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Managers still receive the wrong information, 
or the right information at the wrong time, 
or information in the wrong form. 
Alternatively the information may 
be given to the wrong people. 

(Alan Wilkinson, 1971) 
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1. INLEIDING 

1.1. onderwerp van de studie 

Het onderwerp van deze studie ligt op het terrein van de informa
tievoorziening binnen organisaties. Informatie speelt in alle typen 
van organisaties een rol bij de uitvoering van bedrijfsprocessen, 
de voorbereiding van beslissingen en de bewaking van de uitvoering 
daarvan. Aan informatie kan men de eis stellen dat deze voor alle 
medewerkers op het juiste moment en afgestemd op de taakuitoefening 
beschikbaar moet zijn. De organisatie van deze informatievoorzien
ing kan vergeleken worden met die van de materiaalvoorziening, met 
dit verschil dat er bij informatievoorziening weinig meetpunten 
ZlJn voor het plannen van de activiteiten of het beoordelen van de 
geleverde prestaties. Dit vraagt veel van het voorstellingsvermogen 
van de partijen die betrokken zijn bij de planning van de informa
tievoorziening. 

Het specifieke onderwerp van deze studie is de analyse en vergelij
king van methoden voor beleidsvorming en planning op het terrein 
van de informatievoorziening. Binnen het geheel van de informatie
voorziening speelt de automatisering een steeds grotere rol. Commu
nicatie-netwerken binnen een organisatie maken het mogelijk om de 
gegevens tussen de diverse werkgebieden binnen een organisatie uit 
te wisselen, mits men vooraf duidelijke afspraken heeft gemaakt 
over de betekenis van de •woorden' die men gebruikt. De noodzaak om 
een gemeenschappelijke taal te spreken, geeft al aan dat een beleid 
en een planning, gericht op de afstemming van activiteiten op het 
gebied van de informatievoorziening, onmisbaar is. Planning van de 
informatievoorziening bestrijkt ook de gehele organisatie of min
stens een belangrijk deel daarvan. Dit gaat veel verder dan de 
planning van een specifiek automatiseringsproject. Ook gaat dit 
verder dan de planning van de activiteiten van een automatiserings
afdeling, die in het kader van een jaarlijkse begrotingsprocedure 
plaats vindt. Informatievoorziening zal naar verwachting voor vele 
typen van organisaties een strategisch belangrijke activiteit 
worden, die in samenhang met het algemene lange-termijn beleid van 
een organisatie, gapland en beheerst moet gaan worden op het niveau 
van het topmanagement. Deze strategische visie op de informatie
voorziening vormt het uitgangspunt van deze studie. 

1.2. Probleemstelling 

De ontwikkeling van systemen voor de informatievoorziening in 
organisaties, is mede als gevolg van de mogelijkheden van de infor
matietechnologie in een stroomversnelling geraakt. In het beginsta
dium van de automatisering werd het beleid op dit experimentele 
terrein hoofdzakelijk door informatica-specialisten bepaald, die al 
doende de toepassingsmogelijkheden (en beperkingen) van computers 
leerden kennen. Zodra in een organisatie de automatisering een rol 
van betekenis gaat spelen buiten de administratieve processen, 
heeft deze een directe invloed op het functioneren van de organi
satie. Uitvoering en besturing van strategisch belangrijke be
drijfsprocessen zal bij deze organisaties sterk afhankelijk zijn 
(of worden) van de geautomatiseerde informatievoorziening (denk aan 
handelsbanken en luchtvaartmaatschappijen). In dit type organisa
ties meet men in de directiekamer een beleid uitstippelen voor de 
automatisering van de informatievoorziening. 

In steeds meer organisaties gaat men het belang inzien van beleid 
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en planning op het terrein van de informatievoorziening. Dit blijkt 
onder andere uit de resultaten van enquetes die in 1984 en 1985 
zijn gehouden in Nederlandse bedrijven en (overheids)instellingen 
[1]. De uitkomsten van een Amerikaanse praktijkverkenning naar de 
bel~ngrijkste vraagstukken op het terrein van de informatiesystemen 
en automatisering wijzen ook uit, dat planning van de informatie
voorziening een zeer belangrijk vraagstuk zal zijn voor de komende 
jaren [2]. De belangstelling voor het vraagstuk van informatiebe
leid en -planning in theorie en praktijk is begrijpelijk, als we 
kijken naar de knelpunten die zich manifesteren bij organisaties 
met een aantal jaren automatiseringservaring. we noemen hier in 
willekeurige volgorde: 

het groeiende tekort aan informatici in organisaties, als 
gevolg van een snel toenemende vraag naar nieuwe systemen en 
het grote verloop bij dit personeel; 
de snelle veroudering van belangrijke bedrijfsprocessen, als 
gevolg van nieuwe informatietechnologie8n (denk aan distribu
tie- en fabricageprocessen); 
een afwachtende en zelfs afwijzende houding van het management 
van een organisatie, waar het gaat om informatievoorziening en 
informatietechnologie; 
een groeiende achterstand in de realisering van geplande syste
men, mede als gevolg van een lage produktiviteit bij de sy
steemontwikkeling. 

Elk van deze knelpunten is op zichzelf de moeite waard om op te 
lossen. Tesamen vormen deze knelpunten voor organisaties een uitda
ging van strategische betekenis. Een voorsprong op andere organisa
ties bij de oplossing van deze knelpunten zal het komende decennium 
een belangrijke succesbepalende factor worden, zo verwachten sommi
ge auteurs die deze problematiek aan de orde hebben gesteld (zie 
onder andere Allen [3]). Het topmanagement zal zich bij het bepalen 
van de algemene bedrijfsstrategie voor de komende jaren de volgende 
vragen moeten stellen: 

hoe willen we de informatievoorziening organiseren en benutten 
voor de bedrijfsvoering? 
op welke wijze willen we de kwaliteit en efficiency van de 
informatievoorziening beheersen? 
hoe willen we de informatiesystemen en het gegevensbeheer 
vormgeven? 
welke informatietechnologie is voor de organisatie het meest 
geschikt? 

Het antwoord op deze vragen wordt vastgelegd in een informatiebe
leid en een informatieplan voor de organisatie als geheel. 

Hoewel vele organisaties er van overtuigd zijn geraakt, dat zij de 
kwaliteit van hun informatievoorziening kunnen verbeteren door de 
beslissingen over automatiseringsprojecten te plaatsen binnen het 
kader van een algemeen bedrijfsbeleid, slagen zij er slechts ge
deeltelijk in daadwerkelijk een informatiebeleid en een daarmee 
samenhangend informatieplan op te stellen. Maes en Schrama [4] 
noemen als belangrijkste oorzaak van dit falen, het ontbreken van 
geschikte methoden voor een systematische planning van de informa
tievoorziening voor een organisatie als geheel. Mantz (1] consta
teert ook een grate onzekerheid bij organisaties over wat informa
tiebeleid en informatieplanning zou moeten inhouden en hoe men er 
mee om kan gaan. 

De gesignaleerde discrepantie tussen enerzijds de behoefte van 
organisaties aan een uitgewerkte methode voor het formuleren van 
een informatiebeleid en het opstellen van een informatieplan en 
anderzijds het groeiende aantal publicaties, dat sinds 1975 over 
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dit onderwerp is verschenen in de bedrijfskundige en informatiekun
dige literatuur, vormden de aanleiding voor de probleemstelling van 
dit onderzoek. Met dit onderzoek trachten wij de vraag te beant
woorden hoe volgens de informatiekundige theorie organisaties een 
informatiebeleid en een informatieplan kunnen formuleren. In het 
verlengde van deze vraagstelling ligt de vraag in welke mate orga
nisaties in staat blijken te zijn een informatiebeleid en -plan op 
te stellen. Hoe gaat men daarbij te werk en welke knelpunten onder
vindt men daarbij? 

De resultaten van dit onderzoek geven een inzicht in de overeenkom
sten en verschillen tussen de diverse, in de literatuur gepresen
teerde, methoden. De uitkomsten van de praktijkverkenning geven een 
inzicht in de praktische problemen die zich kunnen voordoen bij 
informatieplanning. Op basis van dit inzicht kan men de richting 
bepalen voor een aanpassing of een geheel nieuwe ontwikkeling van 
methoden voor informatiebeleidsvorming en planning. 

1.3. Opzet van de studie 

Het onderzoek waarover in dit proefschrift wordt gerapporteerd, 
bestaat uit een literatuurverkenning en een praktijkverkenning van 
methoden voor informatieplanning. De methoden die wij in de litera
tuur hebben gevonden hebben we ingedeeld in twee categorieln; 
methoden die gericht zijn op de vorming van een informatiebeleid 
(hoofdstuk 2) en methoden voor de opstelling van een overkoepelend 
meerjarenplan voor de ontwikkeling van informatiesystemen (hoofd
stuk 3). De methoden voor informatiebeleidsvorming concentreren 
zich hoofdzakelijk op de afstemming van de informatievoorziening 
als geheel, op de doelen, de strategie en de functionele structuur 
van de organisatie. De term informatiestrategieplanning geeft naar 
onze mening duidelijker dan de term informatiebeleidsvorming het 
karakter weer van deze methoden (zie paragraaf 2.5). 

De methoden voor het opstellen van. een overkoepelend systeemontwik
kelingsplan hebben we in drie groepen ingedeeld: 

1. methoden, ontwikkeld door de pioniers op het gebied van de 
informatieplanning (zie paragraaf 3.2); 

2. methoden, voor het structureren van de informatie in een be
perkt aantal informatiedeelsystemen met minimale gegevensuit
wisseling tussen de systemen (zie paragraaf 3.3); 

3. methoden, voor het plannen van een reeks van automatiserings-
projecten voor de komende jaren (zie paragraaf 3.4). 

op basis van deze literatuurverkenning hebben wij de denk- en 
werkwijzen van de diverse methoden geanalyseerd en onderling verge
leken. Op basis daarvan hebben wij een algemeen raamwerk ontwikkeld 
(zie paragraaf 4.2) waarbinnen alle elementen van de geanalyseerde 
methoden een plaats krijgen. Dit raamwerk, in de vorm van een 
pyramide, heeft de functie van een checklist, waaruit men naar 
behoefte activiteiten kan selecteren voor de uitvoering van een 
concreet informatieplanningproject. 

De gevonden elementen hebben wij in de informatieplanningpyramide 
gegroepeerd naar drie planningniveaus: 
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informatiestrategie: 
informatie-architectuur: 
informatieprojecten. 

voor elk van deze drie niveaus zijn vijf planningaspecten beschre
ven, te weten afstemming, integratie, ontwikkeling, infrastructuur 
en organisatie. Deze informatieplanningpyramide vormt naar onze 
mening een basis voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van 
bestaande methoden voor informatieplanning. Daarbij zal men niet 
moeten streven naar een methode die voor alle situaties toepasbaar 
is, omdat de activiteiten die nodig zijn voor de opstelling van een 
informatiestrategie, een informatie-architectuur en een informatie
projectenplan sterk verschillen per type organisatie. In hoofdstuk 
4 (paragraaf 4.6) hebben we een eerste aanzet gegeven voor een 
classificatie van situaties, aan de hand van enkele contingentie
factoren. Met behulp van dezelfde informatieplanningpyramide hebben 
wij de bestaande planningmethoden onderling vergeleken (zie para
graaf 4.7}. 

Het tweede deel van het onderzoek omvat een praktijkverkenning naar 
de gehanteerde werkwijzen bij informatieplanning en de knelpunten 
die men daarbij ervaart. In dit onderzoek zijn twintig informatie
planningprojecten ge~valueerd, door middel van vraaggesprekken met 
leden van de planningteams. De antwoorden zijn zoveel mogelijk 
herleid tot gemeenschappelijke punten (zie paragraaf 5.3). Ter 
voorbereiding van onze praktijkverkenning, hebben wij de uitkomsten 
van enkele andere praktijkverkenningen geanalyseerd en samengevat 
(zie paragraaf 5.2). De gesignaleerde knelpunten geven aan, waar 
verbeteringen nodig zijn in de methoden (en technieken) voor infor
matieplanning. 
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2. INFORMATIEBELEID EN INFORMATIESTRATEGIE 

2.1. Inleiding 

De belangrijkste bijdrage van de nieuwe informatietechnologie, aan 
een betere bedrijfsvoering in organisaties ligt in het toegankelijk 
maken van de informatie voor zowel managers als uitvoerend perso
neel. steeds meer organisaties zijn in staat door een betere kwali
teit van de informatievoorziening hun bedrijfsvoering te verbeter
en. Dit geldt zowel voor de uitvoerende bedrijfsprocessen op het 
terrein van de administratie, de kantoorwerkzaamheden en de fa
brieksactiviteiten, als voor de besturing van deze bedrijfsproces
sen. Dit betekent dat informatie als een produktiefactor gezien 
moet worden, op soortgelijke wijze als arbeid en kapitaal. De wijze 
waarop men in een organisatie tegen de informatievoorziening aan
kijkt, deze organiseert en inzet voor de bedrijfsvoering, kan 
worden samengevat in het begrip informatiebeleid. Diebold onder
streept het belang van informatiebeleid voor een organisatie op de 
volgende wijze: "In fact, I can think of two scenarios for corpor
ate failure in the future: in the first, a corporate fails because 
it lacks the information necessary to meet a crisis; in the second 
a corporation fails because information, while scattered about, is 
not directly available to senior management at the moment of cri
sis" [1, blz. 30]. In paragraaf 2.2 komt de betekenis van de infor
matievoorziening voor een organisatie aan de orde. Informatie 
speelt een onmiskenbare rol bij de uitvoering of ondersteuning van 
de meeste bedrijfsprocessen, bij de voorbereiding van managementbe
slissingen en bij de bewaking van de uitvoering daarvan. Voorts 
zien we dat intormatievoorziening als een extra kenmerk aan produk
ten en diensten kan worden toegevoegd om daarmee een voorsprong op 
concurrenten te behalen. 

Door de ontwikkelingen in de informatietechnologie en de veranderde 
rol van de informatievoorziening in een organisatie is een informa
tiebeleid nodig. Daarmee kan men de effectiviteit en de efficiency 
van de informatievoorziening verbeteren; optimaal gebruik maken van 
de nieuwe informatietechnologie~ een wisselwerking tussen het 
algemene beleid en het informatiebeleid tot stand brengen en de 
personele gevolgen van automatisering op langere termijn voorzien. 
In paragraaf 2.3 pleiten wij voor de formulering van een informa
tiebeleid door het topmanagement van een organisatie. 

Een van de doeleinden van deze studie was het inventariseren van 
methoden om een informatiebeleid of informatiestrategie voor een 
organisatie als geheel te ontwikkelen. Tussen~nformatiebeleid en 
het algemene beleid van een organisatie dient zonder twijfel een 
tweerichtingsverkeer te bestaan. De informatievoorziening kan 
bijdragen tot de realisering van de algemene strategie van een 
organisatie, terwijl anderzijds het algemene beleid een kader 
schept, waarbinnen een informatiestrategie ontwikkeld kan worden. 
In paragraaf 2.4 beschrijven we een drietal methoden voor informa
tiebeleidsvorming, waarover in de informatiekundige literatuur 
publicaties zijn verschenen. Methoden waarover geen of weinig 
publicaties zijn te vinden in de vakliteratuur, konden in het kader 
van deze studie niet worden behandeld. In paragraaf 2.5 beschrijven 
we de inhoud van een informatiestrategieplan voor een organisatie 
en baseren ons daarbij op de bestudeerde methoden voor informatie
beleidsvorming. 
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2.2. Znformatievoorziening als functie in een organisatie 

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen, gericht op een 
of meer gemeenschappelijke doelen. Beslissingen en handelingen van 
mensen zijn reacties op nieuwe feiten over gebeurtenissen, of op 
nieuwe meningen van anderen in en buiten de organisatie. Samenwer
king in een organisatie is daarom gebaseerd op uitwisseling van 
feiten, meningen en idee!n tussen mensen. Deze uitwisseling, of 
communicatie, is een voorwaarde voor het goed functioneren van een 
organisatie. Voor een ongestoorde communicatie tussen mensen zijn 
afspraken nodig over de wijze waarop feiten, meningen en idee8n 
worden afgebeeld. Deze geformaliseerde afbeeldingen noemen we 
gegevens. Mensen kunnen deze gegevens raadplegen, wijzigen, verwij
deren en nieuwe gegevens toevoegen. 

Een tweede aspect van intermenselijke communicatie is de interpre
tatie van de gegevens. Elk persoon plaatst een gegeven in de con
text van zijn of haar kennisbeeld. Een gegeven dat voor de een 
betekenis heeft is voor een ander nietszeggend. Nielen [2] wijst 
erop, dat we informatie slechts kunnen opwekken door signalen te 
geven aan mensen. Bij een bepaalde ervaring (die mensen bezitten) 
zal een bepaald signaal de gewenste informatie opleveren; bij een 
andere ervaring kan een ander signaal wellicht exact dezelfde 
informatie oproepen. Hoewel men de interpretatie van gegevens door 
mensen kan be!nvloeden via opleiding en training, is het wezen van 
informatie een subjectieve betekenis die een mens ontleent aan 
gegevens, dan wel uitdrukt in gegevens. Slechts gegevens die bete
kenis hebben voor mensen, hebben invloed op hun kennisbeeld; dan 
pas ontstaat er als het ware informatie bij een persoon. Derhalve 
weet men pas nadat de gegevens zijn verstrekt, of deze de informa
tie hebben opgeleverd die men wilde overbrengen. Dit impliceert dat 
men geen informatiesysteem in de letterlijke betekenis van het 
woord kan ontwerpen. Men kan echter wel proberen om systematisch 
gegevens te verzamelen, te ordenen en te verstrekken aan mensen, 
die naar verwachting de gewenste informatie zullen opleveren. Het 
geheel van mensen, middelen en procedures om deze gegevens te 
verzamelen, te ordenen, te bewaren en te verstrekken noemen we een 
gegevensverwerkend systeem. Het gegevensverwerkend systeem is het 
geformaliseerde deel van het communicatieproces in een organisatie. 

Uit voorgaande beschouwing volgt dat een systeem voor gegevensver
werking goed functioneert als de verstrekte gegevens zijn afgestemd 
op de informatiebehoeften van de mensen, waarvoor men de gegevens 
produceert. Pas dan is er sprake van een effectief systeem. In 
figuur 2.1 hebben we dit schematisch weergegeven. In de informatie
behoeften van een persoon wordt zo goed als mogelijk voorzien, 
indien deze alle voor zijn functioneren noodzakelijke gegevens 
ontvangt. Het gaat daarbij om een selecte verzameling gegevens die 
met de ontvanger vooraf is vastgesteld. Het aantal keren dat rele
vante gegevens ontbreken en het verstrekken van overbodige gegevens 
moet men minimaliseren, om een effectieve informatievoorziening te 
realiseren. Aangezien deze studie een bijdrage poogt te leveren aan 
de ontwikkeling van methoden voor het ontwerpen van effectieve 
systemen voor de informatievoorziening in organisaties, gebruiken 
we hierna de term informatiesysteem als synoniem voor gegevensver
werkend systeem. 

In de praktijk lukt het natuurlijk nooit om te voldoen aan alle 
individuele informatiebehoeften, die mede afhankelijk zijn van de 
stijl van leidinggeven en de aard en het karakter van de persoon. 
De formele informatievoorziening zal zich vooralsnog moeten beperk-
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fig. 2.1 Effectieve gegevensverwerking 

en tot de voorspelbare informatiebehoeften van de diverse doelgroe
pen in een organisatie. Voor de vaststelling van deze informatiebe

.hoeften is een scala van inventarisatiemethoden ontwikkeld, waaruit 
men in een concrete situatie een keuze kan maken [3]. 

Het geheel van gegevensverwerkende activiteiten, uitgevoerd volgens 
formele procedures en met behulp van technische middelen, noemen we 
het funationele werkgebied informatievoorziening. Het belangrijkste 
doel van deze functie is mensen in en buiten de organisatie te 
voorzien van juist die gegevens, die nodig zijn voor een goede 
taakuitoefening. Aan de hand van gegevens kan men de feitelijke 
gang van zaken beoordelen en zonodig bijsturen. De activiteiten 
voor de informatievoorziening zijn vaak verspreid over vele afde
lingen in een organisatie. Bij informatievoorziening denkt men te 
gemakkelijk aan !!!en centrale computerafdeling, of aan een afdeling 
administratie. Informatievoorziening in een organisatie omvat 
echter veel meer dan gegevensverwerking met computers. Reeds lang 
voor het bestaan van computers kende men andere vormen van informa
tievoorziening. Zo was het •strepen aan de balk' volgens een be
paalde systematiek ook een vorm van gegevensverwerking, waarmee men 
in de informatiebehoeften van zowel leverancier als afnemer voor
zag. Ook het systematisch boekhouden dateert al uit de tijd van de 
Italiaanse handelshuizen in het begin van de 16e eeuw. Industriali
satie van de westerse maatschappij maakte een verdere ontwikkeling 
van onder andere administratieve technieken noodzakelijk om de meer 
complexe ondernemingen te kunnen besturen. Met het complexer worden 
van de maatschappij nam oak bij de overheid de behoefte aan infor-
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matie toe, zowel voor controle- als voor beleidsactiviteiten. 

Pas de laatste 25 jaar wordt de computer op grote schaal toegepast 
bij de informatievoorziening in organisaties. rri de beginfase van 
de automatisering was deze gericht op verbetering van de efficiency 
van de administratieve processen. Vastleggen, bewaren en bewerken 
van grote aantallen gegevens kan .met computers veel sneller en 
goedkoper geschieden. De laatste jaren zien we naast de automatise
ring van administraties geheel nieuwe toepassingsmogelijkheden 
ontstaan. We onderscheiden drie toepassingsgebieden voor de geauto
matiseerde informatievoorziening: 
1. uitvoering of ondersteuning van bedrijfsprocessen1 
2. ondersteuning van het management: 
3. deel van een produkt of dienst. 
We lichten deze toepassingsgebieden kort toe. 

Ad 1. Uitvoering of ondersteuning van bedrijfsproaessen. 
Bedrijfsprocessen in organisaties zijn gericht op produktie 
en afzet van goederen en/of diensten. Voor de uitvoering van 
deze processen zijn gedetailleerde gegevens nodig over alle 
invoer, doorvoer en uitvoer van de bedrijfsprocessen. Admi
nistratie van voorraden, debiteuren en crediteuren zijn 
hiervan bekende voorbeelden. Bij de ondersteuning van ver
koopprocessen zijn dat: de orderregistratie, registraties 
van klantgegevens en omzetgegevens. Als voorbeelden voor 
fabricageprocessen noemen we: informatiesystemen voor fabri
cage en werkvoorbereiding alsmede voor produktontwikkeling 
(Computer Aided Manufacturing en Computer Aided Design) • Een 
kenmerk van deze gegevensverwerkende systemen is, dat alle 
belangrijke mutaties in het bedrijfsproces worden geregi
streerd. Het verloop van de processen is met deie registra
ties te reconstrueren. Bij de uitvoering van deze processen 
kan men de gegevens raadplegen, die door een registratief 
systeem (Transaction Processing System, TPS) zijn verzameld 
en vastgelegd. De raadpleging en verwerking van gegevens 
voor bedrijfsprocessen zoals facturering, loonberekening, 
voorraadbewaking, enz., zijn ook vaak geautomatiseerd. In 
elke organisatie wordt 'kantoorwerk' verricht, dat wil 
zeggen vervaardigen, verzenden, opbergen en terugzoeken van 
brieven, formulieren, facturen, contracten, notulen en 
rapporten. Deze documentaire gegevensverwerking is al eeu
wenoud. Met behulp van computers en electronische tekstver
werkers kan deze arbeid veel effici~nter worden gereali
seerd. Het gebruik van de documentaire gegevens kan met 
behulp van geautomatiseerde systemen aanzienlijk worden 
verbeterd. Bij verzekeringsbedrijven en banken is deze 
documentaire gegevensverwerking zelfs de kern van het be
drijfsproces. Tenslotte speelt communicatie tussen de uit
voerders in de diverse, vaak geografisch gespreide bedrijfs
processen, een steeds belangrijkere rol. Geautomatiseerde 
communicatiesystemen vervullen daarbij een onmisbare rol. 

Ad 2. Ondersteuning van bet management. 
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Bedrijfsprocessen moeten in gang worden gezet, geco6rdineerd 
en gecontroleerd. Beheersing van een bedrijfsproces bestaat 
uit bijsturing bij afwijkingen ten opzichte van een gewenste 
toestand. Deze bijsturing is vaak volgens vooraf gespecifi
ceerde beslissingsregels uit te voeren. Er is dan sprake van 
een gestruatureerd beslissingsproces. De selectie, verwer
king en presentatie van de stuurgegevens voor een gestructu
reerd beslissingsproces is karakteristiek voor een informa-



tiesysteem voor operationele beheersing (Structural Decision 
System, SDS). Enkele voorbeelden van beheersingssystemen 
zijn: budgettering, voorraadbeheersing, voortgangsbewaking 
en liquiditeitsbewaking. De informatiebehoeften voor pro
grammeerbare beslissingen zijn objectief vast te stellen en 
deze informatie kan routine-matig en periodiek worden gepro
duceerd. Beheersingsinformatie is niet gericht op afzonder
lijke transacties in een bedrijfsproces, maar op trendinfor
matie over een reeks transacties gedurende een periode; 
bijvoorbeeld in de vorm van kengetallen, gemiddelde waarden, 
overschrijdingen van regelgrenzen, enz. Deze routine-matige 
procedures en beslissingsregels moet men van tijd tot tijd 
actualiseren. 
Voor de ondersteuning van het management bij zwakgestructu
reerde of zelfs ongestructureerde beslissingsprocessen, is 
het veel moeilijker een systematische informatievoorziening 
tot stand te brengen. De informatie is zeer persoonsgebon
den: de individuele manager werkt niet volgens vaste be
sluitvormingsprocedures en de informatievoorziening speelt 
slechts een bescheiden rol bij de beslissingsvoorbereiaing. 
om de beslisser te ondersteunen bij het maken van plannen, 
kan men 'what-if'-simulaties uitvoeren, evenals statistische 
analyses van historische gegevens. Voorts zifn bij 
planningbeslissingen ori~ntaties op de omgeving van de 
organisatie van belang. Zo zal een beslissing over een 
nieuwe produktjmarktcombinatie meer externe gegevens over 
afzetmarkt en concurrenten vereisen dan interne 
bedrijfsgegevens. Zijn de beslissingen meer van strategische 
aard, dan zal de informatievoorziening op de persoon van de 
manager en op de aard van het beslissingsprobleem afgestemd 
moeten zijn. 
De informatievoorziening voor tactische en strategische 
planning is in hoofdzaak beslissingsondersteunena (Decision 
Support System, DSS). De manager blijft de beslisser en 
benut een informatiesysteem bijvoorbeeld voor een snelle 
verwerking van cijferreeksen. Bij het merendeel van de 
beslissingen op tactisch en strategisch niveau spelen sub
jectieve oordelen en belangenafwegingen echter een grotere 
rol dan objectieve kwantitatieve metingen. Binnen het wer
kingsgebied van de managementondersteuning kan men dus 
verschillende vormen van informatievoorziening onderscheiden 
voor de verschillende typen beslissingsprocessen. 

Ad 3. Deel van een produkt of dienst. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe produkten en diensten gaat 
men meer gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden van de 
informatietechnologie. Reserveringssystemen voor luchtvaart
bedrijven of voor reisorganisaties voegen een nieuwe service 
toe aan hun oorspronkelijke produkt om daardoor het markt
aandeel en de rentabiliteit te vergroten. Geldautomaten van 
banken zijn een ander voorbeeld van produktinnovatie. De 
samenhang met de informatievoorziening voor de bedrijfspro
cessen is echter onmiskenbaar en vraagt om een visie op de 
informatievoorziening voor de gehele organisatie. 

Uit de geschetste toepassingen blijkt dat de verantwoordelijkheid 
voor de informatievoorziening niet alleen bij administrateurs, 
boekhouders en hoofden van computerafdelingen kan worden gelegd. In 
de steeds complexer wordende organisaties dient de informatievoor
ziening aandacht van de topleiding te krijgen, in dezelfde mate als 
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bij andere functionele werkgebieden zoals produktie, verkoop, 
personeel, financi~n, enz. Informatievoorziening is een essentiele 
produktiefactor in organisaties. We zullen de rol van de informa
tievoorziening binnen een organisatie kort schetsen aan de hand van 
de doeljmiddelen relaties. 

De primaire functie van een organisatie is de levering van goederen 
en diensten aan de maatschappij. De motieven voor de vervulling van 
die missie kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn. Ondernemingen 
laten zich hoofdzakelijk inspireren door de kansen op een inkomen 
voor alle participanten. Overheidsorganisaties zijn vooral gericht 
op het maatschappelijk belang. In beide situaties kan men de reali
satie van de primaire functie van een organisatie beoordelen met 
behulp van het criterium effectiviteit of doelgerichtheid. 

De kwaliteit van de samenwerking tussen mensen en middelen (de 
werkmethoden) bepaalt mede of men de doeleinden van een organisatie 
kan realiseren met zo weinig mogelijk inzet van mensen en middelen. 
De werking van een organisatie kan men beoordelen met het criterium 
efficiency of doelmatigheid. Binnen een organisatie vervult de 
informatievoorziening een ondersteunende rol, die we weer kunnen 
beoordelen met het criterium effectiviteit. De informatievoorzie
ning vervult als het ware een secundaire functie in een organisa
tie. Deze functie noemen wij effectief, zodra een ieder in de 
organisatie de gegevens ontvangt die nodig zijn voor de taakuit
oefening. Dan immers draagt de informatievoorziening optimaal bij 
aan het bereiken van de doelen van een organisatie. De wijze waarop 
men de informatievoorziening organiseert, be!nvloedt de efficiency 
ervan. 

Binnen de informatievoorziening kunnen we geautomatiseerde en 
handmatige gegevensverwerkende systemen onderscheiden. Automatise
ring van de gegevensverwerking kan gericht zijn op een verbetering 
van zowel effectiviteit als de efficiency van de informatievoorzie
ning. Zo gezien vervullen de geautomatiseerde systemen binnen een 
organisatie een tertiaire functie • In figuur 2.2. hebben wij de 
plaats van de informatievoorziening schematisch weergegeven. 

In deze studie richten wij ons op de effectiviteit en de efficiency 
van de informatievoorziening in organisaties. Afhankelijk van de 
rol die men toekent aan de informatievoorziening, kiest men de 
vormgeving of architectuur. Deze bestaat uit een structuur (samen
hang) van de diverse informatiesystemen, een organisatiestructuur 
voor de informatievoorzieningsfunctie en een antwerp van de tech
nische infrastructuur voor de gegevensverwerking en communicatie. 
Het begrip infrastructuur gebruiken we in de betekenis van 1blij
vende voorzieningen voor gemeenschappelijk gebruik' (Van Dale). 
Voorbeelden hiervan zijn het rijkswegennet, het telefoonnet en de 
drinkwatervoorziening. Een dergelijke infrastructuur maakt het 
mogelijk dat individuen en organisaties in de maatschappij optimaal 
functioneren. zou ieder voor zich deze voorzieningen moeten tref
fen, dan leidt dit tot hogere kosten en lagere kwaliteit van de 
afzonderlijke voorzieningen. Door gemeenschappelijke elementen van 
de informatievoorziening in een organisatie gezamenlijk te ontwik
kelen en te beheren, kan men eveneens de effectiviteit en efficien
cy verbeteren. Voorbeelden van gemeenschappelijke elementen die tot 
de infrastructuur behoren: 
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technische faciliteiten voor gegevensverwerking en communica
tie; 
databases voor gemeenschappelijk gebruik; 
methoden en gereedschappen voor systeemontwikkeling; 
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deskundig personeel voor de ontwikkeling en het beheer van 
de gegevensverwerkende systemen. 

2.3. Argumenten voor een informatiebeleid 

Voor zover organisaties al een uitgewerkte systematiek hanteren 
voor hun beleidsvorming, mist men hierin vaak de formulering van 
een beleid voor de informatievoorziening. Een informatiebeleid 
geeft de uitgangspunten en randvoorwaarden voor een toekomstige 
informatievoorziening. Een belangrijk uitgangspunt is het doel dat 
de leiding van een organisatie met de informatievoorziening wenst 
te bereiken. Informatie is immers geen doel op zich, maar een 
middel waarmee men een organisatie kan laten functioneren. In een 
informatiebeleid legt men vast welke werkgebieden in de organisatie 
bij voorrang voorzien moeten zijn van adequate informatie. Voorts 
legt men vast volgens welke principes men tot een betere informa
tievoorziening wil komen en met welke beperkingen men daarbij 
rekening zal moeten houden [4]. 
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Brevoord noemt als doelstelling voor de formulering van een infor
matiebeleid door het hoogste managementniveau in de organisatie: 
11Het waarborgen van een adequate informatievoorziening aan alle 
functionarissen in de onderneming, gegeven de verwachte interne en 
externe ontwikkelingen" [5, blz. 24]. Het gaat daarbij om de formu
lering van richtlijnen voor de ontwikkeling van een informatievoor
ziening, die exact is afgestemd op - via kritisch onderzoek als 
relevant erkende - informatiebehoeften. 
De in de literatuur genoemde argumenten voor een informatiebeleid 
groeperen we naar een vijftal gezichtspunten: 
1. effectieve informatievoorziening voor het management; 
2. ontwikkelingen in de informatietechnologie; 
3. relatie met het algemene beleid van een organisatie; 
4. efficiency van de informatievoorziening; 
5. gevolgen van automatisering voor personeel en organisatie. 
Elk van deze punten wordt in de hierna volgende subparagrafen kort 
toegelicht. 

2.3.1. Effectieve informatievoorziening voor het management 

Het management van ondernemingen en overheidsbedrijven wordt regel
matig geconfronteerd met een ontoereikende informatievoorziening. 
waarom krijgt een manager niet op tijd de informatie die hij nodig 
heeft? Het antwoord is veelal verbluffend simpel: de manager heeft 
vergeten een informatiesysteem te laten ontwikkelen, dat in zijn 
specifieke informatiebehoeften kan voorzien. De belangrijkste 
oorzaak daarvoor ligt veelal bij de manager zelf. Informatievoor
ziening werd en wordt nog steeds door vele managers gezien als een 
taak die men kan overlaten aan administrateurs dan wel aan automa
tiseringsspecialisten. In ieder geval beschouwen managers dit niet 
als een onderwerp waaraan men veel aandacht moet besteden. Indien 
men de ontwikkeling van informatiesystemen echter niet co6rdineert, 
leidt dit tot een informatievoorziening met de kenmerken van een 
lappendeken. Informatiesystemen voor tactische en strategische 
beslissingen ontbreken daarin gewoonlijk geheel. Ten onrechte gaat 
een manager er in deze situatie van uit, dat een administrateur of 
een afdeling voor geautomatiseerde gegevensverwerking in staat is 
om met de toevallig aanwezige gegevensverzamelingen zijn specifieke 
vragen te beantwoorden. Uit de administratie (boekhouding, salaris
administratie, facturering, enz.) zijn vooral gegevens over de gang 
van zaken in het verleden te halen en deze bieden het management 
slechts een achteruitkijkspiegel met een beperkt blikveld. Voor 
effectieve sturing is meer nodig dan een verantwoording over gedane 
zaken. De bestaande administratieve organisatie met een (deels) 
geautomatiseerde gegevensverwerking biedt in het algemeen een te 
smalle basis om een effectieve informatievoorziening voor het 
management op te bouwen. Informatie voor de beheersing van de 
bedrijfsprocessen en voor tactische en strategische besluitvorming 
maakt echter een wezenlijk andere aanpak van de informatievoorzie
ning nodig. 

De belangrijkste taak van het management is co~rdinatie van activi
teiten in en tussen de diverse werkgebieden binnen een organisatie. 
Voor die co6rdinatie is informatie nodig over: 

doelstellingen: •waar gaan we heen?• 
strategie: 'langs welke weg gaan wij?' 
capaciteiten: •welke middelen hebben wij?' 
omgeving: •waar zijn de anderen?' 
interne situatie: 'waar zijn wij?' 

Dit betekent voor vele organisaties 'uithuilen en opnieuw begin-
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nen'. De min of meer op zichzelf staande deelsystemen, in de vorm 
van administratieve processen en •eilandjes van automatisering•, 
zal men moeten vervangen door op elkaar afgestemde informatiedeel
systemen. Deze informatievoorziening loopt dwars door organisato
rische grenslijnen heen. Een informatiebeleid voor de organisatie 
als geheel moet deze afstemming mogelijk maken en vraagt derhalve 
de aandacht van de topleiding. Juist het ontbreken van een informa
tiebeleid draagt in belangrijke mate bij tot het falen van de 
informatievoorziening [6]. Dat deze mislukkingen ernstige gevolgen 
kunnen hebben, blijkt onder andere uit het jaarverslag van de 
Algemene Rekenkamer over 1984. Verscheidene automatiseringsprojec
ten bij de rijksoverheid op het gebied van de informatievoorziening 
krijgen daarin bepaald geen schoonheidsprijs. 

In hoofdstuk 5 geven we een samenvatting van diverse praktijkver
kenningen, waaruit blijkt, dat organisaties, die een informatiebe
leid formuleren en de ontwikkeling van informatiesystemen opnemen 
in een meerjarenplanning, vaker over een effectieve informatievoor
ziening beschikken dan organisaties zonder informatiebeleid [7]. 

2.3.2. Informatietechnologie: nieuwe toepassingen 

Snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie leiden tot een 
proliferatie van toepassingsgebieden binnen de organisatie. Naast 
de traditionele computertoepassingen in de financieel-economische 
gegevensverwerking zijn er nieuwe toepassingen ontwikkeld voor een 
tweede gebied, de automatisering ter ondersteuning van de beheer
sing van bedrijfsprocessen. Juist nu een grotere flexibiliteit in 
de produktie noodzakelijk is om op een voortdurend veranderende 
marktvraag te kunnen inspelen, is het snel ter beschikking hebben 
van gegevens voor beheersing van marketing- en produktieprocessen 
van strategisch belang. Het gaat hier om bestuurlijke automatise
ring ofwel automatisering van gegevensverwerking ter ondersteuning 
van het management. 

Een derde toepassingsgebied voor geautomatiseerde gegevensverwer
king is sterk in opkomst: de ondersteuning van het ontwerp van 
produkten, de teahnisahe voorbereiding en bijsturing van de fabri
cage, enz. De automatisering is hier een hulpmiddel bij de uitvoe
ring van technisch complexe bedrijfsprocessen. Deze ontwikkeling 
staat bekend als •computer aided engineering, design and manufac
turing'. 

Als vierde toepassingsgebied voor de automatisering noemen we de 
kantoorsystemen in enge zin, welke zijn gericht op tekstverwerking, 
agendabeheer, archivering van documenten, enz. Van Oorschot spreekt 
hier over •computerondersteund berichtenverkeer' [8]. Elk van deze 
ontwikkelingen leidt tot investeringen in niet op elkaar afgestemde 
apparatuur en programmatuur, waardoor uitwisseling van gegevens 
voor communicatie door de gehele organisatie bemoeilijkt wordt. 
Integratie van deze verschillende toepassingen door communicatie
netwerken is de volgende fase in de automatisering [9]. Deze inte
gratie vereist een lange-termijn visie op de technische infrastruc
tuur voor de informatievoorziening, waarbij de communicatie-netwer
ken een centrale rol spelen. In figuur 2.3 hebben we de samenhang 
tussen deze automatiseringstoepassingen schematisch weergegeven. 

Een organisatie zal een consistent investeringsbeleid voor de 
technische infrastructuur moeten voeren, dat de mogelijkheid open
laat ook in de toekomst van nieuwe informatietechnologie~n gebruik 
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fig.23 Samenha_ng tussen de automatiserings
toepassmgen. 

te maken. De integratie van de verschillende technologie~n is 
alleen mogelijk als de mensen in de organisatie met deze nieuwe 
technologie ervaring kunnen opdoen en kunnen wennen aan nieuwe 
werkwijzen. In het informatiebeleid zet het management een koers 
uit voor een gefaseerde en geleidelijke invoering van nieuwe infor
matietechnologie~n [10]. 

2.3.3. Relatie met het algemene beleid van een organisatie 

Brevoord wees er al op, dat de informatievoorziening zich ontwik
kelt tot een van de belangrijkste hulpmiddelen voor het management 
bij de handhaving van de continu!teit van een organisatie. Informa
tievoorziening levert een produkt dat van cruciaal belang is voor 
de overlevingskansen op langere termijn. Een effectieve informatie
voorziening is een resource, die de produktiviteit en effectiviteit 
van de belangrijkste werkgebieden van een organisatie wezenlijk kan 
be!nvloeden. Informatievoorziening gaat veel verder dan de admini
stratieve gegevensverwerking: deze raakt alle bedrijfsprocessen en 
moet ook daarop zijn afgestemd. Veranderingen van bedrijfsproces
sen, voortvloeiend uit het algemene beleid van een organisatie, 
vragen om een afstemming van de informatievoorziening op deze 
gewijzigde uitvoering en besturing. In het algemene beleid van een 
organisatie dient dan ook aandacht geschonken te worden aan de 
informatievoorziening. 
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De informatievoorziening is een afgeleide van het algemene beleid 
en moet afgestemd zijn op het beleid voor de andere functionele 
gebieden, waar nieuwe activiteiten andere informatiebehoeften met 
zich mee zullen brengen. Informatievoorziening dient immers niet 
opgezet te worden vanuit het heden en verleden, maar gericht te 
zijn op de toekomst. Bij de allocatie van de schaarse middelen van 
een organisatie, moet de topleiding de investeringen en kosten van 
de informatievoorziening afwegen tegen die van andere toepassingen. 

De informatietechnologie kan ook nieuwe mogelijkheden bieden voor 
een organisatie. Een organisatie moet zich afvragen of de informa
tietechriologie een succesfactor in de bedrijfsstrategie kan zijn. 
Derhalve volgt. hier geen separate beschouwing van de informatie
voorziening en de informatietechnologie maar een wisselwerking 
tussen 'business issues' en 'technological opportunities' [11]. 
Vooral voor organisaties waar gegevensverwerking een grote rol 
speelt in het primaire bedrijfsproces (banken) of waarde toevoegt 
aan het te leveren produkt of dienst, is het van belang om optimaal 
gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Diebold zegt bier
over: "Effective management of information will come from a new way 
of thinking about information, which is called information resource 
management (IRM) " [12, blz. 41]. Dit betekent dat de 
informatievoorziening beheerd moet worden zoals andere •corporate 
resources' (personeel, machines, gebouwen en geld). 

2.3.4. Efficiency van de informatievoorziening 

Een steeds groter deel van de kosten van de informatievoorziening 
in de organisatie bestaat uit kosten van geautomatiseerde gegevens
verwerking. In de achter ons liggende periode is de automatisering 
gekenmerkt door: 

een centraal beheer van alle automatiseringsfaciliteiten door 
computerspecialisten, die sterk zijn gericht op het benutten 
van de extra mogelijkheden van een nieuwe technologie (techno
logy push)7 
een ontwikkeling van op zichzelf staande geautomatiseerde 
systemen, zonder rekening te houden met de mogelijke samenhang 
tussen deze.deelsystemen [13). 

Indien tussen de werkgebieden, waarvoor informatiesystemen zijn 
ontwikkeld, geen harmonisatie van procedures, begrippen, enz. 
bestaat, is het alleen al om deze reden moeilijk om tussen de 
werkgebieden informatie uit te wisselen [14]. Volgens de gebruike
lijke methoden voor systeemontwikkeling ontwerpt men meestal speci
fieke definities en gegevensverzamelingen voor ~~n systeemtoepas
sing, zodat in verschillende gegevensverzamelingen over dezelfde 
gebeurtenissen en feiten anders gedefinieerde gegevens voorkomen. 
Zo krijgt men soms een verschillend antwoord op een vraag naar het 
aantal personeelsleden van de organisatie, afhankelijk van het 
informatiesysteem dat wordt geraadpleegd. Deze systemen leveren 
geen consistente informatie voor een co6rdinatie van de verschil
lende werkgebieden. 

Informatiesystemen die deels gebruik maken van dezelfde gegevens, 
doch deze elk afzonderlijk weer verzamelen en vastleggen, werken 
inefficiAnt en zijn niet effectief. Een steeds groter deel van de 
investeringen in apparatuur en programmatuur zal nodig zijn om het 
groeiende aantal gegevensverzamelingen over dezelfde zaken in stand 
te kunnen houden. 
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Een andere oorzaak van een ineffici~nte informatievoorziening ligt 
bij het 'onderhoud' van de informatiesystemen. Tot onderhoudsacti
viteiten rekent men alle aanpassingen aan bestaande systemen. De 
belangrijkste oorzaak van deze aanpassingen achteraf ligt bij de 
veranderde informatiebehoeften van gebruikers. Slechts 20% van de 
onderhoudskosten wordt veroorzaakt door het herstel van fouten 
tijdens de ontwikkelfase: 25% van de onderhoudskosten ontstaat door 
aanpassingen van de programmatuur aan gewijzigde apparatuur. Maar 
liefst 55% van de onderhoudskosten blijkt besteed te worden aan 
verbeteringen van de systemen (vooral· aanpassingen aan gewijzigde 
informatiebehoeften) [15]. 

Wij verwachten dat bij een toename van informatiesystemen voor 
ondersteuning van beheersing en planning, het onderhoud als gevolg 
van gewijzigde informatiebehoeften meer dan evenredig zal toenemen. 
Daarvoor zijn twee redenen aan te voeren. Ten eerste zijn bij de 
vaststelling van de systeemspecificaties voor managementinformatie
systemen communicatiestoringen tussen informatie-analisten en 
managers onvermijdelijk en zullen de opgeleverde systemen meestal 
niet geheel voldoen aan de wensen van de gebruikersjmanagers. Ten 
tweede zijn de informatiebehoeften van het management meer aan 
verandering onderhevig als gevolg van veranderingen in de omgeving 
en in de organieke structuur van een organisatie, dan de informatie 
die nodig is voor de uitvoering of ondersteuning van primaire 
bedrijfsprocessen. Het gevolg zal zijn dat een steeds kleiner deel 
van de ontwikkelcapaciteit voor nieuwe systemen gebruikt zal kunnen 
worden. 

Een betere selectie van ontwikkelprojecten, een vergroting van de 
aanpasbaarheid van nieuwe systemen en een verhoging van de produk
tiviteit van de systeemontwikkelaars door nieuwe ontwikkelmethoden 
en -gereedschappen, waarmee gebruikers zelf hun systemen kunnen 
ontwikkelen, bieden mogelijkheden om een dreigende software crisis 
in een organisatie te vermijden. Dit vraagt om een co6rdinerend 
beleid voor de systeemontwikkeling in een organisatie. Recente 
cijfers over de automatiseringskosten in de Nederlandse particu
liere bedrijven onderstrepen het belang van een goed management 
voor de systeemontwikkeling [16]. De automatiseringskosten bij 
deze bedrijven (9,4 miljard gulden in 1985) bestaan voor 47% uit 
personeelskosten en voor 26% uit apparatuurkosten. Van dit automa
tiseringspersoneel is ongeveer 35% ingezet voor onderhoud en ont
wikkeling van systemen. Vooral de component •onderhoud' moet men 
zoveel mogelijk verminderen, ten gunste van nieuwe systemen die 
gericht zijn op verbetering van de bedrijfsvoering. 

2.3.5. Gevolgen de van automatisering voor bet personeel 

De gevolgen van automatisering in een organisatie blijven niet 
beperkt tot het administratie- en automatiseringspersoneel. De 
verspreiding van de automatisering over de werkplekken neemt snel 
toe, zoals blijkt uit de automatiseringsstatistiek van het CBS 
[16]. Bij de particuliere bedrijven die in 1983 al computers hadden 
ge!nstalleerd, werden in 1985 45% meer •terminals' ge!nstalleerd 
waardoor de terminaldichtheid op 85 per 1000 medewerkers is 
gekomen. Deze verspreiding betekent voor vele medewerkers een 
verandering in hun werkomgeving. Zij zullen zich door opleiding en 
training de nieuwe werkwijze eigen moeten maken. De bereidheid om 
te veranderen zal echter verminderen zodra er arbeidsplaatsen 
dreigen te verdwijnen. Met name bij de automatisering van kantoor
en fabricageprocessen zien we een aanmerkelijke substitutie van 
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mensen door machines. Bestaande arbeidsplaatsen verdwijnen in snel 
tempo. Daarentegen ontstaat er een tekort aan gekwalificeerd 
personeel voor het ontwikkelen en gebruiken van de nieuwe infor
matiesystemen voor de diverse toepassingsgebieden in een organisa
tie. Deze veranderingen voor het personeelsbestand van een or
ganisatie zijn te ingrijpend om de beslissingen over automatisering 
over te laten aan automatiseringsspecialisten. Op directieniveau 
zal men het personeelsbeleid voor de organisatie en het infor
matiebeleid op elkaar moeten afstemmen. 

2.4. Methoden voor informatiebeleidsvorming 

De formulering van een beleid en de opstelling van meerjarenplannen 
om dit beleid om te zetten in acties, die worden begrepen en geac
cepteerd door medewerkers, is een vraagstuk waarmee vele organisa
ties worstelen. In een organisatie kunnen, naast het primaire doel 
om te blijven voortbestaan als organisatie, verschillende secun
daire doelstellingen worden nagestreefd. Beleidsvorming is een 
activiteit voor het toekennen van prioriteiten aan de soms tegen
strijdige secundaire doelstellingen, rekening houdend met een 
aantal principes, geschreven en ongeschreven wetten en andere 
randvoorwaarden. Voorts omvat beleidsvorming het aangeven van een 
weg waarlangs men de gekozen doeleinden wil bereiken en het begren
zen van de middelen die daarvoor in principe ter beschikking staan. 
De gekozen wegen en middelen om de doelen te bereiken vormen de 
toekomstige gedragslijn voor de organisatie: bet beleid. Door dit 
beleid op een tijdschaal uit te zetten, ontstaat een strategisch 
plan dat de weg naar het doel in etappen beschrijft [17]. 

Over de inhoud van het begrip informatiebeleid zijn in de recente 
Nederlandse literatuur nogal uiteenlopende opvattingen te vinden 
(4). In het algemeen reserveert men het begrip informatiebeleids
vorming voor het ontwikkelen van een visie op de informatievoorzie
ning. Het gaat om principe-uitspraken door de leiding van een 
organisatie over: 

de betekenis van de informatievoorziening en automatisering 
daarvan voor de organisatie; 
beperkingen en randvoorwaarden, die gelden bij de vormgeving 
van de informatievoorziening; 

de lijnen waarlangs sociale, economische, juridische, organisa
torische en technische vraagstukken, die met informatievoorzie
ning samenhangen, moeten worden aangepakt. 

Volgens Brevoord [5, blz. 31] moet men het informatiebeleid van een 
organisatie afleiden uit het beleid in de overige functionele 
werkgebieden. De informatievoorziening ondersteunt immers de be
drijfsvoering in een organisatie. De informatiebehoeften, die 
voortvloeien uit de aard van de huidige en de toekomstige bedrijfs
voering, zijn daarom het uitgangspunt voor een verbetering van de 
bestaande informatievoorziening. Het informatiebeleid vormt het 
kader voor de ontwikkeling van plannen gericht op een verbetering 
van de informatievoorziening. De ontwikkeling van informatieplannen 
verloopt analoog aan de ontwikkeling van andere bedrijfsplannen 
binnen een organisatie. In figuur 2.4 is Brevoord's opvatting 
schematisch samengevat. 

Zoals we in de voorgaande paragraaf al zagen, krijgen informatie
voorziening en informatietechnologie voor vele organisaties een 
strategische betekenis. Kriebel [18) wees al in 1968 op het stra
tegisch belang van geautomatiseerde informatiesystemen en pleitte 
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Bron: Brevoord [5], blz. 31. 

informatie
systeem 

voor een company computer strategy om een antwoord te qeven op twee 
vraqen: 

hoeveel zullen we de komende jaren investeren in automatise
ring?; 
hoe kunnen we de automatiserinq als concurrentiewapen hanteren? 

Bij de informatiebeleidsvorming kan men nieuwe toepassinqsmoqelijk
heden voor de automatiserinq op het spoor komen, die het beleid in 
de andere werkgebieden kunnen be!nvloeden. Er is derhalve sprake 
van een tweerichtinqsverkeer tussen het informatiebeleid en het 
beleid voor de andere, individuele werkqebieden. De moqelijkheden 
van de informatietechnoloqie be!nvloeden uiteraard ook het alqemene 
beleid van een organisatie.Volgens Kriebel moet het topmanagement 
richting geven aan de automatisering door een duidelijke formule
ring van: 

de op termijn te bereiken mijlpalen voor de organisatie; 
de richting van de systeemontwikkeling. 

Deze centrale co6rdinatie op beleidsniveau is nodig om de mogelijk
heden van de nieuwe informatietechnologie optimaal uit te buiten 
voor het realiseren van de uitqestippelde alqemene bedrijfsstrate
gie. Figuur 2.5 qeeft schematisch de relaties weer tussen een 
organisatiestrateqie en een strategie voor de automatisering (door 
Kriebel in 1968 noq computerstrategie genoemd). 

De zojuist geschetste afstemminq tussen informatietechnologie en 
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het algemene beleid (de bedrijfsstrategie) van een organisatie, is 
een van de belangrijkste uitspraken in een informatiebeleid. Het 
informatiebeleid geeft derhalve richtlijnen en uitgangspunten voor 
het ontwikkelen en aanschaffen van informatiesystemen en technische 
faciliteiten voor gegevensverwerking en communicatie. Zonder een 
informatiebeleid is selectie en prioriteitsbepaling van automatise
ringsprojecten een toevallige resultante van: 

een beperkte visie op de mogelijkheden van informatiesystemen 
bij de gebruikers van de huidige systemen~ 
de beslissingsmacht van bepaalde gebruikersgroepen en managers~ 
de kwaliteit van de communicatie tussen het topmanagement en de 
automatiseringsstaf. 

Juist de strategisch belangrijke gebieden in een organisatie hebben 
een hoge prioriteit bij het ontwikkelen van nieuwe informatiesyste
men. Het topmanagement kan als enige deze gebieden aangeven en het 
informatiebeleid formuleren. 
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In de informatiekundige literatuur Z~Jn slechts enkele publicaties 
over methoden voor informatiebeleidsvorming te vinden. Uitgaande 
van het proces van algemene strategievorming (Steiner [19]) geven 
McLean en Soden een beschrijving van de activiteiten voor een 
proces van informatiebeleidsvorming (zie paragraaf 2.4.1). King 
behandelt gedetailleerd het afstemmingsproces tussen een strategie 
voor de informatievoorziening en de bedrijfsstrategie (zie para
graaf 2.4.2). Een gedetailleerde methode voor informatiebeleidsvor
ming is door het adviesbureau van James Martin ontwikkeld en ook in 
Nederland bij ondernemingen en overheidsinstellingen praktisch 
toegepast. Deze methode voor informatiebeleidsvorming is de eerste 
stap in een veelomvattend ontwikkelingstraject voor informatiesy
stemen, dat door Martin Information Engineering wordt genoemd [20, 
blz. 83]. In paragraaf 2.4.3 geven we een korte samenvatting van 
deze beleidsvormingsmethode. 

Elk van deze hierna te behandelen methoden voor informatiebeleids
vorming gebruikt de term informatiestrategie om daarmee te bena
drukken dat het gaat om de bepaling van de richting voor de infor
matievoorziening. De informatievoorziening moet letterlijk 'ge
richt' worden op de doelstellingen, de strategie~n en functionele 
structuur van de organisatie. In de navolgende tekst gebruiken wij 
daarom de begrippen informatiebeleid en informatiestrategie naast 
elkaar. 

2.4.1. Information Strategic Planning Framework (ISPF) 

McLean en Soden [21] beschrijven welke activiteiten nodig z~Jn om 
in een organisatie een informatiestrategieplan op te stellen. Zij 
baseren zich op een groot aantal Amerikaanse publicaties over 
informatieplanning (tot 1975). Daarnaast inventariseerden zij de 
praktijkervaringen van een aantal automatiseringsmanagers van grote 
(Amerikaanse) ondernemingen en organisaties. Volgens drie auteurs 
is het belangrijkste doel van informatiebeleidsvorming het afstem
men van de informatiestrategie op het lange-termijn ondernemings
plan. Deze beleidsvorming bestaat uit de volgende stappen: 
1. ontwikkelen van een visie op de rol van informatievoorziening; 
2. kiezen van doelstellingen voor de informatievoorziening; 
3. kiezen van een strategie; 
4. opstellen van richtlijnen. 
Elk van deze punten zullen we hierna kort bespreken. 

Ad 1. Ontwikkelen van een visie op de rol van de 

20 

informatievoorziening 
Het topmanagement dient zich te bezinnen op de opdracht, die 
de informatievoorziening binnen de organisatie moet vervul
len. Welke bijdrage aan de bedrijfsvoering verwacht het 
management? Dit hangt nauw samen met de aard van het be
drijfsproces en de complexiteit van de besturing daarvan. Zo 
zal de informatievoorziening voor de bedrijfsvoering bij 
banken, verzekeringsbedrijven, levensmiddelendistributie en 
vervoersbedrijven van cruciaal belang zijn. Deze bedrijven 
kunnen juist door gebruik te maken van de nieuwe informatie
technologie concurrentievoordelen behalen en baseren hun 
business strategy deels op de mogelijkheden van de nieuwe 
informatietechnologie. Een visie op de rol van informatie
voorziening kan als volgt zijn geformuleerd: 'De informatie
voorziening moet bijdragen aan een efficiency-verhoging van 
de uitvoerende processen, een vergroting van het marktaan
deel en aan een slagvaardiger strategische ondernemingsplan
ning'. 



Ad 2. Kiezen van doelstellingen voor de informatievoorziening 
Om vast te kunnen stellen wat men binnen een overzienbare 
termijn bereikt wil hebben, is het nodig zich een beeld te 
vormen van de mogelijkheden en risico's voor de toekomstige 
informatievoorziening. Daarbij neemt men onder meer de 
volgende punten in beschouwing: 

de doeleinden, strategie, richtlijnen en plannen van de 
organisatie als geheel; 
externe kansen en bedreigingen voor de organisatie; 
de effectiviteit van de huidige informatievoorziening 
voor de verschillende functionele werkgebieden in de 
organisatie; 
nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie. 

De doelstellingen van de informatievoorziening moet men zo 
direct mogelijk koppelen aan de doelstellingen en strategie 
van de organisatie als geheel. Dit kan betekenen dat ook een 
op korte termijn te bereiken doelstelling een essenti~le 
bijdrage aan de realisering van de bedrijfsstrategie kan 
bieden. Zo'n doelstelling kan als volgt geformuleerd zijn 
[21, blz. 86): "Develop information systems and services for 
management that, 

are necessary to the business as a result of external 
requirements imposed on the organization, have high 
strategic value, suppbrt business planning and decision
making efforts, andjor provide benefits in automating 
routine activities; 
help meet the projected customer service levels to be 
attained by a major competitor; 
ensure integrity of data and, where justified by need, 
ease of their accessibility; 
eliminate the generation of routine reports unless they 
serve a specific, valuable purpose not easily satisfied 
in other ways; 
evolve towards an interlinked network of management 
support systems and services on a pay-as-you-go basis". 

Ad 3. Kiezen van een strategie 
Voor elke geformuleerde doelstelling stelt men vast langs 
welke weg men deze wil bereiken. Daarbij kan men bijvoor
beeld de volgende soort richtingen aangeven: 

participatie van de gebruikers bij de ontwikkeling en 
het beheer van informatiesystemen; 
de informatietechnologie die men wil gebruiken; 
type systemen en 'informatiediensten• die men wenst; 
opleiding en training van het automatiseringspersoneel; 
organisatie-principes voor de informatievoorziening. 

Ad 4. Opstellen van richtlijnen 
Een onmisbaar element in het informatiebeleid is de vast
stalling van richtlijnen, die men bij de realisering van de 
toekomstige informatievoorziening in acht moet nemen; bij
voorbeeld voor de vorming van projektgroepen en stuurgroe
pen, de procedures voor selectie van leveranciers, standaar
disatie van apparatuur en programmatuur. Het management 
geeft richting aan het proces van ontwerpen van de systemen 
voor de informatievoorziening en aan het proces van verande
ren van de beheersstructuur voor deze informatievoorziening. 
Essentieel zijn de richtlijnen voor het nemen van beslissin
gen over automatiseringsinvesteringen en over het inzetten 
van de schaarse automatiseringsmiddelen en mensen voor de 
ontwikkeling van de verschillende systemen. 
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Nadat op deze W~Jze de doelatellingen, atrategie@n en richtlijnen 
Z~Jn vaatgeateld, kan men beginnen met de planning van de verande
ringen in de informatievoorziening. Hierbij onderscheiden McLean en 
Soden in hun raamwerk plannen voor de lange, middellange en korte 
termijn. 

2.4.2. Strategy Set Transformation (SST) 

King [22] ontwikkelde een werkwijze om de informatieatrategie af te 
atemmen op de algemene strategie van de organisatie. Een verzame
ling elementen uit het strategisch beleid van een organiaatie 
(organizational ~trategy set) wordt als uitgangspunt genomen en 
getransformeerd ~n een verzameling elementen van een informatie
strategie (systems strategy set). De informatiestrategie is bij 
deze methode dus per definitie afgeleid van de strategie van de 
organisatie, hetgeen hetgeen de naam Strategy Set Transformation 
treffend tot uitdrukking wordt gebracht. 
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SYSTEMS STRATEGY SET 

strategic Systems Mission 

To permit the efficient and effective assessment of alternative 
business strategies in terms 
objectives using the best of 
managerial judgement. 

Strategic Systems Objectives 

of organization's mission and 
available data to complement 

so
1

: To permit the prediction and assessment of the potential 
performance of prospective new products based on histori
cal data and the proposed characteristics of the products 

col- o6, s3, A2) 

so2 : 

S03: 

To 

of 

Asl 

facilitate the effective identification and assessment 
potential acquisition candidates (01 , o2 , 0 6 , s 1 , A

2
, 

To provide a capability for the continuous monitoring of 
overall performance and the degree to which organizational 
objectives are being achieved (A1, A2 , A4). 

Strategic Systems Constraints 

sc1 : The availability of funds for systems development may be 
significantly reduced in periods of business downturns (A5 
) . 

sc2 : The overall strategic decision support system must provide 
the capability for managers at corporate, business unit, 
and divisional level to obtain and use performance data at 
the relevant organizational level (A4 , so3). 

Strategic Systems strategies 

Design 
may be 
(SC1). 

systems on modular basis (SC1). Design so that benefits 
directly derived from each module as it is completed 

Developed "performance and objectives data base" and related 
subsystems initially (S03 , sc1). 

f:ig2.7IVoorbeeld van een informatiesfrategie 

Bron: King [22]. 
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De werkwijze bestaat uit twee fasen. Eerst stelt men vast uit welke 
elementen de strategie van de organisatie bestaat. Dit kan blijken 
uit een formeel strategisch plan of uit beleidsuitspraken van het 
topmanagement. Indian er geen duidelijke strategie is geformuleerd, 
zal men dit alsnog moeten doen alvorens een informatiestrategie te 
formuleren. King geeft gedetailleerde richtlijnen voor het ontwik
kelen van een strategie voor een organisatie, doch dit valt buiten 
het proces van informatieplanning. 

In een strategisch plan legt het topmanagement de opdracht vast 
waarvoor de organisatie staat (mission). Dit is het antwoord op de 
vraag, 'Wat zijn we voor een organisatie?' Verder bepaalt de top
leiding hoe suocesvol men als organisatie wil zijn in het vervullen 
van deze missie en legt deze visie vast in doelstellingen. Dit 
geeft een antwoord op de vraag 'Wat willen we op korte termijn 
bereikt hebben?' Voorbeelden van deze organizational objectives 
zien we in figuur 2.6. De diverse belangengroepen in en rond de 
organisatie hebben een verschillende interesse voor deze doelstel
lingen. Per doelstelling zijn de belangrijkste belanghebbenden met 
de volgende afkortingen aangegeven: Cu: customers; Cr: creditors; 
E: employees; M: management; S: stockholders; G: government; 
P: public. 

Voor de realisering van elk van deze doelstellingen formuleert men 
een of meer strategie~n in termen van een globale richting die men 
wenst te volgen voor de organisatie als geheel (zie figuur 2.6). 

In de tweede fase stelt men per element uit de organizational 
strategy set vast, welke elementen van de informatiestrategie 
daarvoor van belang Z1Jn. King onderscheidt de volgende elementen 
binnen een informatiestrategie: 

doeleinden van de informatievoorziening die in kwantitatieve of 
kwalitatieve termen kunnen zijn geformuleerd; 
beperkingen van interne en externe herkomst die bij de ontwik
keling van informatiesystemen in acht moeten worden genomen; 
ontwerpstrategie~n, die richting geven aan de werkwijze van 
systeemontwerpers en die de prestatie-eisen voor de systemen in 
qlobale termen defini~ren. 

Figuur 2.7 geeft voorbeelden van deze drie elementen en de relaties 
met de elementen van de organisatiestrategie uit figuur 2.6. 

Er zijn in principe vele informatiestrategieen mogelijk bij een 
gegeven organisatiestrategie. De meest re~le alternatieven worden 
ter beoordeling aan het management voorgelegd. De gekozen informa
tiestrategie geeft het management een kader om specifieke systeem
voorstellen van gebruikersgroepen of automatiseringsstaf te beoor
delen. Voorstellen die gericht zijn op de informatievoorziening 
voor strategisch belangrijke bedrijfs- en besturingsprocessen 
krijgen een hoge prioriteit. 

2.4.3. Information Strategy Planning (ISP) 

Information Strategy Planning is ontwikkeld door het adviesbureau 
James Martin Associates [23) om de planning van de informatiesyste
men te laten aansluiten op de strategische visie van het topmanage
ment van een organisatie. Door op beleidsniveau de gehele informa
tievoorziening te co6rdineren, kan men de mogelijkheden van de 
nieuwe informatietechnologie voor de belangrijkste taken van de 
organisatie optimaal benutten. Het topmanagement formuleert de 

24 



uitgangspunten en ranavoorwaaraen voor de vormgeving van de toekom
stige informatievoorziening. Binnen het kader van dit informatie
beleid en een daarmee samenhangend automatiseringsbeleid, kan men 
samenhangenae projecten defini~ren voor de realisering van systemen 
voor gegevensverwerking en communicatie. Tijdens het proces van 
informatiestrategievorming vindt een afstemming plaats van de 
strategie~n voor systeemontwikkeling, technische infrastructuur en 
organisatie van de informatievoorziening. 

Martin [24] plait voor de bouw van informatiesystemen rond gemeen
schappelijk te gebruiken gegevensverzamelingen, omdat de nieuwe 
informatietechnologie!n op datacommunicatie zijn gericht. Gegevens
soorten die in een organisatie een rol spelen, blijken weinig te 
veranderen te zijn. Immers onderwerpen waarover men in een organi
satie iets wil weten (klanten, artikelen, personeel, machines, 
materialen, enz.) blijven gewoonlijk gedurende langere tijd dezelf
de. Slechts de waarde van deze items verandert voortdurend, evenals 
de combinaties, waarin men daze gegevens gepresenteerd wil zien. 
Gegevens die bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik door vele 
afdelingen, moeten dan ook voor de organisatie als geheel ter 
beschikking staan. De informatiestrategie wordt daarom gebaseerd op 
de samenhang van die gegevens, die in een organisatie een wezenlij
ke rol spelen. 

De ISP-methode is afgeleid van de dataplanning-methode van Martin 
[24], maar legt het accent in het bijzonder op een bewustwording 
bij het topmanagement, dat informatie strategische betekenis kan 
hebben voor hat functioneren van de organisatie, zowel intern als 
extern. Alleen als hat topmanagement inziet dat informatievoorzie
ning een succesbepalende factor is voor de realisering van de 
bedrijfsstrategie, kan de noodzakelijke betrokkenheid en inzet van 
topmanagers worden verkregen bij het tot stand brengen van een 
effectieve informatievoorziening. 

Voor de ontwikkeling van een informatiestrategie geeft de ISP
methode de volgende fasering: 
1. planning van het ISP-project; 
2. verkennen van de organisatie en de bedrijfsstrategie; 
3. vaststellen van functionele eisen; 
4. ontwerpen van een architectuur voor de toekomstige informatie-

voorziening; 
5. ontwerpen van een uitvoeringsstrategie. 

In figuur 2.8 zijn deze fasen schematisch weergegeven. Er wordt in 
deze aanpak voor de verschillende fasen een onderscheid gemaakt 
tussen drie aspecten: organisatie, technische infrastructuur en 
informatiesystemen. In het kader van de vaststelling van een infor
matiestrategie worden de activiteiten binnen elk van deze fasen 
slechts globaal uitgevoerd. Het gaat meer om het vinden van de 
richting voor de toekomstige informatievoorziening als geheel, dan 
om een concrete afbakening van informatiesystemen met hun onderlin
ge samenhang. Dezelfde activiteiten kan men gedetailleerd uitvoeren 
in een vervolgstudie die gericht is op een planning van systeemont
wikkelingsprojecten (zie voor een uitwerking hiervan hoofdstuk 
3.3). We lichten de genoemde fasen hierna toe. 

Ad 1. Planning van het ISP-project 
Een belangrijke factor voor het succes van een ISP-project 
is de betrokkenheid van het management van de organisatie 
[26, blz.6]. voor de uitvoering van een ISP-studie wordt een 
planningteam samengesteld uit enkele managers met een brede 

25 



Fase Aspect en 
orgonisofie I technisch systeem 

,, 
plan 

ISP project 

,. 
verkennen j t t orgonisotie en 
strotegie 'orgonisofie j I technische informofie j I.S. functie in frostructuur struktuur , 

vostsfellen 
functionele + + eisen kwoliteif in forma fie 

gegevensver- behoeften en ,, werkende syst. prioriteifen 

onfwerpen 
orchitectuur 

in forma fie + • vaorziening 
1
4

orgonisofie I I fechnische I in forma tie 
orchi tee tuur orchitectuur orchifecfuur ,, 

ontwerpen ,r 
uitvoeri~s-

J shsteem j strafegte 
ore itectuur 

1r 
informatie 

sfrategieplan 

fig.2.8J Fosen ineen ISP-plan 

26 



kennis van de gehele organisatie, een informatiedeskundige 
en een doortastend teamleider. Voor het overdragen van de 
methode en het begeleiden van het gehele planningproces 
wordt een adviseur aan het team toegevoegd. De belangrijkste 
activiteit tijdens deze fase is het afbakenen van bet gebiea 
dat in de studie wordt betrokken en het vaststellen van de 
beoogde resultaten van de informatiestrategieplanning. Voor 
het gehele project dient vooraf een realistische tijdschat
ting gemaakt te worden waarbij de doorlooptijd niet veel 
langer dan 3 maanden mag zijn. Een korte doorlooptijd is een 
voorwaarde om het management en de vele medewerkers uit de 
organisatie, die bij de detailanalyses worden ingezet, 
gemotiveerd te houden. 

Ad 2. Verkennen van de organisatie 
Huiaige strategie 
Een belangrijk doel van een analyse van de huidige strategie 
is inzicht te krijgen in de (gewenste) toekomstige positie 
en werkwijze van de organisatie als geheel en de rol die de 
informatievoorziening daarin moet spelen. Uitgangspunt voor 
deze analyse is het lange-termijn plan van de organisatie, 
waarin zijn vastgelegd de missie van de organisatie, de te 
bereiken doeleinden en de uitgestippelde weg om deze te 
bereiken. De informatievoorziening zal aan de realisatie van 
dit plan moeten bijdragen. Een analyse van de bedrijfsstra
tegie en van de succesbepalende activiteiten, geeft het 
management reeds een beeld van het strategisch belang van 
informatievoorziening. Daarbij kijkt men ook naar de moge
lijkheden die de informatietechnologie biedt, om een voor
sprong op de concurrenten te bereiken. 
Huiaige organisatie 
Een algemeen inzicht in de structuur van de huidige organi
satie is nodig om de belangrijkste bedrijfsprocessen en 
hoofdfuncties te onderkennen en te achterhalen wie het 
projectteam kan informeren over de kwaliteit van de huidige 
informatievoorziening. Bijzondere aandacht krijgt de verde
ling van verantwoordelijkheden en de samenwerking tussen 
informatieproducerende en informatiegebruikende afdelingen. 
Deze organisatiekenmerken hebben een grote invloed op de 
kwaliteit van de bestaande informatievoorziening. 
Huiaige technische infrastructuur 
De bestaande faciliteiten voor gegevensverwerking en commu
nicatie worden ge!nventariseerd en geplaatst tegen de histo
rische achtergrond van de automatisering in deze organisa
tie. Het huidige beleid op het gebied van de technische 
infrastructuur wordt eveneens geanalyseerd. 
Globale informatiestructuur 
Een voorlopige en globale informatiestructuur wordt vastge
legd om een kader te scheppen voor de te houden interviews 
en het te onderzoeken gebied af te bakenen. Deze globale 
informatiestructuur bestaat uit: 

een beschrijving van functionele werkgebieden in een 
organisatie (in ISP business functions genoemd), die in 
belangrijke mate bijdragen tot de doelrealisatie: bij
voorbeeld verkoop, produktie, research, personeelsdienst 
en inkoop; 
een beschrijving van aandachtsgebieden binnen en buiten 
de organisatie (in ISP subject areas genoemd). Het gaat 
hierbij om zaken die een belangrijke rol spelen in de 
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bedrijfsvoering en waarover men ge!nformeerd wil z~Jn: 
bijvoorbeeld klanten, produkten, grondstoffen, afdelin
gen, machines en leveranciers. 

Ad 3. Vaststellen funationele eisen 
Beoordeling van de informatiesystemen 
Bij de beoordeling van bestaande en in ontwikkeling zijnde 
systemen kijkt men onder andere naar: 

de mate waarin de bestaande gegevensverwerkende systemen 
de gegevens over de belangrijke onderwerpen kunnen ver
strekken~ 
de kwaliteit van de informatievoorziening~ 
de kwaliteit van de gegevensverwerkende systemen en de 
onderlinge relaties tussen deze systemen~ 
de ouderdom van de bestaande systemen. 

vaststellen informatiebehoeften en prioriteiten 
Door middel van interviews met woordvoerders voor de belang
rijkste functionele werkgebieden worden de informatiebehoef
ten in kaart gebracht. De ge!nterviewden geven aan in welke 
mate de bestaande systemen voorzien in informatie over 
doeleinden, prestatiemeting en succesbepalende factoren 
binnen deze activiteitsgebieden. Dit geeft een beoordeling 
van de effectiviteit van de informatievoorziening. Op deze 
W~Jze kan men de essenti~le tekortkomingen in de bestaande 
informatievoorziening vaststellen en kan het management 
verder onderzoek hierop richten. 

Ad 4. Ontwerpen van een arahiteatuur voor de toekomstige informa
tievoorziening 
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Informatie-arahitectuur 
Ontwerpen van een informatie-architectuur heeft tot doel de 
relaties tussen gegevens, activiteiten en organisatie-eenhe
den (afdelingen, diensten, enz.) in kaart te brengen. Het is 
een globale beschrijving van de organisatie, gezien door de 
informatiebril. Dit globale bedrijfsmodel wordt in de ISP
methode een informatie-architectuur genoemd. 

Een eerste stap in het ontwerpen van een informatie-archi
tectuur is de decompositie zowel van activiteitsgebieden in 
bedrijfsfuncties, als van aandachtsgebieden in gegevens
klassen. De eerder beschreven activiteitsgebieden (zie onder 
punt 2) worden nader gedetailleerd tot 30 ~ 80 bedrijfsfunc
ties. Een bedrijfsfunctie is een verzameling bedrijfsproces
sen gericht op een aspect van de bedrijfsvoering. Bijvoor
beeld in het activiteitsgebied 1verkoop 1 kent men onder 
andere de bedrijfsfuncties 'klantenbeheer' en •orderbehande
ling'. De orderbehandeling kan soms nog worden onderverdeeld 
in offertebehandeling, voortgangsbewaking, orderacceptatie 
en facturering. In een relatie-matrix legt men vast welke 
organisatorische eenheden betrokken zijn bij de uitvoering 
van de bedrijfsfuncties. Ook de geografische plaats van deze 
bedrijfsfuncties wordt in kaart gebracht met het oog op de 
communicatie-infrastructuur. Door de ge!nventariseerde 
informatiebehoeften met de toegekende prioriteiten (zie 
onder punt 3) te relateren aan de bedrijfsfuncties krijgt 
men een inzicht in het strategisch belang van een informa
tievoorziening voor de diverse bedrijfsfuncties. 
De belangrijke aandachtsgebieden van een organisatie (sub
ject areas~ zie onder punt 2) worden nader gedetailleerd tot 
20 ~ 40 klassen van gegevens over de onderwerpen waarin men 



is ge!nteresseerd, bijvoorbeeld klantgegevens en artikelge
gevens. In de ISP-methode worden deze gegevensklassen enti
teittypen genoemd. Naar onze mening is dit verwarrend, omdat 
het begrip entiteittype in het algemeen bij de meer gede
tailleerde analyses voor datastructurering wordt gebruikt. 
Binnen een informatiestrategieplanning kan men echter vol
staan met 20 A 40 gegevensklassen voor een gehele organisa
tie. Dit vereist een veel minder gedetailleerde gegevensana
lyse. Tussen deze gegevensklassen bestaan relaties; zo 
bestellen klanten artikelen en artikelen worden aan klanten 
gefactureerd. De gegevensklassen en de meest voorkomende 
relaties daartussen worden in een globaal gegevensmodel voor 
de gehele organisatie vastgelegd. Dit globale model is niet 
bedoeld als uitgangspunt voor een antwerp van gegevensver
zamelingen of sub databases. 

Welke organisatorische eenheden ge!nteresseerd zijn in welke 
gegevensklassen kan men eveneens vastleggen. Zo ook wie, 
volgens de bestaande organisatiestructuur, verantwoordelijk 
is voor het vastleggen en veranderen van de gegevens en wie 
van deze gegevens gebruik maakt. Om een inzicht te krijgen 
in de complexiteit van de communicatie kan men ook de geo
grafische plaats van de betrokkenen bij elke gegevensklasse 
in kaart brengen. Geheel onafhankelijk van de organisatie
eenheden kan men tot slot de relaties tussen bedrijfsfunc
ties en gegevensklassen weergeven: welke bedrijfsfuncties 
gebruiken enjof wijzigen gegevens uit welke gegevensklassen, 
gelet op de aard van de bedrijfsprocessen die binnen de 
diverse bedrijfsfuncties plaatsvinden. Deze analyse vormt 
een uitgangspunt bij het antwerp van een informatiesystemen
architectuur. 

Globale architectuur van de informatiesystemen 
In deze stap stelt men vast welke potenti~le informatiesy
stemen onderscheiden kunnen worden op basis van de relaties 
tussen gegevensklassen en bedrijfsfuncties. Door samenvoe
ging van bedrijfsfuncties, die met eenzelfde frequentie 
gegevens uit de diverse gegevensklassen nodig hebben, worden 
in de ISP-methode de potenti~le informatiesystemen in vier 
categorie~n onderscheiden: 

transaction processing (supporting daily operations) ; 
monitoring and control (supporting control of opera
tions) ; 
planning and analysis (supporting tactical decisions) ; 
strategic (supporting strategy issues) . 

De potenti~le informatiesystemen uit de vier categorie~n kan 
men, op basis van het criterium 'onderlinge samenhang en 
minimalisatie van de gegevensuitwisseling', tot een beperkt 
aantal (10 tot 20) informatiegebieden samenvoegen. De vast
stelling van informatiegebieden is een essentieel deel van 
de ISP-methode. Bij de ontwikkeling van een effectieve 
informatievoorziening staat de interactie en gegevensuitwis
seling tussen informatiegebieden centraal. Dit voorkomt dat 
men informatiesystemen gaat ontwikkelen voor specifieke 
bedrijfsfuncties zonder rekening te houden met de informati
sche relaties met andere reeds ontwikkelde of nog te ontwik
kelen systemen. De interacties tussen informatiegebieden 
z~Jn minimaal. Een informatiestrategieplan geeft een inde
ling in informatiegebieden met een minimale interactie. Deze 
irtformatiegebieden, die in de ISP-methode business areas 
worden genoemd, komen in aanmerking voor gedetailleerde 
vervolgstudies. 
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Technische architectuur 
Bij informatiestrategieplanning kan men nog geen concrete 
technische infrastructuur ontwerpen. Daarvoor zijn meer 
gedetailleerde studies nodig. Wel kan men de gewenste auto
matiseringsrichting aangeven, omdat elke systeemcategorie 
een specifieke technische omgeving vraagt. Voor de uitvoe
rende (primaire) processen van de organisatie kan men bij
voorbeeld denken aan automatisering van produktontwerp (CAD} 
of van het fabricageproces (CAM). Bij besturingsprocessen 
kan gedacht worden aan automatisering van de logistieke 
beheersing. Voor de ondersteuning van de communicatie in een 
kantoor of tussen verschillende vestigingen, kan men denken 
aan computergestuurd berichtenverkeer. Voor elk van de 
afgebakende informatiegebieden geeft men aan in welke mate 
nieuwe informatietechnologie~n een bijdrage kunnen leveren 
aan het beter functioneren van de organisatie. 

Organisatie-architectuur 
In de organisatie-architectuur legt men het beleid vast voor 
de organisatorische vormgeving van de informatievoorziening. 
Belangrijke thema's zijn: 

centralisatie of decentralisatie van het information 
resource management; 
richtlijnen voor bijstelling van strategieplannen1 
organisatorische uitgangspunten voor de toekomstige 
informatievoorziening; 
servicebeleid voor de functie informatievoorziening. 

Ad s. Ontwerpen van een uitvoeringsstrategie. 
In de laatste fase van een !SF-project worden richtlijnen 
vastgesteld voor de uitvoering van vervolgstudies, die 
vooral op het ontwerpen van een systemenarchitectuur voor 
elk informatiegebied zijn gericht. In het concept Informa
tion Engineering van James Martin wordt dit de Business Area 
Analysis (BAA) genoemd. 

Een belangrijk thema in een uitvoeringsstrategie is de 
bepaling van een volgorde, waarin voor elk informatiegebied 
de detailstudie voor de architectuur van de informatievoor
ziening uitgevoerd gaat worden. Deze prioriteitsstelling 
wordt in grote mate bepaald door de te verwachte verbeter
ingen voor succesbepalende activiteiten in de organisatie. 
De volgorde van de ontwikkeling hangt ook af van zaken, 
zoals de logische samenhang tussen informatiegebieden en 
tijdige beschikbaarheid van een technische infrastructuur en 
goed opgeleid personeel. Richtlijnen voor verandering van de 
informatievoorziening hebben betrekking op de realisatieter
mijn, de personele en financi~le consequenties, de vorming 
van projectteams, enz. 

De ontworpen architectuur voor de informatievoorziening en 
de uitvoeringsstrategie worden in het definitieve informa
tiestrategieplan vastgelegd en overgebracht aan alle betrok
kenen in de organisatie. Het geeft de koers aan die men de 
komende jaren wil volgen om de strategische doelstellingen 
van de organisatie te realiseren. 

2.5. Informatiestrategieplanning 

De hiervoor behandelde methoden voor informatiebeleidsvorming Z~Jn 
hoofdzakelijk gericht op de vaststelling van een informatiestrate
gie. 
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Strategische planning is volgens Anthony [25], de besluitvorming 
over het veranderen van doeleinden, over de middelen om deze doel
einden te bereiken en over de beleidslijnen voor de verwerving, het 
beheer en de inzet van deze middelen. Het resultaat van een strate
gisch besluitvormingsproces voor de informatievoorziening van een 
organisatie, wordt vastgelegd in een informatiestrategieplan. Dit 
plan bevat duidelijke uitspraken van de topleiding over de verande
ringsrichting voor de informatievoorziening op korte en langere 
termijn. Als zodanig vormt het informatiestrategieplan een brug 
tussen enerzijds de algemene bedrijfsstrategie van een organisatie 
en anderzijds de plannen voor nieuwe informatiesystemen, voor een 
reorganisatie van de informatievoorziening en voor een wijziging 
van de infrastructuur. 

Amerikaanse onderzoekers [26] pleitten al in het begin van de jaren 
zeventig voor een strategische visie op de ontwikkeling van infor
matiesystemen. "To receive the greatest benefit from limited re
sources, it is essential that information systems be developed in 
areas that are critical to the success of the organization" [46, 
blz.9]. Opvallend is de 'top down' benadering, waarbij men uitgaat 
van de succesbepalende werkgebieden van een organisatie als geheel. 
Per gebied inventariseert men de potenti~le verbeteringen in de 
bedrijfsvoering, die door middel van informatiesystemen zijn te 
bereiken. Men kan dan het strategisch belang van verschillende 
informatiesystemen afwegen en prioriteiten stellen voor de toewij
zing van mensen en middelen om de ontwikkeling en het beheer van 
deze systemen mogelijk te maken. Een informatiestrategie geeft dus 
richting aan de ontwikkeling van de informatievoorziening en biedt 
een raamwerk voor informatiedeelsystemen, die zijn afgestemd op de 
organisatiestrategie. 

McLean en Soden [21] constateerden al in 1977, dat de informatie
voorziening in grote organisaties een essenti~le plaats inneemt 
binnen de algemene bedrijfsstrategie. Naar hun mening is het top
m~nagement daarom per definitie verantwoordelijk voor de formule
r~ng van een informatiestrategie. Deze informatiestrategie geeft 
een antwoord op de volgende vragen: 
1. wat zijn de doelstellingen (objectives) van de informatievoor

ziening; 
2. langs welke weg (strategy) willen we de doelstellingen realise

ran; 
3. hoe organiseren we de informatievoorziening (organisation 

policy) ; 
4. hoeveel mag de informatievoorziening kosten (budgeting policy); 
5. voor welke informatiegebieden willen we welke schaarse mensen 

en middelen inzetten(allocation policy). 

De beschrijving van deze vijf elementen van informatiestrategie
planning in de Amerikaanse literatuur, komt in grote lijnen overeen 
met de inhoud van het begrip informatiebeleidsvorming in de Neder
landse publicaties. Wij hebben de meest relevante punten hieruit 
gegroepeerd naar de vijf hiervoor aangegeven elementen van een 
informatiestrategie. 

Ad 1. Doelstellingen 
Voor de informatievoorziening moet men zodanige doeleinden 
formuleren, dat deze als maatstaf kunnen dienen voor een 
beoordeling van de gerealiseerde verbeteringen in de infor
matievoorziening. Een voorbeeld van een doelformulering is: 
"De informatievoorziening moet de voorwaarde scheppen voor 
het marktgericht functioneren van de produktdivisies in de 
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organisatie; in het bijzonder een bijdrage leveren aan een 
verkorting van de doorlooptijden van de goederenstroom door 
het gehele transformatieproces". De leiding van een organi
satie stelt eisen aan bet proaukt van het antwerp- en veran
deringsproces: de toekomstige informatievoorziening [27]. 
Een voorbeeld van een dergelijke uitspraak is: "De informa
tievoorziening dient voortdurend in overeenstemming te zijn 
met het zich wijzigende algemene beleid van de organisatie 
en met de zich dientengevolge wijzigende informatiebehoeften 
voor zowel uitvoerende als besturende processen". 

Ad 2. Langs welke weg? 
zowel voor het antwerp- en veranderingsproces als voor de 
uiteindelijke informatievoorziening gelden randvoorwaarden, 
die per organisatie verschillen. Zo kan men niet voorbij 
gaan aan de bestaanae informatievoorziening, aan de daarin 
ge!nvesteerde middelen en aan de technische standaarden voor 
apparatuur, communicatiehulpmiddelen en programmatuur. Ook 
zal men rekening willen houden met het bestaande personeels
beleid en met beperkingen op het terrain van arbeidsbespa
ring en arbeidsomstandigheden. De bestaande cultuur in de 
organisatie kan de mogelijkheden tot delegatie van verant
woordelijkheden en beslissings- bevoegdheden beperken en 
bepaalt daarmee de mate van {de-)centralisatie. Organisato
rische veranderingen, als gevolg van wijzigingen in de 
informatievoorziening, moeten passen binnen de organisatie
structuur die voor de gehele organisatie is uitgestippeld. 
In het informatiestrategieplan geeft het management aan 
welke wijzigingen acceptabel zijn. 

Informatiebeleidsvorming omvat ook het vaststellen van eisen 
en normen waaraan men de uitgewerkte plannen voor het veran
deren van de informatievoorziening kan toetsen. Een voor
beeld van een dergelijke ontwikkelingseis is de participatie 
van de potenti@le gebruikers en beslissingsbavoegdheden voor 
de projectteams. Strategische uitspraken kunnen ook liggen 
op het gebied van de informatietechnologie. Een uitspraak 
zou kunnen zijn: "gebruik maken van internationale communi
catie-netwerken". Bij de ontwikkeling van afzonderlijke 
informatiesystemen kan men uit verschillende methoden kie
zen. Daarmee kiest men impliciet voor een bepaalde wijze van 
veranderen. Deze keuze zal in overeenstemming zijn met de 
algemene eisen die men aan veranderingsprocessen in een 
organisatie stelt. Voor een beknopt overzicht hiervan en een 
onderlinge vergelijking op een aantal aspecten van het 
gehele ontwikkelingstraject, verwijzen we naar de literatuur 
[28]. Oosterhaven [4] is van mening dat de keuze van een 
ontwikkelingsstrategie wordt be!nvloed door vier omgevings
factoren: 

de kenmerken van de samenleving en de organisatie waar
binnen men opereert; 
het toepassingsgebiea voor de informatiesystemen; 
de kenmerken van de mensen die de informatiesystemen 
ontwikkelen en gebruiken. 

Ad 3. Organisatiebeleid 
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In het informatiebeleid legt het management de principes 
voor de toekomstige structuur van de informatievoorziening 
vast. Bijvoorbeeld de mate van (de-)centralisatie en (de
)concentratie, zowel bij de totstandkoming van de gewenste 
informatievoorziening, als bij het beheer ervan. zo kan men 
een centrale regelgeving wensen voor het defini@ren en 



beheren van 
dictionary 
apparatuur 
leren [29]. 

de gemeenschappelijk te gebruiken gegevens (data 
en data management). Voor het beheer van de 
kan men een beleid voor (de-)concentratie formu-

Bij de ontwikkeling van informatiesystemen hebben vele 
medewerkers in de organisatie incidenteel of permanent een 
taak te vervullen, als gebruikers, systeemanalisten, organi
satiedeskundigen, enz •• Een beleidsuitspraak over de verde
ling van verantwoordelijkheden tussen deze betrokkenen zou 
kunnen zijn: "De verantwoordelijkheid voor de effectiviteit 
van de informatievoorziening moet bij een centrale informa
tiemanager liggen; de managers van de diverse werkgebieden 
zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de 
verzamelde gegevens over hun gebied". 

Ad 4. Financiele middelen 
Beperkte financieringsmogelijkheden maken een afweging van 
investeringen in de diverse functionele werkgebieden in een 
organisatie noodzakelijk. Afhankelijk van het strategisch 
belang van de informatievoorziening zal men meer of minder 
financi~le middelen voor de toekomstige informatievoorzie
ning beschikbaar willen stellen. Binnen de aangegeven finan
ci~le ruimte voor investeringen en exploitatiekosten kan men 
naar alternatieven zoeken voor de vormgeving van de toekom
stige informatievoorziening. 

Ad 5. Opdeling in informatiegebieden 
De ontwikkeling van een informatievoorziening voor de gehele 
organisatie wordt hanteerbaar door een opdeling van de 
organisatie in overzienbare informatiegebieden, waarvoor in 
relatief korte tijd informatiesystemen gerealiseerd kunnen 
worden. Deze decompositie moet echter een gelntegreerde 
informatievoorziening niet in de weg staan. Dit vereist een 
overzichtelijke indeling, die onder andere het aantal infor
matische relaties tussen de informatiegebieden minimali
seert. Deze relaties moet men vervolgens goed beschrijven, 
zodat de integreerbaarheid van de deelsystemen gewaarborgd 
blijft [30). 
De afbakening van informatiesystemen moet passen bij de 
bestaande {of toekomstige) organisatiestructuur. Het moet 
niet zo zijn dat de organisatie zich moet gaan aanpassen aan 
de indeling van informatiesystemen die een gevolg is van een 
impliciete decompositieregel. Men zal daarom op management
niveau uitspraken moeten doen over de gewenste decompositie
criteria. Bij de ontwikkeling van informatiesystemen voor de 
diverse gebieden, zijn deze richtlijnen een uitgangspunt 
voor de decompositie door het ontwikkelteam. Een indeling in 
informatiegebieden maakt het ook mogelijk, de volgorde voor 
de ontwikkeling van deze informatiegebieden, af te stemmen 
op het strategisch belang voor de organisatie. Bij de toe
wijzing van schaarse mensen en middelen aan de diverse 
informatieprojecten, kan men zich op deze beleidsuitspraken 
richten. 

2.6. samenvatting 

Informatievoorziening is een essenti~le activiteit binnen een 
organisatie, gericht op een verstrekking van gegevens aan informa
tiegebruikers. De beschikbaarheid van gegevens is van wezenlijke 
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betekenis voor het functioneren van een organisatie. Nadat de 
doelstellingen voor de informatievoorziening zijn vastgesteld, kan 
men een weg uitstippelen waarlangs men deze wil realiseren en 
voorts richtlijnen opstellen voor de vormgeving van de toekomstige 
informatievoorziening. De snelle ontwikkeling van de informatie
technologie vormt een belangrijke drijfveer voor het vaststellen 
van een beleid voor de informatievoorziening. De betekenis van de 
nieuwe technologie voor een organisatie ligt vooral op het vlak van 
de communicatie. Een betere communlcatle verbetert de co~rdinatie 
door het management. De gevolgen van het introduceren van deze 
nieuwe technologie voor de organisatiestructuur, voor de werkwijze 
in de diverse bedrijfsprocessen, voor opleidlng en training van 
medewerkers en voor de systeemontwlkkellng, kunnen dermate ingrij
pend z~Jn, dat deze vooraf door het management goed overwogen en 
lngepast moeten worden blnnen het algemeen beleld van de organlsa
tie. 

Het informatiebeleid geeft richting aan de ontwikkeling van infor- · 
matiesystemen, uitgaande van de succesbepalende werkgebieden in een 
organisatie. De potenti!le verbeteringen, die men daarvan verwacht 
voor de bedrijfsvoering in deze gebieden, bepalen waar in de orga
nisatie prioriteiten liggen bij toewijzing van mensen en middelen 
voor informatievoorziening. 

In de informatiekundige literatuur zijn een beperkt aantal methoden 
beschreven, die specifiek gericht zijn op de structurering van een 
beleidsvormingsproces voor de informatievoorziening. McLean en 
Soden hebben een procedure ontwikkeld voor het proces van informa
tiebeleidsvorming, waarbij veel nadruk wordt gelegd op de afstem
ming van de informatiestrategie op de bedrijfsstrategie. De methode 
Strategy set Transformation (SST) geeft enkele procedures voor deze 
afstemming. Voorts besteedt deze methode aandacht aan de richtlij
nen en uitgangspunten voor de ontwikkeling van een toekomstige 
informatievoorziening. De methode Information Strategy Planning 
(ISP) geeft de meest uitgewerkte handleiding voor het vaststellen 
van een informatiestrategie voor een organisatie. Bovendien sluit 
deze methode aan op de meer gedetailleerde vervolgstudies voor 
structurering van de informatievoorziening. 

Literatuurverwijzingen bij hoofdstuk 2 

1. Diebold, J., Managing information, the challenge and the oppor
tunity, New York, 1985. 

2. Nielen, G.C., Informatie voor beleid, beleid voor informatie, 
Bestuur, 3 (1984), nr. 3, blz. 17. 

3. Davis, G.B., Strategies for information requirements determina
tion, IBM Systems Journal, 21 (1982), nr. 1, blz. 30. 

4. Recente Nederlandse artikelen over informatiebeleid: 

34 

Bemelmans, T.M.A., Eloranta, E., Methoden voor informatie
beleid, Informatie, 25 (1983), nr. 7/8, blz. 30-37. 
Boersma, S.K.Th., Hopstaken, B.A.A., Informatiesystemen: 
integratie door beleid, Informatie, 26 (1984), nr. 3, blz. 
218-224. 
Dane, B., Het informatie- en automatiseringsbeleid in de 
industri@le onderneming, Informatie, 25 (1983), nr. 6, 
blz. 33-42. 



Hopstaken, B.A.A., Informatiebeleid in organisaties: een 
literatuurstudie, Informatie, 26 (1984), nr. 10, blz. 816-
823. 
Maes, R., Schrama, A.H.M., Aspecten van informatie
planning, Beleidsinformatica Tijdschrift, 10 (1984), nr. 
1, blz. 2-44. 
Mantz, E.A., De praktijk van informatiebeleid en informa
tieplanning nader onderzocht, Informatie, 27 (1985), nr. 
3, blz. 214-218. 
Oosterhaven, J.A., Een raamwerk voor de keuze van een 
ontwikkelingsstrategie afgestemd op de omgeving, 
Informatie, 26 (1984), nr. 2, blz. 119-127. 
Tas, P.A., Bos, H., Informatiebeleid en automatisering, 
Informatie, 22 (1980), nr.9, blz. 558-567. 
Wassenaar, D.A., Het overheidsorganisatie- en informatie
beleidsplan: een doorlichting op haalbaarheid, Informatie, 
25 (1983), nr. 7/8, blz. 38-44. 
Zon, H.J.M., van, Informatiebeleid in een gemeente, 
Informatie, 24 (1982), nr. 9, blz. 454-461. 

5. Brevoord, C., Informatiebeleid, Leiden, 1971. 

6. Lucas jr., H.C., Why information systems fail, New York, 1975. 

7. Doll, W.J., Avenues for top management involvement in success
ful MIS development, MIS Quarterly, 9 (1985), nr. 2, blz. 17-
30. 

8. Oorschot, J.M., van, Informatiebeleid, Den Haag, 1985. 

9. Rockart, J.F., Scott Morton, M.S., Implications of changes in 
information technology for corporate strategy, Interfaces, 14 
(1984),janjfebr. blz. 84-95. 

10. McFarlan, F.W., McKenney, J.L., Pyburn, Ph., The information 
archipelago: plotting a course, Harvard Business Review, 61 
(1983), janjfebr. blz. 145-154. 

11. Zijlker, A.W., 
ontwikkelingen, 
Eindhoven, 1985. 

The happy user: planning en management van de 
Paper Euroforum Congres Automatisering, 

12. Diebold, J., Managing Information, the challenge and the oppor
tunity, New York, 1985. 

13. Nuissl, J.L., Veranderingen in de automatisering, Informatie, 
24 (1982), nr. 4, blz. 193-198. 

14. Oosters, L., de Goey, c., Informatiebeleid: noodzaak, eisen en 
ontwikkeling, Informatie, 25 (1983), nr. 4, blz. 4-12. 

15. Lientz, B., swanson, E., Software maintenance management, 
Reading MA, 1980, blz. 151-157. 

16. CBS, Automatiseringsstatistieken, particuliere sector 1983, Den 
Haag, 1985. 

17. Veld, J., in 't, Analyse van organisatieproblemen, Amsterdam 
1978, blz. 169. 

35 



18. Kriebel, C.H., The strategic dimension ·of computer systems 
planning Long Range Planning, 1 (1968), nr. 9, blz. 7. 

19. Steiner, G.A.: 
comprehensive managerial planning, Oxford, Ohio, 1972. 
Top management planning, New York, 1969. 

20. Martin, J., An information systems manifesto, Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1984. 

21. McLean, E.R., Soden, J.V., Strategie planning for MIS, New 
York, 1977. 

22. King, W.R., Strategic planning 
systems, MIS-Quarterly, 2 {1978), 

for management information 
nr. 1, blz. 27-37. 

23. Literatuurbronnen ISP: 
James Martin Associates, Syllabus Seminar Information 
Strategy Planning, 6-8 maart 1985, Amsterdam, 1985. 
Oosterhaven, J.A., Informatiestrategieplanning binnen 
grote organisaties, in: Uitdaging aan de informatica, 
Proceedings Informatica Symposium NGI-SION 1985, 
Amsterdam, 1985, blz. 34-38. 

24. Martin, J., Strategic dataplanning metholologies, Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1982. 

25. Anthony, R.N., Planning and control systems: a framework for 
analysis, Boston, 1965, blz. 24. 

26. McFarlan, F.W., Nolan, R.L., Norton, D.P., Information systems 
administration, New York, 1973. 

27. Hopstaken, B.A.A., t.a.p. (zie 4), blz. 820 e.v. 

28. Literatuurbronnen methodieken voor systeemontwikkeling: 
Blank, J., Krijger, M.J., e.a., Evaluation of methods and 

techniques for the analysis, design and implementation of 
information systems, Amsterdam, (1982). 

NGI, Nederlands Genootschap voor Informatica: 
Methodieken voor informatiesysteem ontwikkeling, NGI 
rapport 3a, 2e druk, Amsterdam, 1984. 
Olle, T.W., Sol, H.G., Verrijn Stuart, S.A.A., Information 
systems design methodologies: a comparative review, 
Amsterdam 1982. 
Olle, T.W., Sol, H.G., Tully, C.J., Information systems 
design methodologies: a feature analysis, Amsterdam, 1983. 

29. Brussaard, B.K., Informatiebeleid in de organisatie van morgen, 
Paper Euroforum Congres Informatiebeleid, Eindhoven, 1984. 

30. Bemelmans, T.M.A., Bestuurlijke informatiesystemen en automati
sering, 2e herziene druk, Leiden 1984, blz. 37 e.v. 

36 



3. METHODEN VOOR INFORMATIEPLANNING 

3.1. Inleiding 

Het beleidsvormingsproces dat in het voorgaande hoofdstuk werd 
beschreven resulteert in een informatiestrategie, die het uitgangs
punt vormt voor de planning van een effectieve en effici~nte infor
matievoorziening binnen een organisatie. Informatieplanning is erop 
gericht, binnen het kader van het geformuleerde informatiebeleid, 
plannen voor de informatievoorziening op te stellen. Informatie
planningactiviteiten zijn vergelijkbaar met die activiteiten voor 
het opstellen van marketingplannen, personeelsplannen, produktie
plannen, enz. 

In hun 11 Three Stage Model" plaatsen Bowman e.a. [1] de activiteiten 
voor informatieplanning eveneens na een proces van beleidsvorming 
voor de informatievoorziening. Tijdens de beleidsvorming worden 
doelstellingen (objectives), strategie@n en richtlijnen (policies) 
geformuleerd en uiteindelijk vastgelegd in een informatiestrategie
plan. De informatieplanning bestaat volgens Bowman e.a. uit drie 
groepen van activiteiten: 

het opstellen van een informatiesystemenarchitectuur: 
het opstellen van een lange-termijn ontwikkelingsplan; 
het opstellen van een lange-termijn automatiseringsplan. 

Deze drie elementen komt men in de diverse methoden voor informa
tieplanning in meer of mindere mate tegen. 
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van deze methoden voorzover 
die in de informatiekundige literatuur worden beschreven. Achter
eenvolgens komen aan de orde: 

enkele pioniers die de eerste bouwstenen hebben aangedragen 
voor een methodiek voor de informatieplanning (paragraaf 3.2): 
de meest bekende methoden voor het opstellen van een architec
tuur van informatiesystemen, gebaseerd op structurering van 
essenti!le basisgegevens in een organisatie. Deze architectuur 
vormt het uitgangspunt voor een meerjaren realisatieplan met 
een afbakening van systeemontwikkelingsprojecten en priori
teitsstelling voor de ontwikkeling (paragraaf 3.3); 
enkele methoden die specifiek gericht zijn op de planning voor 
een automatiseringsafdeling met talrijke en omvangrijke automa
tiseringsprojecten en een beperkte capaciteit aan mensen en 
middelen (paragraaf 3.4). 

Een belangrijk criterium bij de selectie van de te beschrijven 
methoden, was de beschikbaarheid van openbaar toegankelijke infor
matie in de vakliteratuur. Om deze reden hebben we methoden als 
Method I [2], SIGMA [3] en BISP [4] in deze studie niet behandeld. 
Methoden zoals ZIM [5, 6], CSF [7], BICS [8] en SADT [9], die 
slechts een beperkt traject van het informatieplanningproces voor 
hun rekening nemen, zijn om die reden onbesproken gebleven. Sommige 
van deze methoden kan men benutten bij de uitvoering van specifieke 
informatieplanningactiviteiten 

3.2. Eerste bouwstenen voor een informatieplanningmethode 

Het ontwikkelen van geautomatiseerde systemen voor de gegevensver
werking in organisaties is een nog betrekkelijk jong werkgebied 
(begin omstreeks 1950). Methoden en technieken in een nieuw vakge
bied ontstaan gewoonlijk uit ervaringen, door vallen en opstaan van 
ambachtslieden. In deze beqinperiode waren de methoden hoofdzake-
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lijk gericht op de informatica-aspecten van de gegevensverwerking. 
Bestaande handmatige administratieve processen werden geanalyseerd 
en afzonderlijk geautomatiseerd. Deze aanpak heeft geleid tot 
verstarring in organisaties. Veranderingen in de uitvoerende pro
cessen die uit bedrijfsmatig oogpunt gewenst waren, werden veelal 
uitgesteld. Deze zouden ingrijpende herzieningen in de geautomati
seerde informatiesystemen tot gevolg hebben, terwijl men deze 
zojuist met veel moeite en kosten voor elkaar had gekregen. De 
aanpasbaarheid of flexibiliteit van deze informatiesystemen bleek 
minimaal te zijn. Ook bleken afzonderlijk geautomatiseerde systemen 
niet te voldoen aan de eis van integreerbaarheid waardoor informa
tie voor co6rdinatie door het management niet kon worden verstrekt. 

Als reactie op deze praktijkervaringen ontstonden enkele theorie8n 
voor het integreren van informatiesystemen [10, blz.20]. 

1. Verzamelen van alle benodigde gegevenssoorten voor de gehele 
organisatie en deze vervolgens ordenen tot informatiedeelsyste
men. Door het ontbreken van een ordeningscriterium voor de 
deelsystemen is deze gedachte niet uitvoerbaar gebleken in de 
praktijk. 

2. Ontwikkelen van een ge!ntegreerd informatiesysteem voor de 
gehele organisatie: total information system. Hierbij streefde 
men ernaar alle relaties tussen de bedrijfsactiviteiten onder
ling en met de omgeving in kaart te brengen. Men ging daarbij 
uit van de veronderstelling, dat de grenzen van de informatie
systemen steeds samenvallen met de onderscheiden bedrijfspro
cessen. Deze gedachtengang bleek in principe redelijk toepas
baar op de uitvoerende (goed formaliseerbare) bedrijfsproces
sen. Voor planning- en besturingsprocessen bleken de informa
tierelaties echter veel moeilijker in kaart gebracht te kunnen 
worden. Managementinformatiebehoeften zijn immers meer per
soonsafhankelijk en situatie-afhankelijk • De benodigde gege
vens daarvoor verzamelt men in diverse functionele werkgebieden 
en combineert deze vervolgens tot managementoverzichten. Dit is 
•en van de redenen dat het streven naar een total system nooit 
tot succes heeft geleid. 

3. Het aanleggen en bijhouden van grote verzamelingen met elemen
taire gegevens, over alles wat maar nodig zou kunnen zijn voor 
uitvoerende en besturende processen binnen een organisatie. 
Voor deze gemeenschappelijk te gebruiken gegevensverzamelingen 
kan men een groat aantal toegangsmogelijkheden creeren, in de 
vorm van zoekprocedures voor specifieke combinaties van gege
vens. Deze gedachte werd al in 1969 door Blumenthal gepresen
teerd, doch heeft pas veel later een praktische vorm gekregen 
door middel van de database-technologie. Het is nu in 1986 
interessant om de waarschuwing van Blumenthal nog eens aan te 
halen: "The technical and theoretical problems are many, but 
they will doubtless some day be solved~ perhaps we shall ulti
mately have the grand, generalized, cosmic data management 
system so much promised and never realized. Until then we would 
be well advised not to embark in this direction" [10, blz. 22]. 

Volgens Blumenthal was geen van de genoemde theoretische werkwijzen 
praktisch realiseerbaar en hij ontwikkelde als een der eersten een 
methode voor een overkoepelende planning voor de te ontwikkelen 
informatie-systemen. In dezelfde periode werden ook door anderen 
eerste aanzetten gegeven voor informatieplanning. 

In de navolgende subparagrafen geven we een korte karakteristiek 
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van 
1. 
2. 
3. 
4. 

de methoden voor informatieplanning 
Blumenthal (paragraaf 3.2.1); 
AEG-Telefunken (paragraaf 3.2.2); 
Brevoord (paragraaf 3.2.3); 
Frielink (paragraaf 3.2.4). 

3.2.1. De methode Blumenthal 

van de volgende pioniers: 

Volgens Blumenthal kan de integreerbaarheid op een praktische W1JZe 
worden 9ewaarborgd door het ontwikkelen van een raamwerk, waarbin
nen de informatiedeelsystemen worden gedefinieerd in hun onderlinge 
samenhang. Door analyse van de bedrijfsprocessen van een gehele 
organisatie kan men de onderlinge samenhang vaststellen tussen deze 
processen op uitvoerings- en besturingsniveau. Samenhangende be
drijfsprocessen groepeert Blumenthal tot toepassingsgebieden voor 
informatiesystemen. Daarbij maakt hij een duidelijk onderscheid 
tussen enerzijds registratie-systemen voor de uitvoering en beheer
sing van de bedrijfsprocessen en anderzijds informatiesystemen voor 
co~rdinatie en planning van de verschillende werkgebieden binnen 
een organisatie. Door op deze wijze een organisatie te beschrijven, 
krijgt men een referentiemodel voor het inventariseren en rubrice
ren van de informatiebehoeften van bedrijfsmedewerkers en managers. 
Per toepassingsgebied kan men de gegevensverwerkende processen en 
gegevensverzamelingen groeperen tot te ontwikkelen informatiesyste
men. Voor de belangrijkste toepassingsgebieden in een organisatie 
krijgt men op deze wijze een samenhangend beeld van de benodigde 
informatiesystemen voor de uitvoering en beheersing van bedrijfs
processen (zie figuur 3.1). 

Bedrijfs-
Informafiesysfemen voor operotioneel beheer 
van fysieke processen. 

process en grond- produkiie l:~nd- I""""",~ ~=erings-
stoffen ecten 

I" -' 

=i maferioolplonning • • • 
inkoop • • • 
ontvongstcontrole • • • 
voorroodbeheer • • • • • 
distribufiebeheer • • • • • 
. verkoopbeheer • 
1
orderverwerking • 
~g • 

prod.Jkiie ooderhoud project 

materiaaloonvrogen • 
werk-en procesbeheer iprxfukiie project 

beheer gebouwen • • 
Fig31l~rlaties tussen informatiesystemen en bedrijfs-· · rocessen. 

Bron: Blumenthal [10, blz. 71]. (aangepast) 

Door voorafgaande aan het ontwikkelen van informatiesystemen de 
behoeften aan systemen voor de gehele organisatie in kaart te 
brengen, wil Blumenthal een aantal doelen bereiken. 

1. Voorkomen van doublures in de ontwikkeling van grote delen van 
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systemen, die door meerdere bedrijfseenheden gebruikt kunnen 
worden en waarvoor geen dwingende technische of functionele 
redenen tot afzonderlijke ontwikkelingen bestaan. 

2. Zorgen voor een eenduidige prioriteitsvaststelling voor de 
ontwikkeling, op basis van mogelijke rentabiliteit, urgentie en 
kans van slagen. 

3. Verminderen van de kosten, door het integreren van met elkaar 
verband houdende systemen. 

4. Verminderen van het aantal te ontwikkelen, te onderhouden en te 
verwerken op zichzelf staande systemen. 

5. zorgen voor systemen, die zonder grote periodieke herzieningen 
aangepast kunnen worden aan de veranderingen en de groei van 
het bedrijf. 

6. Leggen van een basis voor een geco6rdineerde ontwikkeling van 
consistente, veelomvattende, voor alle eenheden van het bedrijf 
toepasbare informatiesystemen. 

7. Verschaffen van richtlijnen voor de wijze waarop, en de rich
ting waarin de studies over het systeemontwerp en de aanpak van 
de projecten moeten worden voortgezet. 

Blumenthal richt zich vooral op de registratie-systemen voor de 
procesuitvoering en de directe beheersing daarvan. Voor alle duide
lijkheid merken wij op dat 'logistiek' in figuur 3.1 niet gelezen 
moet worden als systemen voor logistieke planning, maar als syste
men voor de ondersteuning van goederenstrcomprocessen. Voor manage
mentinformatie maakt men weliswaar deels gebruik van gegevens uit 
de registratie-systemen, doch deze managementinformatiesystemen 
zijn anders van opzet. Men zal voor het management speciale gege
vensverzamel~ngen moeten cre@ren met verschillende rapporterings
mogelijkheden [10, blz.51]: 

monitoring (standaardrapport, periodiek}: 
trigger (standaardrapport, bij uitzondering): 
demand (op aanvraag, specifieke vorm): 
planning (analyses). 

De aanpak van Blumenthal vindt men in veel van de latere publica
ties over informatieplanning terug. Zelfs de vier soorten manage
mentrapporten zien we in paragraaf 3.4.1 weer terug bij de methode 
User Needs Survey (door Alloway ontwikkeld nA 1980). Een rubrice
ring voor bedrijfsprocessen binnen een industri~le omgeving is 
gedetailleerd uitgewerkt in de methode cos (Classification of 
Organisation and systems functions) [11]. Met cos kan men met name 
het besturingsproces of regelsysteem voor de uitvoerende bedrijfs
processen systematisch beschrijven. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen routine-matig en niet-routine-matig besturing (zie 
figuur 3.2) en de soorten rapportering aan het management. 
De methode cos is geschikt voor het gedetailleerd inventariseren en 
compact weergeven van de essenti~le processen in een industri8le 
organisatie. Voor een inventarisatie van de informatiebehoeften en 
de ordening naar informatiesystemen biedt cos echter geen handvat. 
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Fig. 3.2 Routine -en niet routine besturing. 

Bron: Van Wilgen [11]. 

3.2.2. Het AEG-Telefunken-model 

routine 
terug-
koppe/ing 

le 
beheersen 
processen 

Een soortgelijke aanpak als die van Blumenthal is te vinden in het 
AEG-Telefunken-model. Deze methode, genoemd naar de onderneming 
waar deze is ontwikkeld, wordt door K6ster en Hetzel [12] beschre
ven. ook zij nemen de bedrijfsprocessen als basis voor de vaststel
ling van de behoefte aan informat!esystemen en delen deze industri
ele organisatie op in tien domeinen (hoofdfuncties). Binnen elk 
domein werden hoofdprocessen (80) en deelprocessen (225) met de 
gegevensuitwisseling daartussen in kaart gebracht. In figuur 3.3 is 
een voorbeeld gegeven van de beschrijvingswijze in dit model. De 
hoofdfunctie 'orderverwerking' bestaat uit vijf functies die binnen 
het kader zijn aangegeven. De gegevensuitwisseling tussen de func
ties binnen en buiten dit kader kan men gestructureerd weergeven. 
Met dit beschrijvingsmodel als uitgangspunt, kon men voor deze 
ondernem!ng de benodigde gegevensverwerkende systemen en de gemeen
schappelijke gegevensverzamelingen afleiden. Hierdoor ontstond een 
samenhangend beeld van 24 informatiesystemen en 11 centrale gege
vensverzamelingen. De ontwikkelingsvolgorde voor de verschillende 
deelsystemen en centrale gegevensverzameling werd in een lange-
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ter.mijn projectenplan vastgelegd. De analytische werkwijze van het 
AEG-Telefunken model draagt bij tot een vaststelling van de objec
tieve informatiebehoeften, omdat men niet uitgaat van ongestructu
reerde wensen van gebruikers, maar van een procesanalyse voor een 
gehele organisatie. 

klanten-masterfile 

1/5 

tabricage-voorcalcu
Jatie (m.b.t. kostprijs) 

7/4 

stukli jstenbeheer 

3/5 

gebrvil<-en onder
hcudsvoorschriften 

1/4/4 

ontwikkelings
planning · 

3/1 

constructie 

3/4 

ontwikkeling 

3/2 

labrlcage 
narolculatie 

7/5 

Fig.3.3 AEG-Telefunken model: hoofd functie orderverwerking. 

Bron: Kester en Hetzel [12]. 
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Toelichting bij figuur 3.3. 

Hoofdfunotie l/4 ORDERVERWERKING 
Verwerking van de van klanten of afdelingen ontvangen 
orders; formele en technische screening (eventueel pro
jectplanning) in afstemming met constructie, ontwikkeling 
en klant. Orderbevestiging. EVentueel aanmaken van ge
bruiksaanwijzing en onderhoudsvoorschriften, planning van 
het installatiepersoneel. 

Functie l/4/l Formele orderclearing 
Omzetting van de klantenorder in een door de eigen orga
nisatie verlangde vorm (format); toevoeging van ontbre
kende ordergegevens; creatie van het ordernummer. 

FUnotie l/4/2 ~eohnische orderclearing 
Technische clearing van de klantenorders die niet in het 
lopende produktieprogramma opgenomen zijn en waarvoor een 
ontwikkeling nodig is. 



Functie 1/4/3 Orderanalyse 
Het ontleden van de order in produkten waarin gedispo
neerd en bevoorraad wordt; meld~ng van de vereiste bijko
mende kosten. 

Functie 1/4/4 Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften 
Planning van het installatie-personeel. Maken van hand
leidingen. 

Functie 1/4/5 Orderbevestiging 
Bevestiging van de order ten aanzien van termijnen, 
uitvoering, levervoorwaarden, enz. 

3.2.3. De methode Brevoord 

In Nederland was Brevoord (13] een van de eersten, die pleitten 
voor een integraal plan voor de informatievoorziening ter voorko
ming van 'eilanden van automatisering'. Zijn voorstellen voor een 
werkwijze bij de opstelling van een informatieplan zijn gebaseerd 
op ervaringen met automatisering in een groot levensmiddelencon
cern, waar betere co6rdinatie van de integrale goederenstroom tot 
een snellere doorstroming leidt. Voor deze co6rdinatie is het 
meestal nodig om gegevens uit de verschillende trajecten van de 
goederenstroom (aanvoer, opslag, distributie) samen te voegen en te 
analyseren. De daarvoor noodzakelijke consistentie van gegevens kan 
worden bereikt door een strakke co6rdinatie van de verzameling en 
opslag van alle gemeenschappelijk te gebruiken gegevens. Brevoord 
wijst ook op de moeilijkheid om informatiesystemen te realiseren 
voor planningdoeleinden. Juist daar krijgt men te maken met moei
lijk voorspelbare informatiebehoeften van het management. Hij maakt 
daarom onderscheid tussen enerzijds informatie voor de beheersing 
van het logistieke proces (procesinformatie) en anderzijds informa
tie voor het structureel vernieuwen van de bestaande processen in 
een organisatie. Deze vernieuwing wordt meestal gerealiseerd in een 
projectmatige organisatie. Projectinformatie is moeilijk of niet 
voorzienbaar, omdat het daarbij steeds gaat om eenmalige beslissin
gen, waarover vooraf geen afspraken met de beslissers kunnen worden 

I informatiesysteeml 
.J. 

• t 
~ procesinformatie- I 

systeem 
I projectinformatie-

systeem 
., 

• besturingssystemen 

filiaal I merchan-1 distri- I fabriek I 
d1stng buf1e 

perso- I finan-
nee/ cieel 

databank -------------

Fig.31. IHoofdstructuur van de informatievoorziening. 

Bron: Brevoord [13, blz. 35]. 
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gemaakt. De hoofdstructuur van een informatievoorziening zeals 
Brevoord die ziet is schematisch in figuur 3.4 weergegeven. 

Brevoord onderscheidt de volgende activiteiten voor een planning 
van de informatievoorziening: 

analyseren van de organisatie; processen, plannen, stuurvaria
belen, informatiebehoeften, enz.; 
ordenen van de informatiebehoeften; huidige en toekomstige 
informatiebehoeften, uitvoerings- en besturingsinformatie, 
procesinformatie en projectinformatie; 
ontwerpen van een informatiesysteemstructuur; groeperen van 
samenhangende procesinformatie, identificatie van gemeenschap
pelijke gegevens en relaties tussen gegevensverwerkende proces
sen, afbakenen van te ontwikkelen informatiesystemen en gege
vensbestanden; 
opstellen van een realisatieplan; prioriteitsstelling voor de 
ontwikkeling van systemen en investeringsplanning voor program
matuur en apparatuur. 

3.2.4. De methode Frielink 

Frielink [14] pleitte 10 jaar geleden voor het opstellen van een 
integraal beleidsplan voor de automatisering in een organisatie. 
Dit plan bevat de hoofdzaken en onderlinge samenhang van de gewen
ste informatiesystemen en geeft een beredeneerde volgorde voor de 
ontwikkeling van geautomatiseerde systemen. Een automatiseringsplan 
bestrijkt volgens Frielink een periode van 5 tot 10 jaren en dient 
minstens elke twee jaar aangepast te worden aan de nieuwe situatie. 
Het beleidsplan voor de automatisering komt tot stand binnen het 
kader van een lange-termijn planningproces voor de gehele organisa
tie. Het geeft zeker geen gedetailleerde specificaties voor te 
ontwikkelen geautomatiseerde deelsystemen. Deze detaillering maakt 
men pas nadat de architectuur voor de gehele informatievoorziening 
is geschetst. Door een lange-termijn plan voor de ontwikkeling van 
geautomatiseerde informatiesystemen voorkomt men, dat kostbare 
fouten worden gemaakt als gevolg van projectbeslissingen die men 
neemt zonder de consequenties voor latere automatiseringsprojecten 
te overzien. 

om tot een beleidsplan voor de automatisering te komen worden 3 
fasen doorlopen die schematisch zijn weergegeven in figuur 3.5. 
Deze fasen lichten wij hierna toe. 

1. Analyse van de bestaande organisatie 
Het doel van fase 1 is inzicht te verkrijgen in de bestaande 
organisatie en de daarin te verwachten veranderingen. In een 
organisatieschets geeft men de huidige en toekomstige structuur 
van de organisatie, de doelstellingen en de wijze van besturing 
weer. Men schetst de knelpunten in de informatievoorziening en 
stelt voor de verschillende gebieden van de huidige informatie
verzorging de wenselijkheid van automatisering vast. Een kri
tische analyse van de verzamelde gegevens resulteert in aanbe
velingen voor de richting van de systeemontwikkeling, in te 
onderzoeken alternatieven daarvoor en aanbevelingen voor de 
aanpak in fase 2. 

2. Opstellen van een systeemontwikkelingsplan 
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Het doel van deze fase is een beschrijving van de gewenste 
ge!ntegreerde informatiesystemen voor de gehele organisatie en 
een planning voor de ontwikkeling en uitvoering daarvan. Om dit 



Fase 1 

analyse van de 
organisatie 

Fase 2 

systeem
ontwikkel ing 

Fase 3 

vaststellen van de 
consequen ties 

systeemplan in forma tie
plan 

communicatie- ontwikkelings-
plan plan 

bedrijfsfuncties in forma tie gebruikers tljd 

Bron: Frielink [14, blz. 75]. 

resultaat te bereiken worden de volgende vier deelplannen 
opgesteld: 
a. een systeemplan, dat de informatiedeelsystemen beschrijft in 

termen van doelen, functies, begrenzingen, processen en 
samenhang met andere deelsystemen~ 

b. een informatieplan, dat per informatiedeelsysteem de op te 
leveren gegevenssoorten weergeeft, onderscheiden naar uit
voeringsinformatie en besturingsinformatie, met daarbij de 
gewenste wijze van gegevensverstrekking~ 

c. een communicatieplan, waarin men globaal aangeeft wie van 
wie gegevens krijgt, in welke vorm, met welke frequentie en 
voor welk gebruiksdoel~ 

d. een ontwikkelingsplan, dat de volgorde aangeeft, de termijn 
waarbinnen en de wijze waarop de in het systeemplan omschre
ven deelsystemen ontwikkeld en ingevoerd zullen gaan worden. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de reeds aanwezige en in 
ontwikkeling zijnde geautomatiseerde deelsystemen. 

3. Overzicht van consequenties 
Na acceptatie van het systeemontwikkelingsplan door het manage
ment, wordt een overzicht van de consequenties opgesteld met 
daarin de volgende aspecten: 
a. organisatie en personeel, zowel voor de automatiseringsafde

ling als voor de overige afdelingen~ 
b. apparatuur en programmatuur~ 
c. interne controle en beveiliging: gericht op juistheid, 

volledigheid en tijdigheid van de gegevensverwerking en de 
fysieke beveiliging tegen brand, energiestoringen, toegang 
en gegevens-gebruik~ 

d. technische voorzieningen: de ruimteconditionering, communi
catielijnen en het onderhoud~ 

e. financiering, beheerskosten en baten. 
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Door deze uitwerking van het systeemontwikkelingsplan in de rich
ting van projectbeschrijvingen, realiseert men een soepele overgang 
naar de specifieke automatiseringsprojecten, waarmee men de ontwor
pen systemenarchitectuur voor de informatievoorziening kan realise
ran. 

3.2.5. Informatieplanning in historisch perspectief 

Beziet men voorgaande aanzetten voor informatieplanning vanuit een 
historisch perspectief, dan valt op dat de planningmethoden een 
steeds breder terrein gaan bestrijken. Eerst richtte men alle 
aandacht op de planning van afzonderlijke automatiseringsprojecten. 
De organisatie van de systeemontwikkeling en de toewijzing van 
mensen en middelen aan ~en project stonden centraal. Later ver
schuift de aandacht van de planning van een automatiseringsproject 
naar een overkoepelend projectenplan voor de lange termijn, waar
binnen de afzonderlijke automatiseringsprojecten in een bewust 
gekozen volgorde worden geplaatst. 
De hiervoor besproken theorie§n van de pioniers op het gebied van 
de informatieplanning zijn voorbeelden van het streven naar meer 
samenhangende automatiseringsprojecten. In deze theorie!n kunnen we 
de volgende gemeenschappelijke elementen onderscheiden: 
a. analyse van de gehele organisatie in termen van uitvoerings-, 

co6rdinatie- en planningprocessen; 
b. vaststellen van de gegevensstromen tussen de bedrijfsprocessen 

en van de gemeenschappelijk te gebruiken gegevens; 
c. groeperen van de gegevensverwerkende processen, waarmee in de 

informatiebehoeften van een bedrijfsproces of een cluster van 
bedrijfsprocessen kan worden voorzien; 

d. beslissen over de gewenste mate van automatisering van deze 
gegevensverwerkende processen; 

e. prioriteitsstelling voor de ontwikkeling van de afgebakende 
sub-systemen, waarbij technische en economische overwegingen 
een rol spelen. 

Een gemeenschappelijke tendens in de ontwikkeling van informatie
planningmethoden is een ge!ntegreerde aanpak van de automatisering. 
Deze behoefte aan integratie van geautomatiseerde informatiesyste
men laat zich verklaren door het stadium van automatisering, waarin 
de grotere organisaties in de periode 1965-1970 verkeerden. De een 
op een omzetting van de bestaande handmatige administratieve pro
cessen was achter de rug en men wilde automatisering gaan benutten 
voor de informatievoorziening op managementniveau. Deze informatie
voorziening stelt echter hogere eisen aan de uitwisselbaarheid van 
gegevens, afkomstig uit verschillende werkgebieden van de organisa
tie. Het aanbrengen van alleen technische koppelingen tussen de 
ontstane automatiseringseilandjes biedt daarvoor geen oplossing, 
omdat de inhoud van de gegevens in de afzonderlijke systemen te 
veel verschilt en daardoor eep goede onderlinge communicatie belem
mert. Een grondige inventarisatie van de essenti!le gegevens voor 
een organisatie als geheel bleek noodzakelijk te zijn als uitgangs
punt voor een antwerp van gemeenschappelijke gegevensverzamelingen 
en voor de structurering van de gegevensstromen. 

Het belangrijkste resultaat van de hiervoor beschreven methoden 
voor informatieplanning is een informatiesystemenarchitectuur met 
een daarop gebaseerd automatiseringsplan. Door voor de gehele 
organisatie de belangrijkste informatiebehoeften te inventariseren 
en te ordenen, kan men in achtereenvolgende jaren de afzonderlijke, 
doch op elkaar afgestemde deelsystemen, planmatig ontwikkelen. 
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Verschillende auteurs [15,16] W~Jzen er aan het eind van de jaren 
zestig reeds op dat deze systemenplanning voor een organisatie 
vruchten kan afwerpen. Organisaties met een automatiseringsplan 
bleken duidelijk over een meer effectieve informatievoorziening te 
beschikken. 

De hiervoor behandelde informatieplanningmethoden geven echter 
weinig concrete richtlijnen voor de uitvoering van het informatie
planningproces zelf. Ook analyse- en documentatietechnieken om 
daarbij te gebruiken ontbreken nog. In de later ontwikkelde metho
den, die we in de volgende paragraaf behandelen, krijgen deze 
praktische punten meer aandacht. 

3.3. Methoden voor informatiestruoturering 

De meeste methoden voor informatieplanning die n~ 1975 in de li
teratuur worden beschreven, zijn hoofdzakelijk toegespitst op de 
inventarisatie en structurering van de gemeenschappelijk te 
gebruiken gegevens in een organisatie. Een oorzaak hiervan is de 
toegenomen wens van het management om naar behoefte gegevens uit 
verschillende registratieve systemen te raadplegen en met elkaar te 
vergelijken. Om deze uitwisselbaarheid van gegevens mogelijk te 
maken is het onder andere nodig dat men, voorafgaande aan de ont
wikkeling van afzonderlijke informatiesystemen, de gemeenschap
pelijke gegevens opspoort en eenduidig definieert. Daarvoor moet 
men een analyse maken van de informatiebehoeften voor een or
ganisatie als geheel, zonder te vervallen in langdurige detailstu
dies. Voor informatiestructurering is daarom een top down werkwijze 
gewenst. Dit betekent dat men uitgaande van de doelstellingen van 
een organisatie, de noodzakelijke bedrijfsprocessen en activiteiten 
vaststelt en vervolgens bepaalt welke soorten gegevens men voor de 
uitvoering en beheersing van die activiteiten nodig heeft. Daarna 
groepeert men deze soorten gegevens tot toepassingsgebieden voor 
informatiesystemen en maakt een plan voor een gefaseerde ontwikke
ling van de gewenste informatiesystemen. 

Uitgangspunt voor deze top down werkwijze is dus een bedrijfsmodel 
dat een beschrijving geeft van bedrijfsprocessen. Per bedrijfspro
ces stelt men vast welke essenti~le objecten (zowel concrete als 
abstracte) daarbij een rol spelen; bijvoorbeeld klanten, produkten 
en personeel. Over dit soort objecten zal men in ieder geval ge!n
formeerd willen zijn. Het gaat daarbij vooralsnog over •wat' er 
nodig is en niet over de vorm waarin. De op deze wijze afgeleide 
globale informatiebehoeften worden gestructureerd en moeten een 
stabiele basis vormen voor de informatievoorziening. Rechtstreeks 
vragen naar informatiebehoeften bij individuele informatiegebrui
kers, dus een bottom up werkwijze, levert meestal een min of meer 
willekeurige verzameling van informatiewensen op, die sterk tijd en 
persoonsgebonden zijn. Ervaring heeft uitgewezen dat hierop geba
seerde informatiesystemen veel aanpassingen (onderhoud) vergen en 
snel verouderen. De structuur van de toekomstige informatievoor
ziening moet echter zo veel als mogelijk onafhankelijk zijn van de 
veranderlijke taakverdelingen en bijbehorende informatiewensen in 
een organisatie. Op basis van zo'n stabiele informatiestructuur 
voor de gehele organisatie kan men op flexibele wijze procedures en 
programma's ontwikkelen, waarmee men de gegevens die voor gemeen
schappelijk gebruik beschikbaar zijn, kan opvragen en verwerken tot 
de gewenste overzichten. 

De meest 
hiervoor 

bekende methode voor een informatiestructurering zoals 
beschreven, is Business Systems Planning (BSP). Deze 
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methode werd door IBM in het begin van de zeventiger jaren ontwik
keld en voor het eerst gepubliceerd in 1975 [17]. Veel van de later 
ontwikkelde methoden voor informatiestructurering zijn afgeleid van 
deze BSP-methode. Enkele structureringsmeth9den zullen we hierna 
kort samenvatten. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
1. BSP Business Systems Planning (paragraaf 3. 3 .1) ; 
2. ISS Information Systems Study (paragraaf 3.3.2); 
3. PRISMA Planning and Requirements analysis for Information 

Systems, a Modelling Approach (paragraaf 3.3.3)7 
4. SDP strategic Data Planning (paragraaf 3.3.4). 

Voor een goed begrip van de navolgende beschrijvingen, geven we een 
omschrijving van enkele specifieke informatiekundige termen: 
entiteit :een concreet of abstract iets waarover men 

entiteittype 
attribuut 

attribuuttype 
gegevensklasse 

gegevens wil vasthouden7 
:een verzameling gelijksoortige entiteiten; 
:kenmerk van een entiteit waarover men gegevens 
wil vasthouden; 

:een verzameling gelijksoortige kenmerken; 
:een bij elkaar horende groep van entiteittypen7 

gegevensverzameling:een gestructureerde beschrijving van entiteiten 
en attributen. 

3.3.1. Business systems Planning (BSP) 

Denkwijze 
In de methode BSP is het principe van de in:formatif;!lstructurering, 
op het niveau van een organisatie als geheel, voor het eerst valle
dig uitgewerkt. Gemeenschappelijk te gebruiken gegevens worden 
beschouwd als een •corporate resource• die gepland en beheerd moet 
worden. Zolang de aard van de bedrijfsprocessen niet verandert, 
blijft de informatiestructuur in grote lijnen hetzelfde, ongeacht 
wijzigingen in de organisatorische verdeling van taken. De vast
stalling van de globale informatiestructuur voor een organisatie 
dient in nauwe samenwerking met de topleiding plaats te vinden. Het 
gaat om de essentiAle zaken van een organisatie, waarover in een of 
andere vorm en op verschillende tijdstippen informatie beschikbaar 
moet zijn. De informatierelaties tussen bedrijfsprocessen en gege
vensklassen, die een afbeelding zijn van het communicatiepatroon in 
de organisatie, vormen een uitgangspunt voor de afbakening van 
informatiesystemen en gegevensverzamelingen. 

Werkwijze 
De BSP-methode bevat een veelheid aan praktische richtlijnen en 
instructies voor de uitvoering van een informatieplanning. Een 
planningteam bestaande uit 5 a 6 leidinggevende personen (waarvan 
liefst een topmanager), voert in korte tijd (6 a 8 weken) een BSP
studie uit. Een dergelijke korte doorlooptijd is belangrijk, omdat 
men deze planning door een team van managers wil laten uitvoeren. 
Deze managers kunnen echter slechts een beperkte tijd hiervoor 
beschikbaar stellen. In figuur 3.6 zijn de belangrijkste stappen 
voor de uitvoering van een BSP-studie weergegeven. 

De grondgedachte achter deze methode is, dat men door een analyse 
van de bedrijfsprocessen de knelpunten in de informatievoorziening 
kan opsporen en prioriteiten kan vaststellen voor de oplossing er 
van. om deze studie in korte tijd te kunnen afronden, moet het 
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Fig.3.6 IBelongrijke stappen in de BSP methode 

planningteam zich bij de bedrijfsanalyse beperken tot 40 a 70 
bedrijfsprocessen en een even groot aantal gegevensklassen. Door 
middel van interviews met de belangrijkste functionele managers, 
inventariseert het planningteam de visie van het functionele man
agement op de gewenste inforrnatievoorziening. Daarbij let men op 
doelstellingen en strategie~n die het management voor de organi
satie als geheel heeft vastgesteld. Uit deze interviews moeten de 
belangrijkste bedrijfsprocessen en gegevensklassen naar voren 
komen, die vervolgens in een systemenarchitectuur kunnen worden 
vertaald. 

Uit de interviews krijgt het planningteam ook inzicht in de knel
punten van de bestaande informatievoorziening. Tesamen met de 
gewenste systemenarchitectuur, kan dit leiden tot een voorstel voor 
reorganisatie van de inforrnatievoorzieningsfunctie. Als belangrijk 
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criterium bij de toekenning van prioriteiten voor de ontwikkeling 
of verbetering van informatiesystemen, hanteert men bij de SSP
methode de mate waarin deze systemen kunnen leiden tot een betere 
bedrijfsvoering in de succesbepalende werkgebieden van de organisa
tie. Mede daarom beoordeelt men de (geautomatiseerde) systemen 
steeds op hun bijdrage aan de bedrijfsvoering. Andere criteria voor 
prioriteitsstelling zijn: 

de kans op een succesvolle realisatie, mede lettende op de 
acceptatiegraad van veranderingen; 
complexiteit van de systemen; 
beschikbare capaciteit voor ontwikkeling; 
beschikbare investeringsmiddelen. 

Een BSP-project wordt afgesloten met een actieplan voor de ontwik
keling van deelsystemen, waarmee de gewenste informatievoorziening 
zal worden gerealiseerd. Voor een meer uitgebreide beschrijving van 
de BSP-methode verwijzen we naar de literatuur [18]. 

Door het ontbreken van geautomatiseerde hulpmidde1en voor de vast
legging van de analyseresultaten, is men genoodzaakt globaal te 
blijven werken. De structurering van deze gegevens !evert dus 
eveneens een globale architectuur voor de informatiesystemen op. Na 
uitvoering van een BSP-studie heeft men weliswaar een globale 
indicatie over de gewenste systemenarchitectuur, maar deze is 
moeilijk om te zetten in concrete ontwikkelingsplannen. om het 
voorgaande bezwaar te ondervangen, is een variant van de BSP-metho
de ontwikkeld (de ISS-methode), die we in de volgende subparagraaf 
zullen samenvatten. 

3.3.2. Information Systems Study (ISS) 

Denkwijze 
Informatie is een bedrijfsmiddel dat gapland moet worden op het 
niveau van topmanagement, om de gehele organisatie optimaal gebruik 
te late maken van de nieuwe informatietechnologie. Niet de korte
termijn wensen van groepen gebruikers moeten de structuur van de 
informatievoorziening bepalen, maar de strategisch belangrijke 
bedrijfsactiviteiten.Deze zijn bepalend voor het bereiken van de 
doelen van de organisatie en vormen profijtelijke toepassingsgebie
den voor nieuwe informatiesystemen. De methode ISS is een computer
ondersteunde en aangepaste versie van Business Systems Planning 
(BSP). De eerste BSP-handleiding werd reeds in 1975 door IBM gepu-
bliceerd en is sindsdien regelmatig aangepast aan de eisen van de 
nieuwe informatietechnologie [19]. De ISS-variant wordt sinds 1980 
voornamelijk in Europa toegepast ter vervanging van de BSP-methode. 
In de v.s. wordt deze BSP-variant sinds 1984 toegepast onder de 
naam Information Quality Analysis (IQA). Het voordeel van een ISS 
is, dat het tijdsbeslag voor de topleiding minder is dan bij de 
BSP-methode, door de inschakeling van lagere functieniveaus en door 
de geautomatiseerde verwerking van de interviewgegevens. 

ISS is een methode om, uitgaande van doelen en strategie~n van een 
organisatie, te komen tot een meerjarenplan (ongeveer 5 jaar) voor 
een geco6rdineerde ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesy
stemen, die bijdragen aan het succesvol opereren van een organisa
tie. ISS is dus niet een planningmethode die is gericht op een 
concreet systeemontwerp en implementatie. ISS is daarentegen ge
richt op het opstellen van een informatiesystemenarchitectuur voor 
de organisatie als geheel. Deze architectuur wordt gebaseerd op een 
ordening van de benodigde gegevenssoorten, volgens de criteria 
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'intensiteit van de gegevensuitwisseling' tussen bedrijfsprocessen 
en 'gemeensahappelijk gebruik van gegevenssoorten'. Op grond van de 
systemenarchitectuur kan men een portefeuille van zinvolle compu
tertoepassingen samenstellen en prioriteiten bepalen voor de vol
gorde van ontwikkeling en invoering van deze systemen. 

Het lange-termijnplan definieert slechts voor de eerste twee jaren 
specifieke ontwikkelprojecten; voor de jaren daarna zal telkenmale 
een bijstelling en nadere uitwerking moeten volgen. Bij de ISS
methode is een vee! grotere mate van detaillering mogelijk dan bij 
de BSP-methode. Hierdoor is de aansluiting met de systeemontwikke
lingsfase beter. De denkwijze van ISS kan worden samengevat in drie 
punten: 

beheren van gegevens als een produktiefactor; 
processen in de organisatie als basis; 
top down analyse met bottom up ontwikkeling. 

Werkwijze 
Een ISS-project omvat een vijftal stappen: 
1. voorbereiden van het project; 
2. inventarisatie van de hoofdactiviteiten; 
3. inventarisatie van de gegevenssoorten; 
4. ontwerpen van een informatiesystemenarchitectuur; 
5. prioriteitsstelling voor de systeemontwikkeling. 

Na deze top down werkwijze voor de planning van de informatievoor
ziening volgt een bottom up ontwerp van gegevensverzamelingen en 
informatiesystemen voor specifieke bedrijfsprocessen volgens het 
vastgestelde meerjarenplan. Deze ontwikkelingsfase behoort niet 
meer tot ISS, maar tot het vervolgtraject van studie. Figuur 3.7 
geeft deze werkwijze schematisch weer. 

Ad 1. voorbereiden van bet project 
Een essentieel punt in de voorbereiding van een IS-studie is 
bet verwerven 'van betrokkenheid en actieve steun van het 
topmanagement. De studie bij een bedrijf of installing wordt 
uitgevoerd door een planningteam, dat bestaat uit functio
narissen van de betrokken functionele werkgebieden in een 
organisatie. Dit planningteam dat door een ISS-deskundige 
wordt begeleid is verantwoordelijk voor bet verloop van het 
project en de inhoud van bet eindrapport. Gedurende de 
doorlooptijd van twee tot drie maanden besteedt elk lid van 
bet team gemiddeld 10 werkdagen; de co6rdinator (meestal een 
informatiedeskundige) besteedt meer tijd. Een deel van het 
administratieve werk en de computeranalyses neemt de ISS
deskundige voor zijn rekening. Het planningteam krijgt een 
tweedaagse toelicbting op doelstelling en werkwijze van een 
IS-studie en start met bet vaststellen van de strategie en 
de succesbepalende factoren van de organisatie. De bestaande 
informatievoorziening wordt in kaart gebracht waarbij men 
aandacbt besteed aan de huidige organisatie van de informa
tiefunctie, de aard van de geplande en operationele informa
tiesystemen, bet gegevens-gebruik en de buidige knelpunten, 
enz. op basis biervan bepaalt men bet aandachtsgebied van de 
studie. Bij een grote organisatie kan dit een functioneel 
gebied zijn zoals 'Produktie' of 'Verkoop'. Een kleinere 
organisatie kan in totaliteit onderwerp van studie zijn. 

Ad 2. Inventarisatie van de hoofdactiviteiten 
De inventarisatie van boofdactiviteiten vormt de basis voor 
alle volgende stappen in een IS-studie. Hierbij begint men 
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I----planning ----1..,.1111'1---- ontwikkeling .... 
Fig.3.7 Top-down-analyse met bottom-up ontwikkeling. 

Bron: IBM [19, 1984, blz. 9] 

bij de belangrijkste produkten of diensten van een organisa
tie(deel) en stelt vast wat daarvoor achtereenvolgens aan 
activiteiten moet plaatsvinden (behoefte-prognose, verwer
ven, produceren en afleveren). Produkten en diensten worden 
geproduceerd met behulp van produktiemiddelen zoals grond
stoffen,· materialen, personeel, machines en gebouwen. Voor 
deze resources is ook weer een reeks van activiteiten nodig: 
behoefte-specificatie, verwerving, beheren, inzetten en 
afstoten. Een groep bijeenhorende activiteiten en beslissin
gen noemt men een bedrijfsproces. Gemiddeld defini~ert men 
in een organisatie zo'n 200 a 300 bedrijfsprocessen. Deze 
processen kunnen dwars door de organisatorische afdelingen 
en diensten heen lopen. Om een lijst met te interviewen 
personen te kunnen samenstellen, gaat men na welke functio
narissen betrokken zijn bij welke bedrijfsprocessen. 

Ad 3. Inventarisatie van de gegevenssoorten 
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met 40 a 50 representanten van alle relevante functionele 
gebieden uit de organisatie. Al deze te interviewen personen 



worden in een gezamenlijke bijeenkomst over de aard en de 
bedoeling van de interviews voorgelicht. Om de interviews te 
structureren wordt vooraf door het planningteam een verzame
ling relevante gegevensklassen vastgesteld. Tijdens de 
interviews wordt deze verzameling aangevuld door de geinter
viewden. _ Hierbij kan men een keuze maken uit twee benader
ingen; data view en entiteitenanalyse. 

Een data view is een combinatie van gegevens, bijvoorbeeld 
in de vorm van een overzicht, waaruit bruikbare informatie 
is te halen voor de uitvoering van een bedrijfsproces. Zo 
zal het proces 'orderregistratie', gegevens over klant, 
artikel, magazijn en prijs gebruiken, die tezamen op een 
orderformulier komen. De data view benadering neemt dus de 
output van informatiesystemen als uitgangspunt bij de inter
views. Het planningteam moet vaststellen welke data views 
gebruikt worden bij het uitvoeren van de processen. De 
bestaande rapporteringen of beeldschermpagina's geven een 
bruikbare ingang voor dit overzicht. Deze data views bevat
ten meestal kenmerken (attributen) van verschillende gege
vensklassen. Deze moet het studieteam achteraf groeperen 
per klasse. 

De entiteitenanalyse is een wijze van datastructurering, 
waarbij het planningteam vooraf zo goed mogelijk vaststelt 
welke verschillende gegevensklassen een rol spelen in de 
diverse bedrijfsprocessen. Per gegevensklasse maakt men een 
onderscheid naar kenmerken zoals identificatie-, transac
tie(mutatie)-, historische-, planning- en toestandsgegevens. 
De ge!nterviewden geven aan in welke kenmerken zij getnte
resseerd zijn voor de uitvoering van hun taken in de diverse 
bedrijfsprocessen. Bij deze aanpak is inzet van specialisten 
in datastructurering gewenst, omdat het detailleringsniveau 
van alle gegevensklassen en de definities van de diverse 
typen gegevens consistent moeten zijn. 

D~ interviews worden in groepen van 6 personen gehouden, 
waarbij elke deelnemer de essenti~le relaties aangeeft 
tussen bedrijfsprocessen en data-views of gegevensklassen. 
Voorts geeft elke getnterviewde een oordeel over de periodi
citeit, tijdigheid, inhoud en betrouwbaarheid van de huidige 
informatievoorziening. Een interviewsessie duurt 1 a 2 dagen 
in de vorm van een groepsdiscussie met presentatie op voor 
ieder begrijpbare overzichten. Op deze wijze kan men elkaars 
visie op de benodigde gegevens aanvullen en bijstellen. 
Omdat alle antwoorden van de ge!nterviewden eenzelfde ge
wicht hebben bij de statistische verwerking, is het verkrij
gen van een kwalitatief goed beeld van de huidige en de 
gewenste informatievoorziening, afhankelijk van de kwaliteit 
van de interviews en getnterviewden. 

De ge!nventariseerde gegevensklassen enjof data views worden 
door een speciale data-werkgroep, bestaande uit een organi
satiekundige, een data-beheerder en de ISS-deskundige, 
geanalyseerd in entiteittypen en attribuuttypen en vastge
legd in een data-architectuur, waaruit de samenhang tussen 
de gegevens moet blijken. Deze vormt de basis voor het 
ontwerp van een informatiesystemenarchitectuur. De verschil
lende beschrijvingen voor dezelfde entiteittypen worden door 
de data-werkgroep op een noemer gebracht en gecodeerd. De 
codering kan naar elk gewenst gegevenskenmerk of gezichts
punt worden ingedeeld. Zo kan men de gegevens groeperen naar 
de verschillende soorten objecten waar ze betrekking op 
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hebben en per object naar kenmerk van gebruik (identifica
tie, mutatie, historie, planning,stand). Voor alle entiteit
typen geeft de data-werkgroep aan in welk bedrijfsproces de 
gegevens ontstaan. Dit maakt het mogelijk om de entiteit
typen te clusteren tot zodanige gegevensklassen, dat slechts 
~~n groep van bedri)fsprocessen als bron kan worden aangewe
zen. Uit ervaring blijkt dat men aan 30 tot so gegevensklas
sen voldoende heeft om de informatiebehoeften van een orga
nisatie te beschrijven. 

Ad 4. ontwerpen van een informatiesystemenarchitectuur 
Voorgaande stappen resulteren in een informatiemodel voor de 
organisatie dat met behulp van het geautomatiseerd hulpmid
del ISMOD (Information system MODel and architecture genera
tor) wordt vastgelegd. Dit model bevat een verzameling van 
alle bedrijfsactiviteiten en daarvoor benodigde bedrijfsge
gevens en hun onderlinge relaties. Voorts bevat het model 
alle kwaliteitsoordelen van de ge!nterviewden over de huidi
ge informatievoorziening. Men kan met ISMOD onder andere de 
volgende statistische overzichten maken: 

welke bedrijfsprocessen muteren of raadplegen welke gege
vensklassen; 
welke afdelingen zijn op welke wijze betrokken bij de 
bedrijfsprocessen; 
welke bedrijfsprocessen c.q. afdelingen beschikken niet 
over een toereikende informatievoorziening; 
welke gegevensklassen worden onvoldoende door de huidige 
informatiesystemen afgehandeld. 

Met behulp van ISMOD kan men tevens de intensiteit van de 
gegevensstromen tussen de gegevens-creArende en gegevens
gebruikende bedrijfsprocessen analyseren. Men kan alle 
combinaties van gegevensklassen en bedrijfsprocessen toetsen 
op hun onderlinge samenhang (isolatiefactor) en subgroepen 
vormen met een minimale gegevensuitwisseling. Bedrijfspro
cessen die veel van de benodigde gegevens ook zelf vastleg
gen, en dus weinig gegevens nodig hebben van andere be
drijfsprocessen, krijgen een 'eigen' informatiesysteem. Voor 
die bedrijfsprocessen die veel van elkaars gegevens gebruik 
maken, kan men beter een informatiesysteem ontwikkelen. 
Bij de afbakening van informatiesystemen, zoals zo juist 
beschreven, zijn veelal meer alternatieven denkbaar, waaruit 
het studieteam moet kiezen. Met simulatie kan worden onder
zocht, welke invloed een volledige voorziening in de infor
matiebehoefte van een gegevensklasse, zou hebben op de 
doorsnee graad van tevredenheid van alle gebruikers van deze 
gegevens. Dergelijke simulaties geven het planningteam 
inzicht in de relatieve verbetering van de informatievoor
ziening die te bereiken is met de potentille te ontwikkelen 
informatiesystemen. Het planningteam komt op basis van de 
verkregen inzichten tot een definitieve clustering van 
bedrijfsprocessen, waarvoor afzonderlijke informatiesystemen 
ontwikkeld gaan worden. Een voorbeeld van relaties tussen 
bedrijfsprocessen en gegevensklassen, alsmede van een clus
tering tot informatiesystemen is in figuur 3.8 weergegeven. 

Ad 5. Prioriteitsstelling voor de systeemontwikkeling 
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om van de huidige situatie naar een gewenste toekomstige 
situatie te komen is een ontwikkelingsplan noodzakelijk. 
Daarvoor wordt bij ISS eerst geanalyseerd welke van de 
benodigde gegevensklassen nu reeds beschikbaar zijn en welke 
bedrijfsprocessen door welke van de bestaande systemen van 



processes 

Bron: Orsey, [19 blz. 69). (aangepast) 

gegevens worden voorzien. De tijdens de interviews gesigna
leerde tekortkomingen in de huidige informatievoorziening 
worden gerelateerd aan de bedrijfsprocessen en aan de gege
vensklassen. De relatieve verbetering in de bedrijfsvoering 
die men verwacht van een betere informatievoorziening, is 
een van de bepalende factoren voor de prioriteiten in de 
systeemontwikkeling. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan een betere klantenservice, produktkwaliteit of perso
neelsinzet als.succesbepalende factoren voor de organisatie. 
Een andere factor bij prioriteitsbepaling is de aard van de 
gegevensstromen tussen de subsystemen. Als het ene subsy
steem gegevens gebruikt die door een ander subsysteem worden 
gegenereerd, dan is het logisch om eerst dat laatste systeem 
te ontwikkelen (data-logische volgorde). Naast dit data
logisch criterium spelen ook andere criteria een rol, zoals 
de mate van verandering in de organisatie als gevolg van de 
invoering van een nieuw systeem. Het planningteam, komt via 
een stapsgewijze waardering van keuzemogelijkheden, tot een 
uiteindelijke prioriteitsstelling voor de ontwikkeling van 
de afzonderlijke informatiesystemen. Daarbij spelen dus een 
rol het bedrijfsbelang, kosten en baten, het risico, de 
complexiteit van de invoeringsproblemen, en de beschikbare 
financi8le middelen en ontwikkelcapaciteiten. In figuur 3.9 
zijn de 5 stappen van een ISS-project schematisch samenge
vat. 
Voor het 
vervolgens 

systeemgebied met de hoogste prioriteit stelt men 
een gedetailleerd projectplan op. Voor dit gese-
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lecteerde toepassingsgebied beschrijft men de doelen en 
functies van de te ontwikkelen systemen en geeft men aan 
voor welke bedrijfsprocessen deze systemen zijn bestemd. Een 
dergelijke systeembeschrijving heeft tot doel een ontwikkel
project te defini~ren, maar is nog geen functionele specifi
catie. Dit laatste vereist een meer gedetailleerde analyse, 
die wordt uitgevoerd in een Toepassings systeem Studie 
(Riksen en Blokdijk [19]. 

Tot slot merken wij nog op dat een IS-studie een eenmalige inhaal
operatie is, die gevolgd moet worden door een permanente effectivi
teitsbewaking van de informatievoorziening. Bestaande systemen 
zullen immers tijdens de reorganisatie van de informatievoorziening 
aangepast dan wel vervangen moeten worden, omdat men niet alle 
systemen gelijktijdig kan veranderen. Verder zal men de automati
seringsplanning moeten integreren in het lange-termijn beleid van 
een organisatie. Daarbij moet men ook aandacht besteden aan het 
management van het ontwikkelingstraject en het beheer van de faci
liteiten (Information Resource Management). 

voorbereiden 
project 

organisatie bedrijfs- gegevens 
kenmerken process en behoeften 

bedrijfs- data-
in formatiemodel architectuur 

• • kwaliteitsoordeel in forma tie 
huidige systeem 

informatiesystemen architectuur 

1 

prioriteiten ... systeem 
ontwikkeling 

Fig.39jStappen in een ISS-project 

56 



3.3.3. Planning and Requirements analysis for Information systems, 
a Modelling Approach (PRISMA) 

Denkwijze 
PRISMA is een acroniem van Planning and Requirements analysis for 
Information Systems, a Modelling Approach. De methode is ontwikkeld 
door het organisatie-adviesbureau Klynveld Bosboom Hegener [20]. 
Het is een methode voor de modellering van een organisatie en van 
de te ontwikkelen bestuurlijke informatiesystemen. Op grond daarvan 
kan men een informatiebeleid en -planning voor een organisatie 
ontwikkelen, hoewel men PRISMA ook kan gebruiken als een methode 
voor de ontwikkeling van een specifiek informatiesysteem. Hier 
beperken we ons tot de kenmerken van PRISMA die van belang zijn 
voor de formulering van een meerjaren informatieplan voor een 
organisatie. Voor informatieplanning hanteert men de methode PRISMA 
als een deel van een bredere planningfilosofie: MAIA (Management 
Aanpak Informatiebeleidj-plan en Automatiseringsbeleidj-pan). 

Dit informatieplanningproces levert de volgende 1produkten 1 op: 
- een beschrijving van de buidige situatie in de organisatie; de 

bedrijfsprocessen, de informatiesystemen, de technische infra
structuur en de organisatorische infrastructuur; 

- de formulering van de doelen, richtlijnen en uitgangspunten voor 
de toekomstige informatievoorziening; 

- een beschrijving van de gewenste situatie; wederom opgebouwd uit 
een bedrijfsmodel, een model van de samenhangende informatie
systemen, een model van de gewenste technische infrastructuur en 
een globale organisatiestructuur voor de informatievoorzienings
functie. 

- een formulering van de uitgangspunten voor een realisatiestrate
gie gericht op de gewenste situatie; 

- een realisatieplan voor de komende een a drie jaar, waarin de 
volgorde voor de systeemontwikkeling, de projectbeschrijvingen, 
de investeringsplannen en de opleidingsplannen zijn opgenomen. 

Voor de opstelling van een informatie- en automatiseringsplan maakt 
de PRISMA-methode een bedrijfsmodel en een architectuurmodel (ook 
functioneel systeemmodel genoemd) voor de gehele organisatie of 
voor een omvangrijk deel daarvan. Deze modellen, die met de diverse 
gebruikersgroepen worden opgesteld, maken duidelijk welke verschil
lende beelden het management, de bedrijfsmedewerkers en de externe 
deskundigen hebben van de organisatie. Met behulp van deze modellen 
kan men de verschillende visies op de gewenste informatievoorzie
ning tot een gemeenschappelijke visie ombuigen. 

Zoals we eerder opmerkten is men in veel organisaties niet in staat 
om vragen van het management op basis van gegevens uit de bestaande 
(geautomatiseerde) informatiesystemen te beantwoorden, omdat de 
definities van de gegevens, de tijdigheid en kwaliteit ervan per 
deelsysteem grote verschillen vertonen. Met informatieplanning 
wordt tevens een basis gelegd voor een doelgericht beheer van de 
belangrijke gegevens in een organisatie. 

De PRISMA modelleringstechniek wordt gebruikt voor het beschrijven 
van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie. Daarbij 
wordt van een geautomatiseerd bulpmiddel gebruik gemaakt om de 
schema's en de documentatie te vervaardigen. Daarmee kan men op een 
uniforme wijze en op verschillende niveaus van detaillering de 
bedrijfsprocessen (het bedrijfsmodel) en de informatieprocessen 
(het architectuurmodel) beschrijven. De PRISMA-documentatie maakt 
een goede overdracht mogelijk van de bereikte resultaten in de 
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systeemplanningfase, naar de systeemontwikkelingsfase. De meer 
gedetailleerde modellen dienen direct bruikbaar te zijn voor het 
opstellen van de systeemspecificaties voor de afzonderlijke infor
matiedeelsystemen. 

Werkwijze 
De uitvoeringsprocedure voor systeemplanning bestaat uit een vijf
tal stappen: 
1. voorbereiden van het informatieplanningproject; 
2. opstellen van het bedrijfsmodel; 
3. opstellen van bet architectuurmodel; 
4. afbakenen van de informatiesystemen; 
5. opstellen van een systeemrealisatieplan. 

Ad 1. Voorbereiden van bet informatieplanningproject 
Het management van een organisatie bepaalt de omvang van bet 
te analyseren gebied en stelt een planningteam samen. Het 
planningteam begint met het verzamelen van algemene gegevens 
over de organisatie, zoals belangrijkste produkten en pro
duktiemiddelen, organisatiestructuur en de belangrijkste 
personele functies. Men stelt vast wie voor welke produkten 
en produktiemiddelen verantwoordelijk is en interviewt deze 
personen over de bijzonderheden van de planning, uitvoering 
en beheersing van deze processen. 

Ad 2. Opstellen van bet bedrijfsmodel 
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In een organisatie kan men onderscheiden: 
primaire activiteiten die direct gericht z~Jn op het 
produceren van goederen en diensten voor de omgeving; 
secundaire activiteiten die gericht zijn op het verwerven 
en beschikbaar houden van produktiemiddelen, waarmee de 
produktie gerealiseerd kan worden. 

De activiteitengroep die men als kleinste eenheid beschouwt 
in een informatieplanningproject, is een bedrijfsfunctie. 
Elke functie is met andere functies verbonden door stromen 
van goederen en gegevens. Een verzameling bedrijfsfuncties, 
waardoor een transformatie van een bepaalde invoer in een 
gewenste uitvoer wordt gerealiseerd, noemt men een bedrijfs
proces. Bedrijfsprocessen worden beschreven in de vorm een 
matrix, waarbij de bedrijfsfuncties op de diagonaal worden 
weergegeven en de posities links en rechts van deze diago
naal de bestemming en herkomst van de goederen- en gegevens
stromen weergegeven (zie figuur 3.10). Met behulp van enkele 
eenvoudige symbolen kan men de samenhang tussen de verschil
lende bedrijfsfuncties, de processtructuur, afbeelden in een 
hi~rarchisch opgebouwde verzameling processchema•s. 

Men gaat er bij de procesbeschrijving van uit dat de infor
matievoorziening voor een bedrijfsfunctie deel uitmaakt van 
diezelfde bedrijfsfunctie. De nadruk ligt op de gegevens
stromen tussen de bedrijfsfuncties, voor zover die gegevens 
bevatten die voor meerdere bedrijfsfuncties van belang zijn. 
Deze gegevensstromen komen veelal bij de ene bedrijfsfunctie 
op een eerder tijdstip beschikbaar, dan het tijdstip waarop 
een andere bedrijfsfunctie deze gegevens nodig heeft. Daarom 
moet men deze gegevens bewaren en later weer kunnen opzoe
ken. Gegevensverwerkende activiteiten in een organisatie 
Z1Jn vaak samengebracht in ~~n afdeling, de Administratie. 
In het processchema worden deze in een speciaal type be
drijfsfunctie ondergebracht; een conceptueel informatie-



D = bedrijfsfunctie; inforrnotiefuncfie 

(I = inforrnotiesysteem, gegevensverzameling 

goederens troom 

Fig. 3.10 Een processchema 

Bron: Laagland, [20, 1983]. 

0 = gegevensstroom 

0 = exteme eenheid 

systeem. Op de boqere aqgregatieniveaus in bet bescbrij
vinqsmodel qeeft men ecbter alleen de informatiestromen 
tussen de bedrijfsfuncties weer en qeen informatiesystemen. 

Het bedrijfsmodel voor de gebele organisatie is bi~rarcbiscb 
opgebouwd van globaal (boofdfuncties) naar gedetailleerd 
(detailfuncties) volgens bet principe van de stapsqewijze 
verfijninq. Men brenqt de organisatie meer of minder gede
tailleerd in beeld door een beperkt aantal bedrijfsfuncties, 
bedrijfsprocessen, dan wel deelgebieden samen te nemen. Als 
regel plaatst men op de diagonaal van bet processtructuur
diaqram maximaal 7 symbolen voor de bescbrijvinq van bet 
gekozen gebied. Buiten dit kader geeft men slecbts de ver
bindingen met overige gebieden of externe organisaties weer 
(figuur 3.10). De directe bebeersing van de primaire en 
secundaire bedrijfsprocessen geeft men in een processcbema 
weer als een deel van deze bedrijfsprocessen. Planning en 
co6rdinatie-activiteiten op bogere managementniveaus, voor
zover deze zijn gestructureerd, bescbrijft men als afzonder
lijke besturende processen. Het bedrijfsmodel is dus geba
seerd op een procesanalyse. 

De opdeling van een organisatie in bedrijfsfuncties, be
drijfsprocessen en deelgebieden, doorsnijdt de organisa-
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torische indeling van taken en posities (organisatiestruc
tuur). Om de herkenbaarheid van het bedrijfsmodel bij de 
mensen in de organisatie te vergroten, geeft men per be
drijfsfunctie aan wie daarvoor verantwoordelijk is (verant
woordelijkheidsstructuur). Het bedrijfsmodel, dat als basis 
dient voor de analyse van de gewenste informatiesystemen, 
wordt echter nauwelijks be!nvloed door wijzigingen in de 
organisatie- en verantwoordelijkheidsstructuren. Slechts de 
relaties tussen de processtructuur en de organisatiestruc
tuur veranderen; de processtructuur blijft onveranderd. 
Het bedrijfsmodel kan w.orden samengevat in een zgn. PRISMA
huis,(figuur 3.11). Het dak van dit huis bestaat uit drie 
relatie~matrices: 
- de relaties tussen de bedrijfsfuncties en de informatiesy

stemen van een organisatie kan men in de matrix B/I vast
leggen; 

- de relaties tussen de functionele posities, organisatie
structuur en de bedrijfsprocessen worden in de matrix P/~ 
vastgelegd; 

- in de matrix P/I legt men per organieke functie de in- en 
uitgaande informatie vast. 

Ad 3. Opstellen van het architectuurmodel 
Het bedrijfsmodel wordt geverifieerd met vertegenwoordigers 
van de belangrijkste deelgebieden in de organisatie door 
middel van discussies en interviews. Nadat overeenstemming 
is verkregen over de afbeelding van de organisatie, inven
tariseert men de gegevensklassen die nodig zijn voor het 
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Fig.311 PRISA-1A- huis: bedrij fsmodel. 

Bron: KBH [20, 1985]. 



functioneren van de bedrijfsprocessen, door bij betrokkenen 
te vragen welke zaken een rol spelen en welke soort gegevens 
men daarover wil krijgen. 

Een wezenlijke functie van informatiesystemen is het verzor
gen van formele communicatie tussen mensen in een organi
satie. Deze formele communicatie komt tot stand door een 
uitwisseling van gegevens. Voor deze uitwisseling Z1Jn 
procedures nodig om gegevens te raadplegen of te wijzigen. 
Samenhangende gegevensverwerkende activiteiten worden in de 
PRISMA-methode een transactie of informatiefunctie genoemd. 
Een informatiefunctie is dus een verzameling gegevensverwer
kende activiteiten die men niet verder wenst te detailleren 
in deze analysefase. Deze transacties bestaan uit vastleg
ging, wijziging en raadpleging van gegevens voor verschil
lende bedrijfsfuncties. 
Gegevens kan men gedurende korte of lange tijd bewaren in de 
vorm van gegevensverzamelingen. Een gegevensverzameling is 
een gestructureerde beschrijving van de eigenschappen van 
een klasse gelijksoortige elementen als klanten, materialen, 
personeel, gebeurtenissen, enz. Door deze gegevens op een 
voorgeschreven gestructureerde wijze vast te leggen kan men 
op eenduidige, maar zeer korte manier de elementen van een 
bedrijfsproces beschrijven. 

De samenhang tussen de transacties (informatiefuncties) en 
de gegevensverzamelingen wordt in de PRISMA-methode de 
systeemstructuur genoemd. Deze structuur kan men in een 

Fig. 3.12 Intormatiesysteemschema 

Bron: Laagland, [20, 1983]. 
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systeemschema weergeven op soortgelijke W~Jze als bij pro
cesschema•s. Het symbool voor bedrijfsfunctie wordt in een 
systeemschema gebruikt voor een informatiefunctie en het 
symbool voor informatiesysteem wordt gebruikt voor gegevens
verzameling. Voor elke informatiefunctie kan men de herkomst 
en bestemming van de gegevens weergeven en de procedures 
voor de gegevensverwerking beschrijven (figuur 3.12). 

De inhoud van de gegevensstromen in een systeemstructuur kan 
men beschrijven, door de eigenschappen (en relaties) van de 
onderwerpen waarover men gegevens wil uitwisselen te be
schrijven. Door deze beschrijvingen te structureren volgens 
vaste regels, associatietypen genaamd, kan men een eendui
dige interpretatie (betekenisgeving) bevorderen. De ver
schillende typen associaties vormen de bouwstenen voor de 
informatiestructuur, waarmee de betekenis van de gegevens 
wordt vastgelegd. 
De relaties tussen de systeemstructuur en de informatie
structuur kan men in een architectuurmodel (zie figuur 3.13) 
beschrijven met behulp van een drietal matrices: 
- matrix G/A geeft een beschrijving van elke gegevensverza

meling in termen van associatietypen~ 
- matrix T/G geeft aan welke gegevensverzamelingen door een 

type informatiefunctie (transactie) worden gewijzigd~ 
- in de matrix T/A legt men vast Welke associatietypen in 

een transactie een rol spelen. 

gegevens
verzamel ing 

systeem 
structuur 

in forma tie 
structuur 

architectuurmodel 

Fig.3.13 PRISMA-huis:architecfuurmodel 

Bron: KBH [20, 1985] 
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Ad 4. Mbakenen van de informatiesystemen 
Door middel van matrices kunnen elementen van het bedrijfs
model en het architectuurmodel met elkaar in verband worden 
qebracht. Zo kan men bijvoorbeeld relaties tussen bedrijfs
functies en qeqevensverzamelinqen in de matrix B/G weerge
qeven. Deze matrix zal voor een qemiddelde orqanisatie 
onqeveer 60 - 100 bedrijfsfuncties en onqeveer 30 typen van 
qeqevensverzamelinqen bevatten (fiquur 3.14). 

Bij informatieplanning qaat het erom, deze informatiefunc
ties en qeqevensverzamelinqen te qroeperen tot informatie
deelsystemen die min of meer onafhankelijk van elkaar ont
wikkeld kunnen worden. Voor deze decompositie van het con
ceptuele informatiesysteem tot een systemenarchitectuur, 
hanteert PRISMA als belanqrijkste criterium bet minimali
seren van de gegevensstromen tussen de informatiedeelsyste
men: 

Eerst plaatst men geqevensverzamelingen die door ~en 
bedrijfsfunctie worden gewijziqd, zo dicht moqelijk bij 
die bedrijfsfunctie. Wordt een geqevensverzamelinq door 
meer bedrijfsfuncties gemuteerd, dan wordt deze geqevens
verzamelinq zodaniq qesplitst, dat de qeqevens van de 
verschillende deelverzamelinqen bij afzonderlijke be
drijfsfuncties behoren. Uitqanqspunt is dat vastleqqen en 
wijziqen van qegevens over objecten die in de bedrijfs
processen een rol spelen, zo dicht moqelijk bij de bron 
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meet plaatsvinden om betrouwbare gegevens te krijgen. 
Voor elke gegevensverzameling kan men dus een bedrijfs
functie verantwoordelijk stellen voor de juistheid van de 
gegevens. 
Vervolgens voegt men de verschillende gegevensverzame
lingen, die door een of meer bedrijfsfuncties worden 
gemuteerd, zo veel mogelijk in een informatiesysteem 
samen. De bedrijfsfuncties die veel wijzigingsrelaties 
hebben met elk van deze informatiesystemen worden even
eens dicht bij elkaar geplaatst in de matrix. Hierdoor 
ontstaan clusters van (wijzigings)transacties die de kern 
vormen van de te ontwikkelen informatiesystemen. In 
figuur 3.15 zijn deze clusters omkaderd. 

Een informatiesysteem omvat derhalve vastleggings- en op
slagprocedures voor die groep van bedrijfsfuncties, die de 
inhoud veranderen van de gegevensverzamelingen behorend tot 
dit informatiesysteem. Voorts omvat een informatiesysteem 
een aantal raadpleegprocedures voor dezelfde of andere 
bedrijfsfuncties. Indien de raadpleeg- en wijzigingstransac
ties van informatiesystemen op dezelfde gegevensverzamelin
gen betrekking hebben moeten deze in een systeem worden 
ge!ntegreerd. In figuur 3.15 is het karakter van de informa
tiestromen tussen bedrijfsfuncties en gegevensverzamelingen 
eveneens weergegeven. 



Ad 5. Opstellen van een systeemrealisatieplan 
Op basis van de gewenste informatiesystemen en hun onderlin
ge samenhang kan men het realisatieplan voor de toekomstige 
informatievoorziening opstellen. Bij de vaststelling van de 
gewenste ontwikkelingsvolgorde wordt rekening gehouden met: 
de doorlooptijd van de projecten; 
de technisch-economische haalbaarheid (denk aan aanschaf 
en installatie van apparatuur en inzet van externe des
kundigen); 
de sociaal-organisatorische inspanningen (zeals werving 
en scholing van personeel); 
de toestand van de bestaande systemen; 
het belang van de systemen voor de bedrijfsvoering; 
logische volgorde van systemen; bijvoorbeeld als de 
benodigde gegevens in het ene systeem afkomstig zijn uit 
het andere. 

Per project stelt men een projectomschrijving en een pro
jectplan op. Alle projecten worden in een meerjarenplan 
opgenomen. Het realisatiemodel completeert het Prisma-huis 
(zie figuur 3.16). 

bedrijfsmodel 

architectuur 
model 

realisatie 
model 

organisatie informatiesystemen 

Fig.3.16 PRISMA -huis: compleet 

Bron: KBH [20, 1985). 

3.3.4. Strategic Data Planning (SDP) 

Denkwijze 
James Martin heeft op basis van de BSP-methode een meer gedetail
leerde informatiestructurering uitgewerkt, met een sterk accent op 
de planning van de •strategische data• voor een organisatie. we 
noemen deze methode hier conform de titel van zijn boek strategic 
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Data Planning (SOP) [21). Martin vindt een grote mate van detaille
ring noodzakelijk om de aansluiting mogelijk te maken tussen een 
informatieplan en het functioneel ontwerpen van informatiesystemen. 
Het gebruik van een hulpmiddel voor een geautomatiseerde verwerking 
van de detailgegevens is daarbij onmisbaar. 

SOP maakt deel uit van een verzameling methodieken en technieken 
voor het ontwikkelen en beheren van een geautomatiseerde informa
tievoorziening die is qebaseerd op de nieuwe database- technologie. 
Martin noemt deze aanpak information engineering en hanteert daar
bij de volgende uitgangspunten: 
a. gegevensbeheer vormt de kern van een informatiesysteem~ 
b. de gegevensklassen in een organisatie veranderen nauwelijks. 

Figuur 3.17 illustreert het eerstgenoemde uitgangspunt. Gegevens 
worden verzameld en opgeslagen in een conceptuele database (die 
fysiek tot verschillende systemen kan behoren). Voor het vastleggen 
en wijzigen van deze gegevens zijn procedures en programma's nodig 
waarmee de consistentie van de gegevens kan worden gewaarborgd. 
Zijn de gegevens eenmaal beschikbaar dan kan men met afzonderlijke 
procedures en programma's deze gegevens opvragen en verwerken tot 
overzichten voor verschi~lende gebruikers. Door een ontkoppeling 
van createjmodify gegevenstransacties en use transacties (zie 
figuur 3.17 rechter gedeelte), wordt het mogelijk om ook snel aan 
de wisselende informatiebehoeften van het management te voldoen. 
Regelmatige wijzigingen van de use systemen zijn met behulp van de 
huidige database technologie en programmeringsgereedschappen moge
lijk. 

Het tweede uitgangspunt, een stabiele gegevensstructuur, is geba
seerd op het ervaringsfeit dat de elementen, waarover men in een 
organisatie iets wil weten (klanten, artikelen, personeel, machi
nes, materialen, enz.), gedurende langere tijd dezelfde blijven. 
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TOP DOWN BOTIDMUP 

Bron: Martin [21, blz. 109]. 

Bij een toenemende datacommunicatie en grotere spreiding van termi
nals op de werkplekken in een organisatie, kan men alleen door een 
consequente planning een •toren van Babel'-situatie vermijden. 
"Strategic planning o:t data permits separate design projects to 
proceed by themselves. Yet they are integrated by using data that 
are centrally de:tined" [21, blz. 3). 

Werkwijze 
zoals in figuur 3.18 is weergegeven begint een SOP-project met een 
globale bescbrijving van de organisatie en de daarbij beborende 
verzamelingen van basisgegevens. Met bebulp van een scala van 
analysetechnieken komt Martin tot een groepering van deze gegevens. 
Martin pleit voor detailleren tot bet niveau van entiteittypen en 
attribuuttypen en de onderlinge relaties daartussen. Dit resulteert 
in een conceptuele gegevensstructuur (partitioned entity chart) 
welke een uitgangspunt vormt voor de concrete ontwikkeling van 
informatiesystemen en gegevensverzamelingen in een ontwerpfase die 
volgt op de planningfase. Deze planningfase werkt van globaal naar 
gedetailleerd (top down), terwijl de ontwerpfase begint bij het 
ontwerpen van een gegevensmodel per gegevensklasse en op deze basis 
(bottom up) de programmatuur, fysieke databases en een gegevensdis
tributiestructuur gaat ontwerpen. 

van het planningteam, dat onder leiding staat van een gezaghebbende 
projectleider (bijvoorbeeld de informatiemanager), maken deel uit: 
twee automatiseringsmedewerkers (o.a. een deskundige op bet gebied 
van datastructurering) en twee bedrijfsmedewerkers met een brede 
kennis van de gebele organisatie. Eventueel kan een externe advi-
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seur worden toegevoegd. Het planningteam moet volledig gesteund 
worden door het topmanagement en kan analyses laten uitvoeren door 
bedrijfsmedewerkers uit de verschillende functionele werkgebieden. 

De activiteiten die voor de tot standkoming van een informatieplan 
uitgevoerd worden zijn: 
1. opstellen van een bedrijfsmodel: 
2. globale entiteitenanalyse; 
3. opstellen van een informatiesystemenarchitectuur; 
4. opstellen van een gegevensdistributieplan; 
5. opstellen van een ontwikkelingsplan. 

Deze activiteiten worden niet strikt in deze volgorde uitgevoerd: 
veelal worden deze eerst globaal en vervolgens gedetailleerd uitge
voerd. De doorlooptijd van een informatieplanningproject mag niet 
langer dan 6 maanden zijn volgens Martin. Op basis van de SOP
methode is door het adviesbureau James Martin Associates een meer 
globale methode voor informatiestrategieplanning (ISP) uitgewerkt, 
die we in paragraaf 2.4.3) hebben samengevat. 

Ad 1. Opstellen van een bedrijfsmodel 
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In een bedrijfsmodel worden functionele werkgebieden (10 tjm 
30) onderscheiden en binnen elk werkgebied onderscheidt men 
groepen van activiteiten: logisahe functies of bedrijfspro
aessen. Bij de inventarisatie van deze processen kan men de 
levensloop van produkten en produktiemiddelen volgen (plan
ning, verwerving, beheer en gebruik). In grote organisaties 
vindt men 100 tot 300 processen. die onafhankelijk van de 
personele taakverdeling en de hi!rarchische organisatie
structuur, worden beschreven. Voor elk proces stelt men wel 
vast welke personele functies op welke wijze daarbij betrok
ken Z2Jn. Tot zover wijkt SDP niet wezenlijk af van de SSP
methode. Volgens Martin is echter een verdere detaillering 
van het bedrijfsmodel tot op het niveau van activiteiten 
noodzakelijk. Door deaompositie van een logische functie in 
deelfuncties vindt men op het laagste niveau activiteiten. 
Dat is het niveau waarvoor men een enkelvoudige procedure 
kan maken voor geautomatiseerde of handmatige uitvoering van 
die activiteit (zie figuur 3.19). 

Indien er belangrijke beleidswijzigingen in een organisatie 
zijn, zal dit invloed hebben op de toekomstige activiteiten. 
De doelstellingen en strategie!n van de organisatie moeten 
daarom samen met het topmanagement geanalyseerd worden. Ook 
activiteiten als meting en bewaking van resultaten, vast
stalling van succesbepalende factoren (CSF-analyse) en 
rapportering daarover, evenals analyses in het kader van 
•management-by-objectives•, worden als besturingsproaessen 
in het bedrijfsmodel opgenomen. 
Het aantal activiteiten kan afhankelijk van de aard van de 
organisatie oplopen van enkele honderden tot enkele duizen
den. Vastlegging van deze grote aantallen gegevens en wijzi
ging ervan tijdens de looptijd van het project kan niet 
zonder hulp van een computer worden gerealiseerd. Een ge
automatiseerd bedrijfsmodel maakt het bovendien mogelijk, 
ook na afsluiting van het informatieplanningproject wij
z2g2ngen in de bedrijfsactiviteiten, de taakverdeling en de 
functionele werkgebieden en op hun consequenties te analyse
ran en gedetailleerd te documenteren. 
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Ad 2. Globale entiteitenanalyse 
Een entiteitenanalyse heeft tot doel de entiteittypen voor 
de gehele organisatie te defini@ren en op basis van de 
onderlinge relaties te groeperen tot een beperkt aantal (30 
tot 60) gegevensklassen, door Martin subject databases 
genoemd. De entiteittypen in een organisatie veranderen 
gewoonlijk niet of nauwelijks in de tijd, slechts de waarde 
ervan verandert voortdurend. Een inventarisatie en structu
rering van deze entiteittypen vormen dus een goed uitgangs
punt voor het ontwerpen van een conceptuele gegevensverzame
ling voor de gehele organisatie. Voor de fysieke vormgeving 
hiervan is een opdeling in kleinere hanteerbare deelverzame
lingen nodig. Voor deze opdeling is een globale analyse van 
de entiteittypen voldoende. Deze rough entities worden in 
een entity chart weergegeven en niet in een datamodel dat 
pas later (tijdens het ontwerptraject) wordt gemaakt. In een 
datamodel worden de entiteiten, de attributen en de relaties 
daartussen, voor elke subject database afzonderlijk, precies 
gedefinieerd (o.a. herleid tot de derde normaalvorm). 
Hoewel Martin in figuur 3.18 verwijst naar de BSP-methode 
als een studie voor de globale afbakening van gegevensklas
sen (subject databases), is hij van mening dat deze BSP
benadering in het algemeen tot een te willekeurige verzame
ling van gegevensklassen leidt. Men kan daarmee het belang
rijkste doel van informatieplanning niet realiseren, te 
weten het voorkomen van redundantie en inconsistentie van 
gegevens, inflexibele toepassingsprogramma•s en een extreem 
hoog onderhoud van verouderde systemen. De presentatiewijze 
van de BSP-methode kan wel worden gebruikt om de resultaten 
van een entiteitenanalyse in de vorm van gegevensklassen 
overzichtelijk aan het management te presenteren. 
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Martin geeft twee wegen aan voor de uitvoering van een 
entiteitenanalyse. 

De eerste werkwijze is dat daarvoor opgeleide bedrijfs
medewerkers uit de verschillende functionele werkgebieden 
voor hun gebied alle belangrijke entiteittypen beschrij
ven. Voor de planning- en beheersingsprocessen selecteert 
het hoger management de relevante entiteittypen (met 
behulp van MBO- en CSF-analyses). De soort relaties 
(associations) tussen de entiteiten bepaalt hoe men deze 
hiArarchisch ~an samengevoegen tot entiteitgroepen. Op 
basis van de frequentie waarmee een relatie tussen enti
teiten wordt benut, vormt Martin supergroepen van enti
teittypen: de subject databases [21, blz 119]. 
De tweede werkwijze voor de uitvoering van een entitei
tenanalyse gaat uit van de relaties tussen bedrijfspro
cessen en entiteittypen. Elke activiteit binnen een 
bedrijfsproces benut volgens Martin ongeveer zeven enti
teittypen. De samenhang tussen entiteittypen blijkt 
derhalve ook uit het gebruik van verschillende entiteit
typen in samenhang met een activiteit. Entiteittypen die 
vaak tesamen worden gebruikt zou men volgens Martin 
kunnen samenvoegen tot subject databases. 

Men kan ook beide clusteringscriteria hanteren en de uitkom
sten vergelijken. De groepering van entiteittypen in subject 
databases op basis van genoemde clusteringscriteria kan om 
een aantal pragmatische redenen en in overleg met bedrijfs
medewerkers en managers worden aangepast. 

Ad 3. Opstellen van een informatiesystemenarchitectuur 
Uit de relaties tussen de bedrijfsprocessen en de gegevens
klassen leidt Martin de te ontwikkelen informatiesystemen af 
welke in de diverse databases gegevens vastleggen en mute
ren. Deze werkwijze is identiek aan die bij de SSP-methode. 
Martin maakt bovendien een onderscheid tussen vier typen 
systemen: 
- routine-matige gegevensverwerkende systemen~ 
- management rapporteringssystemen; 
- beslissingsondersteunende systemen~ 
- ontwerp- en rekensystemen. 

In figuur 3.20 zijn de systemen voor routine-matige gege
vensverwerking als blokken weergegeven en de rapporterings
en beslissingsondersteunende systemen als cirkels. De lijnen 
van de cirkels naar de blokken geven aan dat deze systemen 
alleen gegevens gebruiken in samengevatte vorm. Op basis 
hiervan kan men eisen formuleren voor de te implementeren 
database systemen. Deze systemenarchitectuur wordt door het 
planningteam aan het hoger management van de organisatie 
voorgelegd. Interviews met het management leveren ook argu~ 
menten voor de prioriteitsstelling bij het implementatie
plan. 

Ad 4. Opstellen van een gegevensdistributieplan 
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De systemenarchitectuur wordt door Martin nog uitgebreid met 
een geografische dimensie. Op welke locatie worden de acti
viteiten uitgevoerd en van welke subject databases wordt 
daar gebruik gemaakt. Op basis van dit inzicht kan men een 
aantal alternatieve oplossingen uitwerken voor een gedistri
bueerde gegevensverwerking, waarbij de verschillende loca
ties zo autonoom als maar mogelijk is kunnen functioneren. 



Bron: Martin [21, blz. 78]. (aangepast) 

1" financial planning 
2:sales forecasting 
3=produi::t design 
4= producf pricing 

Hiervoor worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve analy
ses uitgevoerd van het gegevensverkeer tussen de verschil
lende locaties en de databases. In principe onderscheidt 
Martin zes varianten voor de gegevensdistributie: 
a. locale kopie van de gemeenschappelijke data: 
b. locaal beheer van een deelverzameling van de centrale 

database; 
c. speciale selectie van gegevens uit centrale database 

beschikbaar voor locaal gebruik; 
d. locale vastlegging van de gegevens volgens uniforme 

programma's en gegevensopslag; 
e. specifieke systeemtoepassingen en gegevensverwerking per 

locatie, passend in een overkoepelend informatieplan, 
zodat uitwisseling van gegevens tussen verschillende 
systemen mogelijk is; 

f. locale systemen en gegevensverzamelingen waartussen geen 
uitwisseling van gegevens mogelijk is. 

De eerste drie varianten passen bij een organisatie met een 
intensieve communicatie tussen de locale gebruikers. Tijdens 
de informatieplanning zal men een zodanige gegevensdistribu
tie moeten ontwerpen dat de diverse locale gebruikers zo 
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autonoom als mogelijk kunnen functioneren en toch optimaal 
gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke gegevensverzame
lingen. 

Ad 5. Opstellen van een ontwikkelingsplan 
Door de gedetailleerde aanpak van de informatieplanning kan 
een gemakkelijke overgang worden gemaakt naar de ontwerp
fase. Bij de ontwikkeling van databases en informatiesyste
men zijn de gegevens die, tijdens de entiteitenanalyse zijn 
verzameld, beschikbaar voor nadere detaillering in een 
datamodel. Bij het aangeven van prioriteiten voor de sy
steemontwikkeling volgt Martin dezelfde werkwijze als de 
BSP-methode. 

3.3.5. Gemeenschappelijke kenmerken van informatie
structureringsmethoden 

De hiervoor behandelde methoden voor informatieplanning geven een 
aantal richtlijnen, procedures, analyse- en documentatietechnieken 
voor het structureren van de basisgegevens van een organisatie. 
Voor het inventariseren van de relevante basisgegevens wordt een 
procesanalyse voor de organisatie als gebeel uitgevoerd. Rierdoor 
wordt een basis gelegd voor een centraal beheer van de belangrijke 
gegevens in een organisatie. 

Naarmate de informatiesystemen voor de ondersteuning van het man
agement een grater aandeel krijgen in de informatievoorziening, 
wordt een uniforme structurering van de basisgegevens voor een 
organisatie nog belangrijker. Managementinformatie is per definitie 
opgebouwd uit gegevens die afkomstig zijn van een reeks bedrijfs
processen. De consistentie van de gegevens uit verschillende syste
men is een voorwaarde voor het produceren van informatie voor het 
management. Dit vraagt om centrale definitie en regelgeving voor de 
gemeenschappelijke gegevens in een organisatie. Ook de organisatie 
van de informatievoorziening en de technische faciliteiten voor 
gegevensverwerking en datacommunicatie moeten worden afgestemd op 
een gegevens-georienteerde informatievoorziening. Ret gespreide 
gebruik en zelfs de gespreide verwerking van gegevens vereist een 
reorganisatie van de veelal centraal georganiseerde informatievoor
ziening. De gevolgen van een gegevens-georienteerde informatievoor
ziening zijn ingrijpend en raken alle functionele werkgebieden van 
de organisatie. Desondanks besteden de beschreven methoden nauwe
lijks aandacht aan de organisatiestructuur van de toekomstige 
informatievoorziening. 

Een informatieplan geeft antwoorden op de volgende vragen van het 
management van een organisatie: 

voor welke functionele werkgebieden in de organisatie wil men 
de informatievoorziening verbeteren? 
met welke bestaande, gewijzigde en nieuwe informatiesystemen 
wil men de gewenste informatievoorziening realiseren? 
welke werkwijze en prioriteitsvolgorde wil men voor de ontwik
keling en invoering van nieuwe informatiesystemen vaststellen? 

Een informatieplanning volgens de informatiestructureringsmethoden 
levert geen blauwdruk op voor de te ontwikkelen informatiesystemen, 
maar geeft een schets van de toekomstige informatiesystemenarchi
tectuur en een eerste aanzet voor de realisatiewijze daarvan. Ret 
relatieve belang van een effectieve informatievoorziening voor de 
bedrijfsvoering in de diverse functionele werkgebieden van de 
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organisatie, speelt een essentiele rol bij de afbakening van de 
afzonderlijke informatiesystemen en de prioriteitsstelling voor de 
ontwikkeling daarvan. BSP, ISS en PRISMA kijken daarbij vooral naar 
de bestaande bedrijfsprocessen en informatievoorziening in een 
organisatie. De visie van het management op de toekomstige be
drijfssituatie speelt bij deze methoden wel een rol bij de priori
teitsstelling voor de systeemontwikkeling. 

De SOP-methode onderzoekt meer dan de andere methoden, de toekom
stige situatie van de organisatie en de daaruit voortvloeiende 
veranderingen in informatiebehoeften. Deze methode besteedt afzon
derlijk aandacht aan besturende processen en de specifieke kenmer
ken van managementinformatie. De succesbepalende processen (CSF's) 
leggen bij de SOP-methode een groot gewicht in de schaal bij de 
selectie van toepassingsgebieden voor nieuwe systemen en databa
ses. De planning van de systeemontwikkeling voor de komende jaren 
krijgt bij alle vier methoden weinig aandacht. Ook de keuze van de 
technische infrastructuur en het automatiseringsplan op langere 
termijn, krijgen relatief weinig aandacht. Alleen bij de SOP-metho
de komt een keuze voor de gegevensdistributie met de technische 
consequenties voor de infrastructuur aan de orde. In paragraaf 3.4 
komen methoden voor de automatiseringsplanning aan de orde. 

Alle methoden werken volgens de benadering •stapsgewijze verfij
ning1 [22, blz.l72]. Eerst wordt de organisatie als geheel be
schouwd en onderscheidt men de belangrijkste functionele werkge
bieden. Vervolgens worden de gegevenssoorten die binnen deze werk
gebieden essentieel zijn gegroepeerd tot gegevensklassen volgens 
specifieke procedures. Informatiesystemen die een intermediair zijn 
tussen bedrijfsprocessen en gegevensklassen, worden bij deze infor
matieplanningmethoden niet precies gedefinieerd, maar alleen als 
toepassingsgebied gelocaliseerd. Wel wordt het karakter van de 
belangrijkste ingaande en uitgaande gegevensstromen aangegeven. 
G~~utomatiseerde hulpmiddelen maken een meer gedetailleerde gege
vensanalyse mogelijk, maar desondanks levert dit slechts een glo
bale architectuur op en moet men voor een concrete systeemontwikke
ling eerst nog een gedetailleerde entiteitenanalyse uitvoeren om de 
inhoud en de grenzen van de te ontwikkelen systemen nauwkeurig te 
definieren. 

Bij de decompositie van de gehele informatievoorziening in deelge
bieden, waarvoor men informatiesystemen wil ontwikkelen, hanteert 
men hoofdzakelijk het criterium minimalisatie van de gegevensstro
men tussen de informatiegebieden of informatiesystemen. Gegevens
stromen voor het vastleggen en muteren van gegevens (data creates) 
worden daarbij als uitgangspunt genomen. 
Dit decompositie-criterium, dat al in de BSP-methode werd ge!ntro
duceerd, zal naar onze mening als gevolg van de recente informatie
kundige ontwikkelingen minder belangrijk kunnen worden. Door het 
gebruik van relationele database-systemen, die zorgen voor het 
verzamelen, W1JZ1gen en toegankelijk houden van de basisgegevens 
van een organisatie, zullen de gegevensstromen tussen informatiesy
stemen minder belangrijk worden. De bedrijfsprocessen en manage
mentfuncties die de gegevens nodig hebben, kunnen in deze situatie 
gebruik maken van specifiek ontworpen systemen die toegang geven 
tot de gemeenschappelijke gegevensverzamelingen. zo gezien, zou de 
intensiteit van het gegevens-gebruik door de diverse gebruikers
groepen een meer voor de hand liggend decompositie-criterium zijn, 
dan het criterium gegevenscreatie. Voorts moet hier worden opge
merkt dat naast het informatiecriterium, andere criteria van be
drijfskundige aard een rol moeten spelen bij de afbakening van 
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informatiedeelsystemen. Men kan hierbij denken aan de noodzakelijke 
onafhankelijkheid van delen van een organisatie of aan een beveili
ging van het gegevens-gebruik door een strikte scheiding van ver
antwoordelijkheden voor de juistheid van de gegevens en het beheer 
van de informatiesystemen. 

Bij alle planningmethoden wordt een team gevormd van hooggekwalifi
ceerde bedrijfsmedewerkers en managers van de functionele werkge
bieden. De betrokkenheid van het topmanagement is essentieel voor 
het slagen van het planningproces. Het gaat om een managementvisie 
op de informatievoorziening waarin de concurrerende belangen van de 
verschillende functionele werkgebieden tegen elkaar worden afgewo
gen. 
Een planningteam op hoog niveau in de organisatie kan ook beter de 
essenti@le zaken onderkennen en verzandt minder snel in de details 
van de bedrijfsprocessen. om de betrokkenheid van het management te 
kunnen vasthouden moet de doorlooptijd kort gehouden worden (3 A 5 
maanden) en zal men geen 100% volledigheid en nauwkeurigheid moeten 
nastreven. Automatiseringsdeskundigen spelen daarom slechts een 
bescheiden rol in een informatieplanningproject. 

Een fasering van het project is goed mogelijk door een samenvoeging 
van de activiteiten, zodanig dat daarmee afgeronde deelresultaten 
bereikt kunnen worden en men deze aan een stuurgroep kan rapporte
ren. Voor elke fase zijn er richtlijnen voor het detailleringsni
veau van de analyses en voor de documentatie en rapportering van de 
resultaten. 

3.4. Methoden voor automatiseringsplanning 

Met het toenemen van geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen 
in organisaties neemt zowel het aantal automatiseringsmedewerkers 
toe als de omvang van de investeringen in informatietechnologie. Om 
deze information resource te kunnen managen is een planning nodig. 
De automatiseringscapaciteit moet worden afgestemd op de toekomsti
ge vraag naar nieuwe systemen voor de organisatie. De bottom up 
methode, waarbij men aan functionele managers vraagt welke behoefte 
zij hebben aan uitbreidingen van bestaande, of ontwikkeling van 
nieuwe systemen, levert zelden een consistent automatiseringsplan 
op. Vaak doet de automatiseringsmanager dan zelf maar een technisch 
verantwoorde keuze, waardoor er weliswaar kwalitatief goede syste
men ontwikkeld worden, maar meestal niet de systemen waar het 
management in de organisatie de grootste behoefte aan heeft. Mis
verstanden tussen de automatiseringsafdeling en de overige functio
nele afdelingen in de organisatie zijn dan moeilijk te vermijden, 
met als gevolg weerstanden bij het management om de aangevraagde 
investeringsbudgetten voor vervanging en uitbreiding van de tech
nische infrastructuur goed te keuren. 

Het management heeft te weinig inzicht in de automatiseringsprojec
ten om te kunnen beoordelen of deze investeringen nodig zijn voor 
de organisatie. Automatiseringsprojecten zijn ook niet zonder meer 
vergelijkbaar met andere investeringsprojecten, zoals de nieuwbouw 
van een fabriek of de aankoop van een nieuwe machine. Het investe
ringsbedrag wordt zelden in een keer uitgegeven. Er is eerder 
sprake van voortdurende uitgaven voor uitbreidingen van geheugenca
paciteit, vervangingen van randapparatuur, extra opleidingen voor 
de automatiseringsstaf en gebruikers, wijzigingen in programma's, 
enz. 
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Bij een toename van de locale spreiding van de gegevensverwerkende 
apparatuur en een decentralisatie van de verantwoord~lijkheid voor 
de ontwikkeling van systemen, zijn de kosten en baten van automa
tisering moeilijker toe te rekenen aan een automatiseringsproject 
voor de gehele organisatie. 
Toch probeert men, bij gebrek aan beter, algemene regels voor de 
toewijzing van investeringsbudgetten te hanteren zoals: 

een vast percentage van de omzet of van de totale waarde van de 
activa; 
de hoogte van het automatiseringsbudget van vergelijkbare 
organisaties; 
hetzelfde budget als in voorgaand jaar, verhoogd met een infla
tiecorrectie; 
projecten met de hoogste rentabiliteit (ROI); 
het bedrag dat in totaal voor interne dienstverleningen aan de 
gebruikers van informatiesystemen kan worden doorbelast; 
procedures voor Zero-base budgeting [23]. 

Het toewijzen van te weinig budgettaire middelen aan de automatise
ringsafdeling leidt tot achterstand in de ontwikkeling van nieuwe 
of aangepaste systemen en dit resulteert op zijn beurt weer in 
toenemende ontevredenheid in de organisatie over de geautomatiseer
de informatievoorziening. 

De snelle technologische ontwikkeling in de automatisering bemoei
lijkt het nemen van consistente investeringsbeslissingen. Het 
gevaar is dan groot dat de technology push gaat overheersen, het
geen leidt tot veelvuldige technologische vervangingen. Dit vraagt 
weer extra inspanningen van het automatiseringspersoneel, bijscho
ling en ook een herverdeling van taken. Een met veel moeite opge
bouwde deskundigheid van de automatiseringsstaf kan van de ene op 
de andere dag verouderen, terwijl nieuwe deskundigheid ook buiten 
de organisatie nog niet beschikbaar is. 

De beschikbare capaciteit voor de ontwikkeling van nieuwe geautoma
tiseerde informatiesystemen dreigt verder vermindert te worden door 
een toenemend onderhoud van reeds eerder ontwikkelde systemen. Een 
groot deel van deze onderhoudswerkzaamheden bestaat echter uit 
wijzigingen van bestaande systemen [24]. Dit is veelal het gevolg 
van een onjuiste en onvolledige vaststelling van de wensen van 
gebruikers, of een gevolg van achteraf gewijzigde informatiebehoef
ten bij de gebruikers. Volgens Martin (25, blz. 7] zijn automatise
ringsafdelingen, waar men slechts 20% van de potenti@le ontwikke
lingscapaciteit kan inzetten om aan de vraag naar nieuwe toepassin
gen te voldoen, geen uitzondering. Op grond van welke criteria 
moet het management in deze situatie de schaarse capaciteit aan de 
diverse ontwikkelingsprojecten toewijzen? 

Door een planning van de automatiseringsactiviteiten kan men de 
capaciteit van de automatiseringsstaf en de technische infrastruc
tuur afstemmen op de behoeften aan een effectieve en effici!nte 
informatievoorziening in een organisatie. Een automatiseringsplan
ningproces bestaat uit: 

het vaststellen van de behoeften op lange en korte termijn aan 
apparatuur, programmatuur, personeel en datacommunicatie faci
liteiten voor de organisatie als geheel; 
het vaststellen van procedures voor de toewijzing van de mensen 
en middelen aan automatiseringsprojecten. 

In de volgende subparagrafen worden methoden beschreven, die een 
verschillend antwoord geven op de vraag hoe men een automatise-
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ringsplan voor de beheersing van automatiseringsactiviteiten in een 
organisatie kan opstellen. Aan de orde komen: 
3.4.1 user Needs survey (UNS); 
3.4.2 Lange-termijn Planning voor de 

Automatiseringsfunctie (LPA); 
3.4.3 System Development Methodology (SDM). 

3.4.1. User Needs survey (UNS) 

Denkwijze 
User Needs Survey (UNS) is een methode voor de vaststelling van de 
huidige en toekomstige behoeften aan geautomatiseerde informatie
systemen voor het management. De methode UNS is gebaseerd op een 
onderzoek bij industri!le bedrijven, waar aan meer dan 1000 man
agers werd gevraagd hun oordeel uit te spreken over het functione
ren van de automatiseringssystemen. Ook werd hun behcefte gepeild 
aan managementinformatiesystemen. Bij dit onderzoek, dat onder 
leiding van Alloway in de jaren 1978-1982 aan het Center for Infor
mation Systems Research van het M.I.T. werd verricht, onderscheidde 
men vier typen managementinformatiesystemen (zie figuur 3.21). 

Uit dit onderzoek bleek het volgende: 
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de beschikbare geautomatiseerde informatiesystemen waar man
agers op de diverse hi!rarchische niveaus gebruik van maken 
behoren voor bijna 80% tot het type informatiesystemen voor 
control; 
van de huidige systemen is slechts 17% g~schikt om gerichte 
antwoorden te geven op managementvragen; 
voor vale belangrijke managementtaken, waarvoor informatie 
beschikbaar zou moeten zijn, zijn geen informatiesystemen 
ontwikkeld; 
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informatiesystemen 
informatiesystemen 
van managers. 

voor planning beantwoorden ten opzichte van 
voor control, significant beter de vragen 

Organisaties benutten blijkbaar nog onvoldoende de mogelijkheden 
van automatisering voor planningdoeleinden. Indien men zich bij de 
nieuwe informatiesystemen blijft concentreren op control informatie 
zal de ontevredenheid van het management over de kwaliteit van de 
informatievoorziening toenemen. Alloway voorspelt, op basis van dit 
onderzoek, dat de vraag naar informatiesystemen voor planningdoel
einden sterk zal stijgen. Deze vraag naar geautomatiseerde plan
ningsystemen ziet men echter slechts gedeeltelijk terug in de 
portefeuille van goedgekeurde en nog te ontwikkelen systemen. Er is 
volgens Alloway blijkbaar een onzichtbare achterstand bij de sy
steemontwikkeling. Dit wordt volgens hem veroorzaakt door de tradi
tionele wijze waarop men informatiebehoeften inventariseert en 
projecten selecteert. De procedures hiervoor zijn ontwikkeld op 
basis van de ervaringen die men in organisaties heeft opgedaan met 
de ontwikkeling van vooral registratieve systemen. Deze kan men 
echter niet benutten voor het inventariseren van de behoeften van 
het management aan monitoring en exception reporting. Daardoor komt 
de behoefte aan systemen voor het beantwoorden van managementvragen 
en voor analyses ter voorbereiding van planningbeslissingen onvol
doende tot uiting. Indien het management bovendien geen vertrouwen 
heeft in de mogelijkheden van informatiesystemen voor ondersteuning 
van planningtaken komt er ook geen spontane vraag naar deze syste
men bij de automatiseringsafdeling. 

In zijn onderzoek heeft Alloway ook vastgesteld, dat de eigenlijke 
behoefte aan nieuwe managementinformatiesystemen soms twee en een 
half tot drie maal zo groot is als de bestaande portefeuille van 
nog te ontwikkelen systemen aangeeft. Deze onzichtbare achterstand 
zal veel problemen gaan veroorzaken volgens Alloway. Het grootste 
tekort ligt bij informatiesystemen voor planning. Hier is de •on
zichtbare' vraag maar liefst acht en een half maal zo groot als de 
zichtbare vraag naar nieuwe systemen. Deze achterstand zal een 
ontwikkelingsafdeling nooit kunnen inlopen en het management van de 
organisatie zal moeten kiezen voor een beperkt aantal te ontwikke
len systemen. Dit kan men niet overlaten aan systeemontwikkelaars 
zelf. Schaarse middelen voor de ontwikkeling en de installatie van 
nieuwe systemen moet men zoveel mogelijk inzetten in de strate
gische belangrijke gebieden van de organisatie. Verbetering van de 
informatie voor planning en sturing de !evert daar grootste bijdra
ge aan de realisatie van de centrale doelstellingen van de organi
satie. 

Planning van automatisering heeft tot doel de schaarse middelen van 
een organisatie selectief aan te wenden voor de ontwikkeling van 
een effectieve informatievoorziening op de langere termijn. De 
nadruk bij de methode UNS ligt op bet vaststellen van de priori
teiten in de vraag naar informatiesystemen voor de komende jaren en 
het beoordelen van de toereikendheid van de huidige informatievoor
ziening door managers. 

Werkwijze 
De methode UNS wordt door het adviesbureau Butler Cox in Europa 
toegepast voor automatiseringsplanning. Het planningproces start 
met een voorbereidingsfase waarin men de omvang van de studie 
vaststelt, een UNS vragenlijst opstelt en de woordvoerders uit de 
verschillende werkgebieden selecteert. De uitvoering heeft een 
doorlooptijd van 3 a 4 maanden. Het planningteam bestaat uit exter-
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ne adviseurs, die twee tot drie weken worden ingezet gedurende de 
looptijd van het project, en uit enkele medewerkers van de organi
satie, die voor een vijftal dagen ingezet worden, onder andere om 
de vragenlijsten mee op te stellen. 

Een User Needs Survey wordt in een viertal stappen uitgevoerd. 
1. verkenning van de organisatie; 
2. verzamelen van meningen over de informatievoorziening; 
3. probleemanalyse; 
4. opstellen van het automatiseringsplan; 
we geven hierna een korte beschrijving van elke stap. 

Ad 1. Verkenning van de organisatie 
om een geed beeld te krijgen van de werkelijke behoefte aan 
geautomatiseerde systemen stelt men vast welke de belang
rijkste activiteiten zijn in een organisatie, wat de huidige 
structuur en strategie van de organisatie is, hoe men denkt 
over de huidige geautomatiseerde systemen en hoe deze tot 
stand zijn gekomen. Op basis van deze achtergrondgegevens 
stelt men vast welke beleidslijnen de organisatie kent voor 
de informatievoorziening (projecten met een laag risico, 
apparatuurkeuze, reorganisatie). 
Doelen die aan de informatievoorziening worden gesteld 
kunnen zijn: 

verkorting van de doorlooptijd tussen produktontwikkeling 
en introductie op de markt; 
verbetering van de beslissingsvoorbereiding op hogere 
management niveaus. 

Men kan de kansen en beperkingen voor een automatiserings
strategie beter inschatten, indien men een overzicht heeft 
van de beschikbare financi8le middelen, de mensen en de 
bestaande geautomatiseerde systemen. 

Ad 2. Verzamelen van meningen over de informatievoorziening 
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UNS volgt een top down benadering bij het verzamelen van 
meningen. Voor de organisatie als geheel stelt men vast hoe 
afhankelijk deze is van de informatiesystemen. Indien het 
functioneren van de organisatie in sterke mate be!nvloed 
wordt door de aard en de kwaliteit van de informatiesyste
men, dan is de informatievoorziening van strategisch belang 
en meet de planning van de automatisering afgestemd worden 
op de strategie voor de organisatie als geheel. Vaak blijkt 
de informatievoorziening voor belangrijke taakgebieden niet 
voldoende te zijn terwijl voor minder belangrijke taakgebie
den de systemen geperfectioneerd zijn. Door de prioriteiten 
bij de systeemontwikkeling te verschuiven kan de informatie
voorziening voor de organisatie worden verbeterd. 
Aan individuele leidinggevenden vraagt men een oordeel, 
zowel over het belang van zo'n dertig verschillende activi
teiten voor informatievoorziening, als over de kwaliteit van 
elk van deze activiteiten. Deze managers zijn afkomstig uit 
de belangrijkste afdelingen, betrokken bij de belangrijkste 
bedrijfsprocessen, werken op verschillende hi8rarchische 
niveaus en gebruiken op verschillende wijzen informatie. 
Door deze managers worden vragenlijsten ingevuld. Dit kost 
ongeveer twee uur per medewerker en gemiddeld wordt van 200 
personen een mening gevraagd. Dezelfde vragen worden ook aan 
de automatiseringsstaf gesteld. Omdat de meningen van 'ge
bruikers' en 'producenten' over belang en kwaliteit zeer 
uiteen kunnen lopen, worden de meningen van deze groepen 



met elkaar vergeleken en op consistentie beoordeeld, alvo
rens uit de gegevens conclusies te trekken. Uit deze gege
vens blijkt hoe de informatievoorziening door de verschil
lende gebruikersgroepen wordt gewaardeerd en of de afdeling 
informatiesystemen het vertrouwen heeft van de managers in 
de organisatie. 

Ad 3. Probleemanalyse 
Uit de verzamelde meningen kunnen de knelpunten in de huidi
ge informatievoorziening worden afgeleid en kan men vast
stellen: 

welke managementtaken ondersteund moeten worden met 
informatie; 
wat het management verlangt aan nieuwe informatiesyste
men; 
wat de oorzaken zijn van tekortkomingen in de informatie
voorziening; 
waar de verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van de 
informatievoorziening moeten liggen; 
welke prioriteiten gelden voor een verbetering van de 
informatievoorziening. 

De meningen van de gebruikers;managers over de kwaliteit van 
de huidige informatievoorziening kunnen worden samengevat in 
een succesmatrix (zie figuur 3.22). De informatievoorziening 
wordt als succesvol beschouwd indien de kwaliteit van 'be
langrijke' activiteiten hoog scoort. 

We zullen elk van de 
toelichten. 

kwadranten in de succesmatrix kort 

A: Activiteiten in gebied 
aandacht krijgen. Dit 
middelen. 

A betekenen dat deze teveel 
is een verspilling van schaarse 

kwalifeit 

hoog 

gemiddeld r----------:--------------1 
.:2 I 

•3 I 
•s I •6 

I 

laag © @ib!,lang 

gering gemiddeld groot 

Fig3.22IKwalifeit van de informatievoorziening 

Bron: Alloway [26, 1980]. (aangepast) 
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B: Deze activiteiten moeten zeer goed worden uitgevoerd 
omdat deze bepalend zijn voor de effectiviteit van de 
informatievoorziening. 

c: Bij deze activiteiten is er een goede verhouding tussen 
belang en kwaliteit. 

D: De activiteiten in deze categorie worden slecht uitge
voerd volgens de gebruikers. In het informatieplan zal 
een verbetering van deze activiteiten, hoge prioriteit 
moeten krijgen. Dit kan een verschuiving noodzakelijk 
maken in de middelentoewijzing van categorie A naar D. 

Ad 4. Opstellen van een informatieprojectenplan 
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Binnen het kader van beleidslijnen en doelen die het manage
ment heeft vastgesteld en uitgaande van (in fase 3) gesigna
leerde knelpunten en prioriteiten voor de systeemontwikke
ling, kan men projecten defini@ren ter verbetering van de 
effectiviteit en efficiAncy van de automatiseringsfunctie. 
Er kunnen vier categorieln van verbeteringen worden onder
scheiden: 
a. verbetering van de systeemontwikkelingsmethode: 
b. verbetering van de inzetbaarheid van de automatiserings

staf; 
c. verbetering van de informatiesystemen en de technische 

infrastructuur; 
d. verbetering van de dienstverlening aan informatiegebrui-

kers. 
De categorie@n a. en b. scheppen de voorwaarden voor het 
opvangen van de groeiende vraag naar nieuwe systemen. De 
produktiviteit van de ontwikkelingsafdeling zal hierdoor 
toenemen. Om het management te overtuigen van de noodzaak 
van deze verbeteringen moet men op korte termijn resultaten 
boeken. Dit kan men bijvoorbeeld bereiken door een aantal 
kleine projecten snel te realiseren, of door de storingsfre
quentie van bestaande, veel gebruikte systemen te verminde
ren. 
In de praktijk zijn de meeste informatieprojecten gericht op 
de ad c. bedoelde verbeteringen. Dergelijke verbeteringen 
zullen veelal resulteren in verbeteringen van categorie d. 
Afhankelijk van de gestelde prioriteiten worden middelen en 
mensen aan de automatiseringsprojecten toegewezen. Deze 
projecten, in de vorm van activiteitenplannen en budgetten, 
worden samengevoegd tot een lange-termijn automatiserings
plan. Een automatiseringsplan kan bijvoorbeeld de volgende 
projecten definiAren in volgorde van prioriteiten: 
1. opleiding van managersjgebruikers; 
2. ontwikkeling van analysegereedschap voor managers; 
3. verbetering van de relatie tussen managers en systeemont

werpers; 
4. verbetering van de systeemontwikkeling zelf; 
5. verbetering van de uitzonderingsrapportering en de flexi-

bele rapporteringsmogelijkheden. 
Het resultaat van de projecten moet zijn: meer effectieve 
informatiesystemen en een hogere waardering van het manage
ment voor de automatiseringsafdeling. 
Nadat binnen de organisatie overeenstemming is bereikt over 
de te volgen automatiseringsstrategie volgt een voorberei
ding van de automatiseringsprojecten. De teams voor de 
uitvoering van deze projecten worden samengesteld. Elk 
project wordt in een tijdschema ingepast, rekening houdend 
met de prioriteiten en de onderlinge samenhang. Men stelt de 
benodigde middelen, mensen en procedures voor de uitvoering 



vast en selecteert leveranciers voor nieuwe apparatuur, 
programmatuur en externe dienstverlening. 

3.4.2. Lange-termijn Planning van de Automatiseringsfunctie (LPA) 

Denkwijze 
Door Long [27] is een procedurele aanpak voor automatiseringsplan
ning uitgewerkt. De automatiseringsafdeling speelt volgens hem een 
centrale rol in de bedrijfsvoering van organisaties, omdat deze de 
vele gegevensstromen tussen de verschillende werkgebieden regu
leert. Als gevolg van het ontbreken van een lange-termijnplan 
functioneert de automatiseringsafdeling vaak onvoldoende. De kern 
van automatiseringsplanning is de selectie van veranderingsprojec
ten, waarmee men op langere termijn de gewenste informatievoorzie
n~ng wil realiseren. Per project worden de benodigde mensen en 
middelen begroot en de uitvoering van de verschillende projecten op 
een tijdschaal ingepland. 

Een lange-termijn automatiseringsplan is een middel om de systeem
ontwikkeling in een organisatie effici~nt te maken; de schaarse 
middelen en mensen van een informatie-afdeling kan men selectief 
inzetten en de mogelijkheden van een nieuwe informatietechnologie 
maximaal benutten. Een lange-termijnplan voor de automatiserings
functie moet ook volgens Long deel uitmaken van het lange-termijn
plan van de organisatie als geheel. In zijn planningmethode bena
drukt hij de aard van de activiteiten en de volgorde waarin men 
deze moet uitvoeren om tot een lange-termijnplan voor de automati
sering te komen. Hoe men deze activiteiten moet uitvoeren komt niet 
aan de orde. Dat is volgens Long sterk afhankelijk van de omstan
digheden. 

Werkwijze 
De methode van Long structureert (in de vorm van gedetailleerde 
stroomschema's) de activiteiten om tot een lange-termijnplan voor 
de automatiseringsafdeling te komen. Het planningproces wordt in 
drie fasen verdeeld: 
1. voorbereiding van het planningproces; 
2. ontwikkeling van een lange-termijn automatiseringsplan; 
3. ui~voering en herziening van het lange-termijnplan. 

Ad 1. · Voorbereiding van het planningproces 
Om een automatiseringsplanning succesvol te kunnen uitvoeren 
moet men vooraf de juiste condities scheppen. Zowel het 
management als de medewerkers in de organisatie moeten 
overtuigd zijn van het nut van een la~qe-termijn automatise
ringsplan voor het realiseren van de doelen van de organisa
tie. Indien de kennis van, en de belangstelling voor infor
matiesystemen bij het management ontbreekt, zal men eerst 
een voorlichtings- en opleidingsprogramma over de betekenis 
van informatiesystemen moeten realiseren. Een kort vooron
derzoek kan duidelijk maken welke voordelen een herziening 
van de informatiesystemen voor de organisatie kan opleveren. 
Een belangrijk punt in de voorbereiding is de keuze van de 
planningmethode; op welke wijze wil men tot een automatise
ringsplan komen. De gekozen methode is medebepalend voor de 
samenstelling van een projectteam en de opleiding van dit 
team. Het resultaat van deze fase is: 

acceptatie van informatieplanning door het management; 
een goed gedefinieerde werkwijze voor de opstelling van 
een automatiseringsplan; 
een opgeleid projectteam. 
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Ad 2. Ontwikkeling van een lange-termijn automatiseringsplan 
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Het planningproces start met de vaststelling van uitgangs
punten, de reikwijdte en bet detailleringsniveau van de 
planning zelf. Vervolgens gaat bet planningteam de kenmerken 
van de buidige informatievoorziening inventariseren1 doelen, 
organisatie, personeel, metboden, werkwijze, procedures, 
planning, prioriteiten, apparatuur, programmatuur, capaci
teit, beveiliging en financiering. Samen met het management 
voor de automatisering stelt men de doelen vast die men in 
de komende jaren wil realiseren. Ook gaat men na welke eisen 
dit zal stellen aan apparatuur, programmatuur, personeel, 
datacommunicatie en budgetten. Op basis van dit globale 
toekomstbeeld identificeert men een aantal veranderingspro
jeaten, waarmee men de gewenste informatievoorziening wil 
realiseren. Een automatiseringsplan wordt door Long nogal 
ruim gezien. In het planningproces wil hij aandacht besteden 
aan de volgende onderwerpen: 

richtlijnen management 
toepassingssystemen gegevensverwerking 
apparatuur documentatie 
organisatie produktiviteit 
personeel sociale aspecten 

Vela van deze onderwerpen hangen met elkaar samen. Long legt 
deze samenbang in een matrix vast, om deze bij de afzonder
lijke behandeling van elk der onderwerpen niet uit bet oog 
te verliezen. Het complexe planningproces is nu opgedeeld in 
hanteerbare deelplanningen. De aard en omvang van de te 
verrichten activiteiten per deelplanning is afhankelijk van 
de kwaliteitseisen die men aan de informatievoorziening 
stelt, het type organisatie en de huidige automatiserings
graad. 

Long behandelt in deel III van Z~Jn boek de werkwijzen, 
oplossingen en strategie~n voor elk van deze planningvraag
stukken (zie figuur 3.23). 

zowel de projeatmatige activiteiten, als de permanente 
activiteiten die men in de komende jaren wil gaan uitvoeren, 
worden aan bet management ter goedkeuring voorgelegd. Even
tueel voert men eerst voor enkele projecten een baalbaar
heidsstudie uit. Bij beperkte capaciteit om deze activi
teiten uit te voeren, geeft men prioriteiten aan. Long pleit 
daarbij voor een evenwicht tussen projectactiviteiten en 
permanente automatiseringsactiviteiten. Ook moet men volgens 
Long zowel projecten met een hoge, als met een lage kans van 
slagen in het automatiseringsplan opnemen. 

De geselecteerde activiteiten worden in de tijd gapland en 
begroot en deze projectplanning wordt weer ter goedkeuring 
aan bet management voorgelegd. Daarna kan men beginnen met 
een gedetailleerde uitwerking van het lange-termijn automa
tiseringsplan starten. Het plan moet worden 'verkocht' aan 
de automatiseringsstaf, aan het management en aan de infor
matiegebruikers in de organisatie. om een beeld te krijgen 
van de inhoud van een dergelijk plan geeft Long de volgende 
indeling: 

samenvattingT 
Inleiding; 
Doelen; 
Huidige informatievoorziening; 
Beperkingen en randvoorwaardenT 
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Bron: Long [27, blz. 25). 

Informatiebeleid; 
Geplande activiteiten; 
Samenvatting kostenjbaten van geplande activiteiten; 
Realisatieplan: 
Herzieningsprocedures voor het lange-termijn automati
seringsplan. 

Ad 3. Uitvoering en herziening van bet lange-termijnplan; 
Voor de uitvoering van het plan is het management van de 
automatiseringsafdeling verantwoordelijk. Een formele 
voortgangsbewaking (elke drie tot zes maanden) is een 
onmisbaar instrument bij de realisering van het lange
termijnplan. Dit plan is een contract tussen het automatise
ringsmanagement en de (potenti~le) gebruikers van informa
tiesystemen. Het opstellen van een lange-termijnplan duurt 
volgens Long zes maan:den tot twee jaar. Deze investering 
heeft alleen zin indien het plan intensief wordt gebruikt 
als leidraad voor de uitvoering van automatiseringsprojec
ten. 
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3.4.3. System Development Methodoloqy (SDM) 

benkwijze 
De eerste versie van SDM verscheen in 1970. SDM is een methode voor 
het specificeren, ontwerpen, realiseren, invoeren en beheren van 
qeautomatiseerde informatiesystemen. In 1985 is een geheel herziene 
versie verschenen waaraan een fase informatieplanning, als fase o 
is toegevoeqd [28). Informatieplanninq leqt de basis voor een reeks 
ontwikkelinqsprojecten voor informatiesystemen, uitqaande van de 
doeleinden, functies, primaire taken en beschikbare middelen in een 
orqanisatie. 

Doel van de fase informatieplanning is het opstellen van een infor
matieplan, dat als uitganqspunt dient voor de ontwikkelinq van 
samenhanqende informatiesystemen die zijn afgestemd op een strate
gisch beleid voor de primaire taken van een organisatie. De samen
hang tussen de informatiesystemen (zowel handmatige als geautomati
seerde). wordt in de informatie-arcbitectuur vastgelegd. De benodig
de tecbniscbe infrastructuur voor deze systemen evenals een organi
satiescbets voor de informatiefunctie, leidt men af uit deze infor
matie-architectuur. Een informatieplan is geen blauwdruk voor 
informatiesystemen maar een richtinggevend plan met doelen, middel
en en prioriteiten voor systeemontwikkeling. Wel wordt in een 
informatieplan globaal aangegeven welke automatiseringsprojecten in 
welke periode met welke mensen en middelen gerealiseerd zullen 
worden. Topmanagement speelt een essenti~le rol in het informatie
planningproces omdat: 

automatisering belangrijke mogelijkheden kan bieden voor het 
realiseren van strategische doelen van een organisatie; 
de inzet van schaarse mensen en middelen voor de ontwikkeling 
van informatiesystemen, in overeenstemming moet zijn met het 
beleid en de strategie van de organisatie als geheel. 

Werkwijze 
Evenals de in een vorige subparagraaf besproken methode van Long, 
geeft SDM een overzicht van de activiteiten die uitgevoerd moeten 
worden om tot een informatieplan te komen. SDM geeft niet aan hoe 
men deze activiteiten moet uitvoeren; SDM geeft geen tecbnieken en 
uitvoeringswijzen. 

De activiteiten voor informatieplanning worden over twee fasen 
verdeeld: 
1. de situatie-analyse; deze fase dient om inzicht te krijgen in 

de organisatie en de vraag te beantwoorden waarom een informa
tieplan gewenst is; 

2. de adviesvorming; in deze fase wordt de gewenste informatie-
voorziening geschetst. 

Binnen elk van deze fasen dient een aantal activiteiten uitgevoerd 
te worden, die we kort zullen behandelen. 

Ad 1. Situatie-analyse 
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Deze fase begint met het opstellen van een plan van aanpak 
voor het onderzoek, de aanleiding tot de onderzoekopdracht, 
de doelen en verwachtingen van de opdrachtgever, de gebieden 
in de organisatie die in het onderzoek betrokken moeten 
worden en de beschikbare mensen en middelen om het onderzoek 
uit te voeren. 
Een tweede stap in deze fase is het verkrijgen van inzicht 
in de belangrijkste kenmerken van het te onderzoeken gebied 
in de organisatie; doelen, primaire taken, functies, mid
delen en omgevingsfactoren. De door het management verwachte 



veranderingen en ontwikkelingen in de organisatie en haar 
omgeving worden ge!nventariseerd en men stelt vast welke 
eisen deze zullen stellen aan de toekomstige informatievoor
ziening. 

In een derde stap beoordeelt men de mate van afstemming van 
de huidige informatiesystemen op de strategie van de organi
satie. Dit kan resulteren in gewenste veranderingen in: 

de informatiesystemen; 
de technische infrastructuur; 
de organisatie van de informatievoorziening. 

In de vierde stap evalueert men samen met het management de 
bevindingen en worden de 'interessegebieden' geselecteerd, 
die op korte en lange termijn met de hoogste prioriteit 
moeten worden aangepakt. Het gaat daarbij zowel om verbeter
ingen in de informatiesystemen, als om het scheppen van 
voorwaarden voor het realiseren van deze verbeteringen. De 
resultaten van deze probleemanalyse worden vastgelegd in een 
rapport •situatie-analyse•, waarin men ook de taakstelling 
voor het verdere planningproces aangeeft. 

Ad 2. Adviesvorming 
Tijdens de adviesvormingsfase worden voor de geselecteerde 
interessegebieden adviezen opgesteld voor veranderingen in 
de informatievoorziening. Deze fase begint met een formula
ring van eisen die worden gesteld aan de te ontwikkelen 
geautomatiseerde systemen. Er kunnen drie soorten eisen 
worden gesteld: 

functionele (effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid); 
infrastructurele (duurzaamheid, integreerbaarheid, veran
derbaarheid); 
organisatorische (ontwikkeling, beheersing, onderhoud). 

zowel de uitvoering als de resultaten van de automatise
ringsprojecten kan men later toetsen aan deze eisen. 
Een tweede stap tijdens de adviesvormingsfase is het ontwer
pen van een informatie-architectuur; welke informatiesyste
men moeten ontworpen worden, welke gegevensverzamelingen 
zijn gemeenschappelijk; wat zijn hun onderlinge relaties en 
hun relaties met reeds operationele of geplande systemen. 
Ook formuleert men richtlijnen voor de technische infra
structuur met faciliteiten voor datacommunicatie en gege
vensverwerking. Deze stap levert bovendien een ontwerp op 
voor de organisatie van de toekomstige informatiesystemen. 
In een derde stap laat men de resultaten van voorgaande 
stappen eerst op volledigheid en juistheid beoordelen door 
het management, alvorens de informatie-architectuur en de 
prioriteiten voor de te automatiseren systemen definitief 
vast te stellen. 

De laatste stap is de planning van de projecten voor de 
korte en lange termijn, waarmee men van de huidige naar de 
gewenste situatie kan komen. De benodige arbeidsuren, door
looptijden, kosten en baten van de ontwikkeling van elk 
systeem kan men schatten en samenvoegen tot een uitvoerings
plan waarover men met de opdrachtgever overeenstemming moet 
zien te bereiken. Het projectenplan vormt een leidraad voor 
de concrete systeemontwikkeling zowel op lange, als op korte 
termijn. Elk afzonderlijk systeemontwikkelingsproject begint 
met een definitiestudie, die ook in de oorspronkelijke SDM
methode werd voorgeschreven. Deze definitiestudies voor de 
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projecten worden echter uitgevoerd binnen het kader van een 
informatieplan, dat het resultaat is van fase o van SDM. 

3.4.4. Gemeenschappelijke kenme~ken van methoden 
voor automatiseringsplanning 

Automatiseringsplanning verbindt de informatiestrategie en de 
systemenarchitectuur, met de concrete uitvoering van de afzonder
lijke automatiseringsprojecten. In de hiervoor beschreven methoden 
voor automatiseringsplanning is sprake van een top down aanpak. 
Daarbij maakt men eerst een globale schets voor de organisatie als 
geheel en leidt daar vervolgens de potentille automatiseringspro
jecten uit af. Daarna volgt een uitvoeringsvoorbereiding voor de 
geselecteerde automatiseringsprojecten. Deze top down benadering 
komt in de plaats van een tot nu toe vaak gehanteerde bottom up 
aanpak, waarbij men zonder informatieplan periodiek een selectie 
maakt uit een toevallige verzameling van aangevraagde automatise
ringsprojecten. 

In de tijd terugkijkend zien we bovendien een accentverlegging bij 
de planning van automatiseringsprojecten in twee richtingen: 
a. de planning van ~en enkel automatiseringsproject gaat geleide

lijk over in de planning van een reeks van samenhangende auto~ 
matiseringsprojecten; 

b. de aandacht voor alleen technische automatiseringsaspecten 
verschuift naar informatiekundige en bedrijfskundige aspecten. 

We lichten deze accentverlegging kart toe. 

Bij de ontwikkeling van een afzonderlijk geautomatiseerd informa
tiesysteem maakt men een onderscheid tussen een antwerp- en bouw
fase, voorafgegaan door een voorbereidende- of planningfase [29]. 
Tijdens deze planningfase inventariseert men knelpunten in de 
bestaande informatievoorziening voor een specifieke gebruikersgroep 
en stelt men de te realiseren verbeteringen (systeemdoelen) vast 
(zie fiquur 3.24). Deze voorbereiding is gericht op slechts ~en 
specifieke systeemtoepassing en houdt geen rekening met de relaties 
tussen dit te ontwikkelen systeem enerzijds, en de bestaande en nog 
te ontwikkelen systemen anderzijds. 

De aandacht bij de planning van een systeemontwikkelingsproject 
verschuift achtereenvolgens van: 

een accent op het technisch ontwerp (=informatica probleem); 
via een accent op het functioneel of logisch ontwerp (= infor
matiekundig probleem); 
naar een accent op de probleemanalyse (= bedrijfskundig pro
bleem). 

Naarmate er meer systeemontwikkelingsprojecten gelijktijdig aange
pakt werden, ontstond de behoefte aan een overkoepelende projecten
planning voor de automatiseringsafdeling. Ook bij deze projecten
planning zien we geleidelijk een accentverschuiving van technische 
naar bedrijfskundige aspecten. Lag eerst de nadruk op een optimaal 
gebruik van de schaarse computercapaciteit, met de toeneming van 
het aantal te ontwikkelen geautomatiseerde systemen ter ondersteu
ning van andere bedrijfsprocessen dan de financille administratie, 
nam de noodzaak van een inhoudelijke afstemming tussen de verschil
lende systemen toe. Zo zullen de systemen voor de ondersteuning van 
de logistieke keten van samenhangende bedrijfsprocessen ge!nte
greerd moeten zijn. 
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Informatiesystemen voor managementondersteuning stellen eveneens 
hogere eisen aan de integreerbaarheid. Bij de planning krijgt de 
verzameling en vastlegging van gemeenschappelijk te gebruiken ge
gevens in de organisatie meer aandacht. Er ontstaat behoefte aan 
een methode waarmee men de ontwikkeling van databases kan plannen 
voor een organisatie als geheel. Het infologische aspect komt 
duidelijk centraal te staan. 

Methoden en technieken die zijn ontwikkeld voor de planning van een 
enkelvoudig automatiseringsproject, zijn niet direct geschikt voor 
een informatiekundige automatiseringsplanning. Een gedetailleerde 
entiteitenanalyse voor een gehele organisatie is bijvoorbeeld niet 
uitvoerbaar. Op basis van een meer globale methode voor gegevens
analyse moet men een technische infrastructuur kunnen schetsen die 
een ongestoorde gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Naarmate de 
mogelijkheden van de datacommunicatie toenemen wordt het beheer van 
de gegevens in een organisatie belangrijker. Bij de organisatie van 
dit gegevensbeheer spelen bedrijfskundige aspecten een belangrijke 
rol (denk aan gegevensdefinitie en gegevensverantwoordelijkheid). 

Een informatieplanningproces is nu juist gericht op de technische, 
informatiekundige en bedrijfskundige aspecten van de automatisering 
en integreert de planning van een reeks van automatiseringsprojec
ten (zie figuur 3.25). Deze overkoepelende automatiseringsplanning 
helpt het management van een organisatie te beslissen over een 
optimale inzet van mensen en middelen voor de ontwikkeling en de 
exploitatie van geautomatiseerde informatiesystemen. Een automati
seringsplan is een instrument voor het information resource manage
ment, dat op centraal niveau in een organisatie geplaatst moet 
zijn. Zo bezien kan men de methoden voor automatiseringsplanning 
aanvullend gebruiken, naast de methoden voor informatiestructure
ring. 

Een optimale inzet van ontwikkelcapaciteit kan alleen worden gerea
liseerd als de organisatie van de automatiseringsfunctie afgestemd 
is op de eisen van de te ontwikkelen geautomatiseerde informatiesy
stemen. Zo zullen bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden voor de 
systeemontwikkeling, het beheer van de gegevens en de opleiding van 
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de gebruikers, veranderen door het gebruik van de nieuwe informa
tietechnologie bij de ontwikkeling van beslissingsondersteunende 
informatiesystemen. De daarmee samenhangende integratie van de 
diverse geautomatiseerde systemen voor administratie, produktie
besturing en planning, kantoorwerkzaarnheden, managementinformatie 
enz. vereist een consistent infrastructuurbeleid op lange termijn. 
Dit beleid is gericht op zaken als distributie van gegevensverwer
king (personal computing), data-netwerken, leverancierskeuze, 
prograrnrnatuuraanschaf enjof -ontwikkeling. 

De UNS-methode richt zich vooral op de doelen en inhoud van de te 
automatiseren informatie(deel)systemen. Uit de te verstrekken 
soorten (rnanagement)informatie leidt men het belang en de grenzen 
van de verschillende automatiseringsprojecten af. De methoden LPA 
en SDM zijn meer procedureel georienteerd en geven een draaiboek 
voor het verloop van een automatiseringsplanning, doch geen hand
reiking voor de uitvoeringswijze. 

3.5. samenvatting 

De eerste aanzetten voor een informatieplanningrnethode dateren uit 
het begin van de jaren zeventig. Blumenthal ontwikkelde een raam
werk voor de planning van registratieve systemen voor de ondersteu
ning van uitvoering en beheer van bedrijfsprocessen. Deze procesbe
nadering is ook in de later ontwikkelde methoden voor informatie
structurering (zie paragraaf 3.3) als uitgangspunt genomen bij de 
informatie-analyse voor een organisatie als geheel. Deze methoden 
zijn in de kern varianten van de BSP-methode waarbij overigens in 
de loop der tijd het accent van een systemenarchitectuur verschuift 
naar een informatie-architectuur met een centrale co6rdinatie voor 
wat betreft definitie en beheer van gegevens. 
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Een andere benadering van informatieplanning komt voort uit de 
groei van de automatiseringswerkzaamheden in een organisatie. De 
toegenomen vraag naar geautomatiseerde informatiesystemen heeft 
geleid tot een beheersingsprobleem, zowel bij de systeemontwikke
ling, als bij het in stand houden van de ontwikkelde systemen. Door 
een tekort aan ontwikkelcapaciteit bestaat het gevaar dat voor de 
bedrijfsvoering belangrijke nieuwe toepassingen niet meer aan bod 
komen. Met een lange-termijn plan voor automatiseringsprojecten kan 
men de schaarse mensen en middelen voor de systeemontwikkeling 
optimaal inzetten. 

/ 
De in de literatuur beschreven methoden voor automatiseringsplan
ning concentreren zich hoofdzakelijk op de procedurele aspecten van 
het planningproces. 
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4. EEN RAAMWERK VOOR INFORMATIEPLANNING 

4.1. Inleidinq 

In voorqaande hoofdstukken zijn methoden voor informatiebeleid en -
planning behandeld met nogal uiteenlopende invalshoeken. In dit 
hoofdstuk behandelen we een raamwerk voor ordeninq en positionering 
van de vele bestaande methoden. Dit raamwerk is als volgt opge
bouwd. De activiteiten van een informatieplanninqproces hebben we 
in drie planningniveaus inqedeeld: een strategieplanning, een 
architectuurplanning en een projectplanning. De informatiestrategie 
of het informatiebeleid geeft een kader aan voor het ontwerpen van 
een informatie-architectuur. Die architectuur kan men realiseren 
via een reeks van samenhangende informatieprojecten, die worden 
vastgelegd in een projectenplan met een horizon van enkele jaren. 

Voor elk planningniveau maken we een onderscheid in de lengte van 
de termijn, waarvoor men een plan maakt: de planninghorizon. We 
onderscheiden drie termijnen: 

de lange termijn, die zich uitstrekt tot vijf tot zeven jaar; 
de middellange termijn van twee tot vier jaar; 
de korte termijn, die een tot twee jaar bestrijkt. 

Tijdens een informatieplanningproces kan men aan de volgende aspec
ten aandacht besteden: 

de afstemming van de informatievoorziening op de informatiebe
hoeften van de organisatie; 
de integratie van de informatiesystemen en de gegevensverzame
linqen; 
de ontwikkeling van nieuwe systemen voor informatievoorziening 
en veranderingen van de bestaande informatievoorziening; 
de infrastructuur van technische faciliteiten voor gegevensver
werking en communicatie; 
de organisatie van de toekomstige informatievoorziening. 

Door de planningniveaus, de planninqhorizon en de planningaspecten 
te combineren ontstaat een raamwerk voor de beschrijving van het 
informatieplanningproces. Dit raamwerk wordt in paragraaf 4.2 
uitgewerkt. In deze studie pleiten wij voor een situatie-afhanke
lijke werkwijze bij informatieplanning. Deze contingentiebenadering 
wordt in paragraaf 4.6 behandeld. Het raamwerk gebruiken wij dus 
niet als normatief model voor informatieplanning, maar als een 
referentiekader voor de ordening van de planningactiviteiten (par. 
4.3 t/m 4.5) en voor de positionering en verqelijking van de di
verse informatieplanningmethoden, die we in de hoofdstukken 2 en 3 
hebben behandeld (par. 4.7). 

4.2. ontwikkelinq van een raamwerk voor informatieplanning 

Het raamwerk voor informatieplanning, dat we in daze studie hebben 
ontwikkeld, combineert de volgende drie invalshoeken: 
1. een onderscheid naar planningniveau; 
2. een onderscheid naar planninghorizon; 
3. een onderscheid naar planningaspect. 
Elke invalshoek zullen we hierna uitwerken. 
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4.2.1. Planningniveau 

Planningactiviteiten kan men hi@rarchisch ordenen op basis van 
niveaus van complexiteit. Deze planningniveaus liggen als het ware 
in lagen over elkaar. Zo onderscheiden McLean en Soden (1] een 
viertal planningniveaus: 

strategic planning, waarbij men de mission, de objectives, 
strategy en policies vastlegt1 
long-range planning, waarbij men de informatievoorziening voor 
de toekomstige situatie (over vijf tot zeven jaar) schetst; 
medium-range planning, waarbij de informatievoorzieninq voor de 
komende twee tot vijf jaar ontworpen wordt uitqaande van de 
huidige informatiebehoeften van de orqanisatie; 
short-range planning, waarbij de ontwikkel- en veranderings
projecten, die het komende jaar moeten worden uitqevoerd, 
worden voorbereid. 

McLean en Soden koppelen het niveau van complexiteit blijkbaar aan 
de planninghorizon. 

Deze indeling in planningniveaus is door Bowman e.a. [2] als uit
gangspunt genomen voor hun Three Stage Model voor informatieplan
ning. Daarin worden de volgende drie planningniveaus beschreven: 

strategic planning (identiek aan McLean en Soden); 
organizational information requirements analysis, waarbij men 
de huidige en toekomstige informatiebehoeften van de organisa
tie in een informatie-architectuur vastlegt en een meerjaren 
plan opstelt voor de ontwikkeling van informatiesystemen1 
resource allocation planning, waarbij men de schaarse automati
seringsstaf en investeringsmiddelen aan de verschillende infor
matiesystemen toewijst. 

Op basis van onze studie van de meest bekende methoden voor infor
matieplanning (en beleid) komen wij tot de volgende indeling van 
planningniveaus: 
1. informatiestrategieplanning; 
2. informatie-architectuurplanning; 
3. informatieprojectenplanning. 

Informatiestrategieplanning is gericht op het formuleren van be
leidsuitspraken over de richting waarin de informatievoorziening, 
ten dienste van de toekomstige organisatie moet worden aangepast. 
Deze uitspraken geven ook richtlijnen voor de prioriteiten en de 
inzet van mensen en middelen bij de veranderingsprojecten. Het 
resultaat van deze strategische planningfase is een informatiestra
tegieplan dat het kader vormt voor het volgende planningniveau. We 
prefereren de term informatiestrategie hoven de term informatie
beleid die in de Nederlandse literatuur gebruikelijk is (zie hoofd
stuk 2). 

Informatie-architectuurplanning is gericht op het ontwerpen van een 
structuur voor de informatievoorziening op de verschillende hi@r
archische niveaus in een organisatie. Het onderwerp van een infor
matie-architectuur omvat: 
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een afbakening van de informatiesystemen en de gegevensverzame
lingen; 
een schets van de infrastructuur voor gegevensverwerkende 
faciliteiten; 
een schets van de organisatiestructuur voor de informatievoor
ziening. 



De architectuurplanning resulteert in een informatie-architectuur
plan dat aangeeft wat er ontwikkeld en veranderd moet gaan worden 
voor een toekomstige informatievoorziening. 

Informatieproj~ctenplanning is gericht op de voorbereiding van een 
reeks ontwikkel- en veranderingsprojecten waarmee men de ontworpen 
informatie-architectuur wil realiseren. V66r elk project wordt 
beschreven, de omvang in werkuren, de betekenis voor de informatie
voorziening, de reden om het project uit te voeren, de verwachte 
resultaten en de benodigde middelen. Voor deze projecten legt men 
de uitvoeringsprioriteit en de onderlinge samenhang vast in een 
overkoepelend informatieprojectenplan. Dit plan geeft aan hoe en 
waarmee men van de huidige naar de toekomstige informatievoorzie
ning wil komen. 

Hoewel de drie planningniveaus hi~rarchisch geordend Z1Jn, is het 
niet noodzakelijk deze altijd binnen een planningcyclus achtereen
volgens te doorlopen. Een informatiestrategie zal men opstellen 
indien er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de bestaande 
informatievoorziening, deze ontoelaatbaar tekort schiet in de ogen 
van het management, dan wel omdat men tot een wijziging van het 
algemene beleid van een organisatie heeft besloten en de informa
tievoorziening daaraan moet worden aangepast. 

Een informatie-architectuur wordt voor langere termijn ontworpen, 
maar zal men indien nodig op korte termijn aanpassen aan verander
ingen in de bedrijfsprocessen, in de informatietechnologie en in de 
behoefte aan informatie. De planning van de informatieprojecten 
wordt onder andere beinvloed door de beschikbaarheid van middelen 
en van speciaal opgeleide mensen. Deze beschikbaarheid kan op korte 
termijn veranderen, zodat minstens een jaarlijkse heroverweging 
gewenst is. 

4.2.2. Planninghorizon 

Een planningniveau is niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan een 
planninghorizon, zoals in het raamwerk van McLean en Soden (zie 
paragraaf 4.2.1). Op elk planningniveau kan men uitspraken doen, 
die gelden voor een vari~rende planninghorizon. Zo kan men in een 
informatiestrategieplan doelstellingen en richtingen aangeven, die 
slechts gelden voor veranderingsprojecten in het komende jaar; 
bijvoorbeeld projecten, die alleen bedoeld zijn als noodoplossing 
voor een acuut probleem. In een informatieprojectenplan kunnen 
daarentegen werkzaamheden gapland zijn voor een langlopende instal
latie van een communicatie-netwerk, dat op het architectuurniveau 
voor de lange termijn is gapland. In het raamwerk maken we daarom 
per planningniveau een onderscheid tussen: 

1ange-termijn uitspraken; 
middellange-termijn uitspraken; 
korte-termijn uitspraken. 

Uitspraken in lange-termijn plannen voor de informatievoorziening 
gelden voor de komende vijf tot zeven jaren en hebben betrekking 
op: 

doelstellingen, strategie~n en richtlijnen voor de toekomstige 
informatievoorziening van een organisatie als geheel; 
de architectuur van de informatievoorziening, zoals deze over 
vij f tot zeven j aar moet functioneren'; 
de hoofdlijnen voor de weg van de huidige naar de toekomstige 
informatievoorziening. 
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Planuitspraken voor de middellange termijn z~Jn uitspraken over 
veranderingen in de huidige informatievoorziening, die over ~ee 
tot vier jaar gerealiseerd moeten zijn. De aard van deze verander
ingen moet passen binnen de lange-termijn visie voor de informatie
voorziening. Middellange-termijn uitspraken komt men tegen bij de 
informatiestrategieplanning, bij de informatiearchitectuurplanning 
en bij de informatieprojectenplanning. 

Planuitspraken voor de korte termijn gaan meestal over de voorbe
reiding van informatieprojecten, die de komende twee jaren uitge
voerd zullen worden. Toch kan ook een strategieplan of architec
tuurplan uitspraken met een korte geldigheidsduur bevatten; bij
voorbeeld, als het gaat om de aanpak van reeds bestaande knelpun
ten, die niet kunnen wachten tot de informatievoorziening op lange
re termijn wordt aangepast. 

4.2.3. Planningaspeoten 

Uit de beschrijving van de verschillende informatieplanningmethoden 
in hoofdstuk 2 en 3 blijkt dat men een grote diversiteit aan onder
werpen in een informatieplan kan opnemen. Wij zullen in deze para
graaf die diversiteit ordenen en samenvatten tot een beperkt aantal 
aandachtspunten. Bemelmans [3] classificeert informatieplannen als 
volgt: 

architectuurplannen met daarin een totaaloverzicht van de 
diverse informatiesystemen en een prioriteitsstelling voor de 
ontwikkeling daarvan; 
automatiseringsplannen met een lange-termijn visie op de aan
schaf van automatiseringsfaciliteiten en op de positie van een 
rekencentrum; 
infrastructuurplannen met een beheersstructuur voor de informa
tieverzorging en richtlijnen voor het nemen van automatise
ringsbeslissingen; 
afstemmingsplannen voor het realiseren van meer op de.bedrijfs
processen afgestemde informatiesystemen. 

De door Bemelmans genoemde ordening is minder goed bruikbaar, omdat 
combinaties van deze typen in vrijwel alle door ons besproken 
planningmethoden voorkomen. Derhalve kiezen wij voor een ander 
ordeningscriterium. 

Op de eerste 
planningniveau 
plaats kan een 
aan elk van de 

plaats kan men een planningmethode typeren naar het 
waarop deze hoofdzakelijk is gericht. Op de tweede 

planningmethode gekenmerkt zijn door de aandacht die 
volgende aspecten wordt besteed: 

1. Afstemming 
De informatievoorziening dient te worden afgestemd op de be
drijfsstrategie en op de uitgesproken en latente behoeften aan 
diverse informatiesystemen voor uitvoerende en besturende 
bedrijfsprocessen. 

2. Integratie 
Integratie van de informatiesystemen en gegevensverzamelingen 
is nodig om een consistente informatievoorziening en een 
beheersbare ontwikkeling van systemen mogelijk te maken. 

3. On~ikkeling 
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De ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen, de aanpassing 
van bestaande informatiesystemen en een verandering in de 
organisatie van de informatiefunctie vereist een projectmatige 



werkwijze, waarvoor het management ricbtlijnen moet opstellen, 
prioriteiten moet bepalen en mensen en middelen moet toewijzen 
aan deze projecten. 

4. Infrastructuur 
De infrastructuur van de tecbniscbe faciliteiten is belangrijk 
voor voor gegevensverwerking en communicatie. Uitbreiding en 
vervanging volgens een consistente lange-termijn visie is 
noodzakelijk. 

5. Organisatie 
Bij de organisatie van de informatievoorziening moeten de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden aangegeven voor 
het beheer van de informatiesystemen, de technische facilttei
ten en de gemeenschappelijke gegevensverzamelingen~ daarnaast 
speelt de werving en opleiding van personeel een grote rol. 

Deze vijf aspecten kunnen op elk van de drie planningniveaus op een 
andere wijze aan de orde komen. Voor elk planningniveau afzonder
lijk zullen we daarom de vijf planningaspecten uitwerken in de 
paragrafen 4.3, 4.4 en 4.5. 

4.2.4. De informatieplanningpyramide 

De combinatie van de drie hiervoor genoemde invalshoeken te weten, 
planningniveau, planningaspect en planninghorizon kan worden weer
gegeven in een driedimensionele figuur, die we de informatie
planningpyramide zullen noemen (zie figuur 4.1). Deze ruimtelijke 
afbeelding vormt het raamwerk voor de ordening en positionering van 
methoden voor informatieplanning en informatiebeleidsvorming. De 
lagen van de pyramide worden gevormd door de drie planningniveaus: 

informatiestrategieplanning (of informatiebeleidsvorming); 
informatie-architectuurplanning~ 
informatieprojectenplanning. 

De verticale vlakken van de pyramide bestaan uit: 
de vijf planningaspecten (zie paragraaf 4.2.3) die op elk 
niveau op een andere wijze worden gehanteerd; 
de planninghorizon, die (eveneens per niveau) de geldigheids
duur van de planuitspraken aangeeft. 

Met behulp van deze informatieplanningpyramide kan men de diverse 
methoden voor informatieplanning karakteriseren en ten opzichte van 
elkaar positioneren (zie paragraaf 4.7). Ook kan men dit model 
gebruiken als een checklist voor het selecteren van de planning
activiteiten voor een specifiek informatieplanningproject. 

4.3. Informatiestrategieplanning 

zoals we al in hoofdstuk 2 zagen, is informatiestrategieplanning 
een beleidsvormingsproces, waarbij het management van een organisa
tie zich uitspreekt over: 

de algemene opdracht voor de informatievoorziening (mission); 
de doelstellingen, die men op langere en korte termijn wil 
bereiken door verandering van de bestaande informatievoorzie
ning (objectives); 
de weg, waarlangs men de gewenste situatie wil bereiken 
(strategy); 
de richtlijnen voor de W~Jze, waarop men deze veranderingen 
wenst te realiseren (policies). 
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Fig. 4.1 De informoiieplonningpyromide 

In een strategisch planningproces ontwikkelen topmanagers, functio
nele managers en informatie- of automatiseringsmanagers een geza
menlijke visie op een toekomstige informatievoorziening, die het 
functioneren van de organisatie als geheel kan verbeteren. Deze 
gezamenlijke v1s1e in termen van doelstellingen, beperkingen en 
prioriteiten, verbetert de kwaliteit van beslissingen over de 
toewijzing van mensen en investeringsmiddelen aan de diverse infor
matiesystemen. Deze beslissingen worden minder afhankelijk van de 
bestaande verdeling van verantwoordelijkheden en de persoonlijke 
machtsverhoudingen in een directieteam. Allen [4] wijst op het 
belang van een expliciete informatiestrategie voor het slagen of 
falen van de informatievoorziening in een organisatie: "The primary 
determinant of continued success in the use of computer technology 
is almost always the quality of strategy policies, practices and 
techniques for the management of the technology". In de volgende 
subparagrafen zullen we de eerder genoemde vijf planningaspecten 
(zie paragraaf 4.2.3) verder uitwerken voor het niveau van de 
informatiestrategie. 

1. Atstemmingsaspect (Sl) 
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Doelstellingen, veranderingsrichting en richtlijnen voor de 
realisatie van veranderingen in de informatievoorziening worden 



tijdens de informatiestrateqieplanning vastqesteld in samenhang 
met de doeleinden en strategie~n van de organisatie. Uit de 
alqemene strategie kan men afleiden op welke punten de huidige 
informatievoorziening aangepast zal moeten worden om de be
drijfsstrategie beter te kunnen realiseren. De informatievoor
ziening moet niet alleen een antwoord kunnen geven op de vragen 
van vandaag, maar ook op nieuwe vragen die binnen enkele jaren 
qesteld zullen worden als gevolg van de huidige strategische 
plannen van de organisatie. 

Informatietechnologie is een, in belanqrijkheid toenemende, 
component van produkten, diensten en besturing van processen. 
Een effectief gebruik van informatietechnologie kan voor sommi
ge organisaties een succesbepalende factor zijn of als een 
concurrentiewapen worden benut. 

In de informatiestrategie geeft men aan op welke punten de 
bedrijfsstrategie gebruik kan maken van de nieuwe informatie
technologie en welke gevolgen dit heeft ~~o: ~rodukt~e- en 
verkooptechnieken, produktontwikkeling, w~JZ~gLngen ~n de 
optimale schaalgrootte van bedrijfseenheden, wijzigingen in het 
personeelsbeleid van de organisatie, enz .. Zo kan het voor de 
realisatie van een nieuwe verkoopstrategie nodig zijn om een 
snelle communicatie en verwerking van verkoopgegevens bij de 
locaal gespreide verkoopkantoren mogelijk te maken. De bestaan
de informatievoorziening zal derhalve in de richting van commu
nicatie-netwerken en directe gegevensverwerking moeten worden 
aangepast. 

zowel voor de lange als voor de korte termijn geeft de informa
tiestrategie de richting aan voor een verandering van de be
staande informatievoorziening. Deze veranderingen moeten afge
stemd zijn op de bedrijfsstrategie en beslissingen daarover 
horen daarom genomen te worden in de directiekamer en niet in 
een automatiseringsafdeling. De afstemming op strategisch 
planningniveau resulteert in de selectie van succesbepalende 
werkgebieden binnen de organisatie, waarvoor een architectuur
plan moet worden opgesteld. Voor de kortere termijn gaat het 
daarbij om een afstemming van de informatievoorziening op de 
huidige bedrijfsstrategie. Op langere termijn qaat het om de 
afstemming op de toekomstige strategie van de organisatie, die 
mogelijk andere typen informatiesystemen noodzakelijk maakt. 
Voorbeelden hiervan zijn logistieke informatiesystemen of 
systemen ter ondersteuning van een flexibele produktiewijze. 

De richtlijnen voor de wijze waarop men veranderingen wil 
realiseren, moeten passen binnen het organisatorische, finan
ci~le en personele beleid van de organisatie. Zo vraagt een 
gedecentraliseerde organisatiestructuur ook een gedecentrali
seerde structuur voor de informatievoorziening, omdat deze 
aansluit bij de werkwijze die de mensen in deze organisatte 
gewend zijn. 

2. Integratie-aspect (S2) 
Om een ge!ntegreerde informatievoorziening in een organisatie 
te kunnen realiseren, moet het management richtlijnen geven 
voor de mate van integratie, die op lange en korte termijn moet 
worden bereikt. Zo kan men besluiten dat aanvragen voor nieuwe 
informatiesystemen alleen behandeld worden, indien deze passen 
binnen de informatie-architectuur die voor langere termijn is 
vastgesteld. Ook kan het topmanagement zich uitspreken voor 
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een informatievoorziening, die op langere termijn gebaseerd 
moet zijn op een netwerk van gemeenschappelijke gegevensverza
melingen. Deze aanpak moet een uitwisseling van gegevens door 
het gehele bedrijf heen mogelijk maken, maar betekent niet dat 
men de gehele informatievoorziening als een complex systeem 
ineens moet ontwerpen. Martin waarschuwt voor de gevaren van 
ge!ntegreerde systeemplanning. "It is entirely impractical to 
plan or understand all the systems that an enterprise will 
need. Totally integrated systems are far beyond our capability. 
What is needed instead is freedom for user areas to employ 
their own initiative in creating the systems they need ••• 
conform to a set of rules that permit them to interchange data, 
now and in the future" [5, blz. 197]. 

Deze strategische visie op het integratie-aspect heeft conse
quenties voor de te ontwerpen architectuur van de informatie
voorziening. In deze architectuur zal men zich meer moeten 
richten op de raakpunten tussen de afzonderlijke informatie
systemen en gegevensverzamelingen, dan op de structuur van die 
systemen en gegevensverzamelingen. Aan de te ontwikkelen infor
matiesystemen en gegevensverzamelingen worden vooraf eisen 
gesteld om tot een samenhangend geheel te komen. Voor systeem
ontwerpers betekent dit voortaan •vrijheid in gebondenheid', 
omdat een minimum aan richtlijnen nodig is om te bereiken dat 
de afzonderlijke informatiesystemen met elkaar kunnen communi
ceren. Deze centrale regelgeving geeft juist een zekere vrij
heid aan de gebruikersgroepen om hun eigen systemen te ontwer
pen en maximaal gebruik te maken van alle informatiebronnen in 
de organisatie. Het integratiebeleid vormt de hoeksteen van het 
te ontwikkelen systeembouwwerk. 

3. Ontwikkelingsaspect (S3) 
Een informatiestrategieplan bevat richtlijnen van het manage
ment voor de wijze, waarop men veranderingen in de bestaande 
informatievoorziening en daarmee samenhangende veranderingen in 
de organisatie wil realiseren. Deze richtlijnen kunnen betrek
king hebben op de volgende onderwerpen: 

het aanschaffen van gemakkelijk aanpasbare systemen 
(flexibiliteit); 
het verbeteren van de ontwikkelingsmethoden gericht op een 
verhoging van de produktiviteit van ontwerpers en program
meurs; 
het ontwerpen van met name beslissingsondersteunende 
systemen door de gebruikers; 
het aanpassen van procedures en organisatiestructuren; 
criteria voor de prioriteitsstelling voor ontwikkel- en 
veranderingsprojecten; 
participatie van gebruikers en externe adviseurs bij de 
veranderingsprojecten; 
de keuze tussen gegevens-gestuurde (data driven) versus 
applicatie-gestuurde (output driven) systeemontwikkeling; 
het inkopen van standaardprogrammatuur; 
het toewijzen van mensen en middelen aan ontwikkel- en 
veranderingsprojecten; 
de projectorganisatie (stuurgroep, samenstelling werk
groep, verantwoording, enz.). 

4. Infrastructuuraspect (S4) 
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voor het ontwikkelen van een strategie voor de technische 
infrastrtictuur is een visie nodig op de toekomstige behoeften 
aan faciliteiten voor gegevensverwerking (relationele data-



bases, vierde generatie programmeertalen, netwerken, kantoor
faciliteiten). Om deze visie te kunnen ontwikkelen, meet men 
verkennen op welke termijn nieuwe informatietechnologie~n 
beschikbaar zullen komen en hoe deze aangewend kunnen worden 
voor de organisatie [6]. Een informatiestrategieplan geeft aan 
naar welke technische infrastructuur men toe wil, rekening 
houdend met reeds gedane investeringen in technische facili
teiten en met de beschikbare financieringsmiddelen. 

In het informatiestrategieplan legt men ook vast met welke 
tussenstations men het doel wil bereiken en welke richtlijnen 
men bij de aanschaf en installatie van technische faciliteiten 
in acht meet nemen. De nieuwe mogelijkheden van datacommunica
tie via netwerken maken stringente richtlijnen noodzakelijk 
voor de selectie van leveranciers. De apparatuur en programma
tuur zal moeten voldoen aan standaarden, om effici~nte koppe
lingen mogelijk te maken en lage conversie- en onderhoudskosten 
te realiseren. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden, 
dat het infrastructuuraspect in een informatiestrategieplan in 
grote lijnen het automatiseringsbeleid voor een organisatie 
omvat. 

5. Organisatie-aspect (55) 
In het informatiestrategieplan legt men de organisatierichtlij
nen vast. Deze vormen een uitgangspunt voor de organisatie van 
taken en functies, de overlegstructuren, investerings- en 
budgetteringsprocedures, de werving en opleiding van personeel 
enz., die op het niveau van informatie-architectuurplanning 
zullen worden uitgewerkt. Bij de organisatie van de informatie
voorziening zal men rekening houden met het algemene beleid 
voor de gebieden van organisatiestructurering en personeels
zaken. Zo kan een organisatie gekozen hebben voor decentrali
satie of een specifiek opleidings- en ontslagbeleid hebben 
geformuleerd. Bij de organisatie van de informatievoorziening 
dient ook de verantwoordelijkheid voor het gegevensbeheer voor 
een gehele organisatie aandacht te krijgen. Wat zijn de princi
pes voor het aanwijzen van de 'eigenaar' van gegevens en voor 
het toewijzen van verantwoordelijkheid voor de juistheid van de 
gegevensverwerking? 

4.4. Informatie-architectuurplanning 

Informatie-architectuur is gericht op het maken van een blauwdruk, 
waarin de elementen voor een toekomstige informatievoorziening zijn 
gestructureerd. Als belangrijkste elementen noemen we: 

gegevensverzamelingen: deze meet men beheren om de benodigde 
informatie te kunnen produceren; 
gegevensverwerkende systemen: bestaande uit toepassingsprogram
ma's en procedures waarmee de uitvoerende en besturende proces
sen in een organisatie van informatie voorzien kunnen worden; 
technische faciliteiten: voor het verzamelen, verwerken en 
verspreiden van gegevens; 
de co~rdinatiestructuur: voor het functioneren van de informa
tievoorziening (information resource management). 

Een informatie-architectuurplan kan in zijn bedoeling en reikwijdte 
vergeleken worden met een bestemmingsplan voor een nieuw stadsdeel. 
Daarin geeft men onder andere aan: 

welke gebieden bestemd zijn als woon-, respectievelijk kantoor
en industriewijk; 
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waar het winkelcentrum, de bibliotheek, het wijkgebouw en 
andere openbare gebouwen gesitueerd zijn~ 
welke verbindingen er tussen deze elementen zijn in de vorm van 
wegen en voorzieningen van openbaar vervoer. 

Dit bestemmingsplan geeft slechts een structuurschets en geen 
specificaties over de vormgeving van de bebouwing of de uitvoering 
van het wegenplan. Hoe de bebouwing er in de verschillende bestem
mingsgebieden gaat uitzien, wordt in een later stadium door de 
architecten in overleg met de specifieke gebruikers bepaald. 

zo geeft een informatie-architectuurplan evenmin de specificaties 
voor de bouw van gegevensverwerkende systemen en databases, de 
investeringen in technische faciliteiten, de uitvoering van ontwik
kelprojecten en de organisatie van de informatievoorziening. Men 
kan een architectuurplan tot het tactische planningniveau rekenen, 
omdat dit aangeeft wat er ontwikkeld en veranderd moet worden voor 
een toekomstige informatievoorziening, opdat deze optimaal kan 
bijdragen aan de realisering van de strategie van een organisatie. 
Hoe men de veranderingen wil realiseren en hoe de diverse elementen 
van de architectuur eruit zullen gaan zien, wordt op het niveau van 
de projectenplanning beantwoord. In de volgende subparagrafen 
worden de vijf planningaspecten van het informatie-architectuur
niveau uitgewerkt. 

1. Afstemmingsaspect (Al) 
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De te ontwerpen architectuur voor de informatievoorziening moet 
gericht zijn op het beter laten functioneren van de strategisch 
belangrijke functionele werkgebieden. Het gaat daarbij zowel om 
aanpassing van bestaande informatiesystemen als om het ontwik
kelen van nieuwe systemen. Voorbeelden van nieuwe systemen 
zijn: informatiesystemen voor het management, technische infor
matiesystemen voor antwerp- en fabricageprocessen, systemen 
voor communicatie met organisatievestigingen elders, systemen 
voor effici@nte uitvoering van kantoorwerkzaamheden. Het stra
tegisch belang van deze systemen is verschillend voor de diver
se typen van organisaties. 

Informatiesystemen moet men afstemmen zowel op de manifeste 
vraag naar informatie, als op de latente vraag. Deze laatste 
zal men expliciet moeten maken voor de bestaande processen ~n 
voor de toekomstige processen en werkwijzen, die in het strate
gisch plan van de organisatie zijn vastgelegd. Dit vraagt om 
een diagnose van knelpunten in de informatievoorziening, die op 
lange, middellange, en korte termijn moeten worden aangepakt. 
De afstemming op lange termijn is gericht op de effectiviteit 
van de informatievoorziening voor de succesbepalende functio
nele werkgebieden in een organisatie. 

Afstemming op miadellange termijn is gericht op de inhoud van 
de te ontwikkelen systemen. De informatie die deze systemen 
leveren, moet afgestemd zijn op de karakteristieke eigenschap
pen van de belangrijkste bedrijfsprocessen. De primaire proces
sen, besturingsprocessen en daarbij betrokken functies worden 
daartoe in een bedrijfsmodel afgebeeld, dat als basis dient 
voor het inventariseren van de belangrijke gegevenssoorten, die 
daarbij een rol spelen. Via deze procesanalyse kunnen op een 
globale, doch objectieve wijze de informatiebehoeften in een 
organisatie worden vastgesteld en samengevoegd tot coherente 
informatiegebieden, waarvoor men gegevensverwerkende systemen 
en communicatiefaciliteiten moet gaan ontwikkelen. De meeste 
methoden om deze afstemming te realiseren zijn varianten van de 
Business Systems Planning methode (zie paragraaf 3.3.1). 



Om de meest storende knelpunten in de bestaande informatievoor
ziening weg te nemen kan men veranderingen in de informatie
voorziening bedenken, die op korte termijn zijn te realiseren 
zonder strijdig te zijn met de architectuur voor de langere 
termijn. Deze afstemming op de huidige knelpunten heeft dus een 
korte-ter.mijn horizon. 

2. Integratie-aspect (A2) 
De informatievoorziening in een organisatie is bij uitstek 
gericht op communicatie, zowel tussen deelprocessen, die in hun 
functioneren van elkaar afhankelijk zijn, als tussen het man
agement en de uitvoerders van die processen. Bovendien is 
informatievoorziening gericht op communicatie tussen de organi
satie en haar omgeving. Deze informatievoorziening als geheel 
is te complex om in een systeem te kunnen realiseren. Een 
decompositie van dit geheel in overzienbare deelsystemen is 
nodig om een beheersbare ontwikkeling van een complexe informa
tievoorziening mogelijk te maken. Een noodzakelijke complement 
van decompositie is het ontwerpen van zodanige verbindingen 
tussen de deelsystemen dat de samenhang behouden blijft. Waar 
een totaal omvattend informatiesysteem niet realiseerbaar is 
gebleken, moet men integreerbare deelsystemen ontwerpen. De 
voorzienbare uitwisseling van gegevens tussen de diverse te 
onderscheiden informatiegebieden bepaalt de mate van samenhang 
tussen deze deelsystemen. Door de informatiegebieden zo te 
kiezen dat deze uitwisseling zo gering mogelijk wordt, kan men 
voor elk informatiegebiedafzonderlijk opererende systemen 
ontwikkelen, die slechts een beperkt aantal koppelingen kennen 
met systemen uit andere gebieden. Deze indeling in informatie
gebieden blijft gewoonlijk voor langere tijd stabiel in een 
organisatie, omdat deze een afspiegeling is van de communica
tiepatronen die worden bepaald door de aard van de bedrijfs
processen. 

Binnen elk informatiegebied inventariseert men de belangrijkste 
gegevensklassen en de combinaties waarin deze het meest zullen 
voorkomen (klantenjartikelen; produktenjbewerkingen etc.). Op 
basis van de relaties tussen deze gegevens en de intensiteit 
van het gegevens-gebruik door de diverse bedrijfsprocessen 
kunnen (gemeenschappelijke) gegevensverzamelingen en informa
tiesystemen worden afgebakend. Daarbij moet men de handmatige 
gegevensverwerking en mondelinge communicatieprocedures niet 
uit het oog verliezen. Het informatie-architectuurplan geeft 
een beeld van de samenhang tussen de te ontwerpen systemen en 
databases, waarmee de toekomstige informatievoorziening voor de 
diverse bedrijfsprocessen gerealiseerd zal gaan worden. De 
architectuur van de informatiesystemen wordt gebaseerd op de 
gegevenskarakteristieken van de organisatie (data driven) en 
niet op de gewenste specifieke informatieoverzichten {output 
driven), of op de samenhang in de programma's voor gegevensver
werking (program driven). Daardoor wordt deze architectuur niet 
onmiddellijk be!nvloed door veranderingen in de informatie
wensen van individuele gebruikers, of door wijzigingen in de 
gegevensverwerkende processen, bijvoorbeeld als gevolg van een 
overschakeling op andere apparatuur [7]. 

3. Ontwikkelingsaspect (A3) 
Voor het realiseren van de geschetste informatiesystemenarchi
tectuur zal men een reeks van ontwikkel- en veranderingsactivi
teiten moeten uitvoeren. Het management zal bereid moeten zijn 
om daarvoor mensen en middelen ter beschikking te stellen. 
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Daarom bevat een architectuurplan ook een globale begroting van 
de benodigde ontwikkelcapaciteit en ontwikkelkosten om de 
ontworpen informatie-architectuur op termijn te realiseren. 
Daarbij maakt men meestal een onderscheid tussen delen van de 
informatievoorziening, die voor automatisering in aanmerking 
komen en veranderingen in de handmatige systemen en procedures. 
Het te automatiseren gedeelte wordt veelal onder het hoofd 
automatiseringsplan uitgewerkt. De hier gebruikte term •ontwik
keling• is niet beperkt tot de ontwikkeling van programmatuur. 
In toeilemende mate zien we juist dat organisaties van stan
daardprogrammatuur gebruik maken. Bij het ontwikkelingsaspect 
gaat het om de vormgeving van alle facetten van een toekomstige 
informatievoorziening. 

Voor de ontwikkeling van de informatie-architectuur op korte en 
lange termijn moeten een aantal voorwaarden worden geschapen. 
zo zal de capaciteit van de ontwikkelingsgroep toereikend 
moeten zijn. Het opleidings- en ervaringsniveau van de medewer
kers zal moeten worden afgestemd op de moeilijkheidsgraad van 
de te ontwikkelen systemen. Aan deze voorwaarden kan soms niet 
worden voldaan. Automatisering van de gegevensverwerking in 
organisaties begint gewoonlijk met de routine-matige admini
stratieve processen: debiteurenadministratie, facturering en 
boekhouding. Besparing op administratiekosten is daarbij de 
belangrijkste drijfveer. Daarna komen meestal de wat minder 
routine-matige processen als voorraadbeheersing, produktie
administratie, enz. aan bod. De ontwikkeling van systemen voor 
deze laatste gebieden vergt echter een ander kennisniveau van 
systeemanalysten. Indien men daarnaast geautomatiseerde syste
men wil ontwikkelen voor planning en sturing van bedrijfspro
cessen, of voor onderzoek- en ontwerpafdelingen, zal de capaci
teit van de beschikbare mensen en middelen voor de ontwikkeling 
van geautomatiseerde informatiesystemen al spoedig niet meer 
toereikend zijn om alle wensen te realiseren. 

Rockart [8, blz. 8] wijst erop dat de ontwikkeling en invoering 
van systemen een arbeidsintensief proces is, waarbij de kwali
teit van de automatiseringsstaf de succesbepalende factor is. 
De kwaliteitseisen veranderen echter: "As I/S moves away from 
accounting applications, which require I/S personnel who are 
relatively unskilled interpreters of existing written rules and 
traceable processes as well as diligent coders of programs, to 
applications that assist executives to develop and use informa
tion databases of their own, the characteristics of effective 
I/S people will change". Hierbij moet men niet vergeten dat ook 
voor het niet te automatiseren deel van de gegevensverwerking, 
kennis en capaciteiten nodig zijn op het gebied van inrichting 
van een administratieve organisatie en de formele communicatie 
(denk aan werkoverleg). 

4. Infrastructuuraspect (A4) 
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De aard en de intensiteit van de gegevensverwerking, die voort
vloeit uit de architectuur van de informatiesystemen, is bepa
lend voor de behoefte aan technische faciliteiten voor gege
vensverwerking (computers, netwerken en systeemprogrammatuur). 
De snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie enerzijds 
en de toegenomen behoeften aan integrale co6rdinatie door het 
management anderzijds, stellen hoge eisen aan de technische 
uitwisselbaarheid van gegevens afkomstig uit verschillende 
delen van een organisatie. Anders gezegd: er zijn in een orga-



nisatie vele gegevens die voor meerdere gebruikers van belang 
zijn en die probleemloos voor deze belanghebbenden beschikbaar 
moeten zijn. Dit 'gemeenschappelijk' gebruik van informatie 
maakt infrastructurele voorzieningen nodig. Doelmatigheid en 
kwaliteitsverbetering zijn de relevante overwegingen bij de 
keuze van deze infrastructuur. De kern hiervan is een samen
hangend geheel van gegevensverzamelingen, technische verwer
kingsfaciliteiten, systeemprogrammatuur en communicatiefacili
teiten. om elk van deze elementen in een netwerk te kunnen 
opnemen zijn standaarden nodig voor de aansluitingen. Aan deze 
standaarden moeten systeemontwerpers zich houden bij het vorm
geven van databases en toepassingsprogramma•s. Uiteraard gelden 
deze standaarden ook voor de diverse leveranciers van appara
tuur voor gegevensverwerking en communicatie. 

In het informatie-architectuurplan legt men de hoofdstructuren 
van de toekomstige infrastructuur voor de lange termijn vast in 
een technische architectuur. Deze geeft geen technische speci
ficaties voor de aanschaf en installatie van de apparatuur, 
maar een schets van de soort faciliteiten en de samenhang 
daartussen~ Op basis van deze technische architectuur kan men 
voor de middellange en korte termijn vaststellen: 

de benodigde capaciteit aan gegevensverwerkende facilitei
ten; 
het beleid voor kopen en huren; 
het leveranciersbeleid; 
de begroting van de investeringsmiddelen en globale 
exploitatiekosten bij de geschetste infrastructuur. 

In de literatuur noemt men deze planning ook wel automatise
rings-middelenplanning [9]. De globale middelenplanning geeft 
het management inzicht in de omvang van de automatiseringskos
ten behorende bij de ontworpen informatie-architectuur. 

5. Organisatie-aspect (AS) 
Het antwerp van een organisatiestructuur voor het werkgebied 
informatievoorziening wordt afgestemd op de architectuur van de 
systemen en de infrastructuur. Kenmerkend voor de huidige 
informatievoorziening is een specialisatie per soort informa
tiegebruik: registratieve informatiesystemen voor fabricagepro
cessen, systemen voor routine-matige rapportering zoals budget
taring, balans- en resultatenrekening; systemen voor ondersteu
ning van kantoorwerkzaamheden en systemen voor ondersteuning 
van beslissingsprocessen. Wij verwachten dat deze afzonderlijke 
toepassingsgebieden zullen evolueren in de richting van ge!nte
greerde systemen die de planning- en beheersstaken van het de 
diverse managementniveau•s kunnen ondersteunen. Dit heeft 
gevolgen voor de organisatievorm van de informatievoorziening. 

Van Oorschot [10] signaleert in dit verband een ontwikkeling 
naar drie specialismen: 

beheerders van de datacommunicatie en processing facili
teiten; 
ervaren gebruikers van deze faciliteiten; 
deskundige adviseurs c.q. begeleiders van gebruikers en 
opleiders. 

Bij dit laatste punt kan men denken aan een 'informatiecentrum' 
van waaruit informatiegebruikers in de gehele organisatie 
worden geadviseerd en geholpen om optimaal gebruik te maken van 
de ge!ntegreerde systemen en databases. De traditionele plaats 
van een centraal rekencentrum zal daarbij veranderen. 
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Bij de uitwerking van een organisatiestructuur voor de informa
tievoorziening kan men kiezen uit de volgende opties: 

(de-)centralisatie: de mate, waarin de beslissingsbevoeg
heden voor de informatievoorziening 
zijn gelegd bij enkele of bij vele 
functionarissen in de organisatie: 

(de-)concentratie: de mate, waarin de gegevensverwerking 
op enkele of op vele'plaatsen in de 
organisatie wordt uitgevoerd. 

Bij de keuze uit deze alternatieven moet men aansluiten bij de 
bestaande cultuur en het opleidingsniveau in de organisatie [4, 
blz. 16 e.v.]. Indian gebruikers bijvoorbeeld niet zijn opge
leid in het aanpassen van informatiesystemen aan hun specifieke 
wensen, kan men ook de verantwoordelijkheid daarvoor niet aan 
hen delegeren. 

Bij de toekenning van verantwoordelijkheden zal men veel aan
dacht moeten besteden aan bewaking van de kwaliteit en de 
effici@ntie van de gegevensverwerking en aan beveiliging van de 
gegevens. Bij het antwerp van de organisatie voor de informa
tievoorziening zal men behalve met het informatie-aspect ook 
rekening moeten houden met de personele en economische aspec
ten. Voor een beschrijving van de mogelijke functies die mensen 
bij de informatievoorziening kunnen vervullen, verwijzen we 
naar het recent verschenen NGI-rapport [11]. De randvoorwaarden 
zijn in het informatiestrategieplan gedefinieerd. De uitwerking 
van projecten om van de huidige naar de gewenste organisatie
structuur op langere termijn te komen vindt plaats in de vol
gende planningfase. 

4.5. Informatieprojectenplanning 

Met de planning van informatieprojecten zet men het migratiepad uit 
naar de toekomstige informatievoorziening. Het is een overkoepelend 
plan voor alle ontwikkel- en veranderingsprojecten, die men zowel 
gelijktijdig als volgtijdig geco6rdineerd wil gaan uitvoeren op 
korte en op langere termijn. Het informatieprojeatenplan geeft het 
management de informatie om te beslissen over toewijzing van mensen 
en middelen voor het ontwikkelen van de geschetste informatievoor
ziening voor de toekomst. 

Voor de co8rdinatie van de grote diversiteit aan veranderingsacti
viteiten is het nodig dat deze in overzichtelijke en op korte 
termijn realiseerbare en beheersbare projecten worden samengevoegd, 
die men onafhankelijk van elkaar kan uitvoeren. Deze projecten 
kunnen in een tijdschema worden geplaatst nadat daaraan een priori
teit is toegekend. Een begroting van de benodigde mensuren, hulp
middelen en doorlooptijden per project maakt het mogelijk om de 
totaal benodigde veranderingscapaaiteit per planperiode te schatten 
en af te stemmen op de beschikbare capaciteit. Door extra toewij
zing van middelen of door verschuiving van projecten in de tijd kan 
het management de vraag naar en aanbod van deze capaciteit met 
elkaar in evenwicht brengen. In de volgende subparagrafen komen de 
vijf planningaspecten van het informatieprojectenniveau aan de 
orde. 

1. Afstemmingsaspeat (Pl) 
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Elk project dat tijdens de informatieprojectenplanning wordt 
gedefinieerd, zal afgestemd moeten zijn op de te bereiken 



doeleinden, die in het informatie-architectuurplan Z1Jn vastge
legd. Dit betekent dat men de vereiste kwaliteit van het pro
jectresultaat goed moet afspreken en onnodige technische hoog
standjes moet voorkomen. Een voorbeeld van dit laatste is een 
snellere gegevensverwerking dan nodig is voor de werkwijze van 
de informatiegebruiker. Meestal kost hogere snelheid ook meer, 
zodat men een dergelijke oplossing als een verspilling kan 
beschouwen. Soms kan het noodzakelijk zijn om de echt storende 
knelpunten in de bestaande informatievoorziening al op korte 
termijn aan te pakken. Deze projectafstemming op de wensen van 
gebruikers van een bestaand informatiesysteem mag echter niet 
ten koste gaan van het realiseren van de ontworpen informatie
architectuur op langere termijn. 

Bij de managementinformatiesystemen zal men veel aandacht 
moeten besteden aan afstemming op de informatiebehoeften van de 
managers. Men kan daarbij denken aan een prototyping project, 
waarbij aan voorlopige informatieoverzichten net zolang veran
deringen worden aangebracht tot de managerjgebruiker tevreden 
is met het resultaat. om de informatievoorziening af te stemmen 
op de behoeften van het managementteam van een organisatie kan 
men ook gebruik maken van een methode voor de vaststelling van 
critical success factors van een organisatie. Met een manage
mentteam selecteert met behulp van deze methode een tiental 
aandachtsgebieden waar de zaken goed moeten lopen om als orga
nisatie succesvol te zijn. Het gaat hierbij dus niet om doel
einden, prestatiemaatstaven of resultaten, maar om succesbepa
lende activiteiten en factoren, waarover het managementteam bij 
voorkeur ge!nformeerd wil worden (12,13]. De mate, waarin men 
er in slaagt om de informatievoorziening af te stemmen op de 
informatiebehoeften van de diverse functies in de organisatie, 
is een maatstaf voor het succesvol functioneren van het infor
matiemanagement. Het Z1Jn dan ook uiteindelijk de gebruikers 
van de informatie die dit oordeel kunnen geven. 

2. Integratie-aspect (P2) 
De informatie-architectuur voor de systemen en gegevensverzame
lingen wordt in de informatieprojecten nader gedetailleerd. In 
een datastructureringsproject, dat zich richt op de ontwikke
ling van databases, legt men bijvoorbeeld de basisgegevens van 
een organisatie en de samenhang daartussen vast [14]. In andere 
projecten beschrijft men de samenhang tussen de verschillende 
te ontwerpen informatiesystemen en ontwerpt men koppelingen 
tussen systemen (en databases). Dergelijke projecten zijn 
gericht op de realisering van een geintegreerde informatievoor
ziening. Bij de selectie van standaardprogrammatuur, of bij de 
keuze van servicebureaus voor het uitbesteden van de gegevens
verwerking, zal men met name aan de mogelijkheden van integra
tie in het geheel van de informatievoorziening veel aandacht 
moeten besteden. 

3. Ontwikkelingsaspect (P3) 
Niet alle informatieprojecten voor het veranderen van de be
staande informatievoorziening kan men gelijktijdig uitvoeren: 
men moet een volgorde afspreken. Bij de prioriteitsstelling 
voor de ontwikkeling van informatiesystemen en voor veranderin
gen in de infrastructuur en de organisatiestructuur hanteert 
men de criteria, die bij de strategieplanning door het manage
ment zijn vastgesteld. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

potenti@le voordelen van de systemen: 
realisatiemogelijkheden op korte termijn: 
voorrang voor database projecten. 
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Soms bepaalt de technische samenhang tussen de diverse projec
ten de uitvoeringsvolgorde ervan. Zo kan een project voor de 
installatie van een communicatie-netwerk voorrang krijgen op 
een project voor een specifieke systeemontwikkeling, indien dit 
laatste slechts kan werken binnen een communicatie-netwerk. 

Een projectenplan is een belangrijk hulpmiddel voor de co6rdi
natie van de veranderingsactiviteiten. Door planning kan men de 
schaarse capaciteit optimaal benutten. De projecten, die ge
richt zijn op veranderingen in de informatievoorziening op 
langere termijn, concurreren met: 

de lopende veranderingsprojecten; 
de projecten, die zich nog in de wachtrij bevinden; 
de vraag van gebruikers van de huidige informatiesystemen 
om assistentie van de systeemdeskunaigen. 

Binnen elk van deze categorie8n moet men prioriteiten stellen 
en de capaciteit voor veranderingsprojecten in een bepaalde 
verhouding voor de komende twee jaar aan de diverse categorie8n 
toewijzen [15]. Voor elk project moet men daarom de benodigde 
investeringsmiddelen en mensen begroten en het totaal van alle 
projecten vergelijken met de budgetten en bestaande personeels
plannen voor de informatievoorziening. Aanvullende toewijzing 
van mensen en middelen zal nodig zijn bij de constatering van 
een capaciteitstekort. Ook zal men een latere uitvoering van 
projecten accepteren en het tijdschema voor de realisatie van 
de informatieprojecten aanpassen. 

om de ontwikkelcapaciteit op langere termijn te vergroten kan 
men de volgende maatregelen overwegen: 

het verbeteren van de produktiviteit van ontwerpers en 
programmeurs: men kan daarbij denken aan opleidingspro
gramma's, werving van specialisten, geautomatiseerde 
gereedschappen voor systeemontwikkeling, enz.; 
het opleiden van gebruikers om deze te kunnen inschakelen 
bij de ontwikkeling van hun eigen systemen, bijvoorbeeld 
voor beslissingsondersteuning; 
de ontwikkeling van een gestandaardiseerde projectmatige 
werkwijze voor uitvoering en co6rdinatie van ontwikke
lingsactiviteiten: daarbij kan men denken aan voorschrif
ten voor de samenstelling van ontwikkelingsteams, de 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen automatise
ringsstaf en gebruikers, de rol van een stuurgroep, pro
jectbewakingsprocedure, enz. 

Het co6rdineren van veranderingsprojecten moet worden afgestemd 
op de gestructureerdheid van het veranderingsproces en de 
ervaring, die men heeft met het soort verandering. zo zijn 
systeemconversies in het algemeen goed gestructureerde projec
ten met een hoge moeilijkheidsgraad, omdat het gaat om een 
nieuwe technologie waar men geen of weinig ervaring mee heeft. 
voor nieuwe toepassingsgebieden zoals de ondersteuning van 
ontwerpprocessen, zijn de ontwikkelprojecten veel minder ge
structureerd en is kennis van de technologie bij de projectlei
ding een voorwaarde voor het succesvol afronden van dergelijke 
projecten (16]. 

4. Infrastructuuraspect (P4) 
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om de ontworpen infrastructuur (technische architectuur) op 
korte en langere termijn te realiseren zal men projecten moeten 
defini~ren voor: 



het specificeren en voorbereiden van de aankoop van tech
nische faciliteiten voor gegevensverwerking, waarbij men 
kan denken aan de selectie van leveranciers en de opstel
ling van inkoopprocedures en contractvoorwaarden; 
het voorbereiden van projecten voor ruimteconditionering, 
fysieke beveiliging, installatie en systeemconversie; 
het ontwerpen van een datacommunicatie-netwerk, de fysieke 
vormgeving van databases en toegangsprocedures, vaak in 
nauwe samenwerking met specialisten van de leverancier. 

5. Organisatie-aspect (PS) 
De ontworpen organisatiestructuur zal men in 66n of meerdere 
reorganisatieprojecten realiseren, die bijvoorbeeld betrekking 
kunnen hebben op: 

de inrichting van een informatiecentrum ter ondersteuning 
van het persoonlijk computergebruik in de functionele 
werkgebieden van een organisatie; 
de opstelling van procedures voor het centraal beheren van 
gegevens; 
de beschrijving van de automatiseringsfuncties. 

E6n van de belangrijke projecten voor organisatieverandering is 
het opleiden en trainen van de automatiseringsstaf en de ge
bruikers. Om een opleidings- en trainingsprogramma te kunnen 
opstellen, moet men eerst het vereiste kwaliteitsniveau vast
stellen voor de te vervullen automatiseringsfuncties. Ook zal 
men het vereiste kennisniveau van de diverse groepen informa
tiegebruikers in uitvoerende functies en in staf- en manage
mentfuncties daarbij moeten betrekken, gelet op de verschuiving 
van de geautomatiseerde gegevensverwerking naar deze eindge
bruikers van de informatiesystemen. 

4.6. Een oontingentiebenadering 

In de vorige paragraaf hebben we een raamwerk geschetst voor een 
een complete informatieplanning. Een uitwerking van alle elementen 
uit de informatieplanningpyramide (zie paragraaf 4.2.4) zal echter 
niet in elke situatie nodig zijn. De uitvoeringswijze van een 
informatieplanningproject is ons inziens afhankelijk zowel van de 
aard van de organisatie, waarvoor men een informatieplan wil op
stellen als van de situatie, waarin deze organisatie zich op dat 
moment bevindt. De bijdrage die de informatievoorziening kan leve
ren aan de bedrijfsvoering verschilt per organisatie en vraagt 
derhalve om een situatie-afhankelijke werkwijze bij informatie
planning. In hoofdlijnen gaat het daarbij om het leggen van accen
ten op 66n van de drie planningniveaus uit de informatieplanning
pyramide of op combinaties daarvan. Er zijn situaties waarbij men 
kan volstaan met een informatieprojectenplanning, terwijl men in 
andere situaties juist het accent zal moeten leggen op het ontwerp 
van een informatie-architectuur. Organisaties die hun bedrijfs
strategie wijzigen, zullen veelal ook hun informatiestrategie 
willen bijstellen. 

Voor de praktische toepassing van informatieplanning zou een typo
logie van situaties beschikbaar moeten zijn, op grond waarvan men 
kan bepalen, welke elementen van de planningpyramide bij een con
creet informatieplanningproject van belang zijn. Het ontwikkelen 
van een dergelijke typologie van situaties valt buiten het bestek 
van deze studie. We beperken ons hier tot een verkenning van con
tingentiefactoren, waarmee men rekening moet houden bij de informa-
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tieplanning voor een specifieke organisatie. Deze contingentie
factoren kunnen we in twee groepen indelen: 

karakteristieken van de organisatie; 
karakteristieken van de informatievoorziening zelf. 

We zullen deze twee groepen kort toelichten. 

Organisaties verschillen van elkaar in hun afhankelijkheid van de 
informatievoorziening. Deze relatie tussen organisatie en informa
tievoorziening wordt in belangrijke mate bepaald door de aard van: 

de produkten en diensten; 
de primaire bedrijfsprocessen; 
de besturing van de bedrijfsprocessen. 

Hoe deze organisatiekarakteristieken de informatieplanning be!n
vloeden zullen we in paragraaf 4.6.1 uitwerken. 

Een tweede groep contingentiefactoren vloeit voort uit de speci
fieke informatievoorziening in een organisatie.Deze informatievoor
ziening heeft bepaalde karakteristieken, die zijn ontstaan mede als 
gevolg van mogelijkheden en beperkingen, die zich in voorgaande 
jaren hebben voorgedaan. Bij een concrete uitwerking van de plan
ningaspeaten voor elk planningniveau, zal men deze karakteristieken 
als vertrekpunt moeten nemen. We zullen deze contingentiefactoren 
in paragraaf 4.6.2 uitwerken. 

4.6.1. orqanisatiekarakteristieken 

1. Produkten en diensten 
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Een organisatie heeft bestaansrecht omdat er vraag is naar haar 
specifieke produkten en diensten. De marktpositie van een 
organisatie kan direct worden be!nvloed door de informatievoor
ziening zodra informatie een extra eigenschap of service kan 
toevoegen aan de bestaande produkten of diensten, die niet 
gemakkelijk is te imiteren door concurrenten. Zo kunnen indu
stri~le bedrijven door een betere communicatie met potenti~le 
klanten, meer op de wensen van de klant afgestemde produkten 
ontwerpen. Een snellere interne logistieke communicatie maakt 
het bovendien mogelijk deze klantspecifieke produkten met een 
korte levertijd te produceren. Verder biedt de ontwikkeling in 
de informatietechnoloqie nieuwe kansen om een concurrentievoor
sprong te behalen door bijvoorbeeld klanten met extra informa
tieservice aan zich te binden. Zo zien we bij organisaties met 
produkten of diensten die sterk informatie-afhankelijk zijn, 
bijvoorbeeld het bank- en verzekeringsbedrijf, dat de informa
tietechnologie zelfs geheel nieuwe produktvormen mogelijk maakt 
(geldautomaten, electronisch betalen in Winkels, enz.). 

In het algemeen vergt het toepassen van nieuwe informatietech
nologie voor produkten en diensten grote investeringen, terwijl 
men vooraf geen zekