
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Bedrijfsmodel en management informatiesysteem voor de onderzeedienst

Stoopman, J.; van Mackelenbergh, E.J.A.M.

Award date:
1995

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/6ea288e5-3238-4dfe-ba9e-6ee64caf230f


RR lJ 
95 
BDK 
t b r•) 



Voorwoord 

Voorwoord 

Gedurende het bijna negentigjarige bestaan van de Onderzeedienst heeft zij zich weten te 
specialiseren in het ongezien manoeuvreren in bedreigende omstandigheden. In het onderzoek 
waarvan de resultaten voor u liggen is, ondanks de dreigende bezuinigingen, een belangrijk 
deel van de Onderzeedienst boven water gebracht. De samenwerking tussen de Onderzee
dienst en onszelf (artilleristen die een onderzeeboot gewoonlijk als zeedoel beschouwen) 
hebben wij als bijzonder prettig ervaren. 
Wij stellen de medewerking van de Technische Universiteit Eindhoven, met name van de 
heer P.H .H.J. van Dronen, zeer op prijs. In het bijzonder willen wij de begeleiders van ons 
afstudeerproject, de heren A.H. Gomes de Mesquita en P.M. Bagchus (Luitenant ter zee der 
Koninklijke marine Reserve b.d.), bedanken voor hun kritische kanttekeningen. 
Tevens willen wij onze bedrijfsbegeleider, de derde artillerist die voor de Onderzeedienst is 
ingeschakeld, Ronald Sanders, bedanken voor zijn bijdrage. Als belangrijke mensen inder
daad altijd te laat komen, willen wij tenslotte twee enorm belangrijke personen noemen, Ben 
Kalkhoven en Wim van Kollenburg, met wie wij bijzonder prettig gemodelleerd hebben. 

E.J.A.M. van Mackelenbergh 
J. Stoopman 

De inhoud van deze scriptie is geheel ter verantwoording van de afstudeerders. Bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen geven niet noodzakelijk de mening van de leiding van CZ:MNED 
of de Onderzeedienst weer. 
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Abstract 

Abstract 

This report is of the study 'Business model and management information system for the 
Netherlands Submarine Service (NSS)' . It describes the process and results of designing a 
model of future business processes within the NSS. In addition the design of a management 
information system is described to support these processes. 
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Summary 

Summary 

1. Introduction 

The subject of this report is a study in which a business process model and a management 
information system have been developed for the Netherlands Submarine Service (NSS). This 
study was conducted by two officers of the Royal Netherlands Navy (RNLN), as part of their 
final exam for obtaining a master's degree in Industrial Engineering and Management Science 
at the Eindhoven University of Technology. The study was undertaken between September 
1994 and March 1995. 
As a result of developments within the RNLN on the issue of business processes, the way the 
NSS was being managed by the next-higher level, the Admiral of the Netherlands Fleet 
(Admiralnlfleet), was subject to improvement. In view of these developments Admiralnlfleet 
ordered a preliminary study, named 'quick scan', on the business processes within the NSS. 
Based on the conclusions and recommendations of 'quick scan', a continuation process was 
started. This consisted of twelve projects, which in the end could result in the NSS being 
managed by means of a contract by Admiralnlfleet. 
The students participated as designers in two project teams. The first project developed a 
business process model for the NSS which describes contract management by Admiralnlfleet. 
The second project developed the functional specifications of a management information 
system for the NSS. This information system supports both the business processes of the NSS 
as well as the accounting system which reports the performance of the NSS to Admiralnlfleet. 

This summary starts with a brief introduction to the NSS. The reasons behind this study and 
preliminary study are discussed. The method by which the study has been executed is descri
bed. The results of the investigations and the measures taken to enhance the acceptance of the 
management information system by the NSS are discussed. Finally, the conclusions and 
recommendations of this study are briefly stated. 
The models which were designed during this study are added in the two appendices of the 
report. 

The content of this summary does not necessarily reflect the opinion of the RNLN. 

2. The Netherlands Submarine Service 

The NSS was founded in 1906 as a department of the RNLN. Today it is an organization 
which employs approximately 550 persons and operates 4 of the world's most modern diesel
electric submarines. The position of the NSS in the RNLN is shown in figure 1. 
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figure 1. The Organization of the Royal Netherlands Navy 

The goal and the products of the NSS are laid down in the management model (figure 3). 
The goal of the NSS is: 

'To effectively, efficiently and safely work-up its submarines and HNIMS Mercuur 
and keep these units at an operational level, in order to be able to realise the opera
tional readiness, required by Admiralnlfleet, as well as to fulfil the tasks, specified 
in the contract of the Netherlands Submarine Service with Admiralnlfleet. ' 

The products of the NSS are: 
Main products : 

1. Employable submarines 
2. Employable HNLMS Mercuur 
3. Integral planning-advice 

By-products: 
4. Message handling 
5. (excess) Repair facilities 
6. Submarine command course 
7. Submarine user expertise 

At the start of the study the NSS was organized as shown in figure 2. 
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3. Reasons for this Study and Preliminary Study 
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Summary 

McK.insey Company conducted a study within the RNLN in 1990. They recommended to 
improve the flow of information towards the Ministry of Defence and to make the RNLN a 
more product-oriented organization. In consequence of this survey the RNLN developed a 
new business concept with the following main objectives: 

-Long term effectiveness 
-Efficiency of the production processes 
-Flexible organization 

To achieve these objectives four strategic starting points were formulated: 
-Decentralization of duties and competences 
-Managing on headlines 
-Product-oriented organization 
-Business-like character in relations 

In view of these strategic starting points several instruments are being used by the RNLN. 
The instruments, especially relevant for this study, are: 

-Management by contract 
-Management information 

To investigate if the NSS was appropriately organized to be managed by contract, Admi
ralnlfleet ordered a preliminary study. The two conclusions of this 'quick scan', that are 
relevant for this study, were: 
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-The business processes of the NSS are not organized to be managed 
by contract. 

-The information, necessary for management and accounting, is present but 
scattered throughout the NSS and poorly accessable. 

The recommendations made in the 'quick scan' were on the one hand to initiate a business
process-redesign-project in order to fulfil the demands for management by contract before 
January 1995. And also to redesign the organization structure of the NSS, taking into account 
the latest developments on material and personnel issues. 

4. Formulation of the Problem and the Assignment 

Based on the conclusions stated in the 'quick scan' we have formulated the problem of our 
study as follows: 

The business processes of the Netherlands Submarine Service are not organized to be 
managed by contract and the management information is not consistent and is 
scattered throughout the Netherlands Submarine Service. 

In view of the problem we have formulated our assignment as written below: 
1. Design a business-model in which the business processes are laid down and 

organized to be managed by contract. 
2. Design a management information system that supplies the Netherlands 

Submarine Service with consistent information for the benefit of internal manage
ment and management by Admiralnlfleet. 

5. The Method Used 

The design and realization process, the system development life-cycle, can be divided into 
seven steps: 

1. Information planning 
2. Information analysis 
3. Functional design 
4. Technical design 
5. Programming and testing 
6. Conversion and implementation 
7. Use and maintenance 

This study consists of steps 2 and 3 of the life-cycle. Several methods are available ( e.g. 
ISAC and NIAM) to execute these steps. The RNLN has developed its own system develop
ment method, HPSKM (Handleiding Projectmanagement Systeemontwikkeling Koninklijke 
Marine). We have used this method because this method was developed by the RNLN itself 
and it provides the designers freedom of choice as to which models to design and in what 
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sequence. 
HPSKM consists of two main parts: a system development part; and a project management 
part. The project management part has not been fully executed. Only a plan of the approach, 
an experience based planning and a risk-analysis have been carried out. 
As mentioned above the system development method provides freedom of choice as to which 
models to design. The models that we thought to be necessary for this study are shown in 
figure 3. 
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figure 3. Design Products of the Study 

Figure 3 makes a distinction between the two parts of the assignment. Each part of the 
assignment was executed by a different project team. The whole figure is to be seen as one 
flow of information system development. The models that were designed by the students in 
cooperation with the management of the NSS are marked in italics. The information necessa
ry to design the models was gained by means of interviews and work-shops. 
The CASE-tool that we used to support the techniques in HPSKM is SOW, the System 
Development Workbench. SOW sufficiently supports the techniques used. 

6. Results and Measures for Better Acceptance 

The results are discussed in relation to the two parts of the assignment. 
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a. Design of the Business Model 
The business model contains a hierarchical process model, a business process model and an 
object model. The first two models are described using three separate headings: starting 
points, decomposition and definition. The discussion of the business model will conclude 
with a short description of the object model. 

Starting Points 
The business model describes the future situation taking into account the developments on 
material and personnel issues and existing naval regulations. Not all developments were 
clearly specified so making assumptions was necessary. These assumptions were added to the 
business model. 

Decomposition 
The business model is a structured and schematic reproduction of the desired business proces
ses of the NSS. The structure is accomplished by means of decomposition of business proces
ses. At the highest level we identified three main types of processes: primary, supporting and 
managing processes. Within the primary process we based the decomposition on a product 
life-cycle (ready for sea, ready for exercise and ready for operations). The supporting process 
is divided into three of the four business functions used by the RNLN ( operations, material 
and personnel). The fourth function (financial/economical) is only a lower level part of the 
managing process. For the managing process we chose a division along the lines of policy, 
planning and control. As mentioned in part 2, one of the main products is an integral planning 
advice. The integral character of planning finds its expression in the process 'planning opera
tions'. The integral character of control is to be found in the process 'control financi
al/economical'. 

Definition 
Because the business model is also used for restructuring of the NSS organization we chose to 
model all the processes within the NSS. The management of the NSS indicated that the repair 
facility was not to be a topic of this study. 

Object Model 
The object model contains all entity types that are necessary for the total information demand 
of the NSS. These entity types are created by analysing all information within the business 
process model. The object model is, therefore, consistent with the business process model. 

The business model satisfies the demands, as mentioned in the formulation of the assignment 
part 1, that the NSS must be organised to be managed by contract. This is evidently shown by 
the leading role of the contract in the managing process. 
Another significant item of the business model is the major dependence of Admiralnlfleet. 
This is caused by the forced division of responsibilities as stated in the management model. 
Presently the NSS is responsible for 'working-up' and Admiralnlfleet for 'tasking' the subma
rmes. 
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b. Design of the Management Information System 
As shown in figure 3 we participated in designing the following models : matrices, conceptual 
data model and information process model. We will describe the main points of each model. 

Matrices 
Three matrices were designed. The first matrix was a process responsibility matrix. This 
matrix showed that many responsibilities are situated on a high level within the organization. 
The actual decision is often made on a lower level. 
The second matrix was a data responsibility matrix. Some entity types are without a responsi
ble department. This is caused by the existence of several RNLN-wide information systems 
that hold the responsibility for those entity types. For instance the entity type 'Navy-person' 
which is supported by the navy personnel administrative system. 
The last matrix was the CRM-matrix (Create, Read and Mutate). The distinction between C 
and M was made because in some cases the NSS may only mutate data of entities. But within 
the management information system for the NSS, without automated interfaces with other 
systems, there always has to be one responsible department. For this reason a CU-matrix 
(Create, Use) would have been more appropriate. 

Conceptual Data Model 
In order to design the conceptual data model we chose five entity types from the object 
model. This choice was based on the objective of the management information system being 
the support of consistent information about the submarines. Consistent information is neces
sary for planning of operations and accounting towards Admiralnlfleet. The conceptual data 
model was completed by adding data elements to entity types. Finally we normalized the 
model despite of the fact that this is not necessary to obtain a conceptual data model. The 
advantage of normalizing in the conceptual stage is that it provides more insight in the 
information that will be supplied by the system. 
The submarine is the central entity type in the model. All relevant information about submari
nes is covered by the entity types in the model. 

Information Process Model 
All information processes that create and use data from the management information system 
are described and drawn in this model. The model shows the relation between the relevant 
processes in the NSS and the entity types of the conceptual data model. Another benefit is 
that it provides a link with the project 'design aministrative organisation', which is also one of 
the twelve projects. 

Measures for Better Acceptance 
Here we will briefly discuss the measures, taken by the project team, that enhance the accep
tance of the management information system. Then we will recommend a few more measures 
for better acceptance that can be implemented. 
To categorize these measures we use the 'key-factors' of Burton-Swanson. 
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User Involvement: Managers from the NSS participated in both project teams. In the project 
'design management information system' only one manager of the NSS participated. We 
recommend that number to be enlarged. 

Management Commitment: Due to the fact that the financial side of the project was taken care 
of by Admiralnlfleet, the board of the NSS was only authorized to commit the time of their 
managers to the project, which they did. 

Performance Level: To ensure that the design satisfies the expectations of the users a so called 
'basic design' will be written. This basic design formulates the capacities and limitations of 
the information system in plain language. The basic design has to be approved by the board 
before the project can continue. 

Project Management: In spite of the fact that the project management part of HPSKM was 
not applied, some aspects of project management in general were executed. 

In addition, other measures to be implemented should be considered. These measures are 
listed below. 

Mutual Understanding: The mutual understanding of the design by designers and users can be 
enhanced by the use of prototyping. However, we think that it is too late to implement 
prototyping in the present stage of the project. 

Value Basis: Not only the costs but also the benefits should be quantified. Without quantifica
tion the benefit of a management information system remains doubtful. 

Situation Stability: We recommend that the composition of both project teams remain stable 
during the design process of the management information system. 

7. Conclusions and Recommendations 

The conclusions drawn and recommendations made, based on the study, are discussed below. 
The first three conclusions concern the content of the business model. 

1. The business model describes business processes, organized so as to be managed 
by contract. 

2. The NSS is strongly dependent on Admiralnfleet. This is contradictory to one of 
the stategic starting points, 'managing on headlines'. 

3. The responsibility for many processes is at a high level while the actual 
decisions are made at lower levels. 

Regarding the execution of both projects, we can conclude the following. 
4. Modelling a non-existing situation requires a high level of conceptual thinking. 

The modelling is further complicated by developments within the RNLN. 
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Based on the first three conclusions we make the following recommendations. 
1. Responsibilities for both working-up and tasking submarines should be decentra

lized to the NSS. 
2. The responsibility for a process should be at the level were the actual decision 

is made. 

The recommendations with regard to the control of system development are as follows . 
3. The project management part of the HPSKM should be used more to assist the 

control of system development. 
4. The RNLN should pay more attention to developments with regard to system 

development methods and CASE-tools 

With respect to business process redesign projects within the RNLN we make a final recom
mendation. 

5. In redesign projects within the authority of Admiralnlfleet, Admiralnlfleet should 
clearly state the boundaries in reference to RNLN developments . 
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Inleiding 

Hoof dstuk 1. Inleiding 

Het afstudeerproject, in het kader van de doctoraal studie aan de faculteit der Technische 
Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven, is van 1 september 1994 tot 17 
maart 1995 uitgevoerd bij de Onderzeedienst van de Koninklijke marine (KM). Deze termijn 
wijkt af van de reguliere 9 maanden omdat de afstudeerders gebruik maken van een door
stroompakket t.b.v. marine-officieren van het korps Zeedienst. 
Deze opdracht is uitgevoerd door twee afstudeerders. Beide afstudeerders hebben een evenre
dige bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de diverse modellen. 
De bijlagen bij dit afstudeerverslag bevatten veel marinejargon en -afkortingen. Dit komt 
doordat de modellen zodanig zijn opgesteld dat zij voor de Onderzeedienst begrijpelijk 
moeten zijn. Op die plaatsen waar geciteerd wordt uit literatuur en marinedocumenten is dit 
aangegeven d.m.v. aanhalingstekens. 

Het afstudeerverslag begint met een korte beschrijving van de Onderzeedienst. Vervolgens 
wordt de aanleiding tot dit onderzoek beschreven en wordt ingegaan op het onderzoek dat 
voorafgegaan is aan dit afstudeerproject. Daarna volgen de probleemstelling en opdrachtfor
mulering. Hierna volgt een verantwoording van de gevolgde methode waarbij wij ons richten 
op enkele beschikbare methoden, de gekozen methode en hoe de gekozen methode is gehan
teerd. Bovendien wordt het plan van aanpak behandeld en wordt er ingegaan op gebruikte 
technieken en het CASE-tool SDW. Het verslag vervolgt met een beschrijving van de resulta
ten en de uitvoering van het onderzoek. Tevens wordt er ingegaan op factoren die van invloed 
zijn op de acceptatie van het informatiesyteem. Tot slot worden er enkele conclusies getrok
ken en aanbevelingen gedaan. 
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De Onderzeedienst 

Hoof dstuk 2. De Onderzeedienst 

De Onderzeedienst is een onderdeel van de KM <lat zich bezighoudt met alle activiteiten 
aangaande onderzeeboten. De Onderzeedienst valt, met o.m. de Fregatten Groep en de 
Maritieme Patrouille Vliegtuigen, ender de Commandant der Zeemacht in Nederland 
(CZMNED). CZMNED valt, met de Commandant van het Korps Mariniers en de Comman
dant der Zeemacht in het Cara:ibisch Gebied, rechtstreeks ender de Bevelhebber der Zeestrijd
krachten (BDZ). In Den Haag heeft de BDZ de beschikking over een staforganisatie bestaan
de uit de directies materieel, personeel, economisch beheer en de marinestaf (MARSTAF). 
Deze organisatie is weergeven in figuur 2.1 . Deze figuur is niet volledig maar geeft de voor 
dit afstudeerproject relevante organisatie-onderdelen weer. 

I Bevclhebber dcr 
Zeestriidkrachten I Dir matericcl 

Dir personccl 
Dir econ. beheer 
MARSTAF 

I 
Commandant dcr Commandant dcr Commandant 
Zcemachtin Zcemacht in hct vanhct 
Nederland Canuoisch Gebied Koros mariniers 

Miinendienst I 
Ondcncedicnst I 
F I 
Mariticmc patrouillc vlicgtuigcn I 
Helicopter groep I 

figuur 2.1. Organogram Koninklijke marine 

De eerste onderzeeboot is in 1906 in dienst gesteld. Sindsdien is de Onderzeedienst uitge
groeid tot een organisatie van circa 550 personen en 4 onderzeeboten. De huidige generatie 
diesel-elektrische "Walrus-klasse" onderzeeboten zijn de modernste in hun soort en worden 
ingezet voor de meest uiteenlopende taken, varierend van VN-vredesoperaties tot vlagver
toon. 
Bij aanvang van het project "verbetering bedrijfsvoering Onderzeedienst" (zie hoofdstuk 4) 
waren de doelstelling, besturingswijze en produkten van de Onderzeedienst nog niet vastge
legd. In het deelproject "besturingsmodel", dat een onderdeel is van het project "verbetering 
bedrijfsvoering Onderzeedienst", zijn de doelstelling, besturingswijze en produkten als volgt 
geformuleerd. 
De doelstelling van de Onderzeedienst luidt: 
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''Het op een doelmatige, doeltreffende en veilige wijze inzetbaar houden en opwerken 
van onderzeeboten en Hr.Ms. Mercuur, teneinde de door CZMNED nagestreefde 
operationele gereedheid en de in het convenant Onderzeedienst gespecificeerde 
activiteiten te realiseren. 11 

De besturing door CZ:MNED van de Onderzeedienst zal plaatsvinden d.m.v. een convenant 
waarbij de verantwoordelijkheden als volgt zijn verdeeld: CZMNED is verantwoordelijk voor 
het daadwerkelijk inzetten van de onderzeeboten (taakgezag); de Onderzeedienst is verant
woordelijk voor het inzetbaar houden en opwerken van de onderzeeboten en Hr.Ms. Mercuur 
( type-gezag). 

De Onderzeedienst levert aan CZMNED een drietal produkten en een viertal bijprodukten: 
Produkten: 1. Inzetbare onderzeeboten 

2. Inzetbare Hr.Ms. Mercuur 
3. lntegraal planningsadvies 

Bijprodukten: 4. Berichtenverwerking 
5. (rest)Werkplaatsfaciliteiten 
6. Onderzeebootcommandantenopleiding 
7. Onderzeebootgebruikersexpertise 

ad I en 2. Inzetbare onderzeeboten en Hr.Ms. Mercuur 
De Onderzeedienst is verantwoordelijk voor het leveren van 4 inzetbare onderzeeboten en 
inzetbare Hr.Ms. Mercuur. Van deze onderzeeboten zijn er 1 onmiddellijk, 2 op korte termijn 
en 1 op termijn inzetbaar. Hr.Ms. Mercuur is primair een torpedowerkschip dat gebruikt 
wordt bij torpedo-lanceringen en daarnaast ingezet kan worden t.b.v. de andere groepen onder 
CZ:MNED. 

ad 3. Integraal planningsadvies 
De Onderzeedienst levert aan CZMNED een integraal planningsadvies met een planningsho
rizon van 1 jaar waarin materiele, personele, financiele en operationele plannen zijn verwerkt. 
Dit planningsdocument heet het VVOC, het Vaar-, Vlieg-, Onderhouds- en Cursusschema en 
wordt verwerkt in het VVOC voor de hele KM. 

ad 4. Berichtenverwerking 
V anwege het specifieke karakter van onderzeebootverbindingen is het noodzakelijk dat de 
Onderzeedienst een eigen verbindingscentrum in stand en 24 uur per dag bezet houdt. l .v.m. 
beschikbare overcapaciteit is besloten om de berichten van alle eenheden onder Commandant 
Maritieme Middelen Den Helder (Cl'vll\.1HLDR) via dit berichtencentrum af te handelen. 

ad 5. (rest) W erkplaatsfaciliteiten 
De Onderzeedienst heeft een eigen onderhoudswerkplaats. De restcapaciteit van deze werk
plaats is beschikbaar voor and ere groepen onder CZMNED. 

ad 6. Onderzeebootcommandantenopleiding 
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Door het stopzetten van de onderzeebootcommandantenopleiding bij de Engelse marine heeft 
de KM besloten zo'n opleiding in eigen beheer op te zetten. De capaciteit van deze opleiding 
wordt ook aan buitenlandse marines aangeboden. 

ad 7. Onderzeebootgebruikersexpertise 
In het bijna 90-jarige bestaan van de Onderzeedienst is een uitgebreide expertise op het 
gebied van onderzeeboten opgebouwd die alleen bij de Onderzeedienst aanwezig is. Deze 
kennis is van belang voor het instandhouden van een moderne Onderzeedienst. Bovendien is 
het een informatiebron voor alle marine-onderdelen die zich met onderzeeboten of de bestrij
ding daarvan bezig houden. 

Bij aanvang van dit afstudeerproject zag de organisatie-structuur van de Onderzeedienst er als 
volgt uit (figuur 2.2). 

dircctie 
onderzeedic:nst ecretar -------------1 ~o~~t 

afdclin 
opcrati~ 

afdcling 
logistiek 

afdcling personeel 
en algcmene men 

opc;rationelc I bcvoorrading I personeelsbchcer 
ondcrstcuning 

verbindingen I admin.ondcrst. I algcmcnc men 

tactiek en log.vcr:zorging 
wapensystemcn 

figuur 2.2. Organogram Onderzeedienst 
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Hoofdstuk 3. Aanleiding tot bet onderzoek en voorgeschiedenis 

In paragraaf 3.1 beschrijven wij de gebeurtenissen die geleid hebben tot het uitvoeren van het 
onderzoek. Het vooronderzoek wordt besproken in paragraaf 3.2 

3.1 Aanleiding tot bet onderzoek 

Naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen, waaronder de Walrus-affaire, heeft McKinsey 
[9] in opdracht van de KM een onderzoek uitgevoerd, waarin aanbevelingen zijn gedaan om 
de informatiestroom naar de politieke leiding van het Ministerie van Defensie te verbeteren 
en de organisatie van de KM meer produktgericht te maken. Mede als gevolg hiervan heeft de 
KM een nieuw bedrijfsvoeringsconcept ontwikkeld waarvan de hoofddoelstellingen zijn [3]: 

"-De doeltreffendheid van het produkt van de Koninklijke marine moet voor langere 
termijn gegarandeerd worden. 

-De produktieprocessen van de Koninklijke marine moeten zo doelmatig mogelijk 
worden uitgevoerd. 

-De organisatie dient zodanig te worden ingericht dat een zo groot mogelijke inteme 
flexibiliteit en exteme flexibiliteit wordt bereikt." 

Onder inteme flexibiliteit wordt verstaan dat met zo min mogelijk personele middelen alle 
taken van de KM vervuld kunnen worden. Exteme flexibiliteit is het vermogen van de KM 
zich aan te passen aan veranderende taken. De taken varieren tegenwoordig van crisisbeheer
sing tot humanitaire operaties. 

Bij het vertalen van de hoof ddoelstellingen in strategische uitgangspunten moeten een aantal 
specifieke aspecten van de KM worden meegenomen. Vanwege de moeilijk te bepalen 
waarde van produkten en diensten van de KM zijn sommige bedrijfseconomische principes 
(bijv. kosten baten analyse, kostprijsberekening) moeilijk toepasbaar. Bovendien is de KM 
een zogenaamde "crisis-organisatie" die qua produkt gericht is op crisissituaties, waardoor in 
vredestijd overcapaciteit bestaat. Bepaalde delen (bijv. onderhoudswerkplaatsen) van 
organisatie-eenheden (bijv. Onderzeedienst) worden in stand gehouden enerzijds om onaf
hankelijk te zijn van derden in tijden van crisis en anderzijds vanwege het specifieke karakter 
van het materieel (bijv. Walrus-klasse onderzeeboot). Dit laatste geldt op zowel materieel, 
personeel, logistiek als operationeel gebied. 
De staforganisatie van de KM ( de Haagse staven) is nog steeds, ondanks het McKinsey
rapport, functioneel ingericht. De functies die binnen de Haagse staven worden onderscheiden 
zijn : personeel, materieel en economisch beheer. Doordat de Haagse staven tot de 90-jaren in 
omvang groeiden nam de inteme flexibiliteit af. 

Deze overwegingen leidden tot de volgende strategische uitgangspunten voor de bedrijfsvoe
ring [3]: 

"l. decentralisatie van taken en bevoegdheden 
2. centraal sturen op hoofdlijnen 
3. produktgerichte organisatie 
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4. zakelijkheid in relaties ." 

ad 1. Decentralisatie van taken en bevoegdheden 
De hoof ddoelstellingen om doeltreffend en doelmatig te werken word en bereikt door uitvoe
rende taken en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar een zo 
laag mogelijk niveau in de organisatie te delegeren. Hiertoe moeten ook de benodigde midde
len (personeel, materieel en financien) ter beschikking worden gesteld. 
Een organisatie-eenheid die activiteiten uitvoert van operationele aard (bijv. de Onderzee
dienst) zal de nadruk eerder leggen op doeltreffendheid, mede vanwege het al eerder aan
gehaalde "crisis-karakter" van de KM. Met name ondersteunende organisatie-eenheden (bijv. 
Rijkswerf) en staven (bijv. directie materieel) hebben de mogelijkheid zich te richten op 
doelmatigheid. 
De hoof ddoelstelling flexibiliteit wordt door decentralisatie van bevoegdheden bereikt. Door 
meer bevoegdheden te leggen bij de leiding van decentrale organisatie-eenheden wordt 
namelijk de afstand tussen leiding en daadwerkelijke uitvoerenden kleiner, waardoor sneller 
en met meer maatwerk kan worden ingespeeld op veranderingen in de omgeving. 
Decentralisatie ondersteunt dus alle hoofddoelstellingen en sluit bovendien nauw aan bij het 
personeelsbeleid van de KM, waarbij men uitgaat van het principe dat de individuele capaci
teiten van de werknemers zoveel mogelijk ontplooid moeten worden. 

ad 2. Centraal sturen op hoofdlijnen 
Bij een decentralisatiestrategie hoort een wijze van besturing door het centrale niveau waarbij 
dit niveau zich richt op de hoof dlijnen. Het niveau b6ven de organisatie-eenheden dient zich 
dus niet bezig te houden met het "HOE" (bedrijfsvoering), maar met het "WAT" (produkt) en 
"W AARMEE" (middelen) van de organisatie-eenheid. Het is dus van belang dat de produkten 
en/of diensten en de middelen van de organisatie-eenheid duidelijk omschreven zijn. 

ad 3. Produktgerichte organisatie 
De organisatie van de KM v66r het McKinsey rapport was functioneel gericht. Het optimali
seren van de functionele aspecten van de produktie ging ten koste van de doelmatigheid. 
McKinsey concludeerde derhalve dat de organisatie van de KM produktgericht moest wor
den. Daarom moeten organisatie-eenheden die een produkt van operationele aard leveren 
zoveel mogelijk verzelfstandigd worden. 

ad 4. Zakelijkheid in relaties 
In een produktgerichte organisatie waar gestuurd wordt op hoofdlijnen moet vooraf duidelijk, 
d.w.z. meetbaar en tijdgebonden, vastgesteld worden wat er geproduceerd moet worden en 
met welke middelen. Dit biedt de mogelijkheid om na een vooraf gespecificeerde periode te 
bepalen of de organisatie-eenheid de gewenste produkten heeft geleverd en met welke midde
len. 

Om invulling te geven aan de strategische uitgangspunten worden binnen de KM de volgende 
voor dit afstudeerproject relevante instrumenten gehanteerd: 

-contractmanagement 
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-bestuurlijke informatievoorziening 
-budgettering 
-kostendoorbelasting/-verrekening/-registratie 
-kengetallen 

Hieronder worden de belangrijkste instrumenten toegelicht: 

Contractmanagement 
Onder contractmanagement wordt binnen de KM verstaan [ 4] : 

"Het besturen van een organisatie waarbij in een convenant taakstellende ajspraken 
worden vastgelegd over de beschikbare input in relatie met de te realiseren output. 
Hierbij gaan bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het 
transformatieproces over naar het lagere organisatiedeel, waardoor dit organisa
tiedeel resultaatverantwoordelijk wordt. 11 

In de :rvffiDDEB 9 [4] staat aangegeven welke vormen van contractmanagement er binnen de 
KM bestaan. Deze vormen varieren van decentralisatie ( de meest beperkte invulling van 
contractmanagement) tot economische verzelfstandiging (de meest vergaande vorm van 
contractmanagement). Een tussenvorm van contractmanagement is zelfbeheer. 
Bij deze vorm van contractmanagement worden bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegd
heden bij het lagere organisatiedeel neergelegd. Andere verantwoordelijkheden en bevoegd
heden blijven juist bij het centrale bestuur. Afuankelijk van het organisatiedeel worden de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld. De speerpunten van het beleid van het 
organisatiedeel worden in het convenant vermeld. Bij deze vorm wordt zoveel mogelijk de 
relatie gelegd tussen de produkten of activiteiten en de beschikbare middelen door specifieke 
soorten budgetten ( o.a. kosten- en urenbudget) . Bij zelfbeheer vindt geen integrale kostprijs
berekening plaats. Zelfbeheer wordt gekenmerkt door sturing op output. 
Er is onderzoek verricht naar de vraag of en hoe de Onderzeedienst d.m.v. contractmanage
ment in de vorm van zelfbeheer aangestuurd kan worden. Dit vooronderzoek [2] wordt 
besproken in de volgende paragraaf. 

Bestuurlijke informatievoorziening 
Om het centrale bestuur in staat te stellen op hoof dlijnen te sturen en de decentrale uitvoering 
te beheersen is het nodig dater vanaf het decentrale niveau geaggregeerde managementinfor
matie ter beschikking komt. Deze informatievoorziening stelt bovendien zowel het centrale 
als het decentrale niveau in staat te verifieren of aan de afspraken, in het convenant overeen
gekomen, wordt voldaan. 

3.2 Vooronderzoek 

Van april tot juli 1994 is er in opdracht van CZ:MNED door CABIS/0&1 {Centrum Automati
sering en Bestuurlijke lnformatie Systemen, afdeling Organisatie en Informatie) een verken
nend onderzoek uitgevoerd. De probleemstelling van dit onderzoek [2] luidde: 

"Voldoet de bedrijfsvoering van de Onderzeedienst aan de eisen, zoals gesteld in de 
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lvfEDDEB 9 en welke veranderingen dienen er plaats te vinden om de onderzee
dienst dm. v. contractmanagement door CZ!vfNED aan te sturen." 

De voor dit afstudeerproject relevante conclusies uit het vooronderzoek kunnen als volgt 
worden samengevat: 

-De bedrijfsvoering van de Onderzeedienst is niet ingericht cf. de eisen gesteld in 
l\IBDDEB 9. 
-Er is geen officieel document t.a.v. het gevoerde Onderzeedienst-beleid. 
-De planning heeft geen integraal karakter waardoor veel onderlinge afstemming 
tussen af delingen binnen de Onderzeedienst nodig is. 

-De voor de besturing en verantwoording benodigde informatie is aanwezig maar 
versnipperd over diverse bureaus en minder toegankelijk. 

-De meest actuele informatie over de onderzeeboten is erg verspreid. 
-Informatie omtrent personeel is verspreid over diverse functionarissen en is slechts 
deels geautomatiseerd wat noodzaakt tot een intensieve interactie tussen de afdeling
en. 

-Er is geen duidelijk beeld van de werkzaamheden op het gebied van de 
materieelsinstandhouding van de Walrus-klasse onderzeeboot. 

In het vooronderzoek [2] zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 
"-Het initieren van een vervolgtraject, waarin invulling wordt gegeven aan de gestel

de eisen voor bedrijfsvoering en wel zodanig dat de Onderzeedienst m.i.v. 01-01-
1995 door middel van contractmanagement in de vorm van Zelfbeheer is aan te 
sturen. 
-Het ontwerpen van een Onderzeedienst organisatie, die ingericht is op haar taken 
en produkten en waarin ontwikkelingen als HELP (HErstructurering van de 
personeels-Logistieke Processen ), HERPERT (HERstructurering organisatie en 
PErsonele Reductie Taakstelling), SMCC (Submarine Command Course) en VTh1 
(Vooronderzoek lnformatie-planning Materieel) worden meegenomen." 

Naar aanleiding van deze aanbevelingen is er door CZMNED een vervolgtraject "verbetering 
bedrijfsvoering Onderzeedienst" opgestart. Dit vervolgtraject wordt besproken in hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 4. Probleemstelling en opdrachtformulering 

Naar aanleiding van de conclusies uit het vooronderzoek [2], zoals opgesomd in paragraaf 
3.2, kan de probleemstelling ten behoeve van dit afstudeerproject als volgt worden geformu
leerd: 

De bedrijfsvoering van de onderzeedienst is niet ingericht om aangestuurd te warden 
dm. v. contractmanagement in de vorm van zeljbeheer en de informatievoorziening is 
niet eenduidig en te verspreid over de Onderzeedienst. 

Op basis van deze probleemstelling is de opdracht als volgt geformuleerd: 
J. Ontwerp een bedrijfsmodel waarin een bedrijfsvoering wordt vastgelegd die is 

ingericht om te warden aangestuurd dm. v. contractmanagement in de vorm van 
zeljbeheer. 

2. Ontwerp een management informatiesysteem voor de Onderzeedienst dat voorziet 
in een eenduidige informatievoorziening t. b. v. interne bedrijfsvoering en aanstu
ring door CZJvfNED. 

N aar aanleiding van de aanbevelingen uit het vooronderzoek is er door CZl\1NED een ver
volgtraject "verbetering bedrijfsvoering Onderzeedienst" opgestart bestaande uit een aantal 
samenhangende deelprojecten: 

A. opstellen besturingsmodel 
B. opstellen bedrijfsmodel 
C. opstellen handleiding planning en control 
D. ontwikkelen management informatiesysteem 
E. herinrichten organisatiestructuur Onderzeedienst 
F. versterken materieels-logistieke functie 
G. versterken personeels-logistieke functie 
H. opstellen administratieve organisatie 
I. ontwikkelen kengetallen 
J. inrichten van een decentrale bedrijfsadministratie 
K. opstellen van een concept convenant 
L. uitvoeren van het URORKM-traject 

De opdrachtformulering houdt in dat de deelprojecten "opstellen bedrijfsmodel" en "ontwik
kelen management informatiesysteem" onderwerp zijn van dit afstudeerproject. 

Omdat het bedrijfsmodel onder andere voor het ontwikkelen van een informatiesysteem is 
gebruikt zijn de 2 afzonderlijke opdrachten (ontwerpen bedrijfsmodel en management infor
matiesysteem) als een traject te beschouwen. Dit traject is uitgewerkt in paragraaf 5.1. 
Gezien de duur van het afstudeerproject (6 maanden) was het niet mogelijk alle produkten te 
ontwerpen. De · afstudeerders hebben binnen het deelproject "ontwikkelen management 
informatiesysteem" alleen de matrices, het conceptueel gegevensmodel en het informatiepro
cesmodel ontworpen. De overige modellen worden uiteraard wel ontworpen, maar vallen 
buiten dit afstudeerproject evenals de realisatie van het systeem. 
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Hoofdstuk 5. Verantwoording gevolgde methode 

In paragraaf 5.1 zullen wij beginnen met een omschrijving van het ontwikkeltraject van een 
informatiesysteem. Vervolgens geven wij in paragraaf 5 .2 een uiteenzetting van enkele 
beschikbare methoden voor deze ontwikkeling en verantwoorden de gekozen methode voor 
dit project. Daarna geven wij een uiteenzetting hoe de gekozen methode bij de Onderzee
dienst is toegepast. In paragraaf 5.3 staan de produkten beschreven die binnen dit afstudeer
project worden opgeleverd en die wij samen met de Onderzeedienst hebben ontworpen. In de 
paragrafen 5.4 en 5.5 wordt de aanpak beschreven die gehanteerd is bij het opstellen van het 
bedrijfsmodel en bij het ontwikkelen van het management informatiesysteem. Tot besluit van 
dit hoofdstuk gaan wij in paragraaf 5.6 in op de gebruikte technieken en het CASE-tool 
SDW. 

5.1 Ontwikkeltraject 

Het traject voor het ontwikkelen van een informatiesysteem, de system development life
cycle, bestaat uit de volgende stappen: 

1. informatieplanning 
2. informatiebehoefteanalyse 
3. functioneel ontwerp 
4. technisch ontwerp 
5. programmeren en testen 
6. conversie en invoering 
7. gebruik en onderhoud 

ad 1. informatieplanning 
In de literatuur bestaan diverse opvattingen over wat nu precies informatieplanning is. Vol
gens Theeuwes [13] kan geconcludeerd worden dat " ... informatieplanning in de praktijk 
overwegend gericht is op het verkrijgen van een overzicht van de informatieprojecten voor de 
eerstkomende jaren." Deze informatieplanning waarborgt de integratie van de informatievoor
ziening in het totale bedrijfsbeleid. 

ad 2. informatiebehoefteanalyse 
Beschrijft dat deel van de organisatie dat door de te bouwen informatiesystemen ondersteund 
moet gaan worden. De resultaten van deze stap zijn het bedrijfsprocesmodel en een objectmo
del. Deze modellen geven de ontwerper inzicht in de bedrijfsprocessen en de informatie die 
hierbij nodig is. 

ad 3. functioneel ontwerp 
Deze stap legt de eisen vast die gesteld worden aan het informatiesysteem. Resultaten van 
deze activiteit zijn een informatieprocesmodel en een conceptueel gegevensmodel. Deze 
modellen geven aan welke informatieprocessen een relatie hebben met het te bouwen systeem 
en geven inzicht in de structuur van de gegevens die in het te bouwen systeem gebruikt 
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worden. 

ad 4. technisch on twerp 
Hier wordt aangegeven op welke wijze de in het functioneel ontwerp beschreven processen in 
het systeem uitgevoerd gaan worden. Er wordt tevens een beschrijving gemaakt van de wijze 
waarop de gegevens uiteindelijk in de databank komen. Deze stap resulteert in een program
mamodel en een implementatiegegevensmodel. 

ad 5. programmeren en testen 
Hier worden de resultaten van het ontwikkeltraject vastgelegd in programma's en een data
bank Hierbij wordt aangegeven op welke wijze het systeem gebruik zal maken van de in de 
databank opgeslagen gegevens. Na de bouw wordt in een aantal stappen getest of het systeem 
aan de gestelde eisen voldoet. 

ad 6. conversie en invoering 
In deze stap worden bestaande gegevens naar het nieuwe systeem overgebracht en wordt 
overgegaan naar het nieuwe systeem met bijbehorende veranderingen in de organisatie en 
werkwijze. Deze stap moet zorgvuldig worden voorbereid met het oog op acceptatie door de 
gebruiker. 

ad 7. gebruik en onderhoud 
Na invoering moet men het systeem adaptief en correctief onderhouden. Met name het 
adaptief onderhoud vergt een continue zorg. 

De stappen 2 tot en met 7 komen, op enkele samenvoegingen na (o.a. programmeren en 
testen), overeen met de activiteiten in het conventionele lifecycle model van Vandenbulcke 
[15]. 
In de volgende paragraaf zullen wij enkele methoden bespreken die de uitvoering van het 
ontwikkeltraject ondersteunen. 

5.2 Enkele beschikbare methoden 

Er is een groot aantal methoden beschikbaar ten behoeve van systeemontwikkeling. Niet al 
die methoden richten zich op hetzelfde doel. Om een eerste onderscheid te maken gebruiken 
wij het raamwerk voor methodische informatiesysteemontwikkeling van Wijers [16]. Dit 
raamwerk is opgebouwd uit 3 aandachtsgebieden t.w.: 

- de denkwijze 
- de beheers-, modelleer- en werkwijze 
- de ondersteuningswijze. 

