hun verantwoordelijkheid nemen. 
In de tweede plaats is de GEBRUIKER zelf verantwoordelijk voor de 
manier waarop hij met ICT omgaat. Welke faciliteiten gebruikt hij 
voor welk doel? Communiceert hij in een gegeven situatie per fax, 
e-mail of telefoon, ofkiest hij voor een persoonlijk gesprek? 
Zit hij vooral achter het beeldscherm met zijn hoofd te werken of 
kiest hij voor een meer afwisselend werkpatroon? Ontwikkelt hij 
uitsluitend zijn rationele vaardigheden of ook zijn intultie, gevoel 
en lichaam? 

Als ik om mij heen kijk kan ik mij vaak niet aan de indruk onttrekken, 
dat het merendeel van de ICT-architecten en gebruikers zich nog te 
weinig van zijn verantwoordelijkheid bewust is. Toch zijn wij verplicht 
om bewuste keuzes te maken, willen wij aan het roer van zowel onze 
eigen als onze maatschappelijke ontwikkeling blijven staan. Daarvoor 
zijn inzicht en visie vereist. Het model dat ik vandaag in hoofdstuk 4 
besproken heb, kan een bijdrage leveren dit doel te bereiken. 
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6 

STELLING: 

STELLING: 

Hoe verder? 

Het antwoord op complexiteit is niet specialisatie, maar een 
omvattende holistische en spirituele orientatie 

De echte uitdaging voor universiteiten is niet de verdieping van 
vakkennis, maar het kweken van een holistische en spirituele 
grondhouding 

Het zou natuurlijk vreemd zijn, als de vandaag behandelde onderwerpen 
met het uitspreken van mijn afscheidsrede voor mij af zouden zijn. U 
zult dus begrijpen, dat ik mij ook na mijn officiele afscheid van de TU/e 
met deze thematiek bezig wil houden. Sterker nog, ik heb nu na het 
wegvallen van al mijn taken als hoogleraar meer tijd om dit voor mij 
belangrijke gebied verder te ontginnen. Met veel plezier heb ik aan de 
ontwikkeling van de ICT meegewerkt. Nu is voor mij de tijd gekomen 
om deze ontwikkelingen ook in een bredere context te plaatsen. 
Daarbij hoop ik vurig, dat ook de universiteiten zich in de toekomst weer 
breder zullen opstellen. In de afgelopen decennia ging de ontwikkeling 
onder de invloed van bezuinigingen en efficientieverhoging steeds 
meer in de richting van sterk disciplinegeorienteerde vakopleidingen. 
Weliswaar probeerde bijvoorbeeld het Stan Ackermans Instituut (SAi) 
van onze universiteit het multidisciplinaire karakter van ontwerpen 
te benadrukken, maar in de praktijk is daar bitter weinig van 
terechtgekomen. De oorzaken zijn mijns inziens de toenemende 
specialisatie aan de ene kant en de toenemende prestatiedruk aan de 
andere kant. Daardoor wordt het steeds moeilijker om over het hek van 
je eigen tuintje te kijken en de tijd te vinden om met collega's van 
gedachten te wisselen. 
Daarmee verwaarlozen wij een van de pilaren van het universitaire 
concept, namelijk een brede academische discussie over het eigen vak en 
zijn maatschappelijke context. Omdat het leven op zich, de wetenschap 
en ook technische artefacten een geheel zijn, moeten wij in de toekomst 
een beter evenwicht tussen een reductionistische en een holistische 
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kijk op wetenschap en technologie zien te bereiken. Wat <lit betreft 
droom ik van een nieuwe invulling van het principe van de klassieke 
Humboldsche universiteit waarin wetenschap, filosofie en kunst elkaar 
aanvullen en bevruchten. Hoe dat er vandaag de dag concreet uit zou 
moeten zien, heb ik ook niet duidelijk voor ogen. Maar ik ben er wel 
van doordrongen, <lat het hoog tijd is om een begin te maken met 
de verwerkelijking. Het onder leiding van prof. dr. Michael Bockemiihl 
staande 'Studium fundamentale' van de Duitse universiteit Witten/ 
Herdecke, <lat ik zelf twee semesters lang van dichtbij mocht meemaken, 
zou een goed voorbeeld kunnen zijn [8]. 

De huidige ontwikkelingen leiden er ook toe, <lat de universiteiten hun 
taak als kritische spiegel van de maatschappij onvoldoende invullen. 
Ook hier heb ik de indruk, dat de eerder genoemde feiten ons parten 
spelen: vanuit een bepaald specialisme en onder toenemende tijdsdruk 
wordt het steeds moeilijker om een gefundeerde en duidelijke visie 
over een steeds complexere omgeving te ontwikkelen. Wat mij daarbij 
zorgen baart, zijn niet alleen de dingen die ik op het ogenblik als 
tekortkomingen beleef, maar ook hun uitwerkingen op de toekomst. 
De studenten die wij opleiden zijn immers de bestuurders van de 
toekomstige maatschappij. Hoe complexer deze wordt, hoe breder mijns 
inziens de basis van de mensen moet zijn die haar vormgeven. Met 
andere worden: het goede antwoord op complexiteit is niet specialisatie, 
maar een omvattende holistische orientatie. Ik zie hier grote uitdagingen 
voor de universiteiten liggen. 
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7 Ten slotte 

Geachte aanwezigen, daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn 
rede. Voor ik mijn rede besluit, ligt het mij aan het hart alle mensen 
te bedanken die mijn werk op de TU/e ondersteund of zelfs mogelijk 
gemaakt hebben. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar de leden van het college van 
bestuur en het bestuur van de faculteit wiskunde en informatica van 
deze universiteit voor de mogelijkheden die zij mij geboden hebben 
om mij persoonlijk en wetenschappelijk verder te ontwikkelen. De 
capaciteitsgroep Informatica ben ik tot dank verplicht voor de vrijheid 
die ik had om mijn vakgebied zelf in te vullen. Alle medewerkers 
van de faculteit en met name mijn collega-hoogleraren wil ik danken 
voor de goede samenwerking in een sfeer van wederzijds vertrouwen 
en waardering. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers 
van mijn expertisegebied die de afgelopen jaren samen met mij het 
vakgebied hebben opgebouwd. Daarbij wil ik ook mijn secretaresses niet 
vergeten die in de hectiek van het dagelijkse leven met veel toewijding 
geprobeerd hebben mijn agenda te beheren, mij aan alle open punten 
te herinneren en de sociale samenhang in de groep te verzorgen; als 
co-manager waren jullie voor mij een grate steun. 

Een speciale plaats in mijn universitaire loopbaan nemen het Stan 
Ackermans Instituut (SAi) en de Ontwerpers Opleiding Technische 
Informatica (OOTI) in. Samen met onze oud-rector prof. Martin Rem 
stand ik aan de wieg van deze tweejarige postacademische cursus. Later 
mocht ik als opleidingsdirecteur en docent aan de verdere uitbouw van 
deze inmiddels zeer succesvolle opleiding meewerken. Ondanks het vele 
extra werk heb ik dit altijd met groat plezier gedaan. Een reden was 
dat het profiel van OOTI sterk op de praktijk van software engineering 
gericht was, iets wat in de normale academische opleiding pas veel 
later in de vorm van Ontwerp Gestuurd Onderwijs (OGO) zijn ingang 
vond. Een andere reden vormden de vele buitenlanders, met name uit 
het voormalige Oostblok, die hier een gedegen vervolgopleiding kregen. 
Daarmee levert de TU/e een bescheiden, maar belangrijke bijdrage aan 
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het wederzijdse begrip tussen verschillende culturen en volkeren. En 
dan was er natuurlijk nag de fantastische en inspirerende samenwerking 
binnen het managementteam van OOTI. Het schitterende afscheidsfeest 
<lat mij een jaar geleden ten deel viel staat mij nag altijd levend in 
herinnering. 

Omdat ik samenwerking tussen de verschillende vakdisciplines zo 
belangrijk voor de toekomst vind, ben ik bijzonder blij met de 
vruchtbare samenwerkingsverbanden die ik buiten de faculteit kon 
opbouwen. Naast veel inspirerende contacten is daaruit oak een 
aantal concrete samenwerkingsprojecten ontstaan. Met name wil 
ik hier de samenwerking met de vakgroep I& T (Information & 
Technology) van de faculteit Technologie Management noemen. Naast 
de technische informatica vond ik oak de bedrijfskundige toepassingen 
altijd interessant en uit deze interactie zijn in de loop der jaren flink wat 
papers en proefschriften ontstaan. 

Oak de intensieve samenwerking met de industrie wil ik op deze plaats 
dankbaar vermelden. Zij vormde niet alleen een inspiratiebron voor 
mijn werk, maar gaf mij oak de mogelijkheid de resultaten aan de 
praktijk te toetsen. Van de vele werkkringen waarmee ik mij verbonden 
voel kan ik er op deze plaats slechts enkele noemen. Allereerst Philips 
telecommunicatiesystemen te Hilversurn, mijn eerste werkgever in 
Nederland. Voor de ervaringen die ik in <lit laboratorium op het gebied 
van de telecommunicatie en de software engineering voor 'ingebedde 
systemen' op kon doen, ben ik nag steeds dankbaar. Deze samen
werking heb ik later op het gebied van softwarearchitectuur met het 
Natuurkundige Laboratorium van Philips kunnen voortzetten. Oak met 
OC.E Nederland B.V. te Venlo mocht ik vele jaren met betrekking 
tot software engineering voor 'ingebedde systemen' samenwerken. 
Kopieermachines hebben, net zoals telefooncentrales, een aantal 
eigenschappen, die prachtig als voorbeeld kunnen dienen voor de 
problemen die men op <lit gebied tegenkomt. 

Lieve Minne, aan jou ben ik veel dank verschuldigd voor de 
onvoorwaardelijke steun die ik al die jaren van je kreeg. Ik ben mij 
ervan bewust dat door mijn gedrevenheid in mijn werk de kwaliteit van 
ans gemeenschappelijk leven vaak tekort gekomen is. Ik hoop, dat ik 
dit in de komende tijd weer enigszins recht kan trekken. Lieve Clara 
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en Loren, ook jullie wil ik op deze plaats bedanken voor de sportieve 
manier waarop jullie mijn gebrek aan tijd voor wat meer vaderlijke 
aandacht geaccepteerd hebben. Ik hen blij, dat jullie allebei ondanks 
de beperkingen van onze universiteiten toch voor een academische 
opleiding gekozen hebben en hoop dat jullie daarvan nog veel vruchten 
zullen plukken. Hoewel mijn twee oudste dochters, Ulli en Vroni, 
vandaag niet aanwezig kunnen zijn wil ik ze toch in mijn dankb.:tuiging 
noemen, omdat ik goed besef dat ik hen in het verleden veel vaker in 
Wenen had moeten opzoeken en een telefonische conversatie niet een 
persoonlijke ontmoeting met je vader vervangen kan. De theorie was 
voor mij, getuige ook afbeelding 8, wel helder, alleen in de praktijk was 
het tussen alle bedrijven door toch moeilijk de tijd en energie op te 
brengen om haar in evenwichtige <laden om te zetten. 

Ik heb uw aanwezigheid bij mijn afscheid zeer op prijs gesteld, dames en 
heren, en dank u hartelijk voor uw aandacht. 

Dankzegging 
Bij het uitwerken van dit manuscript waren de 
kritische kanttekeningen en suggesties van mijn 
vrouw en mijn collega's Freek Erens en Claudius 
Drewes een grate hulp. 
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