De denkwijze geeft de achterliggende filosofie weer van de methode. Hierbij kan men denken 
aan een procesgeorienteerde versus gegevensgeorienteerde of een afdelingsgewijze versus 
functiegewijze filosofie . 
De beheers-,modelleer- en werkwijze kunnen verdeeld worden [6] in twee groepen t.w.: de 
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beheerswijze die activiteiten op het besturend niveau beschrijft en de modelleer- en werkwij
ze die de activiteiten op operationeel niveau beschrijven. 
De ondersteuningswijze tenslotte omvat de al of niet geautomatiseerde hulpmiddelen die de 
beheers-, modelleer- ofwerkwijze kunnen ondersteunen. 

beheers- moclcllcer-
cn '··zc 

opcntionccl 
DJVC811 

onarsteunlnp
wfu 

met. 
nivcau 

figuur 5.1. Schematische weergave aandachtsgebieden van systeemontwikkeling 

Het onderscheid tussen de methoden is nu als volgt te maken: 
Een methode waar de nadruk ligt op het beheersaspect wordt een projectbeheersingsmethode 
genoemd. Indien de methode de nadruk legt op systeemontwikkelaspecten is er sprake van 
een systeemontwikkelmethode. Er zijn methoden die beide aspecten in zich hebben ( o.a. 
SDM: System Development Methodology, HPSKM: Handleiding Projectmanagement Sys
teemontwikkeling Koninklijke Marine). 
Naast systeemontwikkel- en beheersactiviteiten onderscheiden Kusters en Wijers een derde 
soort activiteiten, te weten meta-activiteiten. Dit is de verzameling activiteiten gericht op de 
keuze van de methode en de inrichting van de beheers- en systeemontwikkelactiviteiten. 
Bovendien geeft deze verzameling de hulpmiddelen weer waarmee de beheers- en systeem
ontwikkelactiviteiten worden ondersteund. Het resultaat van de meta-activiteiten voor dit 
afstudeerproject wordt beschreven in paragraaf 5.2.2. 
Omdat de nadruk bij dit afstudeerproject ligt op systeemontwikkelactiviteiten zijn met name 
de systeemontwikkelmethoden relevant. Bij de ontwikkeling van het management informatie
systeem voor de Onderzeedienst wordt niet expliciet het projectbeheersingsdeel van HPSKM 
gehanteerd. De beheersactiviteiten die wel plaatsvinden staan beschreven bij de uitvoering 
van het afstudeerproject in de paragrafen 6.2 en 6.4. 

5.2.1 Enkele beschikbare methoden 

In Nederland gebruikte systeemontwikkelmethoden zijn o.m.: 
-ISAC (Informations System work and Analysis of Change) 
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-NIAM (Nijssens Informatie Analyse-methode) 
-HPSKM (systeemontwikkelingsdeel) 

De eerste twee methoden zouden ook voor systeemontwikkelingen bij de KM toegepast 
kunnen worden. Echter er wordt een lage prioriteit gegeven aan methodologiestudies. Dit 
wordt veroorzaakt door de beschikbaarheid van een door de KM zelf ontwikkelde methode 
(HPSKM) die effectief is en daarom geen aanleiding geeft altematieve ( efficientere en/of 
eff ectievere) methoden te onderzoeken. Het verdient de aanbeveling meerdere methoden te 
onderzoeken op hun toepasbaarheid en deze, binnen de veelheid aan projecten bij de KM, in 
pilot-projecten te gebruiken. 
Daar gebruik is gemaakt van het CASE-tool SDW (zie paragraaf 5.6) en vanwege het feit dat 
SDM wijd verspreid is binnen de Nederlandse overheid [11], lijkt het voor de hand te liggen 
dat SDM ook binnen de KM wordt toegepast. SDM is echter niet meegenomen omdat het op 
zich een methode is voor projectmanagement en niet voor systeemontwikkeling [10] . 
Omdat het niet de doelstelling van dit afstudeerproject is methoden te vergelijken of te 
beoordelen wordt slechts een korte beschrijving van bovengenoemde methoden gegeven. 

ISAC 
Een procesgerichte methode met de volgende doelstellingen: 

1. het verkrijgen van een beter informatiesysteem door een probleemgerichte 
(gebruikersgerichte) systeemontwikkeling 

2. het beter kunnen beheersen van het ontwikkelingsproces door het hanteren van 
een strakke systematiek van werken 

3. gebruikers moeten zelf de systeemontwikkeling kunnen beheersen en besturen. 

Het ontwikkelen van een informatiesyteem wordt bij ISAC onderverdeeld in drie hoof dactivi
teiten, t.w.: 

1. veranderingsanalyse 
2. systeemontwikkeling ( activiteitenstudie, informatie-analyse, datasysteemontwerp) 
3. invoeren van de mix van veranderingsmaatregelen. 

ISAC is een methode die zich richt op de stappen 2 tot en met 4 van het ontwikkeltraject. 
Uit Ruys [12] blijkt dat de methode ISAC goed te gebruiken is in combinatie met methoden 
die zich richten op projectbeheersing. 

NIAM 
NIAM is een methode voor informatie-analyse, die gebaseerd is op een algemeen raamwerk 
voor informatiesystemen [14] . Dit raamwerk bestaat uit de volgende componenten: 

1. objectsysteem: beschouwingsgebied 
2. informatiesysteem: levert informatie ter ondersteuning van het objectsysteem 
3. omgeving: medium tussen objectsysteem en informatiesysteem. 

De uitgangspunten van NIAM zijn: 
1. elke communicatie met een informatiesysteem bestaat uit berichten die wij kunnen 

beschouwen als speciale zinnen in een natuurlijke taal 
2. elke communicatie, alsmede elke transformatie door een informatiesysteem kan 

accuraat en volledig beschreven worden in een grammatica 
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3. een grammatica is een formele uitdrukk:ing van een model van een objectsysteem. 
NIAM richt zich net zoals ISAC op de stappen 2 tot en met 4 van het ontwikk:eltraject. 

HPSKM 
Omdat dit de methode is die toegepast is bij de ontwikkeling van het informatiesysteem voor 
de Onderzeedienst zal deze in de volgende paragraaf behandeld worden. 

5.2.2 Gehanteerde methode 

Wij hebben bij dit afstudeerproject gewerkt volgens de methode HPSKM om een aantal 
redenen: 

1. HPSKM is door de KM zelf ontwikk:eld uit een bestaande HPS (Handleiding 
Projectmanagement Systeemontwikk:eling) voor de gehele krijgsmacht en wordt 
binnen de KM als leidraad gebruikt bij systeemontwikk:eling 

2. bij aanvang van het afstudeerproject had de keuze voor HPSKM reeds plaatsge
vonden op grond van de bij 1. genoemde reden 

3. de opzet van HPSKM is zodanig dat de ontwerper en gebruiker vrijheid hebben in 
het bepalen van de te ontwerpen modellen. 

HPSKM is zodanig opgezet dat voldaan wordt aan de volgende criteria: 
-doelmatigheid: systeemontwikk:eling is nooit een primair proces in een organisatie 
en het is daarom belangrijk zo min mogelijk tijd en middelen te gebruiken. 

-klantgerichtheid: in de filosofie van HPSKM is een informatiesysteem pas goed als 
het de gebruiker optimaal ondersteunt en als het binnen de organisatie volledig 
geaccepteerd wordt. 
-flexibiliteit: methoden voor systeemontwikk:eling, de technieken en de hulpmiddel
en zijn aan continue veranderingen onderhevig. De methoden moet snel en gemak
kelijk aan te passen zijn aan deze ontwikk:elingen. Nieuwe technieken en hulpmid
delen moeten zonder al te veel inspanningen inpasbaar zijn in de methode. 

-controleerbaarheid en beheersbaarheid: een systeemontwikk:elingsproject dat op tijd 
wordt afgerond is een zeldzaamheid. Het beheersen en besturen van een systeemont
wikk:eltraject is dermate complex dat uitloop meestal onvermijdelijk is. Het is 
daarom dat in HPSKM het systeemontwikk:elingsaspect is aangevuld met een 
projectbeheersingsaspect. 

Om aan deze criteria te voldoen zijn de volgende uitgangspunten gekozen bij het ontwikk:elen 
vanHPSKM: 

-redeneren vanuit het eindprodukt: het eindprodukt moet niet uit het oog worden 
verloren en alle activiteiten moeten gericht zijn op het eindprodukt. D.w.z. met zo 
min mogelijk inspanning zonder de kwaliteit aan te tasten. 

-situationeel: afhankelijk van de situatie moet de methode de mogelijkheid bieden de 
optimale werkwijze te kiezen 

-compacte "to-the-point" -documenten in de taal van de gebruiker: de produkten die 
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de methode op kan leveren moeten in een voor de doelgroep begrijpbare taal opge
steld zijn zodat een goede beoordeling mogelijk is. 

-goede afspraken vooraf en concrete ( eind)produkten: er wordt gewerkt met concrete 
eindprodukten die beoordeelbaar en meetbaar zijn zodat alle partijen precies weten 
wat er van ze verwacht wordt. 
-modulaire opzet: om het mogelijk te maken nieuwe technieken en hulpmiddelen in 
te passen binnen de methode. 

-vakmanschap in plaats van voorschriften: er worden grenzen aangegeven waarbin
nen gewerkt moet worden, maar binnen de grenzen bepalen de ontwerper en gebrui
kers op welke wijze het eindprodukt bereikt wordt. 

-scheiden van projectmanagement en systeemontwikkeling: de clustering van activi
teiten is bij projectmanagement (projectbeheersing) anders dan bij systeemontwik
keling. 

HPSKM bestaat uit een systeemontwikkelingsdeel en een projectbeheersingsdeel. 
Het systeemontwikkelingsdeel van HPSKM kent vier groepen van activiteiten. De volgorde 
zoals hieronder geeft geen chronologisch traject weer, maar geeft een logische clustering van 
activiteiten en deelprodukten met eenzelfde doel. Het projectbeheersingsdeel beschrijft alle 
beheersactiviteiten van de systeemontwikkeling. Hierbij kan men denken aan een plan van 
aanpak, een planning en een acceptatieplan. 
In het systeemontwikkelingsdeel staan bij iedere groep van activiteiten de mogelijk te ontwer
pen produkten opgesomd. De keuze van te ontwerpen produkten hangt af van de situatie en 
wordt door de ontwerper en gebruikers gemaakt. De produkten die daadwerkelijk binnen het 
project "verbetering bedrijfsvoering Onderzeedienst" zijn opgeleverd staan cursief weergege
ven. 

1. Situatie-analyse 
Er is altijd een bestaand systeem van bedrijfsprocessen en informatievoorziening aanwezig, al 
dan niet geautomatiseerd. De situatie-analyse levert o.a. een voorstel op tot wijziging van dat 
systeem. De wijzigingen kunnen betrekking hebben op besturing, bedrijfsprocessen, organisa
tiestructuur en informatievoorziening. Aan de hand van dat voorstel kan een project opgestart 
worden voor het doorvoeren van voorgestelde wijzigingen. 
De produkten die bij situatie-analyse horen zijn: 

-probleemstelling 
-huidige situatie 
-alternatieven 
-voorstel 

2. Specificatie 
Omvat de inventarisatie van de bedrijfsprocessen en gegevens die de processen ondersteunen 
in de huidige situatie en/of de toekomstige, gewenste situatie. De produkten die hierbij horen 
kunnen zijn: 

- objectmodel 
- bedrijfsprocesmodel 
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- informatieprocesmodel 
- conceptueel gegevensmodel 
- organisatiemodel (huidige situatie) 
- apparatuur (huidige situatie) 

3. Ontwerp 
Onder deze groep vallen de daadwerkelijke ontwerp-activiteiten die kunnen leiden tot de 
volgende produkten: 

-implementatiegegevensmodel 
-informatiefunctiemodel 
-organisatiemodel 
-apparatuurmodel 
-ontwikkelfaciliteiten 

4. Realisatie 
Dit leidt tot concrete produkten die binnen het systeem gebruikt worden. De realisatie zal 
meestal een implementatie van ontwerp zijn. De produkten kunnen zijn: 

-fysiek gegevensmodel 
-applicaties 
-AO-procedures 
-opleidingen 
-ge bruikershandleiding 
-hardware 
-produktiehandleiding 

5.2.3 Toepassing van HPSKM bij de Onderzeedienst 

Bij de Onderzeedienst is alleen het systeemontwikkelingsdeel van HPSKM toegepast. 
Zonder strak de hand te houden aan het projectbeheersingsdeel van HPSKM zijn er toch 
enkele onderdelen van uitgevoerd, zoals het opstellen van een plan van aanpak, een op 
ervaring gebaseerde planning en een risico-analyse. V.w.b. de planning is eerst vastgesteld 
welke deelprodukten uit het systeemontwikkelingsaspect opgeleverd zouden gaan worden en 
vervolgens zijn deze in tijd gefaseerd. De risico-analyse is niet specifiek voor het manage
ment informatiesysteem uitgevoerd, maar voor het gehele project "verbetering bedrijfsvoering 
Onderzeedienst". 

Hieronder geven wij aan welke produkten uit HPSKM door de afstudeerders zijn opgeleverd. 
Uit de speci.ftcatie zijn het objectmodel, het bedrijfsprocesmodel, het conceptueel gegevens
model en het informatieprocesmodel opgeleverd. Daarnaast zijn er matrices en een hierar
chisch procesmodel opgesteld die niet in HPSKM genoemd worden. Alle produkten die 
binnen het afstudeerproject zijn opgesteld worden in de volgende paragraaf beschreven. 

Voor de volledigheid staat hieronder vermeld welke produkten uit HPSKM nog meer zijn 
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ontwikkeld, maar buiten dit afstudeerproject vallen. 
Alle produkten uit de activiteitengroep situatie-analyse zijn bij de Onderzeedienst opgeleverd 
tijdens het vooronderzoek [2]. Uit de activiteitengroep ontwerp worden het implementatiege
gevensmodel, het informatiefunctiemodel en het organisatiemodel opgeleverd. Bovendien 
worden uit de realisatie het fysieke gegevensmodel, de applicaties, de gebruikershandleiding, 
de AO-procedures en de hardware opgeleverd. 

5.3 Opgeleverde produkten 

De produkten die binnen het ontwikkeltraject vallen worden schematisch weergegeven in 
figuur 5.2 en vervolgens beschreven. De rechterzijde van figuur 5.2 geeft de procesgeori
enteerde stappen en de linkerzijde geeft de gegevensgeorienteerde stappen weer. De cursief 
gedrukte produkten zijn door de afstudeerders ontworpen. Bovendien geeft de figuur weer 
welke produkten in welk deelproject zijn ontworpen. 
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figuur 5.2. Produkten bedrijfsmodel en management informatiesysteem. 

De produkten vormen de modelleerwijze uit het raamwerk zoals beschreven in paragraaf 4.2. 
Bij de beschrijving van de produkten hebben wij een chronologische volgorde gehanteerd. In 
de beschrijving wordt aangegeven welke techniek is gebruikt en met welke SOW module 
deze techniek is ondersteund. 

Als input voor het opstellen van het bedrijfsmodel wordt het besturingsmodel gebruikt. Dit 
besturingsmodel beschrijft de doelstellingen van de Onderzeedienst, de wijze van aansturing 
door CZMNED en de door de Onderzeedienst te leveren produkten. Het bedrijfsmodel bestaat 
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uit een hierarchisch procesmodel, een bedrijfsprocesmodel en een objectmodel. 
Het hierarchisch procesmodel beschrijft de hoof dprocessen en hierarchisch afgeleide deelpro
cessen. Er wordt niet gekeken naar wie of welke afdeling de processen en bijbehorende 
activiteiten uitvoert. De processen worden vastgelegd in een decompositiediagram m.b.v. 
SOW module AO. 

vaargereed 
maken 

leveren oper. inzetbare 
OZD-eenheden 

oefengereed 
maken 

figuur 5.3. Voorbeeld hierarchisch procesmodel 

operationeel 
gereed maken 

Het bedrijfsprocesmodel is een model waarbij de onderlinge informatierelaties tussen de, in 
het hierarchisch procesmodel onderscheiden, processen worden vastgelegd. Daarnaast worden 
de relaties tussen processen en buffers en tussen processen en buitenwerelden vastgelegd. De 
relaties worden vastgelegd m.b.v. dataflowdiagrammen (DFD). Het hiervoor gebruikte tool is 
SOW module FA. Deze weergave van processen geeft inzicht in de samenhang tussen de 
processen, wat een uitgangspunt is voor het verwerven van inzicht in de informatiebehoefte 
van de organisatie. Bovendien geeft dit een eerste indruk van de benodigde informatiesyste
men en de gewenste organisatiestructuur. 
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In het objectmodel worden de bedrijfsgegevens die in en tussen de beschreven processen 
voorkomen op een logische wijze gestructureerd. Deze gegevens worden weergegeven in een 
entiteit-relatiediagram. Hiervoor is SDW module DM gebruikt. 

OZD-eenheid 

oert uit 

wordt 

taak f--_u_it_gev_OC11_d_in_--1 oefen ebied 

Legenda: 
I I =Object 

figuur 5.5. Voorbeeld objectmodel 

De teksten bij de relaties tussen de objecten moeten als volgt gelezen worden: 
tekst boven de lijn: van links naar rechts, 
tekst ender de lijn: van rechts naar links, 
tekst rechts van de lijn: van boven naar ender, 
tekst links van de lijn: van ender naar boven. 

De hierboven beschreven processen en gegevens worden in diverse matrices gekoppeld aan 
organisatie-af delingen, functionarissen en aan elkaar: 
1. CRM-matrix: hier worden alle entiteiten uitgezet tegen alle processen en wordt 

aangegeven welke processen create-, read- of mutate-handelingen mogen verrichten aan 
welke gegevens. 
C= create, de processen die de gegevens creeren. Dit houdt tevens R en M in. 
R= read, de processen die gegevens alleen raadplegen. 
M= mutate, de processen die gegevens muteren. Dit houdt tevens R in. 
Deze matrix levert een goed hulpmiddel om informatiesystemen af te bakenen. 

2. proces-verantwoordelijkheidsmatrix: een relatietabel waar de processen uit het hierarchisch 
procesmodel af gezet worden tegen de toekomstige organisatie-afdelingen. 

3. gegevens-verantwoordelijkheidsmatrix: een tabel waarin de uit het objectmodel gedistil-
leerde entiteiten gerelateerd worden aan toekomstige organisatie-af delingen. 

Bij het opstellen van de matrices is gebruik van gemaakt van SDW module AO. 

Het conceptueel gegevensmodel is een formele beschrijving van de informatiebehoefte die 
door het informatiesysteem vervuld moet worden. De gegevens worden weergegeven in een 
entiteit-relatiediagram m.b .v. SDW module DM. Uit het conceptueel gegevensmodel kan 
blijken dat de, m.b.v. het object- en bedrijfsprocesmodel en de CRM-matrix gemaakte, 
afbakening niet de juiste is voor het ontwerpen en het implementeren van het informatiesys
teem. Het model is bedoeld als communicatie met de gebruikers en dient dus begrijpelijk te 
zijn. Het is geen beschrijving van de opslagstructuur van de database en veel op veel relaties 
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zijn toegestaan. 
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figuur 5.6. Voorbeeld conceptueel gegevensmodel 
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In het informatieprocesmodel worden de bedrijfsprocessen die binnen de afbakening van het 
te ontwikkelen informatiesysteem vallen uitgewerkt met het oog op informatievoorziening. 
Uit de CRM-matrix worden de processen geselecteerd die binnen de afbakening vallen. Deze 
processen worden uit het bedrijfsprocesmodel gehaald en uitgewerkt in SOW module FA. Het 
informatieprocesmodel is qua techniek gelijk aan het bedrijfsprocesmodel. Dit model geeft de 
processen weer die een relatie met het informatiesysteem hebben. Deze relatie kan bestaan uit 
het raadplegen of het creeren van gegevens in het informatiesysteem. 
De overige produkten vallen buiten het afstudeerproject en worden niet verder beschreven. 

5.4 Aanpak deelproject "opstellen bedrijfsmodel" 

In deze paragraaf beschrijven wij achtereenvolgens de projectorganisatie en de wijze waarop 
de diverse modellen en matrices zijn opgesteld en geaccordeerd. 

Voor het opstellen van het bedrijfsmodel is een projectteam samengesteld uit af delingshoof
den van de Onderzeedienst, adviseurs van CABIS O&I en de twee afstudeerders . De projec
torganisatie is schematisch weergegeven in figuur 5. 7. 

De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: 
De projectcoordinator is verantwoordelijk voor het opleveren van het bedrijfsmodel. Zijn 
taken liggen op het gebied van coordineren en aansturen van de werkzaamheden van de 
projectteamleden. Bovendien bewaakt hij de juiste toepassing van de gebruikte methode. 
De materie-deskundigen zijn verantwoordelijk voor het opleveren van de juiste inhoud van 
het bedrijfsmodel. Het is hun taak binnen hun afdeling de juiste informatie boven water te 
halen. 
De afstudeerders zijn verantwoordelijk voor het fysiek opleveren van een consistent bedrijfs
model. Hun taken bestaan uit het verwerken van de tijdens vergaderingen en interviews 
opgeleverde informatie, het bewaken van de consistentie van het bedrijfsmodel, het houden 
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van interviews en het ontwerpen van delen van het bedrijfsmodel (m.n. de voor de Onderzee
dienst nog onbekende aandachtsgebieden zoals financieel-economisch beheer). 
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figuur 5.7. Projectorganisatie deelproject "opstellen bedrijfsmodel" 

Het achterhalen van informatie t.b .v. het opstellen van een bedrijfsmodel kan op diverse 
manieren (o.a. interview, brainstorm, enquete en sessie) worden aangepakt. Het opstellen van 
zo'n model is een creatief proces, vooral omdat voor de Onderzeedienst de gewenste situatie 
in kaart moet worden gebracht. De aansturing in de gewenste situatie, zowel intern als door 
CZMNED, is bij het opstellen niet helemaal duidelijk. Dit wordt veroorzaakt door een aantal 
KM-brede beleidszaken, bijvoorbeeld op het gebied van materieels- en personeels-logistiek, 
die nog in ontwikkeling zijn. V anwege de verwevenheid van de diverse afdelingen binnen de 
Onderzeedienst is het zeer wenselijk dat alle afdelingen vertegenwoordigd zijn. Het project
team heeft daarom gekozen voor de vorm van sessies waarbij alle projectteamleden aanwezig 
zijn. Daar het qua capaciteit (beschikbare tijd) van de projectleden niet haalbaar is alle 
modellen plenair op te stellen, is er voor gekozen afdelingsgebonden modellen separaat te 
ontwerpen en in sessies door te spreken. De overige modellen zijn in sessies ontworpen. Alie 
modellen zijn door de afdelingshoofden naar hun afdeling teruggekoppeld. 

De terugkoppeling naar de Onderzeedienst en naar de opdrachtgever (CZMNED) is als volgt 
verlopen. Het bedrijfsmodel is aangeboden aan de directie van de Onderzeedienst. Commen
taar van de directie is daarna verwerkt. Vervolgens heeft de directie het personeel van de 
Onderzeedienst voorgelicht omtrent de aangepaste bedrijfsvoering en de gevolgen die deze 
voor de organisatie heeft. Daarna is het bedrijfsmodel ter goedkeuring aangeboden aan de 
klankbordgroep Onderzeedienst. Deze groep is speciaal samengesteld t.b .v. het project 
"verbetering bedrijfsvoering Onderzeedienst" en adviseert CZ11NED inzake alle produkten 
(modellen en rapporten) die door de deelprojecten worden opgeleverd. Na goedkeuring door 
CZMNED is het bedrijfsmodel definitief. Dit betekent natuurlijk niet dat het bedrijfsmodel 
een statisch document is . Binnen de Onderzeedienst wordt het bedrijfsmodel door de control
ler onderhouden. 
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5.5 Aanpak deelproject "ontwikkelen management informatiesysteem" 

In deze paragraaf beschrijven wij achtereenvolgens de projectorganisatie en de wijze waarop 
de diverse modellen en matrices zijn opgesteld en geaccordeerd door de projectleider. 

Voor het ontwikkelen van het management informatiesysteem is een projectteam samen
gesteld uit de Coordinator Organisatie en lnformatie (COi) van de Onderzeedienst, adviseurs 
van CABIS 0&1, de COi van CZMNED, een informatie-analist van CABIS Den Helder en 
de twee afstudeerders. De projectorganisatie is schematisch weergegeven in figuur 5.8. 

LTZ v. Maclcclcnbcrgh 
LTZ Stoopman 

leidas 

L TZ Noorw.ij 
COIOZD 

~~-n_,:,~. ccrkals_lll«_~ ---f ;!"f:~ 
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LTZ V .Kollmburg 
CABIS 

figuur 5.8. Projectorganisatie deelproject "ontwikkelen management informatiesysteem" 

De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: 
De projectcoordinator is verantwoordelijk voor het opleveren van het management informa
tiesysteem. Hij coordineert de werkzaamheden van het projectteam en bewaakt de voortgang. 
Hij houdt ruggespraak met de projectleider m.b.t. de afstemming met andere deelprojecten 
(bijv. opstellen administratieve organisatie). 
De COi OZD is verantwoordelijk voor de acceptatie van de deelprodukten en voor het meta
gegevensbeheer binnen de Onderzeedienst. Zijn taken bestaan uit het verzorgen van contacten 
binnen de Onderzeedienst. Tevens draagt hij bij aan de bewustwording rond en acceptatie van 
het management informatiesysteem door de Onderzeedienst op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen. 
De COi CZ:MNED is verantwoordelijk voor de opname van het deelproject in het informatie
en automatiseringsplan van CZMNED en het beschikbaar stellen en bewaken van de benodig
de financiele middelen. De Onderzeedienst heeft niet de beschikking over een budget dat 
toereikend is voor het ontwikkelen van een management informatiesysteem. Daamaast is de 
COi CZMNED verantwoordelijk voor het meta-gegevensbeheer. Zijn taken bestaan verder uit 
het coordineren en bewaken (in samenspraak met de COi OZD) van de verwerving en plaat
sing van de benodigde hardware, software en licenties. 
De afstudeerders zijn verantwoordelijk voor het fysiek opleveren van de CRM-, de 
procesverantwoordelijkheids- en de gegevensverantwoordelijkheidsmatrix, het conceptueel 
gegevensmodel en het informatieprocesmodel. Hun taken bestaan uit het verwerven en in 
SDW invoeren van informatie en het bewaken van de juiste toepassing van de gebruikte 
technieken. 
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Bij het ontwikkelen van een informatiesysteem is de acceptatie door de gebruikers van 
wezenlijk belang. Het is daarom belangrijk dat deze gebruikers duidelijk aangeven wat hun 
informatiebehoefte in de nieuwe, gewenste situatie zal zijn. Het achterhalen van die behoefte 
zal gaan d.m.v. interviews en sessies. D.m.v. presentaties worden de resultaten teruggekop
peld naar de projectteamleden. 
In het vervolgtraject van de systeemontwikkeling, dat buiten dit afstudeerproject valt, zullen 
de deelprodukten ter accordering worden voorgelegd aan de projectleider. Bovendien zal er 
na het opstellen van het informatieprocesmodel een basisontwerp worden opgesteld t.b .v. de 
directie van de Onderzeedienst. Dit basisontwerp is een soort management-samenvatting van 
de resultaten tot dan toe en is een moment waarop de directie beslissingen moet nemen over 
wat er in het vervolgtraject gebouwd gaat worden. 

Ten opzichte van de planning van CABIS/0&1 voor beide deelprojecten zoals die in augustus 
1994 gehanteerd werd, is de uitvoering van beide deelprojecten door een aantal factoren 
vertraagd. Op deze factoren zullen wij verder ingaan bij de uitvoering van het deelproject 
"opstellen bedrijfsmodel" en "ontwikkelen management informatiesysteem" in de paragrafen 
6.2 en 6.4. 
De door de afstudeerders op het moment van tussentijdse voordracht d.d. 15 november 1994 
gepresenteerde planning, rekening houdend met de vertragende factoren, zag er als volgt uit: 
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figuur 5.9 planning oplevering produkten 
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5.6 Gebruikte technieken en het CASE-tool SDW 

In deze paragraaf bespreken we de technieken en het geautomatiseerde tool die gebruikt zijn 
om de diverse modellen en matrices op te stellen. Binnen het raamwerk voor methodische 
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systeemontwikkeling (zie paragraaf 5.2) is er o.a. sprak:e van een modelleer- en werkwijze en 
van een ondersteuningswijze. Binnen de modelleer- en werkwijze wordt verwezen naar een of 
meerdere technieken. Een techniek is een beschrijving van de wijze waarop en de notatie 
waarmee een model ontwikkeld wordt [ 6]. 
De ondersteuningswijze omvat al dan niet geautomatiseerde hulpmiddelen die de techniek 
ondersteunen. Een verzameling samenwerkende hulpmiddelen noemt men een CASE-tool 
[7] . CASE staat voor Computer Aided Software Engineering. 
Hieronder worden de technieken beschreven. Voorbeelden van deze technieken staan in de 
figuren 5.3 tot en met 5.6. 

Decompositiediagram 
Deze techniek is gebruikt bij het opstellen van het hierarchisch procesmodel. Bij deze tech
niek worden eerst op het hoogste niveau de processen opgedeeld in hoofdprocessen en deze 
worden vervolgens afzonderlijk verder gedecomponeerd. De keuze van decompositiecriteri
um is vrij maar dient zo consequent mogelijk te worden toegepast. In paragraaf 6.1 wordt hier 
verder op ingegaan. 

Dataflowdiagram 
Deze techniek is gebruikt bij het opstellen van het bedrijfsprocesmodel en informatieproces
model. In een DFD worden de relaties tussen processen (uit het hierarchisch procesmodel), 
buitenwerelden ( organisaties buiten het beschouwingsgebied) en buffers (gegevensverzame
lingen die binnen de organisatie zowel worden gemuteerd als geraadpleegd) weergegeven. 
Deze relaties, in de vorm van informatiestromen, worden vastgelegd m.b.v. pijlen, eventueel 
voorzien van een tekst met daarin de inhoud van de informatiestroom. Deze analyse van alle 
bedrijfsprocessen, zowel primaire, ondersteunende als besturende processen, is uitgevoerd 
t.b .v. het verwerven van inzicht in de informatiebehoefte en voor het herstructureren van de 
organisatie. 

Matrices 
Deze techniek is gebruikt om relaties aan te geven tussen objecten en processen, objecten en 
organisatie-afdelingen (gegevensverantwoordelijkheidsmatrix) en processen en organisatie
afdelingen (procesverantwoordelijkheidsmatrix). De relatie tussen objecten en processen heeft 
tot doel aan te geven welke processen gegevens over welke objecten creeren (C), raadplegen 
(R), muteren (M), gebruiken (U) of verwijderen (D). Binnen deze techniek kan men kiezen 
voor diverse combinaties, bijvoorbeeld CU of CRM. Deze keuze is afhankelijk van het 
gewenste onderscheid tussen de diverse handelingen met objecten. lndien er bijvoorbeeld een 
onderscheid is tussen functionarissen die alleen gegevens over objecten raadplegen, functio
narissen die ook muteren en functionarissen die creeren is het zinvol om te kiezen voor de 
combinatie CRM. Na het vullen van de matrix kan door schuiven met rijen en kolommen een 
zodanige clustering van processen en objecten ontstaan dat hiermee een voorlopige afbak:e
ning van deelinformatiesystemen gemaakt kan worden. 
De relatie tussen object en organisatie-afdeling geeft aan welke organisatie-afdeling voor 
welk(e) object(en) verantwoordelijk is(zijn). De relatie tussen processen en organisatie
afdelingen geeft aan welke organisatie-afdeling voor welk(e) proces(sen) verantwoordelijk is 
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(zijn). Deze matrix kan gebruikt worden voor het herinrichten van de organisatie. 
Beide verantwoordelijkheidsmatrices zijn een hulpmiddel bij het opstellen van de CU-matrix 
en moeten dan ook als eerste worden opgesteld. Bij het opstellen van de CU-matrix kan 
blijken dat de verantwoordelijkheidsmatrices moeten worden aangepast. Door deze wissel
werking neemt de kwaliteit van de matrices toe. 

Entiteit-relatiediagram 
Deze techniek is gebruikt bij het opstellen van het objectmodel en het conceptueel gegevens
model. Een entiteit-relatiediagram wordt gebruikt om relatie tussen gegevensverzamelingen 
in kaart te brengen. Deze gegevensverzamelingen kunnen bestaan uit objecten ook wel 
entiteittypen genaamd. Objecten zijn zaken waarover gegevens moeten worden verzameld, 
opgeslagen en verstrekt t.b .v. de uitvoering van processen. Het doel van deze techniek is te 
komen tot een databasestructuur. 
Als eerste worden de voor de organisatie relevante objecten achterhaald en vervolgens relaties 
tusssen die objecten weergegeven. Dit resulteert in een objectmodel dat op consistentie wordt 
gecheckt met het bedrijfsprocesmodel. Het objectmodel wordt genormaliseerd t.b .v. verkrij
gen van kern-entiteittypen, voork6men van redundante opslag van gegevens en het toelaten 
van wiskundige bewerkingen op relaties. In de derde normaalvorm komen alleen 1 op N 
relaties tussen de entiteittypen voor. Dit normaliseren is voor het conceptueel gegevensmodel 
niet noodzakelijk. 

Het in dit afstudeerproject gebruikte CASE-tool is SDW (System Development Workbench). 
SDW is opgebouwd uit modules die een bepaalde techniek of enkele nauw samenhangende 
technieken ondersteunen [5]. Iedere module maakt gebruik van de systeemencyclopedie: een 
gei"ntegreerde gegevensverzameling waarin alle specificerende gegevens van het informatie
syteem, zowel de diagrammen als de beschrijvingen van de componenten in de diagrammen 
en alle andere noodzakelijke specificaties, worden opgeslagen. Voor het vastleggen van 
specificaties kan men gebruik maken van elektronische formulieren: SDW forms. 
SD Workstation, een soort hoof dmenu, zorgt ervoor dat de gebruiker modules kan selecteren, 
bewerkingen aan de systeemencyclopedie uitvoeren en andere zaken zoals autorisatie en 
wachtwoord kan bei"nvloeden. 
SDWrite tenslotte is het gedeelte waarmee de opmaak van documenten kan worden bepaald. 
Elke door SDW ondersteunde techniek kent een bij die techniek behorende set begrippen. 
Dergelijke begrippen worden in SDW componenttypen genoemd. Componenttypen worden in 
de systeemencyclopedie opgeslagen en kunnen door alle modules worden gebruikt. Bijvoor
beeld het componenttype functie komt zowel in module AO als in module FA voor. 

SDW is voor dit afstudeerproject gebruikt omdat de KM al jaren met SDW werkt en daarom 
de beschikbaarheid groot is. 
Vanwege het feit dat SDW in Nederland algemeen geaccepteerd is als CASE-tool en daar
naast veel technieken ondersteunt, hebben wij geen aanleiding gezien naar een altematief te 
zoeken. In de paragrafen 6.2 en 6.4 komen onze ervaringen met SDW aan bod. 
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Hoofdstuk 6. Resultaten en uitvoering 

Dit hoofdstuk handelt over de resultaten en uitvoering van het afstudeerproject. Paragraaf 6.1 
beschrijft het bedrijfsmodel zeals dat met de Onderzeedienst is opgesteld, paragraaf 6.2 geeft 
weer hoe het deelproject "opstellen bedrijfsmodel" is uitgevoerd. In paragraaf 6.3 komen de 
modellen aan de orde die in het deelproject "ontwikkelen management informatiesysteem", 
binnen de scope van dit afstudeerproject, zijn ontworpen. Paragraaf 6.4 bespreekt de uitvoe
ring van dat deelproject. In paragraaf 6.5 geven wij tenslotte aan welke activiteiten bijgedra
gen hebben aan de acceptatie van het bedrijfsmodel en het management informatiesysteem 
door de Onderzeedienst. 

6.1 Beschrijving bedrijfsmodel Onderzeedienst 

Het bedrijfsmodel zeals het door het projectteam aan de Onderzeedienst is aangeboden, is als 
bijlage 1 toegevoegd aan dit eindverslag. Het bedrijfsmodel bestaat uit een hierarchisch 
procesmodel, een bedrijfsprocesmodel en een objectmodel. Wij zullen hier de eerste twee 
modellen in grote lijnen beschrijven a.d.h.v. de uitgangspunten, decompositie en afbakening. 
Wij besluiten deze beschrijving met het objectmodel. 

Uitgangspunten 
In het bedrijfsmodel wordt de toekomstige situatie bij de Onderzeedienst beschreven. Bij het 
modelleren is met een aantal uitgangspunten rekening gehouden. Een dee! van deze uitgangs
punten kwam voort uit KM-voorschriften, een ander deel kwam voort uit het besturingsmo
del. In de functiegebieden materieels-logistiek, personeels-logistiek en financieel-economisch 
zal de toekomstige situatie afwijken van de huidige situatie en is ze niet volledig bekend en 
beschreven (zie paragraaf 5.4). In die gevallen waar de toekomstige situatie niet bekend was 
zijn aannames gedaan. Deze uitgangspunten en aannames zijn, ender de noemer uitgangspun
ten, aan het bedrijfsmodel toegevoegd. 

Decompositie 
Het bedrijfsmodel is een gestructureerde en schematische weergave van de gewenste bedrijfs
voering bij de Onderzeedienst. Deze structurering heeft plaatsgevonden d.m.v. decompositie 
van bedrijfsprocessen. Decompositie van processen kan volgens meerdere criteria plaatsvin
den, zeals een produkt-, functie-, life-cycle- of management-cyclegerichte decompositie. De 
KM past op het hoogste niveau van processen over het algemeen het criterium "aard van het 
proces" toe, hetgeen leidt tot drie soorten hoofdprocessen: primaire, ondersteunende en 
besturende. Bij het opstellen van het bedrijfsmodel zijn eerst de primaire, vervolgens de 
ondersteunende en tenslotte de besturende processen gemodelleerd. Deze volgorde is aang
ehouden omdat eerst duidelijk meet zijn hoe het te leveren produkt tot stand komt, vervolgens 
hoe die totstandkoming ondersteund wordt en tenslotte hoe zowel de totstandkoming als de 
ondersteuning bestuurd worden. 
Bij het gedetailleerd indelen van de bedrijfsprocessen zijn vervolgens diverse decompositie
criteria gebruikt. 
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De decompositie van het primaire proces is gebaseerd op de "product life-cycle" . Deze life
cycle heeft betrekking op het produkt van de Onderzeedienst namelijk een Onderzeedienst
eenheid (onderzeeboten en Hr.Ms. Mercuur) die operationeel inzetbaar is voor CZ:MNED. De 
life-cycle beslaat het traject van opwerken en oefenen van een OZD-eenheid die, komende 
van een grote onderhoudsperiode op een werf, operationeel inzetbaar moet worden. 
Voor de ondersteunende processen is gekozen voor een decompositie van materieel, personeel 
en operaties vanwege de grote interactie met allerlei marine-instanties die op dezelfde wijze 
georganiseerd zijn. 
Voor de besturende processen is gekozen voor een decompositie van beleid, planning en 
control. Hierbij is beleid een integraal proces, planning en control zijn opgedeeld in materieel, 
personeel, operaties en financieel-economisch. Hiervoor is gekozen omdat planning en 
control een direct verband hebben met de primaire en ondersteunende processen. Het integra
le karakter van de planning wordt gerealiseerd door het concept VVOC, het integrale plan
ningsadvies, dat binnen het proces "plannen operaties" wordt opgesteld. Het integrale karakter 
van de control processen wordt gewaarborgd door het proces "control financieel-econo
misch", waarbinnen alle budgetten van de Onderzeedienst gecontroleerd worden. 

Afbakening 
Nadat de eerste versie van het hierarchisch procesmodel was opgesteld, is er getracht een 
afbakening te maken van de processen die in het bedrijfsprocesmodel opgenomen zouden 
moeten worden. Met name de processen in de functiegebieden waar veel aannames noodzake
lijk waren (bijv. materieels-logistiek), vielen in eerste instantie buiten de afbakening. Omdat 
het bedrijfsmodel ook werd opgesteld t.b .v. het herinrichten van de organisatie, is besloten de 
processen van alle functiegebieden te modelleren. 
Zeals in het afstudeerproject vermeld moet het bedrijfsmodel de bedrijfsvoering van de 
Onderzeedienst vastleggen die is ingericht om te worden aangestuurd d.m.v. contractmanage
ment in de vorm van zelfbeheer. Zelfbeheer is, zeals in paragraaf 3 .1 aangegeven, een vorm 
van contractmanagement waarbij d.m.v. een convenant taakstellend vastgelegd wordt welke 
output gerealiseerd moet worden tegen welke input. Bovendien wordt vastgelegd welke 
verantwoordelijkheden en beheersbevoegdheden bij de organisatie-eenheid worden neerge
legd. Het bedrijfsmodel beschrijft een bedrijfsvoering die inderdaad is ingericht om de 
Onderzeedienst d.m.v. contractmanagement aan te sturen. Dit blijkt uit de besturende proces
sen waarin het convenant Onderzeedienst een sturende rol vervult. 
De beheersbevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Onderzeedienst zijn vastgelegd in 
het besturingsmodel. In het bedrijfsmodel valt direct op dat de Onderzeedienst sterk afhank
elijk is van CZMNED. Dit wordt naar onze mening veroorzaakt door de geforceerde schei
ding van verantwoordelijkheden zeals die in het besturingsmodel staan. De Onderzeedienst is 
verantwoordelijk voor het leveren van operationeel inzetbare onderzeeboten (type-gezag) en 
gedelegeerd verantwoordelijk voor de onderzeeboot-veiligheid in Nederlandse oefengebie
den. De daadwerkelijke inzet (taakgezag) wordt gepleegd door CZMNED. Gevolg hiervan is 
dat er veel informatiestromen tussen CZMNED en de Onderzeedienst bestaan. Bovendien zijn 
er veel beslissingen die CZMNED wil nemen terwijl dit niet strookt met een van de strategi
sche uitgangspunten van de KM-bedrijfsvoering, namelijk het centraal sturen op hoofdlijnen. 
Denkend in de lijn van strategische uitgangspunten van de KM-bedrijfsvoering zou het beter 
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geweest zijn zowel het type- als het taakgezag bij de Onderzeedienst neer te leggen. 

Objectmodel 
Dit model geeft alle objecten weer waarover de Onderzeedienst informatie wil hebben. 
Bovendien is aangegeven welke objecten een relatie hebben met elkaar. Objecten en entiteit
typen zijn synoniem maar voor de duidelijkheid spreken wij in het objectmodel over objecten 
en in het conceptueel gegevensmodel over entiteittypen. 

Tenslotte willen wij opmerken dat het bedrijfsmodel een dynamisch document is dat aan 
verandering onderhevig is. Daarom dient het bedrijfsmodel beheerd en onderhouden te 
worden door de Onderzeedienst. Dit zal gedaan worden door de controller van de Onderzee
dienst. 

6.2 Uitvoering deelproject "opstellen bedrijfsmodel" 

In deze paragraaf bespreken wij onze ervaringen bij het opstellen van het bedrijfsmodel. 
Tevens geven wij aan waar er problemen ontstonden en hoe deze in toekomstige projecten 
voorkomen zouden kunnen worden. De ervaringen en problemen worden besproken a.d.h.v. 
de volgende trefwoorden: projectorganisatie, beheerswijze, modelleer- en werkwijze en 
ondersteuningswijze. 

Proj ectorganisatie 
De samenstelling van het projectteam was zodanig dat alle functiegebieden vertegenwoordigd 
waren. De materiedeskundigen waren goed op de hoogte van het functioneren en de besturing 
van hun functiegebied in de huidige situatie. Het bleek om een aantal redenen moeilijk de 
gewenste situatie te modelleren. 
Ten eerste werd dit veroorzaakt doordat de gevolgen voor de Onderzeedienst van een aantal 
ontwikkelingen binnen de KM, bijv. VIM en HELP (zie paragraaf 3.2), waarvan de uitvoe
ringsregelingen nog niet duidelijk waren. De tweede oorzaak is de natuurlijke drang om te 
vervallen in het modelleren van de huidige situatie. Iedere keer opnieuw moest benadrukt 
worden dat het model de gewenste situatie moest beschrijven. Als laatste oorzaak kan aange
merkt worden dat de materiedeskundigen veronderstelden dat te grote veranderingen niet 
door de KM (bijv. CZMNED) geaccepteerd zouden worden. Er is meermalen op gewezen dat 
dit, nu de aansturing door CZ1\1NED wordt aangepast, een goede gelegenheid is om wensen 
van de Onderzeedienst gefundeerd kenbaar te maken. 
Omdat delen van de nieuwe bedrijfsvoering in het bedrijfsmodel voorkomen, waarvan de 
materie-deskundigen minder goed op de hoogte waren, is een deel van het model door de 
afstudeerders ontworpen. Voorbeeld hiervan is het financieel-economische deel van het 
bedrijfsmodel. Processen die de afstudeerders ontworpen hebben en processen waar de 
projectteamleden niet helemaal zeker van waren, zijn geconfirmeerd bij specialisten binnen 
deKM. 
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Beheerswijze 
De beheerswijze omvat de activiteiten op besturend niveau die gericht zijn op de beheersing 
van een project. Hierbij kan men denken aan het opstellen van een plan van aanpak, het 
uitvoeren van een risico-analyse, het opstellen van een invoeringsplan en een acceptatieplan. 
Voor dit deelproject zijn v.w.b. beheerswijze een plan van aanpak en een planning opgesteld. 
Een risico-analyse is alleen voor het gehele project "verbetering bedrijfsvoering Onderzee
dienst" uitgevoerd. 
De planning van het deelproject, zoals opgenomen in de planning van CABIS/0&1 van 
augustus 1994, is niet gerealiseerd vanwege een aantal problemen. Uitgangspunt voor het 
bedrijfsmodel was het besturingsmodel. Bij aanvang van het deelproject bleek dat de produk
ten van de Onderzeedienst en de besturingswijze door CZMNED uit het besturingsmodei nog 
niet vastgesteld waren. De eerste drie weken heeft het projectteam zich bezig gehouden met 
het definieren van de produkten van de Onderzeedienst. Ook het feit dat er nog niet gekozen 
was voor een besturingswijze, waarin taken en verantwoordelijkheden van de Onderzeedienst 
vastgelegd zijn, had tot gevolg dat niet begonnen kon warden met modelleren. Nadat het 
besturingsmodel medio oktober vastgesteld was kon pas begonnen warden met het opstellen 
van het bedrijfsmodel. Als een netwerkplanning toegepast zou zijn dan was direct duidelijk 
geworden wat de gevolgen waren van het niet beschikbaar zijn van een besturingsmodel voor 
het bedrijfsmodel. 
De beschikbare tijd van de materiedeskundigen is bij aanvang van het deelproject niet expli
ciet vastgesteld door de directie. Ook werden er in dat stadium van het deelproject geen 
prioriteiten aangegeven m.b.t. de activiteiten van de materiedeskundigen. Gevolg hiervan was 
dat actiepunten die door materiedeskundigen uitgevoerd moesten warden werden verdrongen 
door dagelijkse beslommeringen. 
Al deze problemen en het feit dat direct de gewenste situatie werd gemodelleerd result~erde 
in een vertraging van ongeveer twee maanden t.o.v. de initiele planning. 
Op het moment van de tussentijdse voordracht van de afstudeerders (zie figuur 5.9) is een 
planning gepresenteerd die zoveel mogelijk met bovenstaande problemen rekening hield. In 
deze planning is gerekend met de beschikbare tijd van de materie-deskundigen die formeel 
door de directie van de Onderzeedienst vastgelegd was. De einddatum van het afronden van 
het deelproject is op tijd gerealiseerd. De procedure m.b.t. het accorderen, zoals beschreven in 
paragraaf 4.4, neemt veel tijd in beslag en is niet in de planning opgenomen. Ondanks het feit 
dat het bedrijfsmodel niet geaccordeerd was is het deelproject "ontwikkelen management 
informatiesysteem" toch opgestart. Dit was mogelijk doordat er gedurende het opstellen van 
het bedrijfsmodel overleg heeft plaatsgevonden met CZMNED en het daarom aannemelijk 
was dat alleen kleine wijzigingen in het bedrijfsmodel zouden optreden. 

Modelleer- en werkwijze 
Bij het opstellen van het bedrijfsmodel is gebleken dat het werken met de technieken decom
positiediagram, dataflowdiagram en entiteit-relatiediagram inzichtelijke modellen opleverde 
die goed te gebruiken waren als communicatiemiddel met de gebruikers. Bij aanvang van het 
deelproject waren niet alle materiedeskundigen op de hoogte van de te gebruiken techniek. De 
eerste sessie is daarom gebruikt om de modelleerwijze en werkwijze uit te leggen. Naast deze 
uitleg is het noodzakelijk gebleken om regelmatig de bedoeling van de techniek te benadruk-
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ken. Over het algemeen werden de tecbnieken, met begeleiding van de afstudeerders, na 
verloop van tijd voor de materiedeskundigen hanteerbaar. Het is gebleken dat conceptueel 
denken, noodzakelijk voor het toepassen van de methode, niet voor alle projectleden even 
eenvoudig is. De permanente beschikbaarheid van begeleiders op het gebied van modelleren 
ondervangt dit probleem deels. Daarnaast is het noodzakelijk dat de begeleiders inzicht 
bebben in de te modelleren processen. Hieronder geven wij de ervaringen met de gehanteerde 
technieken weer. Dit zullen wij doen per opgeleverd produkt. 

Hierarchisch procesmodel: 
Dit model dat m.b.v. de techniek decompositiediagram gemaakt is lijkt sterk op een organo
gram. De projectleden waren dan ook geneigd om te denken in organisatie-afdelingen in 
plaats van in processen. Bij het inventariseren van de processen is top-down gewerkt. De 
processen op het laagste niveau van het model dat door deze inventarisatie ontstond, zijn 
gebruikt bij het opstellen van het bedrijfsprocesmodel. Bij het opstellen van het bedrijfspro
cesmodel bleken de processen uit het hierarchisch procesmodel lang niet allemaal te voldoen 
en zijn deze gewijzigd. Met deze informatie is het hierarchisch procesmodel gewijzigd. Zo 
ontstond een wisselwerking tussen deze twee modellen. 

Bedrijfsprocesmodel: 
Zoals hierboven vermeld werden de processen op het laagste niveau van het hierarchisch 
procesmodel gebruikt bij het opstellen van het bedrijfsprocesmodel. Door deze processen 
gedurende een sessie of interview op een scherm "on-line" te presenteren en door gerichte 
vragen te stellen groeide het bedrijfsprocesmodel. De uit het hierarchisch decompositiemodel 
gebruikte processen bleken voor verbetering vatbaar omdat er bijv. tussen de processen geen 
informatiestromen voorkwamen of omdat er processen waren die geen uitgaande informatie
stromen veroorzaakten. Ook processen die geen ingaande informatiestroom hadden duidden 
op een incorrecte decompositie. Processen zonder ingaande informatiestromen ontvangen 
namelijk geen stuursignaal en worden dus niet "geactiveerd". De processen uit het verbeterde 
bedrijfsprocesmodel werden verwerkt in bet hierarchisch decompositiemodel. Een ander 
probleem dat zich bij deze techniek voordeed is bet feit dat het voor de materiedeskundigen 
moeilijk bleek het onderscheid te maken tussen buffers en informatiestromen. De vraag 
"wanneer zijn gegevens nu een buffer en wanneer een informatiestroom?" moest velen malen 
beantwoord worden. Door het strak hanteren van een aantal regels kan het opstellen van het 
bedrijfsmodel vereenvoudigd worden. De volgende regels m.b.t. processen zijn gebruikt: 

-processen zijn onafhankelijk van de organisatie-afdelingen 
-processen in een DFD geven geen chronologische volgorde aan 
-processen zijn geen procedures 
-processen zijn stabiel over de tijd 
-processen hebben altijd een input en een output 
-processen worden omschreven met een werkwoord en een zelfstandig naamwoord 

Objectmodel 
Het achterhalen van de objecten is gebeurd door bij buffers en gegevensstromen te clusteren 
naar onderwerp. Deze onderwerpen, waarover de Onderzeedienst gegevens verzamelt, opslaat 
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of verstrekt, vormen de objecten. De overgang van het proces-denken bij het opstellen 
bedrijfsprocesmodel naar het gegevens-denken bij het objectmodel blijkt niet eenvoudig. De 
materiedeskundigen kijken namelijk meer naar de informatie zelf dan waar deze informatie 
daadwerkelijk over gaat. 

Ondersteuningswijze 
In de loop van het deelproject "opstellen bedrijfsmodel" is gebleken dat SDW hierbij , on
danks enkele beperkingen, goede ondersteuning biedt. Deze beperkingen zijn: 

-de consistentiecontrole werkt alleen verticaal binnen een decompositie. 
-zonder opleiding is SDW niet gebruikersvriendelijk. Hierdoor gaan veel moge-
lijkheden verloren. 

Aan de andere kant bleek SDW bijzonder goed bruikbaar: 
-goede ondersteuning voor de sessies door presentatie van SDW op een scherm. 
-de systeemencyclopedie levert een goede interactie tussen de diverse modules. 
-er is veel expertise m.b.t. SDW aanwezig binnen de KM. 
-ingevoerde gegevens warden direct bewaard op de harde schijf. 

6.3 Beschrijving modellen m.b.t. systeemontwikkeling 

De modellen m.b.t. systeemontwikkeling zoals die door het projectteam zijn opgeleverd en 
binnen het afstudeerproject vallen, zijn als bijlage 2 toegevoegd aan dit eindverslag. In deze 
paragraaf zullen wij deze modellen in grote lijnen beschrijven. 

Matrices 
Er zijn drie matrices ontworpen, namelijk de proces-verantwoordelijkheids-, de 
gegevensverantwoordelijkheids- en de CRM-matrix. Bij de eerste twee matrices zijn 
organisatie-af delingen gebruikt zoals die in de nieuwe organisatiestructuur ( deelproj ect 
"herinrichten organisatiestructuur Onderzeedienst") van de Onderzeedienst waarschijnlijk 
voorkomen. Deze nieuwe organisatiestructuur zal niet veel afwijken van de huidige. De 
concept organisatiestructuur zoals die gebruikt is bij het opstellen van de verantwoordelijk
heidsmatrices staat in figuur 6.1 

Procesverantwoordelijkheidsmatrix 
Deze matrix is opgesteld met een tweeledig doel. Ten eerste om vast te leggen welke functio
naris of af deling binnen de Onderzeedienst verantwoordelijk is voor welk proces met het oog 
op de informatievoorziening. Ten tweede om de verantwoordelijkheid vast te leggen m.b .t. 
het herinrichten van de organisatiestructuur. De afstudeerders hebben zich alleen gericht op 
de informatievoorziening. 
Als een af deling verantwoordelijk is voor een proces met bepaalde gegevens als output, dan is 
die afdeling ook verantwoordelijk voor (de juistheid van) die gegevens. De proces- en gege
vensverantwoordelijkheidsmatrix moeten dus consistent zijn met elkaar. 
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Wat als eerste opvalt aan de procesverantwoordelijkheidsmatrix is dat de verantwoordelijk
heid voor veel processen bij de directie van de Onderzeedienst ligt. Een oorzaak hiervan is 
een "handtekening-cultuur", waarin de hele hierarchieke lijn voor gezien tekent. De feitelijke 
beslissing echter wordt vaak op een lager niveau al genomen. De verantwoordelijkheid voor 
processen zou op dat lagere niveau moeten liggen. 
Ten tweede valt op dat de secties SEWACO en platform beide verantwoordelijk zijn voor 
dezelf de process en. Dit zou kunnen duiden op een verkeerde decompositie van de process en. 
Het lijkt ons echter waarschijnlijker dat dit wordt veroorzaakt door de geforceerde opdeling 
van de af deling materieel in de secties SEW ACO en platform. Op basis van het bedrijfsmodel 
zou het logischer zijn een af deling materieel in de organisatiestructuur op te nemen. Hiervoor 
is niet gekozen door de Onderzeedienst vanwege de scheiding tussen SEW ACO en platform 
binnen de gehele KM. 

Gegevensverantwoordelijkheidsmatrix 
In een gegevensverantwoordelijkheidsmatrix moeten alle objecten een verantwoordelijke 
afdeling hebben. In de gegevensverantwoordelijkheidsmatrix van de Onderzeedienst is te zien 
dat er objecten zijn zonder een verantwoordelijke afdeling, bijvoorbeeld het object "functie". 
Dit ko1?1t doordat er een informatiesysteem voor de gehele KM t.b .v. personeelsadministratie 
is. Een onderdeel van dit systeem is een databank met alle functies binnen de KM. De verant
woordelijkheid voor de juistheid van gegevens omtrent functies ligt bij het centrale niveau 
(i.e. MARSTAF) en niet bij een afdeling van de Onderzeedienst. 
Er zijn objecten die meer dan een verantwoordelijke afdeling hebben, bijvoorbeeld het object 
"defect" . Dit kan twee oorzaken hebben. Aan de ene kant kan het object niet specifiek genoeg 
gedefinieerd zijn, wat kan worden opgelost door het normaliseren van het objectmodel. Aan 
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de andere kant kan het zijn dat de af delingen anders gestructureerd moeten worden. Dit is 
reeds aangehaald bij de procesverantwoordelijkheidsmatrix. 

CRM-matrix 
Zeals besproken in paragraaf 5.6 bestaat er een keuze uit combinaties van handelingen 
(C,R,M,U,D) met gegevens. Bij de Onderzeedienst hebben wij gekozen voor de combinatie 
CRM. Dit hebben wij gedaan omdat wij onderscheid wilden maken tussen functionarissen die 
gegevens creeren en functionarissen die gegevens muteren. Wij waren in de veronderstelling 
dat er gegevens over objecten zouden zijn die niet binnen de Onderzeedienst gecreeerd 
mochten warden maar wel gemuteerd, bijvoorbeeld gegevens over het object "KM-persoon" . 
Na het opstellen van de CRM-matrix bleken de objecten waarvoor het onderscheid in C en M 
van belang was, bijvoorbeeld het object "KM-persoon", buiten de afbakening van het mana
gement informatiesysteem te vallen. Achteraf kunnen wij concluderen dat een CU-matrix bij 
de Onderzeedienst had volstaan. 
Bij het opstellen van de CRM-matrix hebben wij de M opgevat als een voorstel tot het creeren 
van nieuwe gegevens over een object. Een voorbeeld hiervan is het object "organisatie
eenheiddeel", waarbij de Onderzeedienst voorstellen omtrent wijzigingen in de organisatie
structuur kan indienen bij MARST AF. De beslissing omtrent wijzigingen in de organisatie
structuur wordt door MARST AF genomen en zij creeren dus feitelijk gegevens over het 
object. 

Na het schuiven met rijen en kolommen zoals beschreven in paragraaf 6.4 zijn wij tot een 
afbakening gekomen. Deze afbakening is in overleg met de Onderzeedienst totstandgekomen. 
De objecten die binnen de afbakening vallen zijn: OZD-eenheid, kental/norm, taak, defect en 
functie. Deze objecten en de gegevens hierover kunnen het uiteindelijke doel van het manage
ment informatiesysteem ondersteunen. Dit doel, zoals ook beschreven in de opdrachtformule
ring, is het voorzien in een eenduidige informatievoorziening t.b .v. inteme rapportages en 
bedrijfsvoering en het ondersteunen van exteme rapportages t.b .v. aansturing door CZMNED. 

Conceptueel gegevensmodel 
Na de matrices is het conceptueel gegevensmodel opgenomen in bijlage 2. Bij het opstellen 
van conceptueel gegevensmodel zijn wij uitgegaan van 5 objecten uit het objectmodel t.w. : 

-OZD-eenheid 
-taak 
-kental/norm 
-defect 
-functie 

Er is gekozen voor deze objecten vanwege de volgende twee redenen: 
-De overige objecten uit het objectmodel worden ondersteund door bestaande of op 
korte termijn geplande geautomatiseerde KM-informatiesystemen in gebruik bij de 
Onderzeedienst. Omdat een van de uitgangspunten van het ontwikkeltraject van het 
management informatiesysteem is dat er geen interfaces met andere informatiesys
temen gebouwd gaan warden, vallen de overige objecten buiten de afbakening van 
het management informatiesysteem. 
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-Uit de informatie-analyse bleek dat het management behoefte had aan informatie 
over OZD-eenheden. Deze informatie moest betrekking hebben op de planning, de 
realisatie en de personele en materiele afwijkingen. Bovenstaande vijf objecten 
omvatten deze informatiebehoefte. 

In het uiteindelijke conceptueel gegevensmodel zijn de objecten "OZD-eenheid", "taak" en 
"defect" als de volgende entiteittypen verwerkt: 
OZD-eenheid: De OZD-eenheid vervult een centrale rol in het conceptueel gegevensmodel. 
Dit is logisch omdat het systeem informatie moet leveren omtrent OZD-eenheden. 
Taak: Dit is een tabel met mogelijke opdrachten die een OZD-eenheid kan uitvoeren. 
Defect: Uit de informatie-analyse bleek dat de Onderzeedienst inzicht wil hebben in de 
gevolgen van materiele defecten. Deze gevolgen zijn ondergebracht in het entiteittype "de
fect". 

Het object "kental/norm" bevat normen over de individuele OZD-eenheid en over alle OZD
eenheden tezamen en is verwerkt als: 
Status-norm : Dit zijn de normen m.b.t. de status (termijn van inzetbaarheid) van een individu
ele OZD-eenheid. 
Cumulatieve norm: Dit zijn de normen voor alle OZD-eenheden tezamen. 

Het object "functie" is opgenomen als: 
Personeelswijziging: Het object "functie" is vervangen door het entiteittype "personeelswijzi
ging" vanwege de attributen die bij "functie" waren ondergebracht. Bovendien wordt onder 
"functie" binnen de KM veel meer verstaan dan dat de Onderzeedienst door het management 
informatiesysteem ondersteund wilde hebben. 

De overige entiteittypen zijn in het conceptueel gegevensmodel opgenomen om enerzijds aan 
de volledige informatiebehoefte te voldoen en anderzijds als relatie entiteittypen. We hebben 
relationele entiteittypen aangebracht om "N-op-M" relaties te verwijderen. Hieronder worden 
de overige entiteittypen genoemd: 
Periodieke realisatie: Hierin staan gegevens m.b.t. uitgevoerde taken door OZD-eenheden. 
Openstaand PO: In dit entiteittype staat de hoeveelheid achterstallig periodiek onderhoud per 
OZD-eenheid. 
PO-oorzaak: Dit is een tabel met de mogelijke oorzaken van achterstallig periodiek onder
houd. 
Openstaand PO oorzaak: Dit is een relatie entiteittype tussen "Openstaand PO" en "PO
oorzaak". 
Installatie : Dit is een lijst met technische toestellen die een "defect" kunnen hebben. 
Status: Een tabel met moglijke inzetbaarheidstermijnen van een OZD-eenheid. 
OZD-gereedheid: Dit is een tabel met mogelijke gereedheden die de Onderzeedienst gebruikt 
voor het plannen van taken van OZD-eenheden. 
Eenheid-gereedheid: Dit is een relatie entiteittype tussen "OZD-eenheid" en "OZD-gereed
heid" . 
Eenheid-taak: Dit is een relatie entiteittype tussen "OZD-eenheid" en "Taak". 
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Informatieprocesmodel 
In dit model geven wij aan welke bedrijfsprocessen een relatie hebben met het management 
informatiesysteem. Deze bedrijfsprocessen worden door die relatie informatieprocessen. Er 
zijn informatieprocessen die zowel gegevens creeren als raadplegen en er zijn informatiepro
cessen die alleen gegevens raadplegen. De informatieprocessen hebben naast de beschrijving 
uit het bedrijfsprocesmodel ook een specifieke beschrijving als informatieproces. Deze 
beschrijving is in SDW verwerkt als "conditie voor uitvoering" . De bedrijfsprocessen die 
buiten het informatieprocesmodel vallen kunnen worden meegenomen in het deelproject 
"opstellen administratieve organisatie". Dit deelproject valt buiten het afstudeerproject. In het 
informatieprocesmodel zijn de entiteittypen uit het conceptueel gegevensmodel als buffers 
opgenomen. De namen van de buffers zijn in het model met hoof dletters weergegeven. 

6.4 Uitvoering deelproject "ontwikkelen management informatiesysteem" 

In deze paragraaf bespreken wij onze ervaringen bij het ontwikkelen van de matrices, het 
conceptueel gegevensmodel en informatieprocesmodel. Evenals in paragraaf 6.2 zullen wij dit 
doen a.d .h.v. de trefwoorden: projectorganisatie, beheerswijze, modelleer- en werkwijze en 
ondersteuningswijze. 

Proj ectorganisatie 
Het projectteam bestond uit slechts een materiedeskundige van de Onderzeedienst. De overige 
materiedeskundigen zijn d.m.v. interview op hun informatiebehoefte ondervraagd. Achteraf 
bezien lijkt het ons verstandiger meerdere materiedeskundige op te nemen in het projectteam. 
wij gaan hier in paragraaf 6.5 . onder "user involvement" verder op in. 

Beheerswijze 
Voor dit deelproject zijn v.w.b. beheerswijze een plan van aanpak en een planning opgesteld. 
Een plan van de projectcoordinator om een risico-analyse voor dit deelproject uit te voeren is, 
op het moment van beeindiging van dit afstudeerproject, nog niet uitgevoerd. Toen het 
deelproject "opstellen bedrijfsmodel" nog niet was afgerond, is er een eerste planning ge
maakt voor het deelproject "ontwikkelen management informatiesysteem". Omdat het opstel
len van het bedrijfsmodel een maand uitliep is deze eerste planning niet gehaald. Bovendien 
was de omvang van het te ontwikkelen informatiesysteem nog niet bekend en was het dus 
moeilijk de benodigde tijd om de produkten te ontwikkelen in te schatten. Nadat de afbake
ning van het informatiesysteem gemaakt was is er een reele planning opgesteld. 

Modelleer- en werkwijze 
Bij het ontwikkelen van het management informatiesysteem zijn de gebruikte technieken aan 
de projectteamleden en de gei:nterviewden uitgelegd. Hieronder geven wij de ervaringen met 
de gehanteerde technieken weer. Dit zullen wij doen per opgeleverd produkt. 

Matrices 
Matrices z1Jn een eenvoudig te hanteren techniek. Met name de CRM-matrix kan goed 

Bedrijfsmodel en management informatiesysteem voor de Onderzeedienst 37 



Resultaten en uitvoering 

gebruikt warden voor het afbakenen van het informatiesysteem. Het nadeel van de CRM
matrix is dat er geen duidelijke regels zijn hoe de processen en objecten gerangschikt moeten 
warden. Het schuiven met processen en objecten is dan ook een subjectieve handeling. Na het 
schuiven met processen en objecten is iedere keer opnieuw het resultaat bekeken. Op het 
moment dat er een diagonaal ontstond met C's, en er naar onze mening logische deelsystemen 
herkend kon warden, zijn wij gestopt met schuiven. Ondanks de subjectiviteit zijn de matrices 
wel een goed hulpmiddel bij het afbakenen van de systeemgrenzen. 
De procesverantwoordelijkheidsmatrix zoals in bijlage 2 is inmiddels door de Onderzeedienst 
aangepast. De verantwoordelijkheden zijn op een lager niveau neergelegd. 

Conceptueel gegevensmodel 
Het conceptueel gegevensmodel is een inzichtelijk model dat goed te gebruiken is als commu
nicatiemiddel met de gebruiker. Bij het opstellen van het model zijn wij uitgegaan van het 
objectmodel. M.b.v. de CRM-matrix, interviews en een inventarisatie van KM-informatiesys
temen zijn de vijf objecten zoals genoemd in paragraaf 6.3 geselecteerd. Daarna zijn de 
attributen aan de objecten toegevoegd m.b.v. de resultaten van de informatie-analyse. Vervol
gens zijn de relaties tussen de objecten aangebracht. Voor het conceptueel gegevensmodel is 
het niet noodzakelijk te normaliseren. Bij de Onderzeedienst heeft het projectteam ervoor 
gekozen dit wel te doen. Het resultaat is een inzichtelijker en completer model dat beter 
aansluit bij het te ontwerpen implementatiegegevensmodel. 

Informatieprocesmodel 
Het model beschrijft de processen die nodig zijn om het informatiesysteem te kunnen gebrui
ken. Het wijst de Onderzeedienst erop welke consequenties de informatiebehoefte heeft voor 
de bedrijfsvoering. Met name de invoer van gegevens in het informatiesysteem vergt een 
continue inspanning van de Onderzeedienst, die duidelijk geformuleerd is d.m.v. dit model. 
Om dit model op te stellen zijn de processen uit de CRM-matrix die buiten de afbakening van 
de vijf objecten vielen, uit het informatieprocesmodel gelaten. Van de overgebleven proces
sen zijn de relevante ingaande en uitgaande stromen uit het bedrijfsprocesmodel overgeno
men. Daarnaast zijn informatiestromen toegevoegd die duidelijk de relatie aangeven met de 
buffers uit het management informatiesysteem. 

6.5 Acceptatie 

In deze paragraaf beschrijven wij enkele succesfactoren die de acceptatie van een informatie
systeem bei:nvloeden en a.d.h.v. deze factoren gaan wij in op de wijze waarop het projectteam 
de acceptatie van het management informatiesysteem bij de Onderzeedienst heeft bevorderd. 
Tevens geven wij aan hoe naar onze mening, in het traject na het afstudeerproject, de accepta
tie gewaarborgd kan warden. 

In de theorie is veel aandacht besteed aan de vraag waarom informatiesystemen, die met veel 
tijd en geld ontwikkeld zijn, niet of slechts gedeeltelijk aan de verwachtingen van de gebrui
kers voldoen. Dit is volgens ons de belangrijkste oorzaak van een geringe acceptatie van zo'n 
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systeem. Er zijn diverse auteurs die over het succesvol implementeren van informatiesyste
men publiceren. In die publik:aties wordt aandacht gegeven aan de oorzaken van acceptatie
problemen en mogelijke maatregelen om de acceptatie te vergroten. Zo geeft Burton Swanson 
[I] negen "key-factors" in "implementation success and failure". Deze opsomming is eigenlijk 
gericht op de invoering (zie ontwikkeltraject, stap 6 "conversie en invoering", paragraaf 4.1) 
maar geeft in onze ogen een volledig overzicht van factoren die gedurende het gehele ontwik
keltraject relevant zijn. Hieronder zullen wij deze factoren bespreken. Wij zullen tevens 
aangeven wat er bij de Onderzeedienst is gedaan om de acceptatie van het management 
informatiesysteem te bevorderen. 

User involvement 
Er zijn twee redenen waarom de betrokkenheid van de gebruiker van belang is bij de ontwik
keling van een informatiesysteem. Ten eerste is een ontwerp dat door gebruikers is vormge
geven meer gericht op de informatiebehoefte van die gebruiker dan wanneer de gebruiker er 
niet of nauwelijks bij betrokken zou zijn. Ten tweede leidt betrokkenheid van de gebruiker tot 
inzicht in het ontwerp en daarmee tot een beter begrip van functionaliteiten van het systeem. 
Een maatregel om de betrokkenheid van de gebruikers te vergroten is bijvoorbeeld het 
opnemen van gebruikers in het ontwerpteam. 
Bij de Onderzeedienst is er tijdens het ontwikkeltraject gewerkt met twee projectorganisaties 
(zie figuren 5.7 en 5.8). Door de deelname van materiedeskundigen van de Onderzeedienst in 
deze projectteams is geprobeerd de betrokkenheid van de gebruikers te bevorderen. Bij het 
deelproject "opstellen bedrijfsmodel" was deze deelname groter dan bij het deelproject 
"ontwik:kelen management informatiesysteem". Het gevaar bestaat dat een informatiesysteem 
ontwikkeld wordt dat niet gedragen wordt door de Onderzeedienst. Het verdient de aanbeve
ling het projectteam uit te breiden met materiedeskundigen (managers) van de Onderzee
dienst. 

Management commitment 
Het is belangrijk dat het management betrokken is bij het ontwikkelen van het informatiesys
teem. Zij zijn degenen die voldoende middelen moeten vrijmaken t.b .v. systeemontwikkeling. 
Een goed voorbeeld hiervan is het beschikbaar stellen van voldoende tijd aan leden van de 
organisatie om deel te nemen aan systeemontwikkeling. In het geval van een management 
informatiesysteem is het bovendien belangrijk dat de informatiebehoefte van het management 
duidelijk geformuleerd wordt. De betrokkenheid van het management kan worden vergroot 
door hen op de hoogte te houden van de systeemontwikkeling en ze te blijven wijzen op de 
voordelen van een informatiesysteem. 
De directie van de Onderzeedienst kon alleen invloed uitoefenen op de beschikbare tijd van 
de materiedeskundigen. De financiele middelen werden door CZMNED beschikbaar gesteld. 
Pas nadat de planning fors overschreden werd is formeel vastgelegd wat de beschikbare tijd 
van de materiedeskundigen was t.b .v. het ontwikkeltraject. 

Value basis 
De kosten van systeemontwikkeling treden eerder op en zijn makkelijker in geld uit te druk
ken dan de baten van het resulterende systeem. De toegevoegde waarde van een informatie-
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systeem is dan ook moeilijk aan te tonen. Doordat de toegevoegde waarde niet duidelijk is 
wordt de acceptatie bemoeilijkt. Behalve <lat de kosten van systeemontwikkeling begroot 
worden, zou ook geprobeerd moeten worden de baten te kwantificeren. 
Binnen de KM wordt tegenwoordig getracht de kosten van systeemontwikkeling te bepalen 
en deze kosten budgettair in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Op <lit moment bestaat 
er bij de Onderzeedienst geen gekwantificeerd inzicht in de baten van het management 
informatiesysteem. Hierdoor bestaat de indruk bij de Onderzeedienst dat er een systeem 
ontwikkeld wordt waarvan de toegevoegde waarde gering is. De afstudeerders hebben gepro
beerd kwalitatief de baten van een informatiesysteem te benadrukken. Kwantitatief inzicht in 
de baten van het management informatiesysteem zou bij kunnen dragen aan de acceptatie 
hiervan. 

Mutual understanding 
De gebruikers en de ontwerpers moeten dezelfde interpretatie hebben van het ontwerp. Het 
gevaar bestaat <lat de ontwerpers en de gebruikers over verschillende zaken praten, terwijl ze 
denken het over hetzelfde te hebben. Prototyping kan bij <lit probleem verhelderend werken. 
De gebruiker ziet op die manier een vertaling van ontwerp naar informatiesysteem en kan 
beter inschatten of <lit ontwerp aan zijn wensen voldoet. Lantz [8] spreekt over een "prototy
ping project plan" waarbij de stappen van een ontwikkeltraject parallel gezet worden. Dit in 
tegenstelling tot een "life cycle project plan", waarbij de stappen sequentieel gezet worden. 
Bij de Onderzeedienst is een life cycle project plan gehanteerd en geen prototyping toegepast. 
Dit kan resulteren in een ontwerp <lat niet aan de wensen van de Onderzeedienst voldoet. 

Design quality 
De kwaliteit van het ontwerp is ook een belangrijke factor in de acceptatie van een informa
tiesysteem. Met name de flexibiliteit van het ontwerp m.b.t. veranderende omstandigheden 
speelt een belangrijke rol. Het ontwerp moet dus niet gezien worden als een vaststaand 
gegeven. Bij de invoering moet de vrijheid bestaan het ontwerp aan te passen aan feitelijke 
omstandigheden. 

Performance level 
Een goed ontwerp is de basis voor een goed informatiesysteem maar bij de invoering komt 
pas echt naar voren of het systeem voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers. 
Om zoveel mogelijk zeker te stellen <lat het ontwerp aan de verwachtingen van de gebruikers 
voldoet wordt een basisontwerp aan de Onderzeedienst gepresenteerd. Dit basisontwerp geeft 
in woorden aan wat het systeem kan en wat de beperkingen zijn. Voordat er met programme
ren en testen wordt begonnen moet <lit basisontwerp door de directie van de Onderzeedienst 
goedgekeurd zijn. D.m.v. <lit basisontwerp proberen wij te voorkomen dat bij de invoering 
blijkt <lat het management informatiesysteem niet aan de verwachtingen voldoet. 

Project management 
Zowel bij het ontwerp als bij de invoering is een goede projectorganisatie noodzakelijk. Ten 
eerste voor het bewaken van de verhouding tussen enerzijds de omvang en complexiteit van 
bet ontwikkelproject en anderzijds de beschikbare tijd en het beschikbare budget. Ten tweede 
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voor de verdeling van de werkzaamheden. 
Het project management was bij de Onderzeedienst in handen van de projectcoordinator. De 

. projectcoordinator van het deelproject "opstellen bedrijfsmodel" was een niet-militair met een 
relevante universitaire achtergrond. V anwege zijn burgerstatus viel hij buiten de militaire 
hierarchie en werden zijn ideeen makkelijk geaccepteerd. De projectcoordinator van het 
deelproject "ontwikkelen management informatiesysteem" viel als militair in de hierarchie 
onder de materiedeskundigen. Om deze reden worden zijn ideeen minder snel geaccepteerd. 

Resource adequacy 
Het beschikbaar zijn van voldoende middelen in de vorm van personeel, materieel en tijd is 
een belangrijke factor in het succes van een informatiesysteem. Hierbij is de kwaliteit belang
rijker dan kwantiteit. Er moet continu gevochten worden om middelen beschikbaar te krijgen 
voor een project. De maatregelen die op dit gebied bij de Onderzeedienst zijn getroffen staan 
reeds beschreven bij de key factor "management commitment" . 

Situational stability 
Het is van belang dat degenen die betrokken zijn bij het ontwerp ook aan de invoering deelne
men. Dit geldt voor zowel de ontwerpers als de gebruikers. Voorkomen moet worden dat 
betrokkenen worden overgeplaatst of dat verschillende ontwerpers verschillende delen van 
het ontwikkeltraject uitvoeren. 
Het ontwikkeltraject bij de Onderzeedienst vond zoals gezegd plaats in twee deelprojecten. 
Beide projectteams verschilden wezenlijk van samenstelling. Zowel van de kant van de 
ontwerpers als van de kant van de gebruikers zijn er diverse wisselingen geweest. Aan de kant 
van de gebruikers is dit niet te voorkomen i.v.m. personeelsbeleid van de KM, waarbij om de 
twee a drie jaar van functie wordt gewisseld. Bij het aanstellen van ontwerpers kan daarmee 
rekening gehouden worden. De afstudeerders en de COi OZD waren de enige stabiele facto
ren in de beide projectteams. 

Concluderend kan gesteld worden dat er slechts met een aantal factoren m.b.t. acceptatie 
rekening is gehouden. Het feit dat een aantal factoren niet meegenomen is bij de uitvoering 
van het ontwikkeltraject, zou naar onze mening gevolgen kunnen hebben voor de uiteindelij
ke acceptatie van het management informatiesysteem. Als eerste factor kunnen wij noemen de 
vertegenwoordiging van slechts een materiedeskundige in het projectteam "ontwikkelen 
management informatiesysteem" . Als tweede het feit dat, hoewel de deelprojecten vloeiend in 
elkaar overlopen, de projectteams bijna geheel van samenstelling verschillen. Als laatste 
speelt het niet kwantificeren van de baten een rol bij de acceptatie. Naar ons idee is de Onder
zeedienst zich niet bewust van de noodzaak van een management informatiesysteem. 

Om de acceptatie van het management informatiesysteem te vergroten moeten volgens ons 
een aantal maatregelen genomen worden. Er moeten meer materiedeskundige in het project
team "ontwikkelen management informatiesysteem" opgenomen worden. De voordelen van 
een management informatiesysteem moeten door het projectteam nadrukkelijker onder de 
aandacht van de Onderzeedienst gebracht worden. Nadat wij gedurende het afstudeerproject 
vier dagen per week bij de Onderzeedienst aanwezig waren hebben wij het project "ontwikke-
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len management informatiesysteem" verlaten. Hierdoor ontstaat er een hiaat in de begeleiding 
van de Onderzeedienst door CABIS O&I. Dit hiaat moet door CABIS O&I opgevuld worden. 
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Hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek in het kader van het afstudeerproject komen wij in dit hoofdstuk 
tot een aantal conclusies en aanbevelingen. De conclusies zijn opgebouwd rend de inhoud van 
het bedrijfsmodel, de uitvoering van de deelprojecten en het gehele bedrijfsvoeringsproject. 
De aanbevelingen hebben betrekking op de inhoud van het bedrijfsmodel, de beheersing van 
systeemontwikkeling en op bedrijfsvoeringsprojecten bij de KM. 

7.1 Conclusies 

Hieronder beschrijven wij de conclusies. De eerste drie conclusies hebben betrekking op de 
inhoud van het bedrijfsmodel: 

I. Het bedrijfsmodel legt een mogelijke bedrijfsvoering vast die is ingericht om te 
worden aangestuurd d.m.v. contractmanagement in de vorm van zelfbeheer. 

2. Uit een analyse van het bedrijfsmodel blijkt dat de Onderzeedienst zeer sterk 
afhankelijk is van CZ::MNED. Dit is in strijd met een van de strategische uitgangs 
punten van de KM-bedrijfsvoering, namelijk het centraal sturen op hoofdlijnen, en 
levert een moeilijk werkbare situatie op. 

3. De verantwoordelijkheid voor veel processen ligt bij de directie van de Onderzee
dienst, terwijl de feitelijke beslissing vaak op een lager niveau al genomen wordt. 

Voor wat betreft de uitvoering van de deelprojecten "opstellen bedrijfsmodel" en "ontwikke
len management informatiesysteem" concluderen wij: 

I 

4. Het direct modelleren van een nog niet bestaande sit1.1atie vereist een hoog concep-
tueel denkniveau. Als de gewenste situatie bovendielll afhankelijk is van nog niet 
uitgekristalliseerde ontwikkelingen wordt het modell eren, zonder het maken van 
aannames, onmogelijk. 

Ten aanzien van de gehanteerde projectbeheersing kunnen wij t :a.slotte opmerken: 

- Er is bij aanvang van het project "verbetering bedrijf: lvoering Onderzeedienst" 
noch een netwerkplanning noch het projectbeheersin sdeel van HPSKM gehan
teerd. 

7 .2 Aanbevelingen 

Op basis van de eerste drie conclusies doen wij de volgende aanl evelingen: 
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1. Er moet een werkbare scheiding komen tussen verantwoordelijkheden en be
voegdheden van de Onderzeedienst aan de ene kant en CZ1\1NED aan de andere 
kant. Dit houdt in dat de Onderzeedienst zowel het taak- als het typegezag zou 
moeten hebben. 

2. De verantwoordelijkheid voor processen zou op het niveau moeten liggen waar de 
feitelijke beslissingen worden genomen. De Onderzeedienst heeft de verantwoor
delijkheden inmiddels op een zo laag mogelijk niveau neergelegd. 

Aanbevelingen met betrekking tot de beheersing van systeemontwikkeling zijn: 

3. Er moet meer aandacht worden besteed aan de beheerswijze van de systeemont
wikkeling. D.m.v. het projectbeheersingsdeel van HPSKM hebben wij binnen 
de KM zo'n beheerswijze tot onze beschikking. 

4. Het verdient de aanbeveling open te blijven staan voor ontwikkelingen op het 
gebied van systeemontwikkelmethoden en CASE-tools ter ondersteuning van 
ontwikkelmethoden. 

Ten aanzien van bedrijfsvoeringsprojecten bij de KM doen wij de volgende aanbevelingen: 

5. CZ1\1NED moet duidelijk aangeven wat de invloed van KM-ontwikkelingen zijn 
voor de reorganisatie van een onder CZ1\1NED ressorterend organisatie-onderdeel. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 

AO 
BDZ 
CABIS 
CASE 
CKMARNS 
Cl\.1MHLDR 
COi 
COZD 
CRM 
cu 
CZMCARIB 
CZ:MNED 
DBA 
DEBKM 
DFD 
DM 
E&O 
FA 
HELP 
HERPERT 
HPS 
HPSKM 

ISAC 
KM 
MARSTAF 
MIS 
NIAM 
O&I 
OZD 
POWCT 
SDM 
SDW 
SEWACO 
SMCC 
VIM 
VN 
vvoc 
URORKM 

:Administratieve Organisatie 
:Bevelhebber der Zeestrijdkrachten 
:Centrum Automatisering en Bestuurlijke lnformatiesystemen 
:Computer Aided System Engineering 
:Commandant Korps Mariniers 
:Commandant der Maritieme Middelen in Den Helder 
:Coordinator Organisatie en Informatie 
:Commandant Onderzeedienst 
:Create, Read, Mutate 
:Create, Use 
:Commandant der Zeemacht in het Carai'bisch gebied 
:Commandant der Zeemacht in Nederland 
:Decentrale Bedrijfsadministratie 
:Directie Economisch Beheer Koninklijke Marine 
:Data Flow Diagram 
:Data Modelling 
:Efficiency en Organisatie 
:Function Analysis 
:HErstructurering van de Personeels-logistieke Processen 
:HERstructurering organisatie en PErsonele Reductie Taakstelling 
:Handleiding projectmanagement Systeemontwikkeling 
:Handleiding Projectmanagement Systeemontwikkeling Koninklij
ke Marine 
:Informations System work and Analysis of Change 
:Koninklijke Marine 
:Marine Staf 
:Management Informatiesysteem 
:Nijssens Informatie Analyse Methode 
: Organisatie en Informatie 
: Onderzeedienst 
:Praktische OnderWater Centrale Trainer 
:System Development Methodology 
: System Development Workbench 
: Sensor Wapen en Commandosystemen 
: Submarine Command Course 
: Vooronderzoek Informatieplanning Materieel 
:Verenigde Naties 
:Vaar-, Vlieg-, Onderhouds- en Cursusschema 
:UitvoeringsRegeling Overlegprocedure bij Reorganisatie Konink
lijke Marine 
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Dit is bijlage 1, behorende bij het afstudeerverslag "Bedrijfsmodel en management informa
tiesysteem voor de Onderzeedienst" van E.J.A.M van Mackelenbergh en J. Stoopman. 

1. Inleiding 

Voor U ligt het concept bedrijfsmodel van de Onderzeedienst. Het bedrijfsmodel 
Onderzeedienst is deelproject B van het project bedrijfsvoering Onderzeedienst. 
Het is een gestructureerde en schematische weergave van de gewenste bedrijfsvoering bij de 
Onderzeedienst. De bedrijfsvoering wordt gekarakteriseerd door de structuurelementen 
bedrijfsprocessen en gegevens. 

Uitgangspunt voor het bedrijfsmodel vormt het besturingsmodel zeals dit geaccordeerd is 
door de Klankbordgroep OZD. Het bedrijfsmodel levert inzicht in de bedrijfsprocessen die 
nodig zijn om de in het besturingsmodel aangegeven produkten te leveren. Dit inzicht is van 
belang omdat de aansturing d.m.v. een convenant invloed zal hebben op de bedrijfsprocessen. 

Het bedrijfsmodel biedt inzicht in de informatiebehoefte van de Onderzeedienst en 
CZ:MNED en vormt de basis voor het te ontwikkelen Management Informatie Systeem. 
Daarnaast is de invulling van de personeelslogistieke en de materieelslogistieke functie 
binnen de Onderzeedienst in grote lijnen beschreven a.d.h.v. het bedrijfsmodel. Het zal verder 
gebruikt worden om de organisatiestructuur van de Onderzeedienst aan te passen. Het 
bedrijfsmodel vormt dus de basis en onderbouwing van de nieuwe BL van de onderzeedienst. 

In het bedrijfsmodel wordt expliciet de toekomstige situatie beschreven. T.a.v. materieel, 
personeel en financieel-economisch zal deze toekomstige situatie afwijken van de huidige 
situatie en is ze niet volledig bekend en beschreven. Om de toekomstige situatie concreet in te 
kunnen vullen is derhalve een aantal uitgangspunten gesteld. Deze uitgangspunten zijn aan 
het bedrijfsmodel toegevoegd. 

Het bedrijfsmodel is een dynamisch document dat aan verandering onderhevig is. Daarom 
dient het bedrijfsmodel beheerd en onderhouden te worden door HE&O/OZD. 

Het bedrijfsmodel bestaat uit het bedrijfsprocesmodel (hfst 2), het objectmodel (hfst 3) en een 
drietal matrices (hfst 4). De uitgangspunten zijn per functiegebied opgesomd in hfst 5. 

2. Bedrijfsprocesmodel 

Het bedrijfsprocesmodel is een gestructureerde en schematische vastlegging van de 
bedrijfsprocessen en de informatiestromen die bij het uitvoeren van die processen 
noodzakelijk zijn. Tevens zijn de te gebruiken gegevensverzamelingen en de buitenwerelden 
waarmee informatie wordt uitgewisseld weergegeven. 

De processen zijn in meerdere hierarchische niveau's uitgewerkt. Dit noemt men de 
decompositie van processen. Het resultaat van de decompositie is weergegeven in het 
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hierarchisch processchema. De relaties tussen de processen, tussen processen en 
buitenwerelden en tussen processen en gegevensverzamelingen zijn weergegeven in de Data 
Flow Diagrammen. In de beschrijvingen worden de processen toegelicht. 

Decompositie 
Decompositie van processen kan volgens meerdere criteria plaatsvinden. De KM past voor de 
eerste decompositie over het algemeen het criterium 'aard van het proces' toe, hetgeen leidt tot 
drie soorten hoof dprocessen: primaire, ondersteunende en besturende. Bij het ops tell en van 
het bedrijfsmodel zijn eerst de primaire, vervolgens de ondersteunende en tenslotte de 
besturende processen gemodelleerd. 

Bij het gedetailleerd indelen van de bedrijfsprocessen zijn vervolgens diverse 
decompositiecriteria gebruikt. Afhankelijk van de situatie is gekozen voor een produkt-, 
functie-, life-cycle- of management-cyclegerichte decompositie. 

Hierarchisch Processchema: 
Dit schema geeft de processen hierarchisch gerangschikt weer. Tot het niveau dat 
noodzakelijk is om een goede beschrijving van de bedrijfsvoering te krijgen zijn de 
hoof dprocessen gedetailleerd in deelprocessen. Hierbij wordt niet gekeken naar wie of welke 
afdeling de processen en bijbehorende activiteiten uitvoert. 

Data Flow Diagrammen: 
In deze diagrammen worden de relaties tussen (in het hierarchisch processchema 
onderscheiden) processen, buitenwerelden (bijv. MARSTAF) en buffers 
(gegevensverzamelingen die binnen de onderzeedienst zowel worden gemuteerd als 
geraadpleegd) weergegeven. De relaties worden vastgelegd in de vorm van 
informatiestromen. Deze analyse is uitgangspunt primair voor het verwerven van inzicht in 
de informatie-behoefte en secundair voor het herstructureren van de organisatie. 

Beschrijvingen: 
Alle voorkomende processen worden beschreven. Op het laagste niveau worden de 
activiteiten van de processen beschreven. Van samengestelde gegevensstromen wordt 
weergegeven uit welke gegevensstromen deze bestaan. 

3. Objectmodel 

Het objectmodel is een gestructureerde vastlegging van de gegevens die voor de gehele 
bedrijfsvoering van de Onderzeedienst van belang zijn. Het objectmodel bestaat uit een 
Bachmanschema en beschrijvingen van de objecten. 

Bachmanschema: 
In dit schema worden de informatiestromen die tussen de beschreven processen voorkomen 
en de buffers in objecten samengevat en op een logische wijze gestructureerd. Een object is 
een element uit de werkelijkheid waarvan de onderzeedienst gegevens beschikbaar wil 
hebben. De structuur geeft de relatie weer tussen de objecten middels een verbindingslijn en 
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een omschrijving daarvan in werkwoordsvorm. De omschrijving moet als volgt gelezen 
warden: 
- beschrijving boven de lijn: van links naar rechts 
- beschrijving onder de lijn: van rechts naar links 
- beschrijving rechts van de lijn: van boven naar onder 
- beschrijving links van de lijn: van onder naar boven 

Beschrijvingen: 
Alle objecten warden beschreven. 

Het objectmodel is getoetst aan het bedrijfsprocesmodel om de consistentie tussen de 
modellen te waarborgen. 

4. Matrices 

De matrices warden in het deelproject :MIS opgesteld. 

5. Uitgangspunten 

Bij het construeren van het bedrijfsmodel zijn door de projectgroep bepaalde uitgangspunten 
aangehouden. Dit document geeft een opsomming van de uitgangspunten per functioneel 
deelgebied. 

Algemeen. 
a. Het beschouwingsgebied van het bedrijfsmodel omvat de onderzeedienst met de interacties 

met de "buitenwerelden", zoals de marinebedrijven, de scholen, CZ:MNED enz. 
b. Het VVOC OZD met inzetbaarheidsschema is richtinggevend voor alle activiteiten binnen 

de Onderzeedienst. 
c. De onderzeedienst stelt als resultaatverantwoordelijke eenheid een integraal beleid op met 

een planhorizon van 5 jaar. Dit beleid is afgeleid van het algemeen KM (deel) beleid. Die 
beleidszaken die consequenties hebben voor het lopend convenantjaar warden opgenomen 
in de beleidsparagraaf van het convenant. 

Operaties. 
a. De onderzeedienst is verantwoordelijk voor het opwerken van de onderzeeboten tot het 

niveau van operationeel gereed. Hierna warden ze overgedragen aan CZlv.lNED. Voor het 
opwerken wordt gebruik gemaakt van personeel met onderzeebootervaring. 
Normoefeningen op het gebied van onderzeebootveiligheid in de POWCT en op 
operationeel gebied in de GIPSY trainer vormen een onafscheidelijk onderdeel van de 
opwerkcyclus. 

b. De onderzeebootcommandantopleiding (NL-SMCC) valt onderwijstechnisch onder 
COPSCHOOL. Voor wat betreft de planning, uitvoering en invulling van benodigd 
personeel valt de NL-SMCC onder COZD. 
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c. COZD is verantwoordelijk voor de operationele normstelling van het 
onderzeedienstpersoneel, alsmede van de onderzeeboten (kwalificaties en opwerkroutines) 

d. COZD is gedelegeerd SUB OP AUTH. 
e. COZD zal evaluatie van operaties uitvoeren. Dit bestaat uit het evalueren van inteme 

operationele regelgeving, werkwijzen en operationeel gewenste technische modificaties 
aan onderzeeboten. De taken dienen inhoudelijk gescheiden te blijven van de taken, zoals 
vervuld door ANT AC. 

f. De POWCT valt onderwijstechnisch onder COPSCHOOL. Personeelstechnisch valt de 
trainer onder COZD/OPS, materieel technisch ender COZD/HAMAT. 

Materieel. 
a. Onder BO wordt verstaan alle Benoemd Onderhoud (MJO en TTO), zoals dat is 

aangegeven in het V &O schema voor de OZD eenheden. Als aanbesteder voor het BO 
fungeert COZD voor CZ.MNED. 

b. De bevoorradingsaspecten en bijbehorende structuur worden separaat meegenomen in de 
lopende herstructurering van de bevoorrading KM. Voor het voorraadbeheer wordt 
gekozen voor de constructie van centraal voorraadbeheer (i.t.t. budget voorraadbeheer). De 
bevoorrading voor het BO vindt plaats door HAANN. de bevoorrading voor IO vindt 
alleen plaats voor het eerste lijnsonderhoud. daamaast vindt bevoorrading plaats t.b .v 
operatien. 

c. Configuratiebeheer en modificatiebeheer blijven taken van de DMKM organisatie. 

Personeel. 
a. De implementatie van HELP m.i.v mei 1995 bij de onderzeedienst. 
b. Voor wat betreft de definities op personeelsgebied wordt uitgegaan van de l\1EGIS 

definities, zoals opgesteld door DPKM. 
c. ARBO, BV, milieu en OS&O vormen geen apart benoemd deel van de afdeling personeel 

onderzeedienst. 
d. Het opleiden van personeel geschiedt voorafgaande aan de plaatsing. 
e. Het formatiebeheer binnen de onderzeedienst is losgekoppeld van de functionele 

afdelingen en wordt ondergebracht bij de stafafdeling E&O. 
f. Het personeelsplan OZD bestaat uit een aantal samenhangende deelplannen, namelijk het 

loopbaan/plaatsingsplan, het opleidingsplan, het personeelsmiddelenplan en het 
personeelszorgplan. 

Financieel-economisch. 
a. De onderzeedienst krijgt het beheer over een kostenbudget ( operaties ), een uitgavenbudget 

en een aantal hoeveelheidsbudgetten (uren t.b .v marinebedrijven en personeel). 
b. Het KOBOP budget is niet taakstellend. 
c. De financiele functie (betaalbaarstelling) blijft gecentraliseerd bij C:MMI-Il.,DR. COZD is 

wel verantwoordelijk voor een doelmatige inzet van de financiele middelen en zal dus 
inzicht moeten hebben in de financiele stromen. 

d. De budgetten binnen de onderzeedienst worden centraal beheerd. De afdelingshoofden zijn 
door COZD bevoegd tot het besteden van het budget (tot. ... ). De afdelingshoofden 
rapporteren maandelijks en bij afwijkingen aan het hoofd E&O. 
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conc.VVOC/inz.sch. 

1.2.4.3 opstellen 
plan fin-econ 

l.2.l.2opst. 
c:onc.WOC/inz.sc:h. 

1.3.4.3.bijste!len 
akt.lmiddelen 

vooxstel WlJZ plan 
IO 

vooi:ste!IO 
periode 

periode 
2. plannen!O e----------) co~.:U~.sdl. ~ 

gewe:nsteIO· 

~l!1t"'-er11.:t ~ 
. systeern incid. co. 

budget 

ingd.PO
budget 

beschikbaar 
urenbudget 
onderhoud 

gewenst 1.2.4.1. invenl. 

------------------)7'1~;=1---------------------~> I i 
urenbudget BO behoefte budget 

1~~ 
vooi:stelBNO

periode 

vooi:stelBVO
periode 

voontel wijz.plan. 

BO-budg 

BOperiode 

gewenste BVO
periode 

----------B-0----------1' ,-oo 11----------g_ew_;'_eno_•_•!_N_o_-________ ➔) 

~ ~ benoernd 
PO-budget 

Ji:~ ~ 

I 1~;~~ 

1.2.1.2 opst. 
conc.VVOC/inz.sc-Ji. 



Systeem 
Type 
Naam 

CZMNED 

12.4.3 opste!len 
plan fin-econ 

1.3 .4.3.bijstellen 
alct.hniddden 

12.4.3 opstellen 
plan fin-econ 

1.322. 
genereren 
alt.-tnpp. 

System Development Workbench 
OZD 
Data 
1. 2. 3 

Flow Diagram 
plannen personeels-logis t iek 

fez~ss 

I I :::.:i 

besdulcbaar 

voomel wijz:iging 
penmidd plan 

besd\. budget 

UKC.BL's 

VVOC/ 
inzetbaarhcids

schema 

plaalsingsplan 

- ~1----- selec11-·--en -brf-----, 

CZMNED/ pers. 

DPKM/ 
pen.man. 

MARSTA:F/ 
ORG 

CZMNED 

ob! 

sclectio-eisen 

loopbaanpatroon 

functie.eisen 

VVOC/ 
inzetbaarhcids

schcma 

VVOCI 
inzetbaarhe:ids

schcma 

oplcidingskalcnder 
czi,mED/ 

BUOPLANcorlb------------ ------~ 
1.3.2.2. 

genereren 
alt.-+npp. voorst WlJZJ.g.mg 

opl.plan 

I I 

1. inventariseren 

lcentlllen 
soc.med. 

zaq; 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

6 

10.0 

OZD 
01-03-1995 

pasoneels
zorgplan 

OZD
lceuringsplan 

pas. behodle 1------ -~ DMC 

gew testerkle 
VVOCI 

inzetbaarhcids
schema 

gew'enste 
personeds 
middelen 

OZD
lceuringsplan 

CZB 

32.12. 
ve,zorgenGAW 

;_1---i------------ ----------~~~~ 
knelpunten 

ewezenopl 
pmben 

inde:xtb.v . 
afocfenen 
personeel 

gew. rcis/verbl
kosten budget 

12.12. opste!len 
VVOCinz.sch. 

12.4.1. invent. 

~---------------7 behoeftebudget 

!oopbaanadviezen 

individuele 
loopbaanpab:oon 

irulividuele 
loopbaanpattoon 

plcictingsplan 

DPKM/ 
pm.man. 

oplcidingsplan CZMNED/ 
1----------------------➔hBUOPLANCO 



Systeem 
Type 
Naam 

DMKMl3CME 

1.2.3.3. opst. 
plaatsingsplan 

1.2.3.2 opstellen 
pm.midd.plan 

1.2.1 .1.invent. 
behoeftestelling 

System Development Wor kbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
1.2.4 plannen financieel-economisch 

gew. rei,iverbl
kosten budget 

gewenste 
person 
middelen 

gewenst budget 
operati.es 

p -nonnen ME
plan 

l.,..=CZMNED====:::lij ~•;=1------,, 
I . ~ gew. rei,/verbl

kosten budget 

1.2.1.2 opst. 
<X>nC.VVOClinz.sch. 

1.2.2.4 invent 
urenbehoefte BO 

1.2.2.1. inv. 
urenbehoefte IO 

~ 
bd 
CZMNED/E&E 

l.1.1. onnv. visie 
endoelstel. 

1.3.4.3.bijstellen 
akt./middelen 

gewenst 
urenbudget BO 

gewenst 
urenbudget IO 

concept 
toegewezen 
budgetten 

BL 

2. invent. 
beschikbaar 

budget 

toegewezen 
budgetten 

convenant 

beleidsspee,punten 

gewenstc 
budgetten 

Pagina 7 

Versie 10.0 

Auteur OZD 
Datum 01-03-1995 

+ rw-erblijfuosten 
hndgr:t 

I I KOBOP 

budget 
OBAZN82 

I budgetIO 
MOB 

I budgetBO 

beschikbaar 
budget opemties 

voorstel 
benodigde 
budgetten 

beschikbaar 
urenbudget 

beschikbaar 
urenbudget 

besoh. budget 
rei,/verbl 

financioel
eoonomisoh plan 

1.2.2.1. inv. 
urenbehoefte IO 

1.2.2.4 inv. 
urenbehoefte BO 

1.2.3.3. opsl. 
plaatlingsplan 

1.3.4.1. evalueren 
'------- dodmatigheid 

besc:lukbaar 
pmmidd. budget 

1.2.3.2. opstellen 
pmmiddplan 

/ 

____ voon_~i_v~-~-g ---~,--4-. op,~tellen---.. 

VVOC/ oonoept 1--------------------?1 
inzetbaarhei.ds- oonvenant 

CZMNED 
schema 

r-----~ =~~ no:~=g 'c====:::.1 
CZMNED 
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Systeem OZD Versie 10.0 
Type Data Flow Diagram Auteur OZD 
Naam 1.3 control realisatie OZD Datum 01-03-1995 

oe.1engereeo 

~ 2.2 oefengereed npportages voorstellen 1.2:1 plannen 
mal:en ~ voontellen beleid planning OPS operalies 

schema OPS 

CZMNED 
1. control 

' I.I beleid OZD 
/ 

,,, operaties / 

2.1 vaai:gereed vaai:gereed I I nonnen 
mal:en -~.--~- operati.es 

~I 
wijzDCSS 

I lessons 
progr.opbouw.1eerood 

' FOSM ewlualie learned OPS ,,. 2 .1 vaai:gereed 

I I 
voorst wijz.leerdoelen mal:en 

FOSM/CSST VIOZD - ' Opsdtool ,,, 
2.3 operationeel oper.gereed 
gereedmal:en ~ ~ 

2.2 oefengereed 
lessons learned I I 

wijz.progr.oefenger.mal:en 

' mal:en 
NBCD HAKOG - ,,, 

wijz..progr.opcr.ger.maken 
SNBCDBV ' 2.3 operalioneel. ,, gereedmal:en 

3.3 ondenteunen reisvoorbJ 3.3 ondenteunen 
operaties -·•---,, wijz. operaties 

HAKOG 
ondenteuning ' ,, 

analyserapport n rmen~.1:emau.en 
' ANTAC personeel / 1.2.3. plannen voont:wijz.planningPERS p<n.-log 

P-••en analyserapport PERS voorstel beleid NAVO/oefening 
PERS 

' I.I bdeidOZD NAVO ,, 

I + rcis- ' CZMNED/ : erblijfsl::ost-, / 

testrapport budget afwijlcing 
FEL/TNO p<nonde 

I t~~ 
middden afwiJbng 

ervaring cunist 
pasonele 

>I 

,, middelen 

DPKM/ 
omsist ---- p<n.man. 

' 
2. control 

,, personeels• 
I logistiel: 

~ 
ewlualie 

>I 
opleidingen 

gemdd Scholen 

ziekteverzuim 

CZB rapportage OP 
I 

voortgang 
voorstellen p<nonde 

budgetten wijz.mat.log. 

Scholen gerealisee de ' DMKMITA 
p1aatsingJk sten 

,, 
3.2.2. plaa!sen 

p<n0neel. 
opleiding,resultaat voontel 

aanpassing 
opleiding 

CZMNED/ 
CZMNED/ p<n. I- ' afdeling 

/ 
,, 

ondenrijs toegekende WOB 

>I 
I planmatig personele 

middelen I" : onderhouds 
sy3lcern 

DPKM/ 
pen.man. RAPID,PRAWDA wijziging 

3.1.2. inci.denteel input 3. control gebr. voorschr. 

~1 gjruibvoorschrift 
voorstel wijziging 1.1.2. ontw/opst 

onderhoud ,, 
materieeis• voonc:hr.OW 

I" logistiel: 
bedrijfsmodel 

Hoofdaarmemer 3.1.3. 
bevoorraden .... 

'- I . I bdeidOZD 
nonnF/E / 

verantw. mat.log. voorstd wijziging 
RAPID,PRAWDA- vvoc 

1.2.4. plannen mpu 

fin.econ. - ' 1.2.1 plannen 

economisdt pl,~ 
VOOIStel WlJZJgmg ,, operalies 

I I-"\\ j 
persmidd plan 

CZMNED 
inzetbaarlleids-

sdlc:ma ' 1.2.3. plannen ,, p<n.-log 

persm.1oopb/opl/ARBO/BVhni -
voorstel w:ijz.plan 

IO/BO 
plan 

4. control 1.2.3. plannen 
' financieel.- ' 122. plannen 

pers.-log ,,, 
economisch / mat,•log 

1.22. plannen mat-logpla VOOIStel wijziging 

mat-log - convenan1 

verantwoording L ' 1.2.4 . plannen 
/ fin.ooon. 

3.1.2. incidenteel IO 

onderhoud kwartaal(jaar )-

~jfsmodd 

rapportage 

verantwoording ' CZMNED 
bevoorrading 

/ 

3.1.3. 
bevoorraden 
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sys teem OZD Versie 10.0 
Type Data Flow Diagram Auteur OZD 
Naam 1. 3 .1 control operaties Datum 01-03-1995 

2.1.1. uitv. 
team tr/ HAKOG,KOBOPh:eisvernag rapport,ge OPS 

~---------------------71.~~:::1 
2.2.1 opwerken bier/Dess---~..._____ '[ I 

doorindex/VMB HAKOG-KOBOPh:eisve,siag ~ 
----------------------➔ 1 eval. enrapp va:berccing 

2
_
3

_1. uitv. HAKOG-KOBOPh:eisve,siag /------t plaruung ops ~ planning 

nonnoef.loperaties ~ 
reisplanfteisvenlag --+----- es -----..ie,..,,,ad.,..."""',.· ...,,....,_ ______ ___,, 

I 
~ -p!e,mi,,go .. ij.,g )1-1;!;~=~· 

~ 

3.3.3.1. opstellen 
reisplan 

VVOC/ 
inzetbaarheids-

2.1.2. bepalen 
wargereed 

2.3.3. bep. 
operali.oneel 

gereeed 

2.1.1. uitv. 
teamtr/ 

bier/DCSS 

2.2.1.opwerken 
door index/VMB 

2.3.1. uitv. 
normoefloperati.es 

FOSM/CSST 

2.2.1.opwe:rken 
door indexNMB 

2.3.1. uitv. 
normoef.loperaties 

3.3.3.2 
vei:werken 

rei.sberichten 

NAVO 

CZMNED 

2.2.3. bepalen 
oefengereed 

2.2.2.lr.met 
SASWU/SNBCDBV 

2.3.2.uitvoeren 
toetsing 

s ema 

rapportage 
warg 

operationeel 
gereed 

uitgevoerde 

CSST-
programma 

SASWU-
programma 

OPEX-
programma 

essons earn 
opw.RN 

ANTAC 

2.3.1. uitv. 
normoef./operaties 

lessons learned 

uitgevoerde 
nonnoefeningen 

geoefendheid(GO) 

FIR/OPDEFS 

reisve,siag 

geevalueerde 
en en 

analyserapport 

analyserappon 
NAVO/oefening 

patr.rapponen 

3.3.3.3. 
verwerken 

div.rap. 

FIR/OPDEF/SlTREP 

I nonnen 
oefengereed 

HAKOG 

E] 
FOSM/CSST 

testtappon 

FEL/l'NO ~-----r~ 

3.3.2.2. 
voorberei.den 

vaa,pr. 

3.3.2.1.opstbijst 
leerd.plannen 

3.3.2.3. 

'c:=cums=·=• :='..J~ -~ 

programma 
SMCC 

trainer/theorie 

voorst.wijz. 

voorst.wijz. 

voorstwijz. 

2.1.1. uitv. 
teamtr/ 

bier/DCSS 

1.1.3.ontw. 
nonnenlkentallm 

OpS<hool 

2.2.1 opwerken 
,,--------------wi,izt,im,-------➔doorindex/VMB 

wijziging 

opbouwVMB 

aanpassen 
CSTl'progr.lleerdoelen 

2.2.2.lr.met 
SASWU/SNBCDBV 

) 2.3.1. uitv. 
nonnoef/operaties 

aanpassmg 
OPEXprogramma ) 2.3.2.uitvoeren 

toewng 

voo.rstwijz. 

onsleamed 
opwerken 

voorst.wijz. 

wijziging 

opbouw 

behoeftestelling 

1.1.3.ontw. 
normen/Jcentallen 

1.1.2. ontwlopst. 
voonchr.OZD 

1.1.3.ontw. 
nonnenlJcentallen 

'--or!leelPE~,f,09!F'!'R--v-~-~!,-t_o_~_~_---------~1 Op ~ voorst.wijz. 

1.2.1.1.invent E] 
aanpassen 

onde:rsteuiiing ) 3.3.3.1. opstellen 
reisplan 

ttainingsbehoelle ) 
~~~NB-""~co='"'"~-------➔ sASfut°7s~~BV 

learned 
SMCC 

wijz. programma 
bouwSMCC 

WlJZ. programm 
opbouWSMCC 

2.3.2.uitvoeren 
toewll.g 

3.3.2.2. 
voorbereiden 

vaarpr. 



Systeern 
Type 
Naam 

i 

' 

CZB 

Scholcn 

3.2.2.2. Vert.en 
hor.funct.toew 

DPKM/ 
pm.man. 

CZMNED/ pm. 

~ 

System Development Wo r kbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
1 .3.2 contr o l personeels·logistiek 

gcmdd 
ziekteverzuim 

opleiclingsresult1at 

g erealis""de 
plaatsingskost<n 

~oned 
• ddeu:nplan 

f eroiiJtost 
budget 

I pmoneels-
zoxgplan 

toeget:ende 
penonele 
middelen 

toegd:::ende 
penonele 
middd.en 

I I HAKOG 

f ezettingsstaat 

geaggreg.,.de 
pen. realisatie 

voortgang 
penonele 
buclgetten 

afwijking 
pmonde 
middd<n 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

10 

10.0 

OZD 
01·03·1995 

1.3.4.1.evalue<en 
doelmatigheid 

~--------------CZMNEDlpm . 

afwiJbng 
penonele 
middden 

ev.aluatie 
opleidingen 

voontel wijziging 
oplplan 

voomel wijz. 
plaatiingsplan 

voontwijz 
nomvk<nlalpm. 

voom.wijz. 
voonchr.pm

log 

) 

DPKM/ 
pm.man. 

Scholen 

1.2.3.4 . ops1. 
opleiclingsplan 

1.2.3.3. opst. 
plaalSingsplan 

1.1.3.ontw. 
nonnenl:keru:ailen 

1.1.2. ontw/opst. 
voorschr.OZD 



Sy steem 
Type 
Naam 

Hoofdaannemer 

3.1.2.1.2. uitv. 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
1 .3 . 3 contr ol materieels - l ogis tiek 

RAPID/PRA WDA.
input 

RAPID/PRA WDA.
input 

!OEM ----------------..-r 

3.1.2.2.3. uit IO 

RAPID/PRA WDA.
input 

ozo ---------------../ 

3.1.2.3.2. 

RAPID/PRAWDA.
input 

aanbesteden!O ------ -----------~ 
MOB 

WOB 

verantwoording 
eval.PO 

planmatig 
onderhouds 

gef rwksvoomilrift 

Pagina 
Vers i e 
Auteur 
Datum 

1 1 

1 0.0 

OZD 
01- 03 - 1995 

1.3.4.1. ewlueren 
doelmatighei.d 

VWOB 

i~:!';01-------------------------~ 

3.1.3.2. vastellen 
aanvraagBA 

3.1.2.1.2. 
uitvoeren IO EM 

3.1.2.2.3. 
uitvoeren IO 

ozo 

3.1.2.3.2 . 
aanbesteden IO 

MOB 

aanvraagsoort 

RAPID/PRAWDA
input 

3. evalueren + 
rapponeren 

BEVO 

slowmov 

4. genereren 
altemati.even 

BEVO 

~~ 
RAPID/PRAWDA- I I 

-
-input~'> 5. ewlueren + 

7 . rapporteren CO . 

RAPID/PRAWDA.- / input 

--

VM 

verantwoording 
eval.BEVO 

verantwoording 
eval.CO 

WOB planmatig 
onderhouds 

oonchriften 

VWOB 

1.3.4.1. ewlueren 
doelmalighoid 

DMKM/rA 



Sys teem 
Type 
Naam 

3.1.1.3.aanbesteden 
BO 

1.2.4.3 opstellen 
pllln fin-econ 

~D 

1.3. 1.1.eval. +nq,p. 
planning ops 

1.2.3. plannen 
pen.-log 

1.3.2.2. 
gene=en 
alt.-+111pp. 

1.2.2. plannen 
mat-log 

1.3.3.1 eval. + 
npporterellPO 

1.3.3.3. 
eval.-+111pp. 

BEVO 

1.3.3.5 eval. + 
rapporteren CO 

3.1.2.2.2 
aann. werbanvr. 

IOOZD 

3.1.2.3.2. 
aanb<Steden 10 

MOB 

3.1.3.2. 
vemijgenBA 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
1. 3. 4 contro l financieel· economisch 

UGOverantwoording 
BO 

linancieel• 
economisch Ian 

VVOC/ 

schema 

rapportage OPS 

voortgang 
personele 
budgetten 

mat-logpllln 

verantwoording 
eval.PO 

verantwoording 
eval.BEVO 

verantwoording 
eval. co 

urenverantwoording 
!OOZD 

UGOverantwoording 
IOMOB 

verantwoording 
BEVO 

voomel "jziging 
bedrij ode! 

knelpunt!O 

3.1.2.3.2. 
aanbesteden IO 

MOB 

3.1.3.2. 
vemijgen BA 

knelpuntBEV 

nonn 
bu e1ovenduijding 

nonn 
rapportage 

reis
ert>lijfu:osten 

KOBOP 

I budge! OBAZN82 

budge!BO 

budge!IO 
MOB 

evaluali.e 
doelmatigheid 

2. opstellen 
rapportages 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

voorstd. wijziging 
nonnF.£ 

.l:wartaal(jaar)
rapportage 

voomel wijziging 
vvoc 

voontd wijziging 
ponmiddpllln 

voomel wijz.pllln 
IO 

voontel wijz.plan 
BO 

voorstel wijzig.ing 
oonvenant 

12 
10.0 
OZD 
01-03·1995 

1.1.3.ontw. 
normentl:entallen 

1.2.1.3 bijstellen 
vvoc 

1.2.3.2 opstdlen 
pen.midd.pllln 

1.2.2.2. plannen 
IO 

1.2.2.3. plannen 
BO 

3. bijstellen 
akt./middden 1------------------------7 

1.2.4.4. opst 
oonc. oonvenant 

VOOI1tel wijziging 
bedrijfsmodel 

1.1.2. ontw/opst. 
voonchr.OW 

4. onderhouden 
bedrijfsmodd 1-----------------------

"jfsmodel 



Systeem 
Type 
Naam 

CZMNED 

1.3.1.2 
eval.-+npp. 
opwerken 

Opschool 

3.1.1.3.aanbesteden 
BO 

3.1.3.2. 
veri:rijgenBA 

3.2.2.2. ven.en 
hor.funct.toew 

Sys t em Development Workbench 
OZD 
Data 
2 .1 

Flow Diagram 
vaargereed maken 

wijz.DCSS 
progr.opbouw/leerdoel 

toegewezen 

I normen vaa,gereed 

knelpuntBO 

knelpuntBEVO 

knelpunt 
personeel 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 

meldingD S 
afgerond 

l 2. bepalen 
vaa,gereed 

/ 

Pagina 1 3 

Versie 10.0 

Auteur OZD 
Datum 01-03-1995 

HAKOG,KOBOPh:eisvenlllg 

aanvr.GIP'I'ReOWCTtraining 

prognmma 
DCSS 

rappomge 
indiens1Stelling 

roppoit!ge 
vaa,gereed 

rapportage 
vurgereed 

meldingniet 
vaa,gereed 

melding 
vaargereed 

1.3.1.1.eval.-+npp. 
planning ops 

) 

Opschool 

1.3.1.2 
eval. -+npp. 
opw.,-ken 

CZMNED 

2.2.1 opwerli:en 
door index/ VMB 

1.3.1.2 
eval.-+npp. 
opwerli:en 

1.2.1.3 bijstellen 
vvoc 

CZMNED 



Systeem 
Type 
Naam 

2.1.2. bepalen 
vaarg«eed 

CZMNED 

3.3.3.4 
bew.oper.OZD

eenh.v<il. 

l.3 .1.2 
eval.-mpp. 
opwerten 

SNBCDBV 

1.3. l.2 
eval.-+npp. 
opwerken 

l.3.l.3eval-tnpp 
uitv .nonnoelops 

CZMNED 

SNBCDBV 

3.1.2.3.2. 
aanbesteden IO 

MOB 

3.1.3.2. 
vertrijgen BA 

3.2.2.2. Vert.en 
hor.funct.toew 

System Development Workbenc h 
OZD 
Data 
2.2 

Flow Diagram 
oefengereed maken 

VVOC/ 
inzetbaameids

schema 

oomms-dud:: 

SUBNOTE 

1 rcisplan/ 
tOBOPr.anin~--------.. 

I 
normen 

_oereng.....i--------~ 

nonnNBCD 

wijziging 
SASWUprognmrna 

trainingsbehoelle 
NBCD 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 

bevinclingen 

knelpw,t!O 

knelpw,t BEVO 

kndpWlt 
personecl 

uitgevoerde 
VMB's 

vaargereed 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

LOGREQ 

uitgevoecde 
index/VMB 

14 
10.0 

OZD 
01 · 03·1995 

) 3.4 leveren 
ondemeuning 

alg. 
rappOI13ge ~ 

------------------➔ 1.3.l.2 
eval.-mpp. 
opwmen 

HAKOG,KOBOPheisvenbg 

uitgev~e 

geo<fendheid(GO) 

FIR/OPDEFS 

rcisvenbg 

indrulcten
rapport 

OZD-eenheid 
incident+!.OGREQ 

SASWU
programma 

) 
1.3.1.1.eval.-mpp. 

planning ops 

l .3.l.3eval+ffpp 
uitv .nonnoe/ops 

3 .2.1.1.2.evalueren 
aooom 

3.2.1.2. 
verzo,gen GAW 

1.3.1.2 
eval.-mpp. 
opwmen 

accommoda:tie 
SASWU-tam 3.2.1.1.1. inv. 

"'----------➔ bt:b.oefte1000m 

aanvmag 
clionstt<isllransp 

benocligd 
oefengebiod 

CMMHLDR 

3.3 .3.l. opstellen 
'-----------➔ rcisp13n. 

aanvmag 
assistentie 

melding niet 
oefengereed 

r.,pportage 
oefeng«eed 

r.,pportage 
oefeng«eed 

melding 
oefengereed 

SNBCDBV 

1.2.1.3 bijstelkn 
vvoc 

l.3.1.2 
eval.-mpp. 
opwerken 

2.3.1. uitv. 
nonnoe!Joperaties 



Sys teem 
Type 
Naam 

3.3.3.4 
bew.oper.OW

eenh.veil. 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
2.3 operationeel gereed maken 

comms-check 

3.3.3.1. opstdlen 
rasplan 

SUBNOTE 

1.3.1.2 
ewl.-+npp. 
opwerken 

2.2.3. bepalen 
oefengereed 

CZMNED 

1.3.12 
eval. -+npp. 
opwali:en 

l.3.1.3ewl-+npp 
uitv.nonnoe/ops 

MAI!STAF/ 
ORG 

3.1.2.3.2. 
aanbesteden IO 

MOB 

3.1.32. 
verkrijgen BA 

3.2.2.2. Vert.en 
hor.fanct.toew 

CZMNED 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 

aanpassen 
CSSTprogr.,1eerdoelen 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 

rapportage 
oefengereed 

I to~~:""'ed---------------:,1 

I 
~ons.leamed 

. Lopwerken 

I 
nonn 

oefenpakl:et --------✓ 

I I 
nonnen 
toetsing 

2. uitvoeren 
toetsing 

aanpassing 
OPEXprogramma 

controle behoefte I _____________________ _, 

BL 

uitgevoerde 
nnoefcning------------~ 

I 
normm 

operati.oneel ------------,, 
. geceed 

lcnelpwttBO 

lcnelpunt BEVO > 
3. be;palen 

operati.oneel
gereed 

- ------------------- / /,______... 
lcnelpwtt 
personeel _____________________ _, 
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Auteur OZD 
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LOGREQ 

FIR/OPDEFS 

reisverslag 

geoefendheid(GO) 

uitg evoerde 

patr.tapporten 

CSST
prog.nmma 

OW-eenheid 
inadenHLOGREQ 

resuliaar 
vaarprak1ijk 

ettingsslaar 

OPEX
programma 

toetsings 
resultaten 

rapportage 
operati.oneel 

gereed 

meldingniet 
oper. gereed 

melding niet 
oper. gereed 

3.4leveren 
ondersteuning 

alg. 

l.3.l.3ewl-+npp 
uitv.normoe/ops 

1.3.1.2 
eval.-+npp. 
opwerken 

1.3.1.1.ewl.-+npp. 
planning ops 

3.2.1.2. 
vcrzorgen GAW 

3.3.2.3. 
beoord.rea.opl 

32.1.12.evalueren 
acoom 

1.3.1.2 
eval. -+npp. 
opwm:en 

1.3.1.2 
ewl.-+npp. 
opwm:en 

l.3.l.3ewl-+npp 
uitv.nonnoe/ops 
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Sy s teem OZD Versie 1 0.0 
Type Data Flow Diagram Auteur OZD 
Naam 3 ondersteunende processe n Datum 01-03-1995 

POS h.IWO/uilst.BO/ATW ' i'll.~n afh.ven / 

leveringsalhandeling , inc afhan -
magazijnen leveringsmddmgen magazijnen 

/leverancien / Aeve:rancim 
E] 

MOBIHAANN/ 1. ondersteonen 
fin.alhand+ CMMHLDR ' instan.dh. mat• ' DMKM I- /DMKMinlza /nonne:n/mod's / log. reserv .maauiJoen / 

alhan.iadvies/' MOBIHAANN/ 
hervera.tsurvcy DMKM 

CZMIMD/GES - keuring/controle , 
CZB/DMCMDD 

/voortgang /lllaaem.am. / 

P✓> lt,,ustc:ap.eenh. 
bevestiging/allevering lcndp1mten/ , ~CANDI/Cbo . 

~ otcilt~ CZMIMD/GES verzoell:en/ , CZMMINDEF 
/Drebbel/reisbur . / p-,..cn AF 

verzoek/brf 

~ 
aanwezige ve:rantwoording/ , 

KM-pe,soon G-voomiad / 

1.3 control 
realisalieOZD 

reserveringen , fARCANDI/Cbot 
-~ / /Drebbel/reisbur 

CZMMINDEF randvoorw. '- 2 . ondmteunen 
/DP!IMpe,sm ' Y -- / ~w-,dh. p<n-10! 

~~a 1.2 opstdlen \ f7 
,c:oommodalie 

plannenOZD - ervaringen 
indiv.planning/OZDkeuringsplan 

_lcne!nmi_t 2. l vaa,gereed 

pe,soneel. malcen 

gerealiseerde 

2 .3 operation ed. 
en 2.2 oefengereed gereed male 

malcen 

' eenheid 
➔ enoneelsmap P-~osu::i, / 

-➔ eserveringen 1.3 control 
2 .3 opera!ioneel 

2.2 oefengereed realisalie OZD 
gereedmalcen 

malcen indrulc/aanvul.acc:om/incA.OC REQ 
W.ICO voontel~~ 

bezetting~ -➔ erantwoording / 

nu- ,<nE---- l;J> BR-systecm verzoet 1.1 bdadOZD 
toewijz:ing ilerblijfsl:ost 

reserve 
~ 

assistentie VMB 
assistentie 

... ,, __ 
DMKM 

10 .S.& 
' MEOB 
/ 

aan"'.J< >S&O postsluitingen 
,pp. 

[:] ,1, 
LOMS\CSST berichten 

I I 
plannen 
~ \OPS\DPKM ----. -. PERS 

1 , 3. ondersteuru:n SMCC/leerd. ' LOMS\CSST 
1-" operalies 

, ... ___ 
/ \OPS\DPKM 

CZM'NAVO- YYOC\calls\berichten 

I I MEDOZD -
,I lessons 

p'mil.een -
" I 

learn.eel 
HYDRO\KM(TA 

II aanpass/Mjz. 
ondersteunen 

H 
berichleMappoiles 

1.3 control n:isplan/ -E] realisalie OZD OBOPraming / pm,il.eenh. 

2.3 operationeel -·· r,.'oorschriften-
gereedmalcen wa,pr.ik1ijk 

OPPLANS - H I berichtenlog 
sta erlkna reisberichten 2 .3 opeadioneel 

2.2 oefengereed benodigd 
HAKOG -

to :wijzing 

' gereedmalcen 2.2 oefengereed 
malcen UCJ.engi;u1~ / malcen 

~ ons.1eamea 
SMCC SMCC -

2.3.1. uitv. LOGREQ iic:israpportages 

nonnoef./operaties ' 1.3 control / 

OGREQ I 
I geclass. 

realisalie OZD 

2.2.1 opwe:rken LOGREQ LOGRE< 
: postarchief 

OZBT/wijziging 
door index/VMB 

' ~ 
' 1.2 opstellen 

\ , / plannenOW 

I postarchief 

·- ' DGW&T 
VVOC/ onderhoud ' 

inzetbaamads- 4. leven:n 

' CZMNED onde:nteuning , 
algemeen 

ARBO,BV hnilieu- ' CZMNED vQ.,...en / 

voorl. 
CWNEDr.lOVOO VC7.0~.l""'-• 

behoefte wachtlijst 

' KM-persoon 
/ 

MINDEF 
bewalcings- bev.-

E] infm/schoorunaakcontracl 

DGW&T 

gebouwen+terr'emen 
onderhoudsnlan 
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Systeem OZD Versi e 10 .0 
Type Data Flow Diagram Auteur OZD 
Naam 3 .1 onde rsteunen instandh. rna t · l og . Datum 01 · 03·1995 

MOB 
UTP/opdracht 

MOB 

VVOC/ 
inzetbaarhe:ids-

schema 1:nelpuntBO 

CZMNED I. ba>.oemd 
onde:rhoud 

BVO-lijs~OL 
planmalig 

budget BO BO-BO meldingen onderhouds 
lerogkoppeling 

Hoofdaannemer 
. 

Hoofdaannemer 

I defectstatus UGOvenntwoording/1:nelpunt eenheid 
BO 

uitvoeringsg erede 
1.3.4. oontrol moclific:atie I uits;;id• DMKMnnst 

def ectsla!Us fin.econ. 
eenheid RAPIDA'RAWDA-

input 

' , 
planmalig nie1EMPIO 

1.3.3. 0011!rOI 

onderhouds - ~ werldijstEM mataicels-log. 

VVOC/ 

~ 
cap ...... 

CZMNED eenheid (un:n)venntwoording 
schema IO(OW) 

I I 
capaci.teit 

~ ---- ' 1.3.4. 00ll!r0! 
eenheid - eenheid .,, fin.econ. 

~ 
UI~-••• 

ATW's advies 
"'e1EMCI< 1O/ATW/EMad.. advies-111frek.+voortg.+ATW defectstatus 

~ 
uu..,,.,._ 

' MOB eenheid - MOB MOB ,, 
capaa.1a.1 

- ~ ad:,,1;;·10 ow 
bcscllikbare benodigdc 

capaci.teitWO onoer,.-.... en capadteitWO 
MOB !WO - MOB 

Mijnendienst "
0MOBJ.V - ~ 

planmalig 
' Mijnendialst orulemouds .,, 

beschikbarc benodigdc 
capacitei!WO 

I 1~· I capacileitWO 
MOB 

~ 
MOB 

GES ' 2. ineidentcel ' GES .,, onde:rhoud .,, 

't hcrverdelingsantwoord capacileit 
hcrverdelingsvazoeli: 

IO ow 
IO 

Hoofdaannemer 
onaer,-..... cn 

' Hoofdaanncmer !WO ,, 

lcentll/l:nelpunl 
IO 

'-
/ 

CZMNED 

Bl 

afdoenverzoelc 
'- DMKMMV .,, 

~ 
budgd 

OBAZN82 
hcrverd, --a ; Hoofdaannemer 

he:rverddingsantwoord 

~ 
aanwezige 

Hoofdaannemer G-voomad 

,/ ' leveran.ci.en 
VVOC/ BA 

.,, 

CZMNED inzetbaarhe:ids-
schema aanvr.laf --a '- 3. bcvocmdcn ) magazijru:nKM .,, 

magazijnen KM 
afdoenantw .Aeveringslijst 

p J ' CZMNED ,, 
norm SG-

I 
afdoenverz.il<nelpunt 

DMKM/l'A BEVO 

verantw .il<nelpunt offene 
BAAeveringsbon BEVO 

leveranci.en ' 1.3.4. control .,, fin."'°" . 



Systeem 
Type 
Naam 

MOB 

CZMNED 

DMKMmst 

CZMNED 

System Development Workbench 
OZD 
Data 
3.1.1 

Flow Diagram 
benoemd onderhoud 

plarunalig 
onderhouds -----~ 

offcrte survey 

afrel:enin 
survey 

survey resultaten 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 

B -lijst+SOL 

VVOC/ 
inzetbaarheids. 

schema 

reparalieregels 

2. opslellen 
reparalielijS1BO 

uitvoeringsgerede 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 

modi.ficatte q 
planmalig _y / 

onderhouds 

I 
defec1status 

. eenheid 

voortgangsknelpunt 
BO 

Hoofdaannemer 1----------------~ 

CZMNED 

antwoord 
kw>liteitsafwijlcing 

BO 

offerteBO 

afrel:ening BO 

gereedmelding 
BO 

VVOC/ 
inzetbaarhcids• 

schema 

opdr.iohtBOEM 

mogelij e 
voortgang dpunt 

BO 

geconstateerde 
kw>l.afwijk. BO 
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UTP survey 

survey-opdradtt 

budget BO 

UGOverantwoording 
BO 

knelpuntBO 

knelp1mtBO 

mogdijke 
voortgangsknelpunt 

UTPBO 

opdrachtBO 

kw>liteitsafwijlcing 
BO 

budget BO 

emdding 
BO 

plarunalig 
onde:rhouds 

defec1status 
eenheid 

meerwerkui.tBO 
EM 

MOB 

1.3.4.1. evalueren 
doelma1igru:id 

CZMNED 

1.3.4.3.bijstellen 
akt./middden 
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Systeem OZD Versie 10.0 
Type Data Flow Diagram Auteur OZD 
Naam 3.1.2 incidenteel onderhoud Datum 01 ·03 ·1995 

BA 

I ~ 
VVOC/ ' :inz.etbaarheids- / bevoon:aden 
schema 

CZMNED 

\ RAP!DA'RAWDA- 1.3.3 . control 
I input materieels-log. 

' / 

3 13 

' I. !OEM ' werklijst EM 
/ / 

' P-·••-,, 

I \ 
/ onderhouds 

···-·-

' 
capaciteit 

/ eenheid 

' 
defectstarus 

/ eenheid 
BA 

' 3.1.3. 

voorstell ) door 
voor. el!Om• / bevoon:aden 

VVOC/ 
OZJ 

EM 
inzetbaarheid.s-

schema 

CZMNED 
urenverantwoording 

' 

~ 
·~ ·- / 

1.3.4. control 
fin.econ. 

vborstd IO met 
RAPID/PRA WDA-

~ \ I 
input 

EM 
" 1.3.3. control 
/ materieels-log. 

planmalig 
' 2. IOOZD onderhouds / 

r---- ' londchmdal 

VI 
/ !WO 

capaci.teit 

~ I 
capacileit 

eenheid - OZD 

~~~---
~ ldefectsta!Us 

eenheid 

copaoiteit 

~ I planmalig 
OZD onderhouds 

ionaer~wu"'en 
!WO 

voor.ne: IO doo, 
M )B 1.3.3. control 

advies+afrek.+voong.+ATW materieels-log. 
MOB " ,, 

~ 
budge! RAPID/PRAWDA-

adviezen.IO input 
VVOC/ 1.3 .4. control 

inzetbaatheids- voorstel O door 
" fin.econ. 

schema MDB ,, 

~ 
uitstaande verantwoording 

CZMNED ATW's 
IO 

~ 
' MOB 
/ 

/~ 
budge!IO 

advies 
beschikbare 10/ATW,EMaot. 

capaciteitWO nie!EMC!O MOB 

I 
I defectsta!Us 

benocligde 

Mijnerulienst 
MOB capaciteitWO 

eenheid 
~ MOB 

' 3. IO MOB ' Mijnendienst ,, / 

nie!EMPIO herverdeling.sannvoord 

lplanmalig~ \~ 
benocligde 

IO 

I I defectstalUs capaateitWO 
Hoofdaannemer 

o~~~~~ds eenheid MOB 

" GES 
/ 

beschil:bare 

~ I planmalig herverd~;no-.. verzoek capaci.teit WO 
MOB o~~~~ds IO 

GES 

I I 
uitstaande en~elpunt 

' CZMNED Hoofdaannemer ATW's / 



Systeem 
Type 
Naam 

3.1.2.3.1 
opst.werkaanvr 

IOMOB 

3.1.2.2.2 
aann. wed:aanvr. 

IOOZD 

CZMNED 

System Deveiopment Workbench 
OZD 
Data Fiow Diagram 
3.1.2.1 IO EM 

voomellOmet 
EM 

voontelIOmet 
EM 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 
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BA. 
) 

I~ I/ OZD .-~-- - ~~ 

wertlijstEM 

MOB 

RA.PIDIPRA.WDA.
input 

3.1.3.1. opstellen 
aanvraagsoort 

3.1.2.2.1 
opst.we:dcaanvr. 

IOOZD 

3.1.2.3.1 
opst.wataan.vr. 

IOMOB 

2. uitvoeren IO '--------- ----l EM 1-------------------------➔ 
1.3.3.5 oval.+ 

npporteren CO 

RA.PID/PRA.WDA.
input 

'---------------)➔ 
1.3.3.1 oval.+ 

rapponeren PO 



Systeern 
Type 
Naarn 

CZMNED 

3.1.2.1.1 opst. 
werldij,t IO EM 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
3.1.2.2 IO OZD 

voontelIO door 
OZD 

planmalig 
onderhouds 

VVOC/ 
inzetbaarheid>

sch.ema 

BA 
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10 .0 

OZD 
01-03-1995 

I 
defeetstitu> I. opstellen 

. eenheid ----------------;>1wer~~IO>------------------------~ 

~

11

~-aaJ~t ~ 

3.1.3.1. opstellen 
aanvraagsoort 

I I 
oapaateil 

OZD 

CIW 
voomel IO door 

MOB 

voorstel IO met 
EM 

urenverantwoording 
IOOZD 

3.1.2.3.1 
opst.werkaanvr 

IOMOB 

3.1.2.1.1 op>t. 
weddijst IO EM 

1.3.4.1.evalueren 
"----------------➔ doebnaligheid 

afnamomelding 
!WO 

IW 

bielpunt OOZD 

gereedmelding 
!WO 

G 

onderhanden 
!WO 

I I capaci.teit 
ow 

RAPIDIPRAWDA
input 

RAPIDl1'RAWDA
:input 

/' ~I I def«utitu> 

r
nderhanden ___/ ~eenh-eid 

_ !WO 

plarunalig 
onderhoud> 

) 1.3.3.1 eval. + 
npporteren PO 

1.3.3.S ev:al. + 
rapponeren CO 



Systeem 
Type 
Naam 

3.1.2.1.1 opst. 
werklijS1IOEM 

3.1.2.2.2 
aann.werkaanvr. 

IOOW 

CZMNED 

Mijnendiens1 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
3 .1. 2. 3 IO MOB 

\ 
MOB 

beschikbare 
capac.1ei1 WO 

MOB 

defeclS131US 
eenheid -------- --

nietEMPIO 

o\:derhout - --- - - - ~ 

ek:enin advies 
10 

VVOC/ 

schema 

nietEMCIO 

uitstaande 
ATW's 

herverdelingsan1Woord 
10 

Hoofdaann=er1----- ----~ ATW 

GES 

CZMNED 

afnarn elding 
0 

VVOC/ 
inzetbaarheids

sc:hema 

gecons eerde 
kwal. ijking 

0 2.2.3. bepalen 
oefengereed 

2.3.3. bep. 
operati.oneel 

gereeed 

ui1Voerplanning 

mogelij 
voortgang 

WO 

IOMOB 

'-:_-:_-:_-:_M---O~B~~~.::~~---v-o_ort_J_~_B_g_IO~~~-~--~ 

3. begeleiden 
ui1Voering IO 

MOB 

gereedmelding 

I 
ui1St1ande WO 

_ATW's ~ ~ 

---- ~~ L----------------===========~~ 4. afnemenIO 
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voontdIOmet 
EM 

olferte advieo 10 

advies IO 

mogdijt 
voortgangsknelpun1 

WO 

ATW 

kw-aliteilsafwijnng 
WO 

olferteATW 

aanvraag advies 
IO 

3.1.2.1.1 opst. 
werldijS1 IO EM 

MOB 

MOB 

VOO E] 
--------:-:-:-benodigde-----:i> MijnendienS1 

capaoitei1 WO 
MOB 

benodigde 

capact1eil WO [:] MOB 

~ ---,,GES 

herverdelingsverzoel: 
IO 

~------- --------- ----,>! Hoofdaann=er 

lcen1allenl0 

knelpun110 

RAPID/PRAWDA
input 

CZMNED 

1.3.3.1 eval. + 
~------------- ------ ~rapporterenPO 

RAPID/PRAWDA• 
input 1.3.3.5 eval. + 

~-- ---- -------- --- --~ rapporterenCO 

defeclS1a1Us 
eenheid 

MOB MOB 

~~ EM acti:viteiten 



Systeem 
Type 
Naam 

3.1.2.1.1 opst. 
wertlijst IO EM 

3 .1.2.2.1 
opst.werbanvr. 

IOOZD 

CZMNED 

DMKM/l:A 

System Development Wor kbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
3.1.3 bevoorraden 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 

BA 

BA 

I 
L a:anwezige 

. rG-voorraad 

nonnSG
vootraad 

he:verddingsantwoord 

Hoofdaannemer f------------ -----------

offeneBA 

levaancien 

afdoenantwoord 

magazijnen KM 

levering,lijst 

leveringsbon 

·-] aanvnagsoort 

leveranci.ers 
3. ontvangen en f--------------------------71 uitgevenBA 
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budget 
OBAZN82 

ve:rantwoording 
BEVO 

.l:ne!punt BEVO 

.l:ne!punt BEVO 

aanvraag 

1.3.4 .1. evalum:n 
doelmatigheid 

1.3.4.3.bijstellen 
akt.hniddelen 

CZMNED 

- ~ ~ 
~-1,maga$enKM~ 

lcoopoonlr.lotBA 

levera:nc:im 

UTPBA 

he:verdelingsverzoelc 
'-------------------;~Hoofdaannemer 

afdoenverzoei: 

afdoenverzoelc 

.1:ne!puntBEVO 

2.2.3. bepalen ~----------> oefengereed 

aanwezige 
G-voomiad 

2.3.3. bep. 
operationeel 

geree«I 

DMKMIMV 

CZMNED 

2.1.2. bepalen 
v=gere«I 



System Deve l opment Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 

Systeem 
Type 
Naam 3 .2 ondersteunen instandh. pe rs-log 

indruk/aanvul.aocomlinc.A.OGREQ [:]E][:] 2.2 oefengereed 2.3 operationeel CZB DMC+CZB MOD 
malcen gereed mak:en 

aanvraag I\ I, !,, 
3.3 ondersteunen aocomJO.S.&O.gelden 

opendies door .KMpenJ 
oontr.ve z.tandh.+ aanvn ,gkeuring OZDee, o.inc+LOGRE 

doo~ erwijz. 
OZD-

1.2.3. plannen keuringsplan 

pen.-log 

VVOC/toek.macht.voed./uitsl.verz 
CZMNED ~ ~erveringen 

~ 
""""""'mmU\MM,le 

ervaringen 

o .. o 
bevestiging , erantwoording 
reservering 

reisbureau ,,,,0 

' 
1. zozgen voor ., penoneel 

alleveringsbon/fakt ::---toko art. 

/' "' MARCANO!+ 
roneelsmap overige 

leveranci.ers 

I I 
budget 
voeding -

verantwool'ding ozo-
Drebbel eenheid 

I +• reis-alleveringsbon ert~!!1'.?•teir 
centaile voe<ling v rzoek 

bottelarij+ rechtsge olglp.besch. 
overigelev. 

I I 
p-bank -

ve:rzoek 
KM-persoon 

rechtsP sitionele 
ge, plgen 

uits1ag verzoek 

MINDEF 

II/ 

' 2. plaatsen 

brf 
/ personeeJ. log. personeel. 

KM-pe:rsoon 

l7 

I f ezettingss~-• ' ezettingsstaal 
/ 

BL 
MARSTAF/ 

ORG 

I 
+ reis- ' BR-systean : erblijfskost~ , / 

planning per 
budget 

lienndividu 

I I MEDOZD 
min. 

' roneelsmap 1.2.3. plannen / 
pers.-log 

P-
subalt.ollicieren/>cl\epelingen 

CZMNED 
I I 

plannen 
' ~nee! PERS / delenplan 

VVOC/ 
inzetbaarheids• ,I reis. 

/ erblijfskosten ~= -

DPKM/ p-

' p-bank 
pcn.man. / 
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OZD 
01-03-1995 

kennisgeving 
reservering 

voontel wijzig.ing 
voorschrift 

' ,,. 

1.1 beleid OZD 

' / 
reser.accoml geacco.verantwoord. 

' / 

opdracht 
reserve:ing {:] 

bestelling toko 
art. ' / 

fin.alhand+ 
reserv.maal.tijden 

' CMMHLDR 
/ 

gecontroleerde 
VVL+ 

' ., 

mvr.maal.Uextan ' CZMNED 
verzoek ., 

bestellijst voeding 

' / 

extern. te {=] bdumdelen 
-- -

-A- •-•~- ' verzoek ,,. 

voontel plaatsing , DPKMI ., pers.man. 

voorst~~ 
' / 

' thuisftont KM-
incident voorl. / persoon 

' / 

behoeftestelling 
hoofdoflicieren 

' ,,. 

plaatsing 

' ,,. 

lmelpunt ' persont:1eL ,,. 

3 3 d on m teunen 
opendies 

Drebbcl 

MARCANO!+ 
overige 

leverancien 

DMKM/!NTZA 

centaile 
bottela!ij+ 
overigelev. 

KM-persoon 

CZMNED/ pen. 

CZMNED 

DPKMI 
pe:rs.man. 

KM-penoon 

2 .1 vaargereed 
malcen 

2.2 oefengereed 
malcen 

' penonecl ,,. 2.3 operationeel 

lm•Jmmt ' 
gereedmalcen 

personeei / 

gerealiseerde ' 1.3.2. control 
p~-16-oSien / PERS 



systeem 
Type 
Naam 

CZMNED 

2.2 oefmgereed 
malcen 

2 3 operationeel 

System Deve lopment 
OZD 
Data Flow Diagram 
3 . 2 . 1 zorgen voor 

VVOC/ 

schema 

reisbureau 

bevestiging 
reserveting 

indruk/aanvr,aooomm. 

Workbench 

personeel 

t=odatie ervanngen eserveringen 

..----rnmo e 

kmnisgeving 
reservering 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

reservering 
aooomm 

opdracht 
reservering 

3 .3.3. 
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OZD 
01-03-1995 

Drebbel 

reisbureau 

gereed maken - erniringen '--------➔; on~=en 

MARCANO!+ 
overige 

leveranciers 

Drebbel 

CZMNED 

cen!nle 
bottelarij+ 
overigelev. 

KM-persoon 

MINDEF 

3.2.2. pl>aUen 
penoneel 

CZMNED 

3.3.3.1. opstellen 
reuplan 

2.3.1. uitv. 
normoefJope:raties 

1.2.3.5.opstellm 
pen.zo,g plan 

MDD 

3.3.3. 
ondersteunen 

oper.inzet 

aanvr.,ag 

afieveringsbon/fakt. 
tok:oart. 

verantwoording 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 

afieveringsbon 
voedmg 

, 3. verzorgen 
>-----------><,- toko 

toeli:enning 
maoh~g 

I I 

maandelijb~ 
verannvoording 

budget 

voeding 1 OZD-
eenheid 

~-~--~ 

bestelling toko 
art. 

geaccordeerde 
ve:ran.twoording 

opdradl.t betalen 

' 

Drebbel 

MARCANO!+ 
overige 

leverancim 

----------=::._ANDI+lever. ,------, 

~ CMMHLDR , 

reservering 
.. ' CZMNED . , 

gecontroleerde 
i-- - - - ---+ -----buil~-~enl.lQ.aaank'-----------~~DMKM/IN17.A 

verzoek 

I I 
p-bank 

uitsl.verz.Jvoorschr. 

verzoek: 
rechtsgevolg,p.besch. 

uitslag verzoel: 

aanvr.,ag Os&O 
gelden 

2.2.1 opwerk:en 
madent+LOGREQ 

\ 

doorindex/VMB - -------~ 

doorverwijzing 
KM-pmoon 

incident+LOGREQ 

l 
rl tenonedsmap 

5. beherm 

' individuele 
/ rechtspos. 

toegewezen 
OS&O gelden 

-

bestellijst voeding 

extern te 
behandelm 

verzoeli: 

afhandeling 
verzoeli: 

voontel wijziging 
voorschrift 

' CMMHI.DR , 

extemte 
behandden 

verzoeli: 

"- 1.1 beleid OZD 
/ 

' , 

' / 

cen!nle 
bottelarij+ 
overigelev. 

MINDEF 

CZMNED 

KM-persoon 

322. plaalsen 

~-- ----'-ech-act3pOSl=r.·h:·on~el-e _ _ _ __ 
7
.,__personeel 

gevo.15en ,,, 

aankomsttijd + 
incident voorl. 

thuisfront KM
persoon 

con .verz. 
doorverw:ijz. 

DPKM/ 
pm.man. CZMNED/pers. 

CZB 



sys teem 
Type 
Naam 

2.2.2.tr.met 
SASWU/SNBCDBV 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
3 .2 .1 . 1 verzorgen accom. intern/extern 

l
dienstreizen-

. budget -----------~ 

accommodatie 
SASWU-team 

aanvnag 
accommodatie 

~;,-----=-----._ 

33.3~~;:;enen _______________________ ---,;>1 

CZMNED 

reisbureau 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 

bevestiging 
reservering 

!~/in~~------------""'_p_on_"'_· __________ )~[ ~•] 

2.3.1. uitv. 
nonnoef/opm,lies 

in.drukk:en• 
r.,pport 

opdrac.ht 
n:servering 

Pagina 
Versie 
Aut eur 
Datum 

rese:rve:ring 
aooomm 

11:c:nnisgeving 
I<S<IVering 
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OZD 
01 · 03 · 1995 

reisbureau 

Drebbel 

3.3.3.1. opstell<n 
reisplan 



Sys teem 
Type 
Naam 

MARCANDI+ 
ove:rige 

leveranc:ien 

Drebbel 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
3.2.1 .3 verzorgen toko 

verantwoording 

afleveringsbon 
toko•artikelen 

alleveringsbon/fakt. 
toko art. 

1. beheren 
schecpstol:o 

betaling 
bestelling 

2. verk:open 
toko.artikelen 

logistiel:e 
voorbereiding 

bestelling toko 
an. 

maanddijbe 
verantwocrding 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

geaccordeerde 
verantwoorcling 

Ftoko . 
twoording 

opdracht betalen 
MARCANDI+lever. 
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OZD 
01-03-1995 

Drebbel 

MARCANDI+ 
overige 

levc:rancien 

CMMHLDR 



systeem 
Type 
Naam 

centtllie 
bottelarij+ 
overigelev. 

CZMNED 

'c:::=== 

CZMNED 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
3.2 . 1 . 4 verzorgen voeding 

I I 
budget 
voeding 
02D-

eenheid 

aflcv bon 
V • g 

VVOC/ 
inzetbaarheids

schema 

afleveringsbon 
voeding 

gecontro eerde lo . ti.eke voorst bestellijst 

buitenl voorb 'ding 

) 2. bestellen 
voeding 
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Versie 10 . 0 

Auteur OZD 
Datum 01-03-1995 

aanvraag maaltijd 

resavering 
maaltijden 

bestellijst voe<ling 

gecontroleerde 
VVL+ 

lroitenl.aanl: 

CZMNED 

centtllie 
bottelarij+ 
ovuigdev. 

~----~DMKM/INl'ZA 



systeem 
Type 
Naam 

MINDEF 

KM-penoon 

MINDEF 

3.2.2.2. verten 
hor.funct. toe"W 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
3 . 2 . 1 . 5 beheren individuele rechtspos. 

ve,zoel: 

kennisgeving 
ontvangst 

doo,gestuurd 

exteme 
voonchriften 

l inteme 
oorschriften 

vmoek 

uilslag ve,zoelc 

intern te 
beharulelen 

vazoel: 

extern te 
behandelen 

veizoel: 

uilslag vazoel: 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

extern te 
behandelen 

verzoek 

financiele mutmie 

voorstd wijziging 
voorschrift 

ersoneelsmap 
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OZD 
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MINDEF 

CZMNED 

KM-persoon 

CMMHLDR 

l.l.2. ontw/opst. 
voorsdlr.OZD 

rechtspos.gevolg rechtspositionele 

_________ fi_et_o_ew ________ 7i)['=']t----------g-ev_olg_en _________ ) 3.2.2.2. Vert.en 
hor.1\mct.toew 

p-beschikking 



Systeem 
Type 
Naam 

1.2.3.3. opst. 
plaalsingsplan 

CZMNED 

DPKM/ 
pen.man. 

MAIISTAF/ 
ORG 

CZMNED 

3.2.I.S.3 
beh.ind.rechtspositie 

System Devel opment Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
3 . 2. 2 plaatsen personeel 

planning per 
fienndividu 

p. 
subalt.officieren/schepelingen 

WOC/ 
inzetbaarheids-

schema 

P-hoofdofficieren 

fezdting-
BL 

p-b,.chiklcing 

I 
p<noneeb-

. zoigplan --------.._, 

fpleidingsp..,,_ __________ _ 

Jerb~o,1...--------~ 
1 budeet 

IMEDOW 
min. 

afoefencijfer., 

rechtspositionele 
gevolgen 

behoeftestelling 

1/ 

ezeningsstaat 

Pagina 
Vers ie 
Auteur 
Datum 

bd>.oellestelling 
log. personeel 

behoeftestelling 
hoofdofficieren 

knelpunt 
p<noneel 

lcndpunt 
pe:noneel 

kndpunt 
personeel 

gerealiseerde 
plaalsingskosten 

p-beschikking 
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OZD 
01·03 -1995 

)I 

reis
erblijfskosten 

p-bank 

I I DPKM/ 
pm.man. 

2.1.2. bepalen 
vamgereed 

2.2.3. bepalen 
oefengereed 

2.3.3. bep. 
op<ntioneel 

g.,_i 

1.3.2.1.ewl.-+npportages 
pen. 

DPKM/ 
pen.man. 

KM-p<noon 

3.2.1.5.3 
beh.ind.rechtspositie 
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Type Data Flow Diagram Auteur OZD 
Naam 3.3 ondersteunen opera ties Datum 01-03-1995 

berichteruog 

f.ule mil. eenheden geselecteerde alle mil. eenhede,, 
Den Helder 

~ b~ 
Den Helder 

diverse berichten 1. ver.z:orgen 
berichten-
distributie 

resultaat 
SMCC 

2.3.1. uitv. mededelingen 
nonnoefloperaties ' / 

I 
t•ons.leamed 1.3.1. control 

SMCC opemies 
buitenlandse concept 

LOMS leerdoelen/-
middelen 

' Opschool 
/ 

CSST-planning 

CSST ·--rakti;J, 
vaaxpraktijk 

2. verzorgen mededelingen 

' CDTn/AC- ' CSST 
/ opleiding 

\ 
/ 

buiteruandse 
studenten 

I DPKWonderwijs behoefte assets 

' CZMNNED 
/ operalies 

leerdoel/-
middelenlresultaat 

Opschool 

wijz. programma 
opbouwSMCC 

gewenst geselecteerde OZBTlb.v. 

1.3.l. control 
oefengebied berichten CDT/AC-

' operaties - / 1.2.1 operationeel 
plannen 

reservering 
3.2.1. zorgen /O.S.&O. 

voor personeel 
OPORDEMapportage 

benodigd ' Intemalionale 

oefengebied / oefenpartners 
) 

2.2 oefengereed 

\ 
maken 

rapport geschikt 
odt 

aanoassen ' DPKM/onderwijs 
1.3.1. oontrol ondersteurung / 

operaties 
3.2.1.3.1.beheren 3.2.1.4.2.bestellen 

voeding 
steiger/kraan scheepstoko 

toeiwijzing , 3. ondersteunen 
3.4 leveren / operationele inzet 

ondersteoJting reisrapportages , 1.3.1. control 
alg. 

/ opemies 

\-~ reisp!an/ 
reisberichten 2.2 oefengereed 

' maken OBOPraming / 
berichten 

CZMNEDen MEDOZD -NAVO-partners 

H jo~leamed 
rei.sberichten 

2.3 operationeel ' voorschriften- pwerken / gereed maken 
LOGREQ '-

OPPLANS -
/ 3.4 leveren 

dipclear 
ronslearned 

ondersteuning 
LOMS HAKOG - ops voorstellen alg. 

wijzigir,g 

' / 1.2.1 plannen 

area reo. TA-ons 
operaties 

KM-eenheid(TA) 
aanvraag/O.S.&O. 3.2.1. zorgen 

' voor personeel 
VVOC/ / 

inzetbaatl!.eids-
CZMNED 

toewijzing aanvraag dipclear 
assiste:ntie 

CZMNNED ' DMKM verao :I: area's/m otual / opemies 
assistcnti.1 VMB interlerer i:e/TA 

navigatie-. 
berichten 

opsbriel ng/MABOO 
Hydrografische SUB~ loTE 

' CZMNED 
bureaux 

\I ,1, \/ 
/ 

NA VO-partners 

[:] E] interference postsluitingen 
CZMNEDen ' NAPO 

NAVO-partners / [:] 



Sys teem 
Type 
Naarn 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
3 . 3.2 verzorgen CDT ' n/ AC·opleiding 

IF~/ 
geaccordeerde ~----'-.. 

lee,doelen/-midd. I. ops1/bijstd. 

prog11111U1la 
SMCC 

trainerltheorie 
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)1.3.1~~ 

conoept 
lea,doelen/-

middden 

Opschool l...doeln/- 1--------------------~ Opschool 
plannen 

wijz. prognmma / 
opbouwSMCC 

1.3.1.4 evaluerenc..._ _ _______________ .., 
SMCC 

CSST 

LOMS 

Internationale 
oefenpannm 

CSST-planning 
vaarpxal:tijk 

w:ijz. programma 
opbouwSMCC 

buitenlmdse 
studentm 

dednemende 
bui11. eenheden 

buitenlmdse 
studenten 

DPKM/onderwijs 1------ ----- ~ 

2.3.1. uitv. 
nonnoefJoperaties 

Opschool 

resultaat 
vaarpxal:tijk 

resultaat 
theoric+traincr 

l,splannen 

geevalu..,de 
l,splannen 

OPORDER 

programma 
SMCCpxal:tijk 

OZBTt.b.v. 
COT/AC
opleiding 

gewenst 
oefengebied 

OPORDER 

resulta!en SMCC 

CSST 

1.3. 1.4 evalueren 
SMCC 

CZMNNED 
operalies 

1.2.1.1.invent 
behoeftestelling 

3.3.3 . I. opstell<n 
reisplan 

lnlemationale 
oefenpannm 

1.3.1.4 evalueren 
~ ---------'> SMCC 

rapport geschilct 
odt 

resultaat AC· 
opleiding 



Systeem 
Type 
Naam 

3.2.1.1.1. inv. 
beh.oefte acxxnn 

CZMNNED 
operaties 

3.3.2.2. 
voorbe:rei.den 

vaa,pr. 

2.2.2.tr.met 
SASWUISNBCDBV 

l.3.1.3eval-+npp 
uitv .nonnoe/ops 

DMKM 

3.2.1.2. 
verzorgenGAW 

LOMS 

Hydrografische 
bureaux 

3.4 levere:n 
ondersteuning 

alg. 

System Development Workbench 
OZD 
Data Flow Diagram 
3.3 . 3 ondersteunen operationele 

kennisgeving 

aan 
accommodati.e 

gewenst 
oefengebied 

aanvraag dipolear 

MEDOZD 

voorsduiften 

OPPLANS 

benodigd 
oefengebied 

aanpassing 
ondersteuning 

toewijzing 
assistentie 

aanvraag OS&O 
gelden 

dipclear 

navigatie-
berichten 

steiger&nan 
toewijz:ing 

I I HAKOG 

F 

inzet 

si ep 

2. vecwerten. 
reisbaidtten 

OPD 
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SUBNOTE CZMNEDen 
NAVO-pannen 

3.2.1.4.2.bestellen. 
1.3.1.1.eval+rapp. voeding 

planning ops 

~ - ----------~~venJai.2.1 .3.1.behenn 
scheepstoko 

pos1Sluitingen 

SUBNOTE 

SUBNOTE 

area aanvr. tbv 
NL

eenheden(TA) 

toew.ijzing area's 

bijzondere area 
toewijz:ing 

SCCK/stlrliloed 

geevalueerde 
berichten 1.3.1.2 

eval.-+npp. 
opwerken 

1.2.1.3 bijstellen 
vvoc 

geevaluee:rde 
berichten 

l.3.1.3eval-+npp 
uitv .nonnoe/ops 

FIR/OPDEF/SITREP 

ops briefing 

[:] 
2.3.1. uitv. 

,----__,,normoefJoperati.es 

VO-partn<n 

areareq. TA.ops 

KM-eenheid(T A) 

comms.check 

2.2.1 opw<:dl:en 
index/VMB 

2.3.1. uitv. 
normoefJopcnties 

initiatieMABOO 

CZMNED 





Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : IO EM 

PROCESBESCHRIJVING 

System Development Workbench 

Pagina 
Datum 
Tijd 

1 
1-03-95 

11:22:22 

Al het IO wat met eigen middelen door de bemanning van een OZD-eenheid 
wordt uitgevoerd en wat organiek is van aard. 

Naam : IO MOB 

PROCESBESCHRIJVING 
Al het IO dat door de MOB wordt uitgevoerd. 

Naam : IO OZD 

PROCESBESCHRIJVING 
Al het IO dat door basis personeel van de OZD wordt uitgevoerd en wat 
organiek van aard is. 

Naam : Onderzeedienst 

PROCESBESCHRIJVING 
Dit is geen proces, maar een functie om aan te geven dat dit model over 
de Onderzeedienst gaat. 

Naam : aanbesteden BO 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Aanbieden van de reparatielijst aan HAANN voor het opstellen van een 

prijsopgave. 
2. Beoordelen van de offerte BO (dit geldt ook voor het tijdens het BO 

ontstane meerwerk) op: 
-kosten/budget BO 
-capaciteit/gereedheidsdatum 

3. Middels onderhandelen indien nodig bijstellen van de reparatielijst. 
4. Verstrekken van de opdracht om BO (geldt ook voor het tijdens het BO 

onstane meerwerk) uit te voreen n.a.v. een gunstig beoordeelde offerte 
BO en het muteren van het uitstaande BO. 

5. Ontvangen en beoordelen van een afrekening BO. 
6. Muteren van het budget IO MOB n.a.v. afrekening BO. 
7. Verzamelen van RAPID/PRAWDA input middels afrekening BO en het 

opstellen van een onderhoudsformulier. 
8. Analyseren van een geconstateerde kwaliteitsafwijking en dit eventueel 

omzetten in een kwaliteitsafwijking BO. 
9. Verzamelen van antwoorden kwaliteitsafwijkingen BO. 
10.Analyseren van een mogelijk voortgangsknelpunt (gemeld door afnemen 

BO). 
11.Muteren van het budget adviezen IO n.a.v. afrekening. 
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Systeem: OZD Pagina 
Datum 
Tijd 

2 
1-03-95 

11:22:23 Type Functie 

Naam : aanbesteden IO MOB 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Aanbieden van een ATW aan het betreffende MOB en het aanvullen van de 

buffer uitstaande ATW's met status O (onderhandeling). 
2. Beoordelen van de offerte ATW op: 

-geld: importantie en prioriteit wegen met beschikbare budget IO 
MOB 

-tijd: importantie en prioriteit wegen met de beschikbare 
capaciteit van het MOB 

3. Indien gebrek aan tijd en/of geld in chronologische volgorde de 
volgende aktiviteiten ontplooien: 

-indien mogelijk middels onderhandelen verschuiven van 
prioriteiten door eventueel reeds uitstaande opdrachten van de 
OZD (status U) op te schorten of in te trekken. 

-indien nodig en mogelijk middels onderhandelen uitwisselen van 
benodigde capaciteit met overige opdrachtgevers van MOB 

-indien nodig en mogelijk herverdelen van installaties of delen 
daarvan van andere OZD-eenheden 

-verzoeken om herverdeling bij HAANN en indien hier positief op 
gereageerd wordt het daadwerkelijk herverdelen van installaties 
of delen daarvan van eenheden die BO ondergaan 

-Aangeven van een knelpunt indien de gestelde prioriteit niet 
haalbaar blijkt te zijn cf. het VVOC/inzetbaarheidsschema 

4. Verstrekken van een opodracht om de werkzaamheden van een gunstig 
beoordeelde offerte ATW uit te laten voeren en het muteren van de 
betreffende uitstaande ATW in status U (uitvoeringsgereed). 

5. Ontvangen en beoordelen van een afrekening ATW. 
6. Muteren van het budget IO MOB n.a.v. afrekening ATW. 
7. Verzamelen van RAPID/PRAWDA input middels afrekening. 
8. Analyseren van een mogelijk voortgangsknelpunt (gemeld door begeleiden 

uitvoering MOB) . 
9. Analyseren van een geconstateerde kwaliteitsafwijking en dit eventueel 

omzetten in een kwaliteitsafwijking ATW. 
10.Verzamelen van antwoorden kwaliteitsafwijkingen ATW. 
11.Berekenen van kentalwaarden die het aanbestedingsproces van MOB in 

kaart brengen t.b.v. rapportage aan CZMNED. 
12.Muteren van uitstaande ATW's op afnamemelding. 

Naam : aannemen werkaanvraag IO OZD 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Vaststellen dat werkzaamheden door OZD uitgevoerd kunnen worden 

rekening houdend met importantie en prioriteit. 
2. Verstrekken van een opdracht om de werkzaamheden uit te voeren. 

Naam afnemen BO 
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Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : afnemen BO (Vervolg) 

PROCESBESCHRIJVING 
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3 
1-03-95 

11:22:24 

1. Bewaken van de voortgang (knel- en aandachtspunten) voor de 
opdrachtgever. 

2. Afnemen van het opgeleverde werk door het ondertekenen van een 
werkorderdocument. 

3. In bedrijf stellen en functioneel testen van de installaties waaraan 
werkzaamheden zijn uitgevoerd en de daarbij geconstateerde 
kwaliteitsafwijkingen vaststellen. 

4. Uitvoeren van de BNO en de daarbij geconstateerde 
kwaliteitsafwijkingen vaststellen. 

5. Muteren van de defectstatus eenheid v.w.b. de herstelde defecten. 
6. Muteren van het planmatig onderhoudssysteem v.w.b. uitgevoerde 

werkzaamheden. 

Naam : afnemen IO MOB 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Afnemen van het door het MOB geleverde werk door het ondertekenen van 

werkorderdocument. 
2. In beddrijf stellen en functioneel testen van de installaties waaraan 

werkzaamhederi zijn uitgevoerd door het MOB en de daarbij 
geconstateerde kwaliteitsafwijkingen vaststellen. 

3. Muteren van de defectstatus eenheid v.w.b. de herstelde defecten. 
4. Muteren van het planmatig onderhoudssyteem v.w.b. uitgevoerde 

werkzaamheden. 

Naam : afnemen IO OZD 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Afnemen van het door OZD opgeleverde werk door het ondertekenen van 

een werkorderdocument. 
2. In bedrijf stellen en functioneel testen van de installaties waaraan 

werkzaamheden zijn uitgevoerd door OZD. 
3. Muteren van de defectstatus eenheid v.w.b. de he~stelde defecten. 
4. Muteren van het planmatig onderhoudssysteem v.w.b. uitgevoerde 

werkzaamheden. 

Naam : begeleiden uitvoering IO MOB 

PROCESBESCHRIJVING 
1. In overleg met MOB coordineren van de EM-aktiviteiten met de 

aktiviteiten van het MOB. 
2. Bewaken van de voortgang van de uitstaande ATW's en het aangeven van 

een mogelijk voortgangsknelpunt. 
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Naam : beheren BRF en BR-systeem 

PROCESBESCHRIJVING 
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1. Ontvangen en opslaan BRF en kennisgeving van ontvangst aan KM-persoon. 
2. Verwerken van BRF in BR-systeem. 

Naam : beheren individuele rechtspos. 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Alle rechtspositionele zaken die te maken hebben met beoordelen 
2. Alle rechtspositionele zaken die te maken hebben met individuele 

verzoeken. 
act: ontvangen, verwerken en besluiten (afhandelen of doorsturen) m.b. 

t. verzoeken 

Naam 

bijhouden van administratie 
muteren in bestand 

: beheren scheepstoko 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Vaststellen verkoopprijzen. 
2. Ontvangen verkoopopbrengsten 
3. Controleren rekeningen courant met boten, MARCANDI en overige 

verkooppunten. 
4. Betalen leveranciers. 
5. Plaatsen bestellingen. 
6. Opstellen maandelijkse verantwoording. 
7. Beheren scheepstoko gelden 

Naam : benoemd onderhoud 

PROCESBESCHRIJVING 
Het ondergaan van een MJO/TTO, aangegeven in het V&O-schema waarbij de 
materiele gereedheid tenminste tot aan een volgende geplande 
onderhoudsperiode van de OZD-eenheid op peil gehouden moet warden op een 
kosten-effectieve wijze. 
De eenheid is gedurende langere tijd niet belast met operationele taken. 
Het onderhoud is projectmatig van aard en wordt door de OZD bij de 
hoofdaannemer aanbesteed. Daarnaast warden alle uitvoeringsgerede 
modificaties in opdracht van DMKM/inst. door de OZD aanbesteed bij de 
hoofdaannemer. 

Naam : beoordelen resultaat opleiding 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Toetsen van door de cursist behaalde resultaten aan de normen gesteld 

voor theorie/trainer en voor de vaapraktijk. 
2. Rapporteren aan internationale oefenpartners, DPKM en Onderwijs van 

behaalde resultaten cursisten. 
3. Opstellen lessons learned van de uitgevoerde opleiding. 
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Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : bepalen oefengereed 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Bepalen of OZD-eenheid oefengereed is a.d.h.v: 

a. bevindingen SASWU/SNBCDBV 
b. vereiste norm SASWU/SNBCDBV 
c. defectenstatus OZD-eenheid 
d. aanwezige SG voorraad 
e . bemanningslijst en bezettingsstaat 
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2 . Rapporteren door COZD aan CZMNED dat OZD-eenheid oefengereed is. 

Naam : bepalen operationeel-gereed 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Bepalen of OZD-eenheid wel/niet operationeel gereed is a.d.h.v.: 

a. Resultaten (C)OPEX, werkbezoeken, inspecties, 
(her)certificaties 

b. vereiste normen 
c. defecten-status OZD-eenheid 
d. aanwezige SG-voorraad 
e. bemanningslijst en bezettingsstaat. 

2. Rapporteren door COZD aan CZMNED dat OZD-eenheid wel/niet operationeel 
gereed is. 

3. Aansturen van een proces bijstellen VVOC. 
4 . Afleggen van (werk)bezoeken en inspecteren van OZD-enheden t.b.v. 

gereedheid. 

Naam : bepalen vaargereed 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Bepalen of OZD-eenheid vaargereed is a.d .h.v: 

a. vereiste norm vaargereed 
b. bevindingen DCSS (van het SASWU-team of SNBCDBV) 
c. Defect-status OZD-eenheid 
d. aanwezige SG-voorraad 
e. bemanningslijst en bezettingsstaat 

2 . Rapporteren door COZD aan CZMNED dat de OZD-eenheid vaargereed is. 

Naam : beproeven voor onderhoud 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Uitvoeren van BVO a.d.h .v. de BVO-lijst . 
2. Aanvragen van een survey bij een MOB voor het uitvoeren van BVO. 
3. Beoordelen van de offerte survey op : 

-beschikbare budget BO 
-importantie 
-prioriteit. 

4. Verstrekken van de opdracht om een survey uit te brengen van een 
gunstig beoordeelde offerte survey. 

5. Ontvangen en beoordelen van de resultaten van een survey van een MOB. 
6 . Analyseren van de resultaten van het uitgevoerde BVO. 
7. Omzetten van de analyseresultaten in uit te voeren werk tijdens 

aanstaande BO (reparatieregels). 
8. Ontvangen en beoordelen van de a f rekening survey. 
9 . Muteren van het budget BO n.a.v. afrekening survey. 
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Type Functie 

Naam : bestellen voeding 

PROCESBESCHRIJVING 
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1. Afhankelijk van het VVOC opstellen van een voorstel bestellijst t.b.v. 
voeding. 

2. Opstellen van een verantwoording levensmiddelen 

Naam : besturende processen 

PROCESBESCHRIJVING 
Verzameling van aktiviteiten die te maken hebben met het besturen van 
primaire en ondersteunende processen. 

Naam : bevoorraden 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten gericht op het voorzien in bevoorradingsartikelen 

Naam : bew.oper. OZD-eenheid veiligheid 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Fungeren als NL SUBOPAUTH. 
2. Bewaken van subnotes van Nederlandse onderzeeboten. 
3. Bewaken van subnotes en berichten van buitenlandse onderzeeboten in 

NL AOR. 
4. Uitgeven van TA-advisories voor NL TA-eenheden 
5. Uitgeven van NOI's t.b.v. NL onderzeeboten. 
6. Verwerken van mutual interference call. 
7. Het oplossen van optredende mutual interference. 
8. Toewijzen en bewaken van de toewijzing van NL-onderzeebootoefenareas 

aan (buitenlandse) onderzeeboten. 
9. Voorstel aanpassing reisplan maken a.d.h.v. optredende 

incidenten/calamiteiten. 
10.Bewaken van subcheck- en surfaced-berichten met bijbehorende 

intervallen. 
11.Initieren van submarine safety commscheck bij aflopen van subcheck

interval surfaced-tijd of melding van ontvangst signaal 
onderzeebootdrijfboei. 

12.Initieren van de nationale organisatie bij onderzeebootongeval (MABOO) 
na toestemming van CZMNED. 

13.Initieren van de "NATO submarine search and rescue"-organisatie na 
toestemming van CZMNED. 

14.Leveren van gekwalificeerd onderzeebootpersoneel t.b.v. CZMNED bij de 
afhandeling van een onderzeebootincident of -ongeval. Deze afhandeling 
vindt ten dele plaats vanuit MHKNED en ten dele vanuit de 
onderzeedienstbasis. 

15.Deelnemen aan oefeningen waarbij onderzeebootongevallen warden 
gesimuleerd. 

16.Wijzigingen voorstellen van de VINED en ATP 57 v.w.b. 
onderzeebootveiligheid n.a.v. oefeningenanalyses. 

17.Onderhouden van contacten met andere onderzeebootnaties m.b.t. 
onderzeebootveiligheid. 

18.Bewaken of onderzeeboot relevante navigatieberichten krijgt 
toegezonden. 

19.Uitgeven van "starred relaxations" voor oefenperiodes met nationale en 
internationale oefenpartners. 

20.Toestemming verlenen om onder water varend tot de 30 meter-lijn te 
opereren. 
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1. Erop toezien danwel controeren wat de rechtspositionele gevolgen ziJn 
van te nemen danwel genomen beslissingen (bijv. verzoek, verplaatsing) 
voor de KM-persoon. 

Naam : bijstellen woe 

PROeESBESeHRIJVING 
1. Opstellen concept wiJziging woe/inzetbaarheidsschema las gevolg van 

een wijziging (vermindering/vermeerdering) van de toegewezen 
aktiviteiten en/of middelen. 

2. Opstellen concept wijziging woe als gevolg van een optredend 
defect/knelpunt BEVO. 

3. Opstellen concept wijziging woe/inzetbaarheidsschema als gevolg van 
een niet-tijdig va~rgereed, oefengereed of operationeel gereed worden 
OZD-eenheid. 

4. Intern bespreken concept wijziging woe/inzetbaarheidsschema. 
5. Overleggen met HBUPROG/eZMNED over concept wijziging 

woe/inzetbaarheidsschema. 
6. Aanbieden concept wijziging woe aan ezMNED. 
7. eonsequenties uitrekenen/nagaan van de concept wijziging voor het 

budget operaties en de convenant-eisen en zo nodig laten leiden tot 
een aanpassing van de aktiviteiten/middelen. 

Naam : bijstellen akt./middelen 

PROeESBESeHRIJVING 
1. Indien uit de evaluatie blijkt dat middelen ontoereikend zijn voor lde 

vereiste activiteiten, opstellen van voorstellen tot wijziging van 
activiteiten en/of middelen. 

Naam : control financieel- economisch 

PROeESBESeHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met het evalueren van uitputting 
van OZD-budgetten en het opstellen van voorstellen van wijzigingen van 
het convenant, het bedrijfsmodel en OZD-plannen . 

Naam : control materieels-logistiek 

PROeESBESeHRIJVING 
Het onderzoeken van de doeltreffendheid en doelmatigheid en het genereren 
van maatregelen ter verbetering van het instandhouden van materieel. 
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Type Functie 

Naam : control operaties 

PROCESBESCHRIJVING 
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Evalueren van planning, het opwerkproces en de SMCC om deze processen te 
toetsen aan de normen. Dit proces leidt tot verbetering van de 
geevalueerde processen en voorstellen tot aanpassing van normen, 
voorschriften en kentallen. 

Naam : control personeels-logistiek 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met verzamelen, evalueren, 
rapporteren en genereren van alternatieven ten behoeve van de uitvoering 
van het personeelsplan (plaatsings-/loopbaanplan, personeelsmiddelenplan, 
opleidingsplan en personeelszorgplan). 

Naam : control realisatie OZD 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met het evalueren, rapporteren en 
genereren van alternatieven op het gebied van de besturing van primaire 
en ondersteunende processen. 

Naam eval. + rapp. opwerken 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Evalueren van het proces vaargereed maken, waarbij het resultaat wordt 

bekeken en afgezet tegen de uitvoering van planning van teamtraining, 
indeling van bierweken en de uitgevoerde DCSS. Dit kan leiden tot een 
voorstel om de normen DCSS, de opbouw van teamtraining in de POWCT en 
GIPTR (en bijbehorende leerdoelen) en/of opbouw DCSS-programma te 
wijzigen. Tevens kan het gevolgen hebben voor de planning van deze 
activiteiten. 

2. Evalueren van het proces oefengereed maken waarbij het resultaat wordt 
afgezet tegen de uitvoering en planning van varende 
materieelsbeproevingen, uitgevoerde index en het trainen met SASWU. De 
relevantie van materieelsbeproevingen en het uitgevoerde 
SASWU-programma moet steeds opnieuw warden geevalueerd. Dit kan o.a. 
leiden tot aanpassing van het SASWU-programma, de samenstelling VMB's 
en tijdsfasering van de processen van oefengereed maken. Tevens kan de 
normstelling t.a.v. SASWU warden gewijzigd. 

3. Evalueren van het proces operationeel maken en waarbij het resultaat 
wordt bekeken en tevens de uitvoering en planning van het 
CSST-programma inclusief OPEX. Dit kan leiden tot een andere opbouw 
van het CSST-programma, het aanpassen van de normen voor de OPEX of 
een wijziging in het aanlooptraject (bv. meer index plannen) voor de 
CSST. 

4. Evalueren van lessons learned en nieuwe inzichten m.b.t. opwerken 
afkomstig van buitenwerelden zoals CSST. Deze evaluatie kan leiden tot 
voorstellen voor een gewijzigde opwerkstructuur en wijziging van 
leerdoelen. 

5. Invoeren en opslaan van evaluaties als lessons learned in de buffer 
lessons learned. 

6. Evalueren van geleverde operationele ondersteuning a.d.h.v. 
reisverslagen van de OZD-eenheden om deze ondersteuning te 
optimaliseren. 

7. Evalueren van de uitgevoerde teamtraining in de GIPTR en in de POWCT a. 
d.h.v. resultaten, de inhoud van de trainingen, bevindingen 
onderzeeboten en trainerstaf, en de planning van deze trainingen. Dit 
kan leiden tot een andere planvolgorde, voorstel wijziging leerdoelen 
POWCT en GIPTR of een voorstel wijziging van normstelling. 

8. HAKOG-gegevens GO en OG toetsen aan de convenant-norm. Verklaren van 
afwijkingen en evalueren. Evaluatie kan leiden tot aanpassingen van de 
gestelde normeering voor GO en OG. 

9. Terugkoppelen van reisverslag OZBT naar de OZBT tijdens debriefing 
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Type Functie 

Naam : eval. + rapp. opwerken (Vervolg) 

reis of schriftelijk. 

Naam : eval . + rapp. uitv. normoef/ops 

PROCESBESCHRIJVING 
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1 . Evalueren van de uitgevoerde normoefeningen in relatie tot de 
geoefendheid van de OZD-eenheid. Dit kan leiden tot het 
ontwikkelen/aanpassen van normoefeningen. 

2. Evalueren van diverse operationele rapportages (FIR/OPDEFS), 
analyserapporten, en reisverslagen teneinde hieruit lessons learned te 
trekken die bij toekomstige operaties warden gebruikt. Deze evaluatie 
kan leiden tot voorstellen om de operationele bedrijfsvoering (zoals 
sonarwerkwijzen, wapeninzet) aan te passen. 

3. Evalueren of de deelname aan bepaalde oefeningen en operaties heeft 
geleid tot de gestelde doelstellingen, met een eventuele verklaring 
van afwijkingen. Deze evaluatie kan leiden tot een wijziging in de 
planning v.w.b. deelname aan bepaalde operaties/oefeningen. 

4. Evalueren van lessons learned en onderzeeboottactieken die warden 
verkregen van buitenwerelden zoals FOSM/CSST. Ook deze evaluatie kan 
leiden tot voorstellen voor een gewijzigde operationele 
bedrijfsvoering en/of een voorstel wijziging leerdoelen GIPTR. 

5. Opslaan van evaluaties als lessons learned in de buffer lessons 
learned. 

6. Evalueren van testrapporten afkomstig van buitenwerelden (zoals 
FOL/TNO) op praktische toepasbaarheid. Dit kan leiden tot toepassing 
van deze bevindingen in de operationele bedrijfsvoering of het 
inplannen van beproevingen om taktieken of modellen (zoals MORSE) te 
toetsen in de praktijk. 

7. Evalueren van de geleverde operationele ondersteuning a.d.h.v . 
reisverslagen van de OZD-eenheden om deze ondersteuning te 
optimaliseren. 

8. HAKOG-gegevens (GO en OG) toetsen aan de convenant-norm. Verklaren en 
evalueren van afwijkingen. Evaluatie kan leiden tot een aanpasing van 
de gestelde normen voor GO en OG. 

9. Terugkoppelen van reisverslag OZBT'n naar de OZBT tijdens debriefing 
reis of schriftelijk. 

10.Bespreken van evaluaties, lessons learned, analyses met operationeel 
overleg GIPY (OOG) en in de commissie onderzeeboottaktieken (COT) 

Naam : eval. en rapp . planning ops 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Evalueren van de planning a.d.h.v. het woe, het opstellen reisplan en 

de HAKOG/KOBOP-rapportages, waarbij het verbruik van vaardagen wordt 
gecontroleerd en afgezet tegen de planning. 

2. A.d.h.v. eventuele verschillen tussen het geplande en daadwerkelijk 
verbruik van vaardagen evalueren waarom dit verschil is opgetreden en 
tevens controleren op doelmatigheid. Bevindingen warden gerapporteerd 
aan evalueren doelmatigheid (proces 1.3.4.1.). 

3. A.d.h.v. analyse van operaties komen opmerkingen t.a.v. de planning 
van deze operaties naar voren. Evaluaties van deze gegevens kan 
leiden tot een betere planning van toekomstige operaties. Ook deze 
bevindingen warden gerapporteerd. 



System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Functie 
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1. Periodiek uitvoeren van een slow-/fast mover-ananlyse op basis van de 
bevoorradingservaring. 

2. Vaststellen van slow movers en analyseren of deze operationeel gezien 
noodzakenlijk zijn als boordreserve. 

3. Rapporteren van de operationeel niet noodzakelijke slow movers. 

Naam : evalueren + rapporteren CO 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Calculeren van de kostprijs van CO per eenheid op basis van de 

defectenervaring. 
2. Selecteren costdrivers en availibility killers binnen het CO. 
3. Rapporteren van de defectenervaring op costdrivers en availibility 

killers. 

Naam : evalueren SMCC 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Evalueren van de ervaringen van de SMCC-cursisten a.d.h.v. hun 

rapportages. 
2. Evalueren van de geplande trainingen en trainingsopbouw in de GIPTR en 

tijdens de vaarpraktijk a.d.h.v. ervaringen, opmerkingen, 
aanbevelingen en opleidingsresultaten. Deze evaluatie kan tot een 
wijziging van programma-opbouw leiden en/of tot een aanpassing van de 
leerdoelen van de SMCC. 

Naam : evalueren accommodatie 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Rapporteren kwaliteit accommodatie door OZD-eenheid. 
2. Analyseren rapportage en terugkoppelen naar reisbureau over genoten 

accommodatie. 

Naam : evalueren doelmatigheid 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Beoordelen of de ingezette middelen op doelmatige wijze hebben 

bijgedrage aan het produktieproces van de OZD. 
2. Het evalueren van de rapportages van de budgetbeheerders. 
3. Indien nodig opstellen van een voorstel mutatie activiteiten. 

Naam evalueren en rapporteren PO 
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1. Calculeren van de kostprijs van PO per eenheid op basis van de 
daadwerkelijke PO ervaringen. 
2. Selecteren cost-drivers binnen het PO. 
3. Rapporteren van de PO ervaring op cost-drivers. 
4 . Het opstellen van een verantwoording EVALPO. 

Naam : evalueren rapportages pers . 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Verzamelen aantal niet beschikbaar personeel door ziekte. 
2. Verzamelen opleidingsresultaten. 
3. Inventariseren personeelsbudgetten. 
4. Raadplegen bezettingsstaten. 
5. Raadplegen HAKOG-rapportages. 
6. Raadplegen van de personeelsplannen. 
7. Vergelijken realisatie met planning. 
8. Vergelijken realisatie met normen a .d . h.v. kentallen. 
9. Analyseren trends op personeelsgebied. 
10.Analyseren reisverslag 

Naam : genereren alternatieven BEVO 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Voeren van overleg binnen TOF-structuur teneinde gewenste wijzigingen 

van uitrustingsbescheiden (VWUB) te initieren. 

Naam : genereren alternatieven CO 

PROCESBESCHRIJVING 
1. op basis van kosten/baten (beschikbaarheid installaties) analyse: 

-aanpassen onderhoudsbescheiden binnen gegeven bevoegdheden (WOB) 
en het aanmaken en distribueren van de gewijzigde 
onderhoudsbescheiden. 

-aanpassen van het gebruik van installaties door het wijzigen van 
gebruiksvoorschriften e.d . 

2. Voeren van overleg biinen de TOF-structuur teneinde gewenste 
wijzigingen in installaties (VM), opleidingen, onderhoudsbescheiden 
(VWOB) en uitrustingsbescheiden (VWUB) te initieren. 

Naam : genereren alternatieven PO 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Op basis van kosten/baten (beschikbaarheid installaties) analyse: 

-aanpassen van de onderhoudsbescheiden binnen gegeven 
bevoegdheden (WOB) en het aanmaken en distribueren van de 
gewijzigde onderhoudsbescheiden . 

-aanpassen van het gebruik van installaties door het wijzigen van 
gebruiksvoorschriften. 

2. Voeren van overleg binnen de TOF-structuur teneinde gewenste 
wijzigingen in installaties (VM), opleidingen, onderhoudsbescheiden 
(VWOB) te initieren. 
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1. Inventariseren van daadwerkelijke toegekende personele middelen. 
2. A.d.h.v. afwijkingen en mogelijke oorzaken, voorstel wijziging(en) 

voor personeelsplannen opstellen. 
3. Indien nodig voorstel wijziging normen/kentallen/bedrijfsvoering 

personeel opstellen. 
4. Rapporteren voortgang personele budgetten. 
5. Rapporteren personele realisatie. 
6. Melden van afwijkingen personele realisatie met personeelsplan aan 

CZMNED/pers. en DPKM/persman. 
7. Terugkoppelen reisverslag naar OZBT tijdens debriefing reis of 

schriftelijk. 

Naam : incidenteel onderhoud 

PROCESBESCHRIJVING 
Al het preventief en correctief onderhoud gedurende een vaarperiode van 
een OZD-eenheid, aangegeven in het V&O-schema. 

Naam : invent. beschikbaar budget 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inventariseren welke budgetten CZMNED voornemens is beschikbaar te 

stellen aan de OZD voor het komende convenantjaar. 

Naam : inventariseren behoefte accom. 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inventariseren van waar, wanneer er hoeveel accommodatie nodig is. 
2. Inventariseren van beschikbaar budget t.b.v. accommodatie. 
3. Reserveren van ruimtes binnen gebouw Faslane t.b.v. vergaderingen, 

ontvangsten enz. 

Naam : inventariseren behoefte budget 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inventariseren behoefte budgetten OZD a.d.h.v. het V.& a.schema. 
2. Inventariseren behoefte budgetten door overleg met de afdelingen 

operaties, materieel en personeel. 

Naam : inventariseren behoefte-stelling 

PROCESBESCHRIJVING 
Dit proces bestaat uit de volgende aktiviteiten: 

1. inventariseren behoefte voor BDZ/CZMNED van gewenste inzet 
OZD-eenheden 

2. inventariseren van de in het V&O schema vermelde inzet 
3. afhankelijk van prioriteitstelling door CZMNED worden 

de OZD-eenheden voor bepaalde operaties toegezegd. (door COZD 
aan CZMNED) 

4. Inventariseren OZD-behoefte aan: 
-taktische evaluatie 
-SSX/TFX 
-pro-sub oefeningen. 
-index 
-beproevingen materieel 
-OPEVAL 

5. vastleggen welke prioriteiten vanuit beleid OZD worden gesteld 
m.b.t. uit te voeren operaties en deelname aan bepaalde 
oefeningen. 

6. A.d.h.v. de geinventariseerde behoefte, het benodigde aantal 
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vaardagen (KOBOP) berekenen. Gewenste (KOBOP) budget operaties 
aanbieden aan financieel-economisch plannen. 

Naam 

7. Geinventariseerde behoefte bespreken met CZMNED, waarbij 
CZMNED prioriteiten aangeeft. 

8. A.d.h.v. van het concept-VVOC het gewenste reis- en 
verblijfkostenbudget opstellen t.b.v. o.a. 
-uit te voeren SASWU's 
-uit te voeren TA-deployments door NL-TA-team 
-te leveren operationele personele versterking tijdens 
-NAVO-oefeningen 
-bijwonen planningsconferentie (FOSM,FOST,NAVO) 

: inventariseren pers. behoefte 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Raadplegen van bemanningslijsten. 
2. Raadplegen VVOC/inzetbaarheidsschema. 
3. Inventariseren daadwerkelijke sterkte OZD-eenheden. 
4. Raadplegen functie-eisen. 
5. Opstellen gewenste personele middelen t.b.v. convenant. 
6. Eventueel signaleren personeelszorg knelpunten. 

Naam : inventariseren te plaatsen pers. 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Raadplegen bemanningslijst op specificatie personeel (rang, stand, 

afoefencijfer, vereiste opleidingen). 
2. Inventariseren huidige bezetting onderzeeboten,Mercuur, Drebbel, MTRDM, 

basis Den Helder. 
3. Kennis nemen van formele plaatsing hoofdofficieren. 
4. Kennis nemen van formele plaatsing schepelingen behorende tot het 

plaatsingsgebied CZMNED(logistieke dienst) 
5. Signaleren van onderbezetting. 
6. Overleggen met CZMNED omtrent behoeftestelling schepelingen en 

officieren t/m LTZ 2OC 
7. Idem pt 6. met MINDEF/DPKM omtrent hoofdofficieren. 
8. Behoeftestelling formuleren t.b.v. plaatsen personeel binnen de groep. 

Naam : inventariseren urenbehoefte BO 

PROCESBESCHRIJVING 
1. A.d.h.v. V&O-schema en plannormen BO berekenen van de gewenste 

urenbehoefte BO voor de komende planperiode (jaar). 
2. Middels onderhandelen vaststellen van het beschikbare BO-budget. 



System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : inventariseren urenbehoefte IO 

PROCESBESCHRIJVING 

Pagina 
Datum 
Tijd 

14 
1-03-95 

11:22:34 

1. A.d.h.v. het V&O schema en plannormen IO berekenen van de gewenste 
urenbehoefte IO voor de komende planperiode (jaar). 

2. Middels onderhandelen vaststellen van het beshcikbare IO-budget. 

Naam : leveren ondersteuning algemeen 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Onderhouden van gebouwen (intern en extern) en terreinen. 
2. Beveiligen gebouwen. 
3. Opstellen wachtlijsten. 
4. Verschaffen van voorlichting aan MARVO, VIP's en anderen door middel 

van lezingen, rondleidingen, tentoonstellingen. 
5. Verzorgen steigerfaciliteiten. 
6. ARBO/milieu/EV. 
7. Verzorgen OS&O aktiviteiten 
8. Post verwerken en distribueren. 
9. Coordineren transport en kraan. 
Wordt alleen op dit niveau beschreven en niet verder uitgewerkt. Dat 
valt buiten de afbakening. 

Naam : leveren oper.inzetbare OZD-eenh. 

PROCESBESCHRIJVING 
Zorgdragen voor het beschikbaar ziJn van operationeel varende OZD 
eenheden (Mercuur en boten Walrus-klasse) t.b.v. CZMNED zoals jaarlijks 
vastgelegd in het convenant OZD. 

Naam : oefengereed maken 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die nodig ziJn om een vaargerede OZD-eenheid in 
een toestand te brengen, waarin de bemanning in voldoende mate vertrouwd 
is met de interne organisatie en het materieel om veilig te kunnen varen 
en waarbij de relevante varende materieelsbeproevingen en 
veiligheids-oefeningen zijn of worden uitgevoerd. 
Daarna verklaart COZD de OZD-eenheid oefengereed. 

Naam : onderhouden bedrijfsmodel 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inventariseren voorstellen wiJziging bedrijfsmodel. 
2. Verwerken van wijzigingen in het bedrijfsmodel. 
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Alle aktiviteiten die te maken hebben met het instandhouden en het 
bevoorraden van OZD-eenheden. 

Naam : ondersteunen instandh. pers-log 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle activiteiten die te maken hebben met zorgen voor personeel en het 
plaatsen van personeel. 

Naam ondersteunen operaties 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met het ondersteunen van de 
operationele inzet. 

Naam : ondersteunen operationele inzet 

PROCESBESCHRIJVING 
Ondersteunen van de processen vaargereed maken, oefengereed maken en 
operationeel gereed maken en houden door het uitvoeren van de processen 
opstellen reisplan, verwerken reisberichten, verwerken diverse 
rapportages en bewaken onderzeebootveiligheid. 

Naam : ondersteunende processen 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met het ondersteunen van het 
leveren van operationeel inzetbare OZD-eenheden. 

Naam : onderzoeken verzoek 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inhoud van het verzoek bestuderen. 
2. Vigerende voorschriften raadplegen. 
3. rechtspositionele gevolgen inschatten en (laten) uitzoeken. 
4. In geval het verzoek alsnog intern niet te behandelen is doorsturen 

naar CZMNED/MINDEF. 
5. Indien verzoek financiele gevolgen heeft, mutatie doorgeven aan 

CMMHLDR. 
6. Uitslag verzoek aan KM-persoon mededelen. 
7. Indien toepasselijke voorschriften niet voldoen voorstel wijzigingen 

opstellen en doorsturen naar custodian. 
8. Muteren personeelsmap. 
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1. Ontvangen, controleren en opslaan van BA uit magaziJnen of van 
leveranciers en de ontvangen administratief muteren in het VPA. 

2. BA overdragen (uitleveren) aan de betreffende subgebruikers. 
3. Deze uitleveringen administratief verwerken in het VPA. 
4. Genereren van uitgiftebonnen t.b.v. uitlevering. 
5. Innemen van artikelen die ingeleverd worden. 
6. Administratief verwerken van de inlevering in het VPA. 
7. Administratief verwerken van de ontvangsten in het SGA. 

Naam : ontw/opstellen voorschriften OZD 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Vastleggen in OZD-voorschriften en opstellen van voorstellen wiJziging 

m.b.t. doelstellingen OZD, normen en kengetallen, bedrijfsmodel, 
operationele-, materiele- en personele voorschriften en operationel 
personele en materiele bedrijfsvoering. 

Naam : ontwikkelen normen & kentall OZD 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Ontwikkelen van normen en kengetallen ter sturing van de OZD. 

Naam : ontwikkelen visie en doelen OZD 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Ontwikkelen van visie en doelen OZD. 

Naam : operationeel gereed maken 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die nodig ziJn om oefengerede OZD-eenheden op te werken 
tot en met de status operationeel gereed, cq in deze status te 
houde, zodanig dat voldaan wordt aan de normering in het convenant. Dit 
gebeurt a.d.h.v. processen: 
-uitvoeren normoefeningen en operaties 
-uitvoeren toetsing 
-bepalen operationeel gereed door COZD 

Naam : operationeel plannen 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle processen die te maken hebben met het plannen van alle aktiviteiten 
(operationele inzet, onderhoud, personeels-logistiek) van de OZD-eenheden. 
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3. Selecteren van leerstof / tijdinschatting per vak en vakonderdeel . 
4. Vaststellen (in algemene termen) welke kennis, vaardigheden en 

attitudes de cursist moet beheersen na het volgen van de opleiding. 
5. Vaststellen wat de meest ideale volgorde/samenhang van diverse 

onderdelen is. 
6. Na evaluatie bijstellen van de cursus. 

Naam : opstellen aanvraagsoort 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inventariseren van de voor IO benodigde artikelen (BA). 
2. Invenatariseren van de voor aanvulling van de subgebruikersvoorraad BA. 
3. Aangeven van de importantie (NoGo, Critical etc.) van de aanvraag. 
4. Aangeven van de prioriteit (uiterste datum aflevering) van de aanvraag. 
5 . Beoordelen of BA binnen benodigde termijn leverbaar is door KM en 

voldoet aan de criteria van OBAZN 82. 
6. Opstellen van aanvraagsoort (ATEV , AVANG etc.) BA. 
7 . Opstellen van de aanvraag BA (niet leverbaar door KM). 

Naam : opstellen beleid OZD 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met het ontwikkelen van visie, 
doelstellingen, voorschriften, normen en kentallen. 

Naam : opstellen concept WOC/inzet.sch 

PROCESBESCHRIJVING 
1. In detail plannen van aktiviteiten per OZD-eenheid vor 

planningsperiode van 1 jaar (zoals beproevingen na onderhoud, 
demagnetiseren, geruismeten, sensorcalibraties, afregelen/ 
certificeren GTHW, exit/reentry- oefeningen, reddingsoefeningen, TFX'n, 
ontsnappingsoefeningen, NAVO-oefeningen, EKD- en FREGRON-periodes, 
surveillance-opdrachten, SMCC, FOST-periodes en FOSM-periodes. 

2. Binnen de OZD overleg voeren over (nieuwe) concept WOC-versie en 
inzetbaarheidsschema. 

3. Met HBUPROG/CZMNED overleg voeren over concept versie woe en 
inzetbaarheidsschema . 

4. Na overleg aanpassen van het concept woe. 
5. versturen concept woe aan CZMNED 
6. KOBOP-berekening maken per concept woe, aarbij de toegewezen KOBOP 

als randvoorwaarde geldt. 
7 . BO wordt a.d.h . v . het V&O schema opgenomen in het concept woe. 
8. Plannen welke OZD-eenheden or, KI, TI en LI warden voor de 

planperioden van 1 jaar in relatie tot het concept woe. 
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1. Convenant-aanschrijving verspreiden binnen directie OZD en opstellen 
tijdpad. 

2. Verzamelen van relevante informatie die nodig is om het 
convenant op te stellen cf. de in de convenantaanschrijving opgenomen 
opdrachten. 

3. Opstellen concept convenant. 
4. Bespreken concept convenant in directievergadering en accordering door 

COZD. 
5. Aanbieden concept convenant aan CZMNED. 
6. Onderhandelen met commissie convenant CZMNED over inhoud concept 

convenant. 
7. Verwerken opmerkingen van de commissie convenant CZMNED in concept 

convenant. 
8. Opstellen nota wijziging convenant en aanbieden aan CZMNED. 

Naam : opstellen opleidingsplan 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inventariseren van beschikbare plaatsen voor opleidingen t.b.v. 

OZD-personeel. 
2. Inventariseren van benodigde opleidingen voor OZD-personeel. 
3. Inventariseren van OZD-personeel t.b.v. in pt. 1 genoemde opleidingen. 
4. Opleidingskalender raadplegen m.b.t. aanvang en duur van de in pt. 1 

genoemde opleidingen. 
5. Aanvragen van plaatsen in opleidingen. 
6. Vastleggen in opleidingsplan wie, wanneer aan welke opleiding 

deelneemt. 

Naam : opstellen pers.middelenplan 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inventariseren van beschikbaar gestelde personeelsmiddelen. 
2. Inventariseren gewenste sterkte en kwaliteit personeel. 
3. Vastleggen van beschikbaar personeel in personeelsmiddelenplan. 
4. Bij het uitvoeren van deze activiteiten rekening houden met 

personeelsbeleid OZD. 

Naam : opstellen pers.zorg plan 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inventariseren knelpunten m.b.t. personeelszorg. 
2. Raadplegen personeelszorgkentallen. 
3. Opstellen keuringsplannen (met gebruik van WOC/inzetbaarheidsschema) 

en versturen naar DMC en CZB. 
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1. Inventariseren belangstellingsregistratieformulieren en raadplegen 
belangstellingsregistratiesysteem. 

2. Inventariseren loopbaanpatronen zoals door DPKM opgesteld. 
3. Inventariseren functie-eisen. 
4. Raadplegen WOC/inzetbaarheidsschema. 
5. Opstellen van een plaatsingsplan (wie, wanneer op welke functie komt). 
6. Geven van individuele loopbaanadviezen aan personeel OZD. 
7. Individuele loopbaanpatronen overleggen aan CZMNED/pers. 

Naam : opstellen plan fin-econ. 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Opstellen en versturen van een voorstel benodigde budgetten a.d.h.v. 

de gewenste budgetten en door CZMNED voorgestelde beschikbare gestelde 
budgetten. Dit met inachtneming van het financieel economisch beleid 
OZD. 

2. Vaststellen beschikbaar budget operaties, urenbudget onderhoud, budget 
reis/verblijf en personeelsmiddelen, budget O.I.& A. 

3. Opstellen 0,I&A plan 

Naam : opstellen plannen OZD 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met het evalueren van de behoefte, 
het formuleren van gewenste uren-, hoeveelheids- en uitgavenbudgetten en 
het inplannen van aktiviteiten op het gebied van de besturing, uitvoering 
en ondersteuning. 

Naam : opstellen rapportages 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Opstellen van kwartaal- en jaarrapportages aan CZMNED n.a.v. de 

evaluatie doelmatigheid. 

Naam : opstellen reisplan 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Aan de hand van het woe een reis in detail uitwerrken. 
2. Bepalen routing (waar boven/onder water). 
3. Bepalen aankomstdatum en - tijd. 
4. Vastleggen evt. transfers 
5. Aanvragen boottransfers/helikoptertransfers. 
6. Aanvragen/wijzigen oefengebieden OZD-eenheden. 
7. Aanvragen van geluids-/demagnetiseerbanen. 
8. Bepalen van de benodigde verbindingen (omroep,satcom) 
9. Aanvragen meerboeien en ankerplaatsen. 
10. Aanvragen van technische assistentie bij het uitvoeren van VMB's bij 

CMD/MEOB/BW. 
11. Vastleggen havenbezoeken. 
12. Opstellen/wijzigen SUBNOTE voor OZBT'n. 
13. Opstellen/wijzigen NL-move voor de Mercuur. 
14. Aanvragen/wijzigen van benodigde (open) diplomatieke clearance. 
15. Inlichtingen verschaffen aan consulaten en ambasades over aangemelde 

bezoeken aan betreffende land/haven. 
16. Aanvragen OZBT-omroep en SATCOM-kanaal bij buitenlandse naties of 

CZMNED. 
17. Opgeven van de postsluiting aan NAPO. 
18. Raadplegen van diverse voorschriften (NAVO-publicaties, OPORDS, 

nationale publicaties) om berichten te kunnen opstellen. 
19. Bepalen welke crypto middelen nodig zijn. 
20. Aanvraag crypto middelen. 



System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : opstellen reisplan (Vervolg) 

Pagina 
Datum 
Tijd 

20 
1-03-95 

11:22:40 

21. Raadplegen van eerder uitgevoerde operaties (lessons learned opwerken, 
lessons learned operaties) . 

22. Verbeteren van de operationele ondersteuning a.d.h.v. voorgestelde 
aanpassingen uit het proces evalueren opwerken en evalueren operaties. 

23. Aanvragen van trainer uren (GIPTR/POWCT) en lessen die nodig zijn ter 
voorbereiding op een reis. 

24. Fungeren als vraagbaak voor uitvoeren van speciale operaties (SBS, 
exit en re-entry) en surveillance-missies. 

25. Opstellen van operatie-orders voor torpedolanceeroefeningen, al dan 
niet gezamelijk met MLD en GES. 

26. Inpassen van PASSEX mogelijkheden in het VVOC/reisplan. 
27. Coordineren van verbindingstesten bij speciale operaties. 

Naam : opstellen reparatielijst BO 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Aanvullen van de SOL met: 

Naam 

-een inventarisatie van de reparatieregels voortvloeiend uit de 
BVO. 

-een inventarisatie van de uitvoeringsgerede modificaties. 
-een inventarisatie van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten 
warden om de defecten van de betreffende eenheid tijdens het BO 
te elimineren. 

: opstellen werkaanvraag IO MOB 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Duidelijk en correct omschrijven van de uit te voeren werkzaamheden 

die een defect uit de defectstatus moet eleimineren binnen de grenzen 
van de geldende technische norm m.b.t. configuratiebeheer. 

2. Duidelijk en correct omschrijven van de uit te voeren wrekzaamheden 
die volgens het planmatig onderhoudssysteem uitgevoerd moeten warden. 

3. Aangeven van de importantie van de uit te voeren werkzaamheden. 
4. Aangeven van de prioriteit (gewenste gereedheidsdatum) van de uit te 

voeren werkzaamheden a.d.h.v. het VVOC/inzetbaarheidsschema. 
5. Vaststellen dat werkzaamheden organiek zijn en zijn uit te voeren 

met eigen middelen. 
6. Aanvragen van een advies IO bij een MOB als niet duidelijk is hoe de 

werkzaamheden die een defect uit de defectenstatus moet elimineren 
omschreven moet warden, inclusief importantie en prioriteit. 

7. Beoordelen van de offerte advies IO op: 
-beschikbare budget adviezen IO 
-importantie 
-prioriteit 

8. Verstrekken van de opdracht om een advies IO uit te brengen van een 
gunstig beoordeelde offerte advies IO. 

9. Ontvangen en beoordelen van het advies IO van een MOB en dit advies 
verwerken in de omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. 

10.Ontvangen en beoordelen van de afrekening advies IO. 
11.Muteren van het budget adviezen IO n.a.v. afrekening. 
12.Bepalen welk MOB de omschreven werkzaamheden mag uitvoeren volgens het 

demarkatiehandboek MOB. 
13.Opstellen van een ATW. 
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1. Duidelijk en correct omschrijven van de iut te voeren werkzaamheden 
die een defect uit de defectstatus moet elimineren binnen de grenzen 
van de geldende technische norm m.b.t. configuratiebeheer. 

2. Duidelijk en correct omschrijven van de uit te voeren werkzaamheden 
die volgens het planmatig onderhoudssysteem uitgevoerd moeten warden. 

3. Aangeven van de importantie van de uit te voeren werkzaamheden. 
4. Aangeven van de prioriteit (gewenste gereedheidsdatum) van de uit te 

voeren werkzaamheden a.d.h.v. het VVOC/inzetbaarheidsschema. 
5. Vaststellen dat werkzaamheden organiek zijn en zijn uit te voeren door 

EM. 
6. Inventariseren van de benodigde artikelen om de werkzaamheden uit te 

kunnen voeren. 
7. Opstellen van een CIWO. 

Naam : opstellen werklijst IO EM 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Duidelijk en correct omschrijven van de uit te voeren werkzaamheden 

die een defect uit de defectstatus moet elimineren binnen de grenzen 
van de geldende technische norm m.b.t. configuratiebeheer. 

2. Duidelijk en correct omschrijven van de uit te voeren werkzaamheden 
die volgens het planmatig onderhoudssysteem uitgevoerd moeten warden. 

3. Aangeven van de importantie van de uit te voeren werkzaamheden. 
4. Aangeven van de prioriteit (gewenste gereedheidsdatum) van de uit te 

voeren werkzaamheden a.d.h.v. het VVOC/inzetbaarheidsschema. 
5. Vaststellen dat werkzaamheden met EM uitgevoerd kunnen warden, 

rekening houdend met importantie en prioriteit. 
6. Inventariseren van benodigde artikelen om de werkzaamheden uit te 

kunnen voeren. 
7. Opstellen van een werklijst. 

Naam : opwerken door index en VMB 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Uitvoeren van individuele oefeningen op zee 
2. Melden aan BUOPS indien bepaa1de VMB's/programmaonderdelen niet naar 

tevredenheid of cf. plan zijn uitgevoerd. 
3. Uitvoeren/verzorgen van de volgende teamtrainingen in de POWCT en 

GIPSY-trainer t.a.v. de OZBT-veiligheid: 
-veilig varen onder water in beide trainers 
-uitvoeren diverse operationele scenario's in de GIPSY-trainer 
(met/zonder towed array, wapeninzet, speciale operaties). 

4. Uitvoeren en zonodig assistentie verlenen bij, van varende 
materieelsbeproevingen waaronder: 
-trim-/diepduik 
-demagnetiseren 
-sensorcalibratie 
-GTHW-beproevingen 
-BNO 
-log-calibratie 
-geluidsmetingen 

5. Afoefenen bemanning 
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Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : plaatsen personeel 

PROCESBESCHRIJVING 
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Alle aktiviteiten die zorgdragen voor het plaatsen van personeel en het 
beheren van bemanningslijsten en belangstellingsregistratie. 

Naam : plannen BO 

PROCESBESCHRIJVING 
1. A.d.h.v. de niet-organieke planmatige BO-behoefte voor de komende 

planperiode (jaar): 
-vaststellen van het BPO-budget in UGO's 
-vaststellen van het ECO-budget in UGO's 

2. Middels onderhandelen vaststellen van de BVO- en BNO-perioden. 
3. Vaststellen van de BO-periode. 

Naam : plannen IO 

PROCESBESCHRIJVING 
1. De a.d.h.v. de niet-organieke planmatige IO-behoefte voor de komende 

planperiode (jaar): 
-middels onderhandelen vaststellen van IO-clusters 
-vaststellen van het IPO-budget in UGO's 
-vaststellen van het ICO-budget in UGO's 

Naam : plannen financieel-economisch 

PROCESBESCHRIJVING 
Geheel van activiteiten nodig voor het opstellen van budgetten a.d.h.v. 
gewenste en toegewezen budgetten met inachtname van het 
financieel-economisch beleid. 

Naam : plannen materieels-logistiek 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met het plannen en evalueren van 
alle vormen van onderhoud. 

Naam : plannen personeels-logistiek 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met het plannen van 
functies opleidingen en de behoeftestellling van personeel en 
personeelszorg. 
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Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : selecteren verzoek 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Ontvangen van een verzoek. 
2. Opstellen kennisgeving van ontvangst. 
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3. Bekijken of het verzoek intern behandeld kan worden of moet worden 
doorgestuurd. 

4. Eventueel melden aan KM-persoon dat verzoek is doorgestuurd. 
5. Verzoek doorsturen aan MINDEF of CZMNED. 
6. Intern te behandelen verzoek doorsturen naar degene die het verzoek 

binnen de OZD gaat behandelen en beslising neemt. 
7. Zorgdragen vor retourneren verzoek (belissing) naar verzoeker. 

Naam : trainen met SASWU/SNBCDBV 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Het in 4 dagen op veiligheidsgebied opwerken van een onderzeeboot dmv 

een opwerkteam van 9 man (SASWU-team). 
2. Rapporteren bevindingen SASWU/SNBCDBV aan COZD. 
3. Opstellen/bijstellen SASWU-programma. Voorbereiden oefeningen in 

detail. 
4. Coordineren area-aanvragen, logistieke aanvragen t.a.v. accommodatie. 
5. Aanvragen transport en dienstreis t.b.v. SASWU-team. 
6. Beoordelen van uitgevoerde SASWU-oefeningen. 
7. Vastleggen resultaten SASWU per oefening en aanbieden aan OZBT. 
8. Aanvragen NBCD-school assistentie t.b.v Hr.Ms. Mercuur. 
9. Verwerken bevindingen NBCD-school. 
10.Aanvragen externe personele assistentie t.b.v. SASWU-team (bijv. aan 

CZB/OPSchool). 
11.Rapporteren bevindingen SASWU/NBCD-school aan COZD 
12.Afoefenen personeel. 

Naam : uitvoeren BO EM 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Uitvoeren van alle EM-posten uit de reparatielijst in opdracht van de 

HAANN cf. diens planning. 
2. Aan de HAANN melden van uit inspecties e.d. ontstaan meerwerk. 

Naam : uitvoeren IO EM 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Uitvoeren van de op de werklijst vermelde werkzaamheden, in bedrijf 

stellen van de betreffende installaties en functioneel testen. 
2. Muteren van de werklijst EM indien werkzaamheden naar behoren zijn 

uitgevoerd. 
3. Muteren van de defectstatus eenheid v.w.b. de herstelde defecten. 
4. Muteren van het planmatig onderhoudssysteem v.w.b. uitgevoerde 

werkzaamheden. 
5. Constateren van een knelpunt IO EM indien bepaalde werkzaamheden niet 

volgens gestelde prioriteit uitgevoerd kunnen worden. 
6. Verzamelen van RAPID/PRAWDA input en het opstellen van een 

onderhoudsformulier. 
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Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : uitvoeren IO OZD 

PROCESBESCHRIJVING 
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1. Het uitvoeren van de werkzaamheden die op de IWO staan vermeld. 
2. Constateren van een knelpunt IO OZD indien bepaalde werrkzaamheden 

niet volgens prioriteit uitgevoerd kunnen warden. 
3. Verzamelen van RAPID/PRAWDA input en het opstellen van een 

onderhoudsformulier. 

Naam : uitvoeren normoef./ operaties 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Bespreken POWCT en GIPSY-trainer t.b.v. normoefeningen. 
2. Uitvoeren trainingen die als normoefiningen moeten warden uitgevoerd 

in de POWCT en GIPSY-trainer. 
3. Opstellen CSST-programma i.o.m. CSST. 
4. Uitvoeren normoefeningen op zee. 
5. Uitvoeren CSST 
6. (Her)certificeren voor het lanceren van mk 48 torpedo. 
7. Uitvoeren operaties cf. woe en zoals gespecificeerd in het reisplan. 
8. Zorgdragen voor een afoefenprogramma voor het personeel. 
9. Raadplegen van eerdere ervaringen en verslagen van CSST, operaties ter 

voorbereiding van een uit te voeren CSST-periode of operatie. 
10. Opstellen rapportages als HAKOG, reisverslag, FIR, OPDEF. 
11. afoefenen bemanning. 

Naam : uitvoeren teamtr./ bierwkn/DCSS 

PROCESBESCHRIJVING 
1 . Vaststellen MJO/TTO gereed. 
2. Het in 2 weken (bierweken) voorbereiden (cf.VIOZD dl.2B pt.2142) 

t.b.v. het uitvoeren van de DCSS. 
3. Raadplegen status-rapport logistiek en beoordelen of status voldoende 

is voor aanvang DCSS. 
3. Uitvoeren DC oefeningen binnenliggend (DCSS) o.l.v. SASWU- team. 
4. Bevoorraden van met name materieelsartikelen (reserve artikelen) en 

tevens voeding en toko. 
5. Uitvoeren van de volgende trainingen in de POWCT en GIPSY-trainer 

t.a.v. OZBT-veiligheid: 
-veilig varen boven water (blind navigatie) 
-veilig varen onder water (teamtrainingen in beide trainers) 
-operator-trainingen in beide trainers 

6. In dienst stellen en rapporteren aan AIG 
7. Uitvoeren DC-oefeningen door OZD-eenheid zelf ter voorbereiding op 

DCSS. 
8. Werkbezoek aan OZD-eenheid voor aanvang bierweken. 
9. Opstellen DCSS-programma en vaststellen logistieke benodigdheden 

(transport, detailartikelen, munitie). 
10.Beoordelen van DCSS-oefeningen. 
11.Rapporteren DCSS-resultaat aan COZD. 
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Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : uitvoeren toetsing 

PROCESBESCHRIJVING 
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1. Uitvoeren van een operationeel examen door de onderzeeboot 
2. Uitvoeren van een continuation OPEX (=tussentijdse toetsing, 

vergelijkbaar met OPEX programma) 
3. Opstellen resultaat toetsing 
4 . Vastleggen toetsingsresultaten 
5. Certificatie voor mk 48. 
6. Afnemen van afoefen-examens aan board (en in POWCT). 
7. Rapporteren toetsingsresultaten aan COZD. 
8. Afoefenen personeel . 

Naam : vaargereed maken 

PROCESBESCHRIJVING 
Aktiviteiten die nodig ziJn om OZD-eenheden aan het einde van een MJO/TTO 
vaargereed te kunnen verklaren. Hieronder wordt verstaan: 
a. tijdig plaatsen van het benodigde personeel 
b. uitvoeren van normoefeningen veilig varen 
c. het logistiek bevoorraden van de eenheid 
d . uitvoeren van index door scheepsbemanning 
e. uitvoerrren DCSS. 
Daarna wordt de OZD-eenheid door COZD vaargereed verklaard. 

Naam : verifieren en begeleiden voeding 

PROCESBESCHRIJVING 
1 . Adviseren m.b.t. opstellen menuplanning 
2. Adviseren m.b.t. voeren van de administratie. 
3 . Begeleiden m.b.t. MOBOC-voorraden. 
4. Controleren en verifieren verantwoording van levensmiddelen. 
5. Onderhouden van contacten met leveranciers. 
6. Aanvragen machtiging verkrijgen van rijksvoeding t.b . v repres 

gelegenheden. 
7. Reserveren van maaltijden t.b .v repres gelegenheden. 

Naam : verkopen toko-artikelen 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Verkopen van toko-artikelen aan board van OZD-eenheden en op de 

onderzeedienst zelf. 
2. Verzorgen van de financiele afhandeling van toko - artikelen. 
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Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : verkrijgen BA 

PROCESBESCHRIJVING 

Pagina 
Datum 
Tijd 

26 
1-03-95 

11:22:45 

1. Aanvragen van BA door het inbrengen van de aanvraagsoort in het VPA 
(wordt 2 keer per week ingelezen in VAS/LOGDOC) of direkt handmatig in 

VAS/LOGDOC als de aanvraag spoed heeft. 
2. Bespoedigen van aanvragen met importantie NoGo en Critical middels het 

opstellen van afdoenberichten waarvan geen plankvoorraad in magazijn 
aanwezig is. 

3. Beoordelen van de leverbaarheid voor de aangegeven UDA op basis van 
plankvoorraad, levertijd en eventuele hersteltijd. 

4. Herverdelen van BA die niet op UDA te leveren zijn tussen eenheden die 
in dienst zijn gesteld. 

5. Opstellen van een herverdelingsverzoek voor BA die niet op UDA te 
leveren zijn van eenheden die niet in dienst gesteld zijn en eventueel 
herverdelen na gunstig antwoord. 

6. Opstellen van een UTP BA voor BA niet leverbaar KM. 
7. Inventariseren van leveranciers die BA kunnen leveren. 
8. Beoordelen van de offerte BA op kosten, UDA en kwaliteit. 
9. Eventueel na gunstige beoordeling afsluiten van een koopcontract met 

leverancier. 
10.Constateren van een knelpunt BEVO indien BA niet geleverd kan warden 

met een hoge importantie. 
11.Opstellen van een doelmatigheidsrapportage BEVO 

Naam : vert. en hor. functietoewijzen 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inventariseren van de behoefte aan het vullen van 

functies binnen de groep. 
2. Inventariseren van beschikbaar personeel t.b.v. functie. 
3. Inventariseren belangstelling personeel t.b.v. de functie. 
4. Raadplegen en muteren van personeelsbudget (personeelsmiddelen zoals 

aangegeven in het convenant OZD). 
5. Plaatsen van personeel op regelnummer. 
6. Opstellen cocncept P-beschikking en versturen aan 

MINDEF/DPKM/PERSMAN of CZMNED. 
7. Mededelen plaatsing aan betrokkene en aan commandant OZD-eenheid. 
8. Behartigen individuele rechtspositie. 
9. Muteren in personeelsmap. 
10.Melden personeel geplaatst t.b.v aanvang teamtraining. 
11.Indien nodig verzorgen van reis en accommodatie voor te 

plaatsen personeel aan board van OZD-eenheid. 

Naam : verwerken diverse rapportages 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Verzorgen van briefings aan COZD, CZMNED t.a.v. personeel, materieel, 

operaties en speciale operaties. 
2. Verwerken HAKOG rapportages in OPMIS en verklarende tekst schrijven 

bij de cij fers. 
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Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : verwerken reisberichten 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Verzorgen communicatie intern. 
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2. Sorteren berichten van OZD-eenheden en buitenwerelden op SIC, 
onderwerp en classificatie t.b.v. de OZD. 

3. Berichten op rondeplanken doen en deze planken ter lezing aanbieden 
aan diverse functionarissen. 

4. Te verzenden berichten controleren op opstellersfouten. 
5 . Bepalen op een te verzenden bericht wordt doorgestuurd naar een OZBT 

op zee. 
6. Aanbieden van te verzenden berichten aan BDBNH. 
7. Opslaan en registreren van ontvangen en verzonden berichten . 
8. Opslaan van navigatieberichten afkomstig van diverse hydrografische 

bureaux. 
9. Distribueren van de gesorteerde en aangevraagde berichten over diverse 

functionarissen. 
10. Opslaan en verwerken van relevante reisberichten in het reisp l an, 

zodat op ieder moment inzicht kan warden verkregen in nog uitstaande 
activiteiten van het opstellen reisplan. 

11 . Bepalen of een reisbericht, zoals een OPDEF, van invloed is op de 
uitvoering van het reisplan of het VVOC en zonodig aanpassen van het 
reisplan of zelfs het VVOC. 

12. Analyse berichten warden via het proces verwerken diverse rapportages 
aangeboden aan het evaluatieproces operaties 

Naam : verzorgen CDT'n/AC-opleiding 

PROCESBESCHRIJVING 
Dit proces beschrijft het coordineren van de commandanten- en 
attack coordinator - opleiding. 
De coordinator (teacher) van de commandantenopleiding zal naar alle 
waarschijnlijkheid onder de vlag van de OPSchool gaan functioneren. 

Naam : verzorgen GAW 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Inlichten thuisfront (bv. afwijkende vaarschema's/calamiteiten enz). 
2. Coordineren medische verzorging d.m.v. laten controleren van 

lichamelijke gezondheid (a.a. ontsnappingskeuring, tandheelkunde en 
inentingen) 

3 . Het bieden van OS&O faciliteiten. Organiseren van OS&O activiteiten . 
4. Bijdragen aan optimale werk- en leefsfeer binnen de OZD. 
5. Geestelijke verzorging personeel door vlootgeestelijke. 
6. Bieden van vertrouwelijke, professionele en individuele hulp v.w .b. 

(psyco)sociale problematiek, aan personeelsleden en hun relaties door 
bedrijfsmaatschappelijk werker MDD. 

7. Bemiddelen bij huisvesting. 
8. Bevorderen alcoholmatiging en bestrijden van druggebruik. 
9. Bevorderen van integratie van vrouwen binnen de OZD-walorganisatie . 
10.Inventariseren van potentiele personeelsleden die in aanmerking komen 

voor een gratificatie en zorgdragen voor toekenning. 
11.Het verzorgen van zaken die verband houden met het militaire straf- en 

tuchtrecht. 
12.Verzorgen en behartigen van ARBO-/BV- en milieuzaken. 

Dit proces wordt niet op een lager niveau uitgewerkt . Dat valt buiten het 
beschouwingsgebied. 
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Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : verzorgen accom. intern/ extern 

PROCESBESCHRIJVING 
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Alle aktiviteiten die te maken hebben met het verzorgen van accommodatie 
voor al het OZD-personeel in binnen- en buitenland. 

Naam : verzorgen berichten-distributie 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Distribueren berichten/faxen naar OZD eenheden en schepen en 

inrichtingen op Nieuwe Haven Den Helder . 
2. Verzenden berichten/faxen van schepen/ inrichtingen op Nieuwe Haven 

Den Helder. 
3. Verzorgen van berichten distributie voor MD en seinpost in 

verlofperiode. 
4. Verzorgen crypto instellingen van crypto apparatuur MLCARS 

Naam : verzorgen toko 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met het bevoorraden van 
OZD-eenheden van scheepstoko, voeding en restartikelen. 

Naam : verzorgen voeding 

PROCESBESCHRIJVING 
Alle aktiviteiten die te maken hebben met voeding aan board van 
OZD-eenheden. 

Naam : voorbereidn vaarpraktijk SMCC/AC 

PROCESBESCHRIJVING 
1. Overleggen met diverse marines (bijv. VK, NO en DE)over 
beschikbaarheid middelen (schepen). 
2. Behoeftestelling benodigde nationale operationele middelen melden aan 

OZD-planning (t.b.v .. OZBT-reservering) en CZMNED Operaties (t.b.v. 
GES-eenheden) 

3. Overleggen met CSST over de gezamenlijk op te stellen OPORDER en de 
afstemming a.d.h.v. toegewezen middelen. 

4. Vaststellen deelnemende buitenlandse cursisten. 
5 . Uitgeven van OPORDER aan cursisten, deelnemende eenheden en betrokken 

walorganisaties met daarin o . a. ruwe planning, gebiedstoewijzing en 
instructies aan deelnemende eenheden. 

6. Vooruitlopend op definitieve oporder opstellen van runplannen t.b.v. 
de deelnemende eenheden. 

7 . Briefings verzorgen t.b.v . deelnemende eenheden. 
8. Middels de afdeling operaties van de OZD de vereiste oefengebieden, 

onderzeebootomroep en andere operationele ondersteuning voor de 
opleiding. 



System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Functie 

Naam : zorgen voor personeel 

PROCESBESCHRIJVING 
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Alle aktiviteiten die in overeenstemming met de arbeidsomstandigheden 
zijn en gericht op de bevordering van de motivatie en inzetbaarheid van 
het personeel. 
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Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : (conc.)toegew.budgetten 

SAMENSTELLING 
concept toegewezen budgetten 
toegewezen budgetten 

Stroom 
Stroom 

Naam : (uren)verantwoording IO(OZD) 

SAMENSTELLING 
verantwoording IO 
urenverantwoording IO OZD 

Naam : BL/funct.eisen 

SAMENSTELLING 
BL 
functie-eisen 

Naam : BO meldingen 

SAMENSTELLING 
antwoord kwaliteitsafwijking BO 
voortgangsknelpunt BO 
afrekening BO 
gereedmelding BO 
offerte BO 
opdracht BO EM 

Naam BO-terugkoppeling 

SAMENSTELLING 
UTP BO 
meerwerk uit BO EM 
mogelijke voortgangsknelpunt BO 
kwaliteitsafwijking BO 
opdracht BO 
voortgang BO EM 

Naam : BVO-lijst/SOL 

SAMENSTELLING 
BVO-lijst + SOL 
SOL 

Naam DCSS meldingen 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
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Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : DCSS meldingen (Vervolg) 

SAMENSTELLING 
programma DCSS Stroom 
wijz.DCSS progr.opbouw/leerdoel Stroom 

Naam : FOSM evaluatie 

SAMENSTELLING 
lessons learned opw.RN 
nieuwe inzichten 

Stroom 
Stroom 

Naam : LOGREQ/ benod.oefengebied 

SAMENSTELLING 
LOGREQ 
benodigd oefengebied 

Naam OPORDER/rapportage 

SAMENSTELLING 
OPORDER 
rapport geschikt cdt 

Naam : OZBT/wijziging 

SAMENSTELLING 
OZBT t.b.v. CDT/AC-opleiding 
voorstellen wijziging 

Naam : PERS melding oper.gereed 

SAMENSTELLING 
indrukken-rapport 
OZD-eenheid incident+LOGREQ 

Naam : PERS meldingen 

SAMENSTELLING 
indrukken-rapport 
OZD-eenheid incident+LOGREQ 
accommodatie SASWU-team 

Naam : SMCC /reisrapportages 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
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Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : SMCC /reisrapportages (Vervolg) 

SAMENSTELLING 
SMCC mededelingen 
reisrapportages 

Naam : SMCC mededelingen 

SAMENSTELLING 
programma SMCCpraktijk 
programma SMCC trainer/theorie 
resultaten SMCC 

Naam : SMCC/leerd. /mededel. 

SAMENSTELLING 
concept leerdoelen/-middelen 
vaarpraktijk mededelingen 
rapport geschikt cdt 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : UGOverantwoording/knelpunt BO 

SAMENSTELLING 
UGOverantwoording BO 
knelpunt BO 

Naam : UTP/opdracht survey 

SAMENSTELLING 
UTP survey 
survey-opdracht 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Naam : V&O/VVOC/conv./conv.aanschr. 

SAMENSTELLING 
V&O schema 
VVOC/ inzetbaarheids-schema 
convenant-aanschrijving 
convenant 

Naam : V&O/convenant 

SAMENSTELLING 
V&O schema 
convenant 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
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Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : woe/besch.cap /voortgang 

SAMENSTELLING 
woe/ inzetbaarheids-schema 
beschikbare capaciteit WO MOB 

Stroom 
Stroom 

Naam : woe/toek.macht.voed./uitsl.verz 

SAMENSTELLING 
woe/ inzetbaarheids-schema 
toekenning machtiging voeding 
uitslag verzoek 

Naam : woe\calls\berichten 

SAMENSTELLING 
woe/ inzetbaarheids-schema 
berichten 
area's/mutual interference 
diverse berichten 
navigatie-berichten 
area req. TA-ops 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : aanpass/wijz. ondersteunen 

SAMENSTELLING 
aanpassing ondersteuning 
aanpassen ondersteuning 
wijz. ondersteuning 
wijz. programma opbouwSMee 

Naam : aanvr./OS&O /reisrapp. 

SAMENSTELLING 
aanvraag/O.S.&O. 
reisrapportages 

Naam : aanvr./afdoenverzoek 

SAMENSTELLING 
aanvraag 
afdoenverzoek 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Naam aanvr.maalt./extern verzoek 
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Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : aanvr.maalt./extern verzoek (Ver 

SAMENSTELLING 
aanvraag maaltijd 
extern te behandelen verzoek 

Stroom 
Stroom 

Naam : aanvraag accom./O.S.&O.gelden 

SAMENSTELLING 
aanvraag OS&O gelden 
aanvraag accommodatie 

Naam : aanvraag/O.S.&O. 

SAMENSTELLING 
aanvraag OS&O gelden 
aanvraag accommodatie 

Naam : advies IO/ATW/EMact. 

SAMENSTELLING 
aanvraag advies IO 
UTP advies IO 
mogelijk voortgangsknelpunt WO 
ATW 
kwaliteitsafwijking WO 
werkopdracht 
EM activiteiten 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : advies+afrek.+voortg.+ATW 

SAMENSTELLING 
afrekening advies IO 
offerte ATW 
uitvoerplanning IO MOB 
voortgang IO MOB 
voortgangsknelpunt WO 
afrekening werkopdracht 
antwoord kwaliteitsafwijking WO 
advies IO 
offerte advies IO 
gereedmelding WO 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : advies/meldingen /normen/mod's 

SAMENSTELLING 
BO meldingen 
advies+afrek.+voortg.+ATW 
survey-afhandeling 
uitvoeringsgerede modificatie 
herverdelingsantwoord 
herverdelingsantwoord IO 
norm SG-voorraad 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : afdoenantw./leveringslijst 

SAMENSTELLING 
afdoenantwoord 
leveringslijst 

Stroom 
Stroom 

Naam : afdoenverz./knelpunt BEVO 

SAMENSTELLING 
afdoenverzoek 
knelpunt BEVO 

Stroom 
Stroom 

Naam : afh.verzoek/plaatsing/ inc.afhan 

SAMENSTELLING 
aankomsttijd + incident voorl. 
afhandeling verzoek 
plaatsing 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : afhan./advies/ herverd./survey 

SAMENSTELLING 
BO-terugkoppeling 
UTP/opdracht survey 
advies IO/ATW/EMact. 
herverdelingsverzoek 
herverdelingsverzoek IO 

Naam : afhandeling verzoek 

SAMENSTELLING 
kennisgeving ontvangst 
melding verzoek doorgestuurd 
uitslag verzoek 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : area's/mutual interference 

SAMENSTELLING 
aanvraag NL-area 
mutual interference call 
toewijzing area's 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : area's/mutual interference/TA 

SAMENSTELLING 
PMI-berichten 
TA-advisory 
aanvraag area/NOI 
toew. NL-area 
initiatie SSR 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : beh.hoofdoff./ p-bechikking 

SAMENSTELLING 
behoeftestelling hoofdofficieren Stroom 
p-beschikking St room 

Naam : beh.log.pers/ p-beschikking 

SAMENSTELLING 
behoeftestelling log. personeel Stroom 
p-beschikking St room 

Naam : behoefte operaties+prio's 

SAMENSTELLING 
behoefte EKD/FREGRON/TFX 
opgave operaties incl prio's 

Stroom 
Stroom 

Naam : berichten cdt.opl./dipclear 

SAMENSTELLING 
CSST-planning vaarpraktijk 
buitenlandse studenten 
dipclear 
leerdoel/-middelen/resultaat 

Naam : berichten/rapportages 

SAMENSTELLING 
OPORDER/rapportage 
SUBNOTE 
area's/mutual interference/TA 
aanvraag dipclear 
opsbriefing/MABOO 
behoefte assets 
geselecteerde berichten 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : beschikbare budgetten PERS 

SAMENSTELLING 
besch. budget reis/verbl 
beschikbaar persmidd. budget 

Naam bevestiging/aflevering 

Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : bevestiging/aflevering (Vervolg ) 

SAMENSTELLING 
afleveringsbon/fakt. toko art. 
afleveringsbon voeding 
bevestiging reservering 
verantwoording 

Naam : conc.bijst./wijz.WOC 

SAMENSTELLING 
concept bijstelling WOC/inz. 
voorst.budg./ (nota.wijz)conv 
concept(bijstelling)WOC 

Naam : concept(bijstelling)WOC 

SAMENSTELLING 
concept WOC/inzetbaarh.schema 
concept bijstelling WOC/inz. 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Naam : doorv . KMpers. / OZDeenh.inc+LOGRE 

SAMENSTELLING 
OZD-eenheid incident+LOGREQ 
doorverwijzing KM-persoon 

Naam : eval/voorst.wijz.leerd. 

SAMENSTELLING 
voorst.wijz.leerdoelen 
evaluatie opleidingen 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Naam : fin . afhand+ reserv.maaltijden 

SAMENSTELLING 
financiele mutatie 
opdracht betalen MARCANDI+lever. 
reservering maaltijden 
gecontroleerde WL+ buitenl.aank 

Naam : gew.onderhouds-perioden 

SAMENSTELLING 
BO periode 
gewenste BNO-periode 
gewenste BVO-periode 
gewenste IO-periode 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : gewenst urenbudget onderhoud 

SAMENSTELLING 
gewenst urenbudget BO 
gewenst urenbudget IO 

Naam : gewenste budgetten PERS 

SAMENSTELLING 
gewenste personeels middelen 
gew. reis/verbl-kosten budget 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Naam : indiv.planning/OZDkeuringsplan 

SAMENSTELLING 
planning per fie/individu 
OZD-keuringsplan 

Naam : indruk/aanvr.accomm. 

SAMENSTELLING 
accommodatie SASWU-team 
indrukken-rapport 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Naam : indruk/aanvul.accom/inc./LOGREQ 

SAMENSTELLING 
indruk/aanvr.accomm. 
OZD-eenheid incident+LOGREQ 

Naam : input control 

SAMENSTELLING 
VVOC/ inzetbaarheids-schema 
FOSM evaluatie 
lessons learned NBCD 
analyserapport 
analyserapport NAVO/oefening 
ervaring cursist 
gemeld ziekteverzuim 
opleidingsresultaat 
testrapport 
toegekende personele middelen 
RAPID/PRAWDA-input 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : kental/knelpunt IO 

SAMENSTELLING 
knelpunt IO 
kentallen IO 

Stroom 
Stroom 

Naam : keuring/controle / incident.afh. 

SAMENSTELLING 
aanvraag keuring 
contr.verz.tandh.+ doorverwijz. 
doorv.KMpers. / OZDeenh.inc+LOGRE 

Naam : knelpunten/ benod . cap. 

SAMENSTELLING 
knelpunt BO 
benodigde capaciteit WO MOB 
afdoenverz./knelpunt BEVO 
kental/knelpunt IO 

Naam : koopcontr./UTP BA 

SAMENSTELLING 
UTP BA 
koopcontract BA 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Naam : leerdoel/-middelen/resultaat 

SAMENSTELLING 
geaccordeerde leerdoelen/ -midd. 
resultaat theorie+trainer 

Naam : leveringsafhandeling 

SAMENSTELLING 
aanvr./afdoenverzoek 
koopcontr./UTP BA 

Naam : leveringsmeldingen 

SAMENSTELLING 
afdoenantw./leveringslijst 
offerte BA/ leveringsbon 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : loopbaanpatr./randvoorw. 

SAMENSTELLING 
loopbaanpatroon 
selectie - eisen 

Naam : melding niet gereed 

SAMENSTELLING 
melding niet oefengereed 
melding niet oper . gereed 
melding niet vaargereed 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : normen en bevindingen NBCD 

SAMENS.TELLING 
norm NBCD 
bevindingen 

Naam : obf/randvoorw. 

SAMENSTELLING 
obf 
selectie-eisen 

Stroom 
Stroom 

St room 
Stroom 

Naam : obf/selectie- eisen/loopb.patr. 

SAMENSTELLING 
loopbaanpatroon 
obf 
selectie-eisen 

Naam : oefengereed rapportages 

SAMENSTELLING 
HAKOG/KOBOP/reisverslag 
rapportage oefengereed 
SASWU-programma 
uitgevoerde index/VMB 
uitgevoerde normoefeningen 
geoefendheid(GO) 
FIR/OPDEFS 
reisverslag 

Naam offerte BA/leveringsbon 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : offerte BA/leveringsbon (Vervolg 

SAMENSTELLING 
leveringsbon 
offerte BA 

Naam : oper.gereed rapportages 

SAMENSTELLING 
HAKOG/KOBOP/reisverslag 
CSST-programma 
OPEX-programma 
melding niet oper. gereed 
uitgevoerde normoefeningen 
geoefendheid(GO) 
FIR/OPDEFS 
reisverslag 
patr.rapporten 
rapportage operationeel gereed 

Naam : opsbriefing/MABOO 

SAMENSTELLING 
initiatie MABOO 
opsbriefing 

Naam : p-besch./hoofdoff. 

SAMENSTELLING 
P-hoofdofficieren 
p-beschikking 

Naam : plannings input 

SAMENSTELLING 
V&O/convenant 
woe/ inzetbaarheids-schema 
V&O/WOC/conv./conv.aanschr. 

Naam : randvoorw. /p"s/bl/WOC 

SAMENSTELLING 
BL 
WOC/toek.macht.voed./uitsl.verz 
P-subalt.officieren/schepelingen 
p-besch./hoofdoff. 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : rapp.indienst/melding vaargereed 

SAMENSTELLING 
rapportage indienststelling 
melding vaargereed 

Naam : rapportages mat.log. 

SAMENSTELLING 
RAPID/PRAWDA-input 
aanvraag soort 
verantwoording IO 
verantwoording bevoorrading 

Naam : rapportages operationeel 

SAMENSTELLING 
oefengereed rapportages 
vaargereed rapportages 
oper.gereed rapportages 

Naam : realisatie ondersteuning 

SAMENSTELLING 
gerealiseerde plaatsingskosten 
rapportages mat.log. 
reisvoorb./ afwikkeling 
knelpunt BEVO 

Naam : reisberichten 

SAMENSTELLING 
SUBNOTE 
comms-check 

Naam : reisrapportages 

SAMENSTELLING 
FIR/OPDEF/SITREP 
geevalueerde berichten 
reisplan/reisverslag 

Naam : reisvoorb./ afwikkeling 

SAMENSTELLING 
reisplan/reisverslag 
programma SMCC trainer/theorie 
programma SMCCpraktijk 
resultaten SMCC 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : reser.accom./geacco.verantwoord. 

SAMENSTELLING 
geaccordeerde verantwoording 
reservering accomm 

Naam reservering /0.S.&O. 

SAMENSTELLING 
kennisgeving reservering 
toegewezen OS&O gelden 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Naam reserveringen /bestellingen 

SAMENSTELLING 
bestelling toko art. 
opdracht reservering 
reser.accom./geacco.verantwoord. 
bestellijst voeding 

Naam : survey-afhandeling 

SAMENSTELLING 
offerte survey 
afrekening survey 
survey resultaten 

Naam : uitsl.verz./voorschr. 

SAMENSTELLING 
uitslag verzoek 
externe voorschriften 

Naam : vaargereed rapportages 

SAMENSTELLING 
HAKOG/KOBOP/reisverslag 
result.uitgev. teamtr.GIPTR . 
aanvr.GIPTR/POWCTtraining 
rapportage vaargereed 
programma DCSS 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : vaarpraktijk mededelingen 

SAMENSTELLING 
OPORDER 
def. programma vaarpraktijk 
planning vaarpraktijk 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : verantw./knelpunt BEVO 

SAMENSTELLING 
verantwoording BEVO 
knelpunt BEVO 

Naam : verantw.mat.log. 

SAMENSTELLING 
verantwoording eval. BEVO 
verantwoording eval. CO 
verantwoording eval.PO 

Naam : verantwoording IO 

SAMENSTELLING 
UGOverantwoording IO MOB 
urenverantwoording IO OZD 
knelpunt IO 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : verantwoording bevoorrading 

SAMENSTELLING 
verantwoording BEVO 
knelpunt BEVO 

Naam : verantwoording/ knelpunt 

SAMENSTELLING 
RAPID/PRAWDA-input 
UGOverantwoording/knelpunt BO 
(uren)verantwoording IO(OZD) 
verantw./knelpunt BEVO 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : verzoek rechtsgevolg/p.besch. 

SAMENSTELLING 
p-beschikking Stroom 
verzoek rechtspos.gevolg fietoew Stroom 

Naam : verzoek/brf 

SAMENSTELLING 
brf 
verzoek 

Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : verzoeken/ plaatsingen 

SAMENSTELLING 
aanvr.maalt./extern verzoek 
extern te behandelen verzoek 
voorstel plaatsing SMD 
behoeftestelling hoofdofficieren 
behoeftestelling log. personeel 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : voorst. wijziging voorschr./reis 

SAMENSTELLING 
voorstel wijziging voorschrift Stroom 
voorst.wijz.reis/ozbt.tbvCDT.opl Stroom 

Naam : voorst.budg./ (nota.wijz)conv 

SAMENSTELLING 
concept convenant 
nota wijziging convenant 
voorstel benodigde budgetten 

Naam : voorst . wijz. plannen 

SAMENSTELLING 
voorstellen planning OPS 
voorst.wijz.planningPERS 
voorstel wijz.plan onderhoud 
voorstel wijziging persmidd plan 
voorstel wijziging woe 
voorstel wijziging convenant 

Naam voorst.wijz.leerdoelen 

SAMENSTELLING 
voorst.wijz. leerdoelPOWCT 
voorst.wijz . leerdoelPOWCT/GIPTR 
voorst.wijz leerdoelSMCC 

Naam : voorst.wijz . planningPERS 

SAMENSTELLING 
voorstel wijz. plaatsingsplan 
voorstel wijziging opl.plan 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : voorst.wijz.reis/ozbt.tbvCDT.opl 

SAMENSTELLING 
OZBT t.b.v. CDT/AC-opleiding 
voorstel wijziging reisplan 

Naam : voorstel beleid PERS 

SAMENSTELLING 
voorst wijz norm/kental pers. 
voorst.wijz. voorschr. pers-log 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Naam : voorstel onderhouds-periode 

SAMENSTELLING 
voorstel BNO-periode 
voorstel BVO-periode 
voorstel IO periode 

Naam : voorstel wijz.plan IO/BO 

SAMENSTELLING 
voorstel wijz.plan BO 
voorstel wijz.plan IO 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Naam : voorstel wijz.plan onderhoud 

SAMENSTELLING 
voorstel wijz.plan BO 
voorstel wijz.plan IO 

Naam : voorstellen beleid OPS 

SAMENSTELLING 
advies planningswijziging 
voorst.wijz. voorschriften OPS 
voorst.wijz. normoef./HAKOG 
voorst.wijz. normoef/POWCT/GIPTR 
voorst.wijz leerdoelSMCC 
voorst.wijz. leerdoelPOWCT 
voorst.wijz. leerdoelPOWCT/GIPTR 
voorst.wijz. leerdoelenGIPTR 
voorst.wijz. normenDCSS/SASWU 
voorst.wijz. normenSMCC 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : voorstellen planning OPS 

SAMENSTELLING 
verbetering planning 
wijziging programma opbouw 
voorst.deelname oefening 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : voorstellen wijz. normen/voorsch 

SAMENSTELLING 
voorst wijz norm/kental pers. 
voorstel wijziging voorschr. OPS 
voorstel wijziging voorschrift 
voorst.wijz leerdoelSMCC 
voorst.wijz. voorschr. pers-log 
voorst.wijziging normoefening 
voorstel wijziging KOBOP 
voorstel wijziging bedrijfsmodel 
voorstel wijziging norm F/E 
voorst.wijz. normenDCSS/SASWU 
voorst.wijz. normoef./HAKOG 
voorst.wijz. normenSMCC 
advies planningswijziging 
voorst.wijz. oper.bedrijfsv. 
voorst.wijz. leerdoelPOWCT 
voorst.wijz. leerdoelPOWCT/GIPTR 
voorst.wijz. leerdoelenGIPTR 
voorst.wijz. normoef/POWCT/GIPTR 

Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : voorstellen wijz.mat.log. 

SAMENSTELLING 
VWOB 
VM 
VWUB 

Naam : voorstellen wijziging 

SAMENSTELLING 
voorstel wijziging woe 
voorstel wijziging reis 

Naam wijz. ondersteuning 

SAMENSTELLING 
aanpassing ondersteuning 
wijz. programma opbouwSMCC 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 

Stroom 
Stroom 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type Stroom 

Naam : wijz.progr.oefenger.maken 

SAMENSTELLING 
wijziging opbouw VMB 
wijziging SASWUprogramma 
trainingsbehoefte NBCD 

Stroom 
Stroom 
Stroom 

Naam : wijz.progr.oper.ger.maken 

SAMENSTELLING 
aanpassen CSSTprogr./leerdoelen 
aanpassing OPEXprogramma 
controle behoefte 

Naam wijzigingen operaties 

SAMENSTELLING 
wijz.progr.oefenger.maken 
DCSS rneldingen 
wijz.progr.oper.ger.rnaken 

Stroorn 
Stroorn 
Stroorn 

Stroorn 
Stroom 
Stroorn 

Pagina 
Datum 
Tijd 

19 
1-03-95 

11:31:21 





Systeem 
Type 
Naam 

defect 

kanlciden ot 

werkopdrac:ht 

System Development Workbench 
OZD 
Entity Relationship Diagram 
objectmodel onderzeedienst 

toestel 

bestaatuit 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type DM-entiteit 

Naam (oefen)g:bied 

BESCHRIJVING 
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11:28:39 

Een afgebakend ze:gebied waarvoor de COZD verantwoordelijk is voor de 
veiligheid van de daar opererende onderzeeboot. 

Naam : KM-perso,)n 

BESCHRIJVING 
MEGIS:Een individueel menselijk wezen die een arbeids- of daaruit 
voortvloeiende relatie heeft of heeft gehad met de KM. 

Naam : OZD-eenh1~id 

BESCHRIJVING 
Boot/schip dat operationeel inzetbaar gemaakt en gehouden wordt door de 
onderzeedienst. 

Naam : bericht 

BESCHRIJVING 
MEGIS:Iedere gedac:hte, order of informatie, op beknopte wijze uitgedrukt 
in geheime of veri;taanbare taal en opgesteld in een vorm, die geschikt is 
voor overbrenging met een van de beschikbare verbindingsmiddelen. 

Naam : bevoorraclings-artikel 

BESCHRIJVING 
MEGIS: Een produkt: dat besteld kan warden bij een leverancier. 

Naam : buitenlartdse ozbt 

BESCHRIJVING 
Buitenlandse onderzeeboot die opereert in een (oefen)gebied dat valt 
onder verantwoorde ilijkheid van COZD. 

Naam : defect 

BESCHRIJVING 
Materieel dat afwijkt van de norm qua eigenschap of prestatie. 

Naam dienstrejs 



System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type DM-entiteit 

Naam : dienstreis (Vervolg) 

BESCHRIJVING 
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De noodzakelijke verplaatsing en het verblijf van een KM-persoon in 
verband met het verrichten van werkzaamheden. 

Naam : functie 

BESCHRIJVING 
MEGIS : Het geheel van werkzaamheden door de KM-persoon te verrichten 
krachtens en overeenkomstig de hem door het bevoegd gezag opgedragen 
taken. 

Naam : installatie 

BESCHRIJVING 
MEGIS: Een verzameling toestellen die functioneel aan elkaar zijn 
gerelateerd of functioneel gelijksoortig zijn. 

Naam : kental/norm 

BESCHRIJVING 
Kental: Omschrijving van water gemeten moet worden, hoe gemeten moet 
worden en hoe deze meetgegevens eventueel gecombineerd moet worden. 
Norm: Vastgestelde grens-/streefwaarde van een kental. 

Naam : keuring 

BESCHRIJVING 
MEGIS: Geneeskundig en/of psychologisch onderzoek metals doel de (mate 
van) geschiktheid of ongeschiktheid voor het functioneren (in de 
militaire dienst i.e. de onderzeedienst) vast te stellen. 
Een keuring wordt uitgevoerd door een keuringsinstituut. 

Naam : opleiding 

BESCHRIJVING 
MEGIS: Geheel van lessen en instructies samengesteld om kennis, 
vaardigheden en attitudes over te dragen om de gestelde 
onderwijs-doelstellingen te halen. 

Naam : organisatie-eenheid deel 

BESCHRIJVING 
MEGIS:Deel van een organisatie-eenheid zoals men die binnen een 
organisatie-eenheid wil onderkennen en aangeven. 



System Development Workbench 

Systeem: OZD 

Type DM-entiteit 

Naam : planmatig onderhouds systeem 

BESCHRIJVING 
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Beschrijving van alle planmatig onderhoud en de wijze waarop en wanneer 
dit uitgevoerd moet worden. 
MEGIS: Het geheel van handelingen om storingen en/of defecten in het 
scheepsmateriaal te voorkomen, dan wel tijdig te onderkennen aan de hand 
van een daartoe opgesteld plan. 

Naam : taak 

BESCHRIJVING 
MEGIS:Een tijd- en plaatsgebonden opdracht die aan een OZD-eenheid of 
organisatiedeel kan worden gegeven. 

Naam : toestel 

BESCHRIJVING 
MEGIS: Een technisch produkt dat in fysiek opzicht een op zich zelf 
staand geheel vormt. 

Naam : verzoek 

BESCHRIJVING 
Een door een KM-persoon ingediend formulier, waarop deze aangeeft wat 
hij/zij wil. 

Naam : voeding/toko 

BESCHRIJVING 
VoedingHet voorzien van OZD-eenheid en organisatie-delen van voeding- en 
toko-artikelen. 

Naam : voorschrift 

BESCHRIJVING 
Alle boekwerken waarvoor de onderzeedienst custodian is. 

Naam : werkopdracht 

BESCHRIJVING 
Opdracht tot het uitvoeren van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. 
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Dit is bijlage 2, behorende bij het afstudeerverslag "Bedrijfsmodel en management informa
tiesysteem voor de Onderzeedienst" van E.J.A.M van Mackelenbergh en J. Stoopman. 

Inleiding 

In deze bijlage vindt U de volgende modellen: 
-Procesverantwoordelijkheidsmatrix. 
Hierin zijn de bedrijfsprocessen (Functie) afgezet tegen de verantwoordelijke 
afdelingen (AO-afdeling). 

-Gegevensverantwoordelijkheidsmatrix. 
Hierin zijn de objecten (DM-entiteit) afgezet tegen de verantwoordelijke afdelingen 
(AO-afdeling). 

-CRM-matrix. 
Hierin zijn de objecten (DM-entiteit) afgezet tegen de bedrijfsprocessen (Functie). 

-Conceptueel gegevensmodel met de beschrijvingen, de attributen (Samenstellingen) 
en de hoofdsleutels van de entiteittypen (DM-entiteit). 

-Informatieprocesmodel en beschrijvingen. 
Hierin zijn de informatieprocessen (Functie) weergegeven met een beschrijving 
(Conditie voor uitvoering) van de informatieprocessen op het laagste niveau. 

Deze modellen zijn ontworpen t.b.v. het ontwikkelen van een management informatiesysteem 
bij de Onderzeedienst. 
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AO-atdelrno 
I POWCT 

I SECTIE OPWERKEN 
ISMCC 

ISTAFB FAC. MAN 
IDBA 

IAFD E&O 
I EVALCOM 

I DIRECTIE OZD 
I PERS. FIN . ADMINISTRATIE 

I PERSONEELS-ZORG 
ICOORDINATIE OPLEIDINGEN 

I LOOPB. MAN. PLMTSINGEN 
IAFD PERSONEEL 

IOPERATIONELE ONDERSTEUNING 
I ENGINEERING OPERATIES 

I BDB 
IVERBINDINGEN 

I AFD OPERATIES 
IB EVOOR· RADING 

ISEWACO 
I PLATFORM 

I AFD MATER !EEL 
~nderzeedienst 
aanbesteden BO X 
aanbes teden IO MOB X X 
aannemen werkaanvraaa IO OZD X X 
af ne men BO 
afnemen IO MOB 
afnemen IO OZD 
beoeleiden uitvoerino IO MOB 
beheren BRf en BR-svsteem X 
beheren scheenstoko X 
beoordelen resultaat onl eidino X 
benalen oefenaereed X 
benalen onerationeel -aereed X 

t-t-benalen vaaraereed X 
beoroeven voo1 onderhoud xx 
bestel l en voedina 
bew . ooer. OZD-eenheid veiliahe d X 
bewaken ind. rechtsoositie X 
bi is tell en woe X 
biistellen akt. lmidde l en X 
eva l . + 1ann. onwerken X X 
ev.::1 1 . + 1ann , uitv. normoef /00: X 
eval. en raoo. nlannina ons X 
eval ue ren + raooorteren BEVO X 

t-t-
eva lueren + r annor ter en co XX 
eval uer e n SMCC X 
evalueren accommodatie X 
eva l ueren doel matiaheid X 
evalueren en raooorteren PO XX 
eva lueren raooortaaes oers. X 

loenereren alternatieven BEVO X X 
laenerere n alter natieven co X X 
l<:1enerer e n alte:r natieven PO X X 
I aenereren al terna tieven'+ rann. X 
i nvent. beschikbaar budaet X 
inventariseren behoefte accom . X 
inventariseren behoe fte budaet X 
inventariseren behoefte-s tellila X 
inventariseren oers. behoefte X 
inventariseren te olaatsen oer1 X 
inventar iseren ur enbehoefte BO X 
inventariseren urenbe hoefte IO X 
leveren ondersteunjng_2~rneen X 
onderhouden bedr11fsmode l X 
onderzoeken verzoek X 
ontvannen en uitaeven BA X 
ontw/onste ll e n voorschri ften 0 D X 
ontwikkel en normen & kental l 0 D X X X X X 
ontwikkelen vis i e en doe l en OZ X 
onst/bi; ste l . leerdoeln /·olanni n X 
onstellen aanvraaasoort X 
oos tellen concent WOC/i nzet.s h X 
ooste ll en conceot convenant X X 
ons t e ll en onleidinasolan X 
onstell en ners .middeleno lan X 
onstell en ners.zora nl an X 
onstel len nlaatsin□snlan X 
oostellen c l an fin -econ. X 
oostellen raonorta□es X 
OQStellen r e isQlan X 
oostell e n I eoa r a tiel ii st BO XX 
onstel l en werkaanvraaa IO MOB XX 
onste llen werkaanvraaa IO OZD xx 
onstellen werkliist IO EM 
onwer ken door index en VMB X 
o l a nnen BO X 
olannen IO X 
se l ecteren verzoek X 
tra inen met SASWU /SNBCDBV X 
uitvoeren BO EM 
uitvoeren IO EM 
uitvoeren IO OZD X X 
uitvoeren normoef,/ oneraties 
uitvoeren teamtr . / bierwkn/DCS1 X 
uitvoeren toets ina X 
verifieren en beael eiden voed i la X 
verkonen toko-artikelen X 
verl'.:ri ;aen BA X 
ver t. e n hor. functietoewiizen X 
verwer ken d ive rse raooortaaes X 
verwer ken reisberichten X 
verzor □en GAW X 
verzoraen be richten -distr i buti X 
voorbereidn vaarnraktiik SMCC/ C X 
funct1e 
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Naam 

System Development Workbench 
OZD 
Relatiematrix 
GEGEVENS·VERANTWOORDELIJKHEID 

DM·entiteit 
l werkoodracht 

I voor schr ift 
lvoedina/toko 

I verzoek 
ltoeste l 

l taak 
lo lanmatiq onderhouds svsteem 

loraanisatie ·eenheid deel 
l ooleidina 

lkeurina 
lkental /norm 

linstallati e 
l functie 

I dienstreis 
I defect 

lbuitenlandse ozbt 
l bevoorradinqs·artikel 

lbericht 
IOZD·eenheid 

I KM·oersoon 
I (oefen) aebied 

onderzeedienst 
AFD MATERIEEL X 
PLATFORM X X X 
SEWACO X X X 
BEVOOR·RADING X X 
AFD OPERATIES X X X 
VERBINDINGEN 
BDB X 
ENGINEERI NG OPERATIES 
OPERATIONELE ONDERSTEUNING X 
AFD PERSONEEL X X X 
LOOPB. MAN. PLAATSINGEN X X 
COORDINATIE OPLEIDINGEN X 
PERSONEELS·ZORG X 
PERS. FIN. ADMINISTRATIE X 
DIRECTIE OZD X 
EVALCOM 
AFD E&O X 
DBA 
STAFB FAC. MAN 
SMCC X 
SECTIE OPWERKEN 
POWCT 

AO· afdeling 

(0, 0 ) 

X X 
X X 

X 
X 

X 

X X 

X 
X 

X 
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sys teem : OZD Ve r sie : 10 . 0 

Type : Re l atiema t r ix Au t e ur : OZD 

Naarn : CRH Datum· : 01 · 03 · 1995 

DM· e n tite i t 
~oroan isat i e ·eenheid deel 

i c h t 
a ndse ozbt 

I (oe [ en l n eb i ed 
l keur inq 

fctie~QEl eidina 
s tr e i s 

l verzoe k 
IKM ·ner soon 

I voedinq / t o ko 
l wer kopdrac h t 

I t oes te l 
I ins tall a ti e 

I bevoor r ad i nq s · a r t ike l 
l o l a nmatia onderho uds svs t eem 

l voor schr itt 
I tune t i e 

lctctec t 
IOZD · eenhe i d 

l-ke11~¼i~~o r m 
ontwi kke l e n nor me n & ke n t a ll o· u R R R C R R R R - -Olltwik kelen visie e n doe l e n OZt M C 
generer en a l teI!l~t i e_yen .f.Q...____ _11 f--

R R M R R _JL -· - - - - R - --
.9..£!l~J eren alter na tieve n PO M R R M R R _!L R --
_eva l.~q_~~ n SMCC M R M --- _ R_ - - -- __1:1_ - - R 

eva~QP· uitv. no rmoe f L012c M M R R - - - -eva 1 . , I aE2D, oowerke n M M R R 
CVa! ....:...._~~o. ol a nnina oos M M R -- - -

,. 
eva~f_en • ra12uor t eren co M R R R R R R 
_genere ren al ter na ti e ve n • raoo. M R R M - - -- R R 
0(2Stel len e:oncep t w oc / inze t . sch M R R M 
:Qj._jstel l e n woe M R M M 
_p1;:i nne n BO R M R R R R 
lul a nnen IO R M R R R R 
bi i stel l e n akt./mi d de l en M R R R R -- - - --
u itvoer en no rmg£L.L2.ce r at ies R R M M R R -- --
Ui tvoe ren teamtr .7 bie rwkn / bCS R R M M R M R 
bc~Jen vaar aereed R M R R R R 
bepa l e n oe fenMr eed ___ _ R M R R R R 
bepa l e n ooe r at i onee l·aereed R M R R R R 
\J i tvoe.r.e n.......t.oe..t.,.., n n R 11 MI__M - _R_ _!L f--
B.~nroe ven voor onde r ho ud R R C R R R C 
af ne rne n I O MOB R M M R R 
~!J.1.emen I O OZD R M M R R 
.QI?Wer ke n door i ndex e n VMB R R R M R R R 
afneme n BO R M M R R 
.9.J.:l~ops t ellen voorsc hr i f t e n 0 D R C 
l everen o ndersteuning al gemeen M ,_ 

f--
verzor aen G/\W R " R R 
eval ue r e n en r annor teren PO R R R C R I( R 

~ _lue!ell . raooor t e r e n B EVO M R R R C R 
_yer kr i joen Bl\ R R R C R 
S!!lli!H_eren alterna tieven BE:VO R M R R 
~:vanqen e n uitqeven Bl\ R R R M -oostellen aa nvraaqsoort R R M R 
l!_!_tvoe ren BO EM R M M 
~voeren I O EM R M M 
.2.~t e ll en wer kaanvraaa I O MOB R R R R R C 
oostel len werkaanvraaa IO ozo R R R R R C 
ooste l l en we rkl i i s t IO EM R R R ---r--'L _!L 

.f_~ --aanbes t eden BO R R R R R R 
.ililllb1lJU..e.d<11J.J!L J,WR R " " _IL _IL ~ M 
aannemen werkaa nvraag_ I O ozo R R R R R R M 
onstell en reoaratie l iist BO R R R R R M 
uitvoeren I O OZD R R R R M 

_Q_~ heren s c heepstoko R R ·-·-C 
beste llen voedina R R C 
veri f iere1.!......fill._.~@le i den voedi1l a R R C 
o nderzoeken verzoe k R R M M C R R 
selecte r e n verzoe k R R R M 
ver t. e n hor. f unc t ietoewiizen M R R M R C M 
be ll eren BR F e n BR·svsteem R M R R 
eval uer en accommodati e M M 

,_ 
~ ---

i nve n t ar iseren belloe f te accom. R R R M 
t r a i ne n met SASWU /S NBCOBV R R R R M M R 

_or>st/bi is t e l . l ee rdoeln/·olann n R R C 
beoorde l e n r esu l taa t o nl e idi n a R r--'L _..!1 
opstel len 012l eidings~ - - - - - - - --,-R R R R R M R 
_QQSte llen pers . zora ol a n R R -

R M 
bew . ooer . OZD·eenheid ve iliahe ct R R M C C R 
verzorci e n beri c t1te n ·distributi C 
o nder houden bedr iif smod e l R R R M M 
Fune tie 

(0, 2 ) 
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Systeem: OZD MIS 

Type DM-entiteit 

Naam : CUMULATIEVE NORM 

BESCHRIJVING 
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Deze tabel heeft geen directe relatie met andere entiteiten. Hier warden 
diverse normen vastgelegd zoals vermeld in convenant of gesteld door COZD . 
Het betreft waarden die voor alle OZD-EENHEIDen tezamen gelden. Bij 
overzichten en rapportages warden deze waarden gebruikt. 

SAMENSTELLING 
norm-vaardagen 
nummer-jaar 
norm-KI-OZDeenheden 
norm- OI-OZDeenheden 
norm-TI-OZDeenheden 

HOOFDSLEUTEL 
nummer-jaar 

Naam : DEFECT 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 

Materieel dat afwijkt van de technische specificatie qua eigenschap of 
prestatie. 
Tevens is het mogelijk om in een omschrijvingsveld aan te geven wat het 
effect op de inzetbaarheid is. 

SAMENSTELLING 
nummer-defect 
nummer-OPDEF 
code-eenheid 
datum-ontstaan 
datum-gewenst-gereed 
datum-gereed 
nummer-BSMI 
omschrijving-aktie 
omschrijving-effect 

HOOFDSLEUTEL 
nummer - defect 

Naam : EENHEID-GEREEDHEID 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 

OZD-GEREEDHEID die op een zeker moment gepland en gerealiseerd is voor 
een OZD-EENHEID. 

Omdat zowel plan-gereedheid als werkelijke gereedheid in dit entiteittype 
voorkomen en er meerdere werkelijke gereedheden voor kunnen komen binnen 
1 plangereedheid, moet EENHEID-GEREEDHEID nog verder warden uitgewerkt. 



System Development Workbench 

Systeem : OZD MIS 

Type DM-entiteit 

Naam : EENHEID-GEREEDHEID (Vervolg) 

SAMENSTELLING 
code-eenheid 
code OZD-gereedheid 
datum wijziging 
plan-gereedheid 
plan-datumgereedheid 

HOOFDSLEUTEL 
code OZD-gereedheid 
code-eenheid 
datum wi j ziging 

Naam : EENHEID-TAAK 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
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Een OZD-EENHEID gepland voor een bepaalde TAAK gedurende een bepaalde 
periode . De totale planning vormt het VVOC. 

SAMENSTELLING 
code-eenheid 
code-taak 
nummer -plandatum-aanvang 
nummer-plandatum-einde 
plan-taakdagen 
plan-havendagen 
plan-transitdagen 
nummer-jaarkwartaal 
nummer-jaarweek 
omschrijving eenheid-taak 

HOOFDSLEUTEL 
code-eenheid 
code - taak 
nummer-plandatum-aanvang 

Naam : INSTALLATIE 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
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Systeem: OZD MIS 

Type DM-entiteit 

Naam : INSTALLATIE (Vervolg) 

BESCHRIJVING 

Pagina 
Datum 
Tijd 

3 
1-03-95 

16:10:29 

MEGIS: Een verzameling toestellen die functioneel aan elkaar zijn 
gerelateerd of functioneel gelijksoortig zijn. 

SAMENSTELLING 
nummer-BSMI 
omschrijving-BSMI 

HOOFDSLEUTEL 
nummer-BSMI 

Naam : OPENSTAAND PO 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 

De cumulatieve PO-uren zoals opgelegd door planmatig onderhoudsysteem 
welk niet in het betreffende trimester uitgevoerd zijn per eenheid. 

SAMENSTELLING 
code-eenheid 
nummer-jaartrimester 
openstaande_PO-uren 

HOOFDSLEUTEL 
code-eenheid 
nummer-jaartrimester 

Naam : OPENSTAAND PO OORZAAK 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 
Gegevenselement 

Oorzaken voor het niet uitvoeren van PO door een OZD-EENHEID in een 
bepaald nummer-jaartrimester. 

SAMENSTELLING 
code-eenheid 
nummer-jaartrimester 
code-oorzaak 

HOOFDSLEUTEL 
code-eenheid 
code-oorzaak 
nummer-jaartrimester 

Naam : OZD-EENHEID 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

OZD-EENHEID die operationeel inzetbaar gemaakt wordt door de 
onderzeedienst. Een OZD-EENHEID kan ingezet worden voor het uitvoeren van 
een TAAK . 



System Development Workbench 

Systeem: OZD MIS 

Type DM-entiteit 

Naam : OZD-EENHEID (Vervolg) 

SAMENSTELLING 
code-eenheid 
naam-eenheid 
nummer-UKC 
naam-thuishaven 

HOOFDSLEUTEL 
code-eenheid 

Naam : OZD-GEREEDHEID 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 
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De staat van gereedheid zoals COZD kan bepalen aan de hand van een aantal 
factoren. Deze gereedheid kan invloed hebben op de inzet van een 
OZD-EENHEID voor een TAAK. 

SAMENSTELLING 
omschrijving OZD-gereedheid 
code OZD-gereedheid 

HOOFDSLEUTEL 
code OZD-gereedheid 

Naam : PERIODIEKE REALISATIE 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 

Realisatie gegevens per OZD-EENHEID per HAKOG rapportageperiode. 

Om flexibiliteit t.a.v. wijzigingen en uitbreiding van 
rapportage-gegevens te waarborgen, zal systeemtechnisch een oplossing 
geprogrammeerd warden: een tabel met rapportage-items (code+ 
omschrijving) en een relatie-tabel (code-eenheid, periode, 
rapportage-item en waarde). 

Gevolg hiervan is dat de relatie "resulteert in" met STATUS-NORM komt te 
vervallen. Het periodiek bepalen van de STATUS m.b.v . de STATUS-NORM 
gebeurt middels een systeemfunctie. 

De relatie "moet voldoen aan (6)" 
correct en komt bij implementatie 
PERIODIEKE REALISATIE voldoet aan 
systeemfunctie. 

SAMENSTELLING 
realisatie-transitdagen 
realisatie-taakdagen 
realisatie-havendagen 
GO 
MG 
OG 
PG 
datum wijziging 
werkdagen-Den Helder 
POWCT-dagen 
GIPSY-dagen 
realisatie-toelagen 
realisatie-reis/verbl.kosten 
realisatie-brandstof 
realisatie-haven/sluis/loodsgeld 
realisatie-kapitale munitie 
nummer-jaarperiode 
code-eenheid 
nummer-jaar 

met CUMULATIEVE NORM is technisch niet 
te vervallen. Het controleren of de 
de CUMULATIEVE NORM gebeurt middels een 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegeven~element 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 



System Development Workbench 

Systeem: OZD MIS 

Type DM-entiteit 

Naam : PERIODIEKE REALISATIE (Vervolg) 

HOOFDSLEUTEL 
code-eenheid 
nummer-jaar 
nummer-jaarperiode 

Naam : PERSONEELS WIJZIGING 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Pagina 
Datum 
Tijd 

5 
1-03-95 

16:10:31 

Regelnummer per nummer-UKC waarvan bepaalde gegevens warden vastgelegd in 
het kader van rapportage aan CZMNED, sturing van verticale en horizontale 
functietoewijzing a.d.h.v. kosten en PG. 

SAMENSTELLING 
nummer-UKC 
nummer-regelnummer 
datum wijziging 
reden wijziging 
kosten wijziging 

HOOFDSLEUTEL 
datum wijziging 
nummer-UKC 
nummer-regelnummer 

Naam : PO-OORZAAK 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Door OZD gedefinieerde oorzaak voor het niet uitvoeren van PO. 

SAMENSTELLING 
code-oorzaak 
omschrijving-oorzaak 

HOOFDSLEUTEL 
code-oorzaak 

Naam : STATUS 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 

Tabel met mogelijke convenant normen. 

SAMENSTELLING 
code-status 
omschrijving-status 

Gegevenselement 
Gegevenselement 



System Development Workbench 

Systeem: OZD MIS 

Type DM-entiteit 

Naam : STATUS (Vervolg) 

HOOFDSLEUTEL 
code-status 

Naam : STATUS-NORM 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 

Pagina 
Datum 
Tijd 

6 
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16:10:32 

Norm zoals gesteld in convenant waarop bepaald wordt wat de code-status van 
een OZD-EENHEID was. 

SAMENSTELLING 
code-status 
nummer-jaar 
grenswaarde GO 
grenswaarde MG 
grenswaarde OG 
grenswaarde PG 

HOOFDSLEUTEL 
nummer-jaar 

Naam : TAAK 

BESCHRIJVING 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 

Gegevenselement 

Een tijd- en plaatsgebonden opdracht die aan een OZD-EENHEID kan warden 
gegeven. Over de realisatie van de TAAK wordt gerapporteerd aan CZMNED. 

In deze definitie is bv havenbezoek ook meegerekend als een taak. 

SAMENSTELLING 
code-taak 
code OZD-gereedheid 
omschrijving-taak 
naam-taak 

Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 
Gegevenselement 





Sys teem 
Type 
Naam 

CZMNED 

Opschool 

Hoofdaannemer 

MOB 

CZMNED 

System Development Workbench 
OZD_MIS 
Data Flow Diagram 
Onderzeedienst 

STATUS-
NORM 

NORM 

viozd 

p~u!"-f? 
ondemouds ·-
EENHEID-

TAAK 

DEFECT 

PO 

PO 

WDZIGING 

SNBCDBV 

medozd 

status-
nonnN&O/convenant 

voorstel 
paiode/VVOC/inzet.sche 

Ian ereedheid 
huidige 

geremh.eid 

geaggregeerde 
pen.realisati.e 

toegewezen 
ttainertijd 

bevindingen 

gereedmdding 

gereedmdding 
WO 

p-beschikking 

min. 

IDA>RAWDA-
input 

knelpunt 
O/BEVO/1O,per,oned 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

kw3naal(jaar)-
rapponage 

wijziging 
eremh.ei 

wijziging 

HAKOG,1<.OBOP 

1 

10 . 0 

OZD 
02·03-1995 

CZMNED 

TAAK 

EENHEID-
HEID 

ODIEKE 
ALISATIE 

DEFECT 

WDZIGING 

ODIEKE 
ALISATIE 

WDZIGING 

DEFECT 

PO 



Systeem 
Type 
Naam 

System Development Workbench 
OZD_MIS 
Data Flow Diagram 
1 besturende processen 

I ~ smmsnonn 

I, ClMNED 1,--~~ 

3.1.2. incidenteel 

V &O/convenant 

voontel periode 

~ -------------

DEFECT 

PO 

plan gereedheid 

huidige 
gereedheid 

I planmalig 
ondemouds -----------' 

. :l)'Slocro 

geaggregeerde 
pen.realisatie 

ERSONEELS 
WDZIGING----------~ 

viozd 

NORM 

NORM 

YVOC/ 
inzetbaarheids

sGberna 

RAPID/PRA WDA
input 

onderhoud ------------------~ 

l.3.4.1. evalueren voont~1zigjng 
doelmaligheid----------=:;_ ______ _., 

voontel wij · 
.l:entalhtonn 

(wijzjging))ilim 
gereedheid 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

wijzjging 
gereedheidsgmden 

.l:wmtaal(jaar)
rapportage 

2 

10.0 

OZD 
02·03-1995 

STATUS
NORM 

f EENHEID
EREEDHEID 

TAAK 

OZD
HEID 

fTALLATIE 

I PO-OORZAAK 

'---------------➔1 1 STATUS 

TAAK 



Systeem 
Type 
Naam 

CZMNED 

1.3. control 
realisalie OZD 

System Development Woikbench 
OZD_MIS 
Data 
1.1 

Flow Diagiam 
opstellen beleid 

status nonn 

voorstel wijziging 
lcentalmonn 

OZD 

Pagina 3 

Veisie 10.0 

AuteuI OZD 
Datum 02-03-1995 

3. ontwilcl:eltn 
---------------------;,inonnm&lc:enll!llf----------------;, I STATUS

NORM 
OZD 



Systeem 
Type 
Naam 

1.2.4.3 opstellen 
plan fin-= 

1.2.l.l.invent 
behoeftestelling 

System Development 
OZD MIS 
Data Flow Diagram 
1.2.1 operationeel 

beschil:baar 
budget opera!ies 

ovel'Zich1 
oefeningen/opentics 

V&O schema 

convmant 

Workbench 

plannen 

r!~AAND _____________ ____ 

CZMNED 

convaiant 

voontel wijziging 
vvoc 

1.3.4.3.bijstellen 
alct.hnididel<ft---------------., 

plan gereedhcid 

Jruidige 
gereedheid 

t!RIODIEKE 
FALJSATIE-----------~ 

I I DEffiCT 

2. opstellen 
concept 

VVOClnzet.sch 

3. bijstellen 
vvoc 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

wijziging 
gereedheidsgraden 

plan gereedhcid 

wijziging plan 
gereedhcid 

4 

10.0 

OZD 
02 · 03 · 1995 

>I 

OW
EREEDHEID 

EENHEID
EREEDHEID 

EENHEID
TAAX 



Systeem 
Type 

Naam 

System Development Workbench 

OZD_MIS 
Data Flow Diagram 
1. 2. 2 plannen materieels- l ogistiek 

voorstel.10 
periode 

gewenste 10-
periode 

Pagina 
Versie 
Auteur 

Datum 

5 

10.0 
OZD 

02-03 - 1995 

~--------------)7 l.2.l.2opst. 
oonc.VVOClinz.sch. 

voorstel BNO• 
periode 

BOperiode 

voontelBVO
periode i~ -------------------~ gev.;:J.vo-

~ -~ r~~AAND----------------)71[r,~. p~lmu\-en~BO~le---------P"'_·oc1_. ________ ) 

l!S.~----~// 

!:J~~--------------------...J 
I 

1.2.1.2 opst. 
conc.VVOClinz.sc:h. 



Systeem 
Type 
Naam 

System Development Workbench 
OZD MIS 
Data Flow Diagram 
1.3.1 control opera ties 

VVOC/ 
inzetbaarneids

schema IEE=- ___________ .J 

f~:n· -,----------.. 

I I ~ozd 

Pagina 6 

Versie 10.0 

Auteur OZD 
Datum 02·03-1995 

F10DIEKE 

~~,~1------>I I TAAX 

f:1°HEJ·[[)------------
.. ~.::tti;.1------------------- TAAX 

I I ~ozd 

~~---

~ODIEKE LAL ISA""',_ ________ _, 



System Development Workbench Pagina 7 

Systeem OZD MIS Versie 10.0 

Type Data Flow Diagram Auteur OZD 
Naam 1 . 3.2 control personeels-logistiek Datum 02 - 03-1995 

geoggregeerde 

pen. Iealisali• I ] i==s _________ ) ?ii? 



Systeem 
Type 
Naam 

3.1.2. incidenteel 

System Development Workbench 
OZD_MIS 
Data Flow Diagram 
1 . 3.3 control materieels-logis tiek 

RAPIDIPRA WDA
input 

onderhoud -------- ---------

I I DEFECT 

3.1.2. incidenleel 
onderh011d 

RAPIDIPRA WDA
:input 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

planmalig 
onderhouds 

8 

10.0 
OZD 
02-03-1995 



Sys teem 
Type 
Naam 

System Development Workbench 
OZD_MIS 
Data Flow Diagram 
1. 3.4 control financieel· economisch 

c\i½i!f ATIEVE 
~RM ----------------. 

I I 
STATUS
NORM 

t_~ODIEKE 
FALISATIE-------------------

voorstel wijziging 

3. bijstellen 
akt.lmiddelen 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

voontel wijziging 
convenant 

voor.rtel wijziging 
vvoc 

9 
10.0 

OZD 
02·03·1995 

--------------------➔ 1.2.1.3 bijstellen 
vvoc 

>I fTALLATIE 

L~~.:}.':.1""----------MI-S---------~+-=-t;: 

~---1 I PO
OORZAAK 

-------------------! I STATUS 



System Development Workbench 
Systeem OZD_MIS 
Type Data Flow Diagram 
Naam 2 leveren oper.inzetbare OZD ·eenh. 

IEE=- - - - --------~ 

I I ~ozd 

JEENHEID-lEREEDHE'"JD">------------ -

Opsd,.ool 

I I ~ozd 

3.1.1.3.aanbestoden 

toegewezen 
trainertijd 

1:nelplllltBO 

me!dingD S 
afgeron 

BO - ------------------~ 

3.1.3.2. 
verkrijgen BA 

3.1 .2.3.2. 

i:ne!punt BEVO 

kne!punt!O 

aanbestede:nlO ----- ---------
MOB 

3.2.2.2. vat.en 
hor.funct.toew 

SNBCDBV 

kne!punt 
personee! 

bevindingen 

resultaat toelsing 

uitgevoerde 
VMB's 

wijzigjng 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

10 

10 . 0 

OZD 
02-03-1995 

ODIEKE 
ALISATIE 

DEFECT 

ONEELS 
WDZIGING 

EENHEJD.. 
EREEDHEID 



Sys teem 
Type 
Naam 

System Development Workbench 
OZD_MIS 
Data Flow Diagram 
3.1 ondersteunen instandh. mat·log. 

I 

~ gereedmelding 

,Hoofdaannemer ll ______ a_o ______ ) I. afuemenBO 

IEE~ID- ----- ----~ 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

HAKOG/K.OBOP 

11 
10.0 

OZD 
02·03· 1995 

DEFECT 

ERSONEELS 
WDZIGING 

TAAND 
PO 

ODIEKE 
AL!SATIE 

o/ENST' n= 2 . IO input 1.3.3.1 oval.+ I I 
RAPID!PR.A WDA-

I po~•~----------------"71) · lll~ >-----------------------)➔ rapporterenPO 

RAPID!PR.A WDA
input 

DEFECT 

~I,~ ~--ger~o_elding -->[' ~'°]f-----)1 I DEFECT 

1.3.3.5 eval. + 
rapporterenCO 



Sys teem 
Type 
Naam 

3.2.2.1. invent.te 
plaalsen pen 

System Developmen t Workbench 
OZD MI S 
Data Flow Diagram 
3.2 plaatsen personee l 

behoelles1elling 

I I medozd 

min. 
afoefenajfen 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Datum 

~ ONEELS WDZIGING 

12 

10.0 

OZD 
02 - 03 -1 995 





Systeem: OZD MIS 

Type Functie 

Naam afnemen BO 

System Development Workbench 

CONDITIE VOOR UITVOERING 

Pagina 
Datum 
Tijd 

1 
2-03-95 

10:48:57 

Dit proces wordt tbv systeem gezien als een operationele TAAK. 

1. Raadplegen EENHEID-TAAK t.b . v. vaarschema. 
2 . Raadplegen EENHEID-GEREEDHEID t.b.v. uit te voeren BNO. 
3. Verwerken van periodieke resultaten (HAKOG/KOBOP) t.b .v. 

PERIODIEKE REALISATIE. 
4. Registreren gemeld PERSONEELS WIJZIGING per OZD-EENHEID. 
5. Registreren gemeld OPENSTAAND PO per OZD-EENHEID per trimester. 
6. Registreren gemeld OPENSTAAND PO OORZAAK per OZD-EENHEID per trimester. 
7. Registreren gemeld DEFECT per OZD-EENHEID. 

Naam : afnemen IO MOB 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1 . Raadplegen uitgevoerde werkzaamheden door MOB. 
2. Verwerken afgedane DEFECTen en/of wijziging gereedheidsdatum. 

Naam afnemen IO OZD 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen OPENSTAAND PO. 
2. Verwerken afgedane DEFECTen en/of wijziging gereedheidsdatum. 

Naam : bepalen OZD-gereedheid 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Verwerken van nieuwe OZD-GEREEDHEID van een OZD-EENHEID in 

EENHEID - GEREEDHEID . 

Naam : bijstellen woe 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen OPENSTAAND PO, convenant en voorstel wijziging woe. 
2. Raadplegen EENHEID-GEREEDHEID . 
3. Raadplegen PERIODIEKE REALISATIE mbt huidige gereedheid. 
4. Raadplegen gevolgen van een DEFECT op het uitvoeren van een TAAK. 
5. Verwerken wijziging woe in EENHEID-TAAK. 
6. Verwerken van wijziging plan gereedheid in EENHEID-GEREEDHEID. 

Naam : bijstellen akt./middelen 



System Development Workbench 

Systeem: OZD MIS 

Type Functie 

Naam : bijstellen akt . /middelen (Vervol 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen van PERIODIEKE REALISATIE. 
2. Voorstellen wijzigingen VVOC. 
3. Voorstellen wijzigingen convenant 

Naam : eval. + rapp. opwerken 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen PERIODIEKE REALISATIE. 
2. Raadplegen viozd. 
3. Raadplegen EENHEID-GEREEDHEID. 
4. Wijziging definitie TAAK. 

Naam : eval. + rapp. uitv. normoef/ops 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen PERIODIEKE REALISATIE. 
2. Raadplegen viozd. 
3. Raadplegen EENHEID-GEREEDHEID. 
4. Wijzigen definitie TAAK. 

Naam : eval. en rapp. planning ops 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen van PERIODIEKE REALISATIE. 
2. Raadplegen EENHEID-TAAK. 

Naam : evalueren + rapporteren CO 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen van DEFECT. 
2. Raadplegen van OPENSTAAND PO. 
3. Raadplegen RAPID/PRAWDA. 
4. Raadplegen van OPENSTAAND PO OORZAAK . 
5. Verwerken van evaluatie CO in POS. 

Naam : evalueren en rapporteren PO 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen van DEFECT. 
2. Raadplegen van OPENSTAAND PO. 
3. Raadplegen RAPID/PRAWDA. 
4. Raadplegen van OPENSTAAND PO OORZAAK. 
5. Verwerken van evaluatie PO in POS. 

Pagina 
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System Development Workbench 

Systeem: OZD MIS 

Type Functie 

Naam : genereren alternatieven+ rapp . 

CONDITIE VOOR UITVOERING 

Pagina 
Datum 
Tijd 

3 
2-03-95 

10:48:59 

1. Raadplegen van PERSONEELS WIJZIGING t.b.v.geaggregeerde personele 
realisaties. 

Naam onderhouden MIS 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1 . Inventariseren voorstellen tot wijziging van gegevens en/of 

functionaliteiten in het MIS. 
2 . Verwerken wijzigingen in INSTALLATIE, OZD-EENHEID, PO-OORZAAK en 

STATUS . 

Naam ontwikkelen normen & kentall OZD 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1 . Raadplegen voorstel wijziging kental/norm. 
2. Raadplegen status norm van CZMNED. 
3 . Verwerken voorstellen wijzigingen kental/norm in CUMULATIEVE NORM 
4. Verwerken status norm van CZMNED in STATUS-NORM 

Naam : opstellen concept VVOC/inzet.sch 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen vereiste oefeningen , operaties, V&O - schema, beschikbaar 

budget en convenant. 
2 . Verwerken van vereiste oefeningen, V&O-schema en operaties in 

EENHEID-TAAK. 
3. Verwerken plan gereedheid in EENHEID- GEREEDHEID. 
4. Verwerken wijzigingen in OZD-GEREEDHEID- en TAAKtabellen 

Naam : opstellen rapportages 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen van CUMULATIEVE NORM. 
2 . Raadplegen van STATUS-NORM. 
3. Raadplegen van PERIODIEKE REALISATIE. 
4. Raadplegen van EENHEID-TAAK. 
5. Verwerken van deze gegevens in een convenant-rapportage aan CZMNED. 

Naam : plannen BO 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen van EENHEID-TAAK t.b.v. voorstel BNO en BVO periode. 
2. Raadplegen van OPENSTAAND PO. 
3. Raadplegen van POS. 
4 . Raadplegen van OPENSTAAND PO OORZAAK. 
5. Voorstellen van een gewenste BVO, BO en BNO periode . (proces 1 . 2 . 1.2.) 



System Development Workbench 

Systeem: OZD MIS 

Type Functie 

Naam : plannen IO 

CONDITIE VOOR UITVOERING 

Pagina 
Datum 
Tijd 

1. Raadplegen EENHEID-TAAK t.b.v. voorgestelde IO periode. 
2. Raadplegen POS. 
3. Raadplegen OPENSTAAND PO. 
4. Raadplegen OPENSTAAND PO OORZAAK. 

4 
2-03-95 

10:49:00 

5. Voorstellen van een gewenste IO periode. (proces 1.2.1.2.) 

Naam uitvoeren IO EM 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
Dit informatieproces heeft tevens een functie naar het RAPID/PRAWDA 
systeem. 

1. Raadplegen OPENSTAAND PO. 
2. Verwerken afgedane DEFECTen en/of wijziging gereedheidsdatum. 

Naam : vert. en hor. functietoewijzen 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen behoeftestelling en p-beschikking tbv (over)plaatsen 

personeel. 
2. Registreren van functiewijziging (UKC, regelnummer) met bijbehorende 

reden, eventuele kosten en datum. 

Naam : verwerken vaargegevens 

CONDITIE VOOR UITVOERING 
1. Raadplegen EENHEID-TAAK t.b.v. vaarschema. 
2. Raadplegen EENHEID-GEREEDHEID t.b.v. uit te voeren TAAK. 
3. Raadplegen viozd m.b.t. inhoud TAAK. 
4. Registeren gemeld PERSONEELS WIJZIGING per OZD-EENHEID. 
5. registreren gemeld OPENSTAAND PO per OZD-EENHEID. 
6. Registreren gemeld OPENSTAAND PO OORZAAK per OZD-EENHEID. 
7. Registreren DEFECT per OZD-EENHEID. 
8. Verwerken van periodieke resultaten (HAKOG/KOBOP/gebruik GIPSY/POWCT) 

van de OZD-EENHEID t.b.v. PERIODIEKE REALISATIE. 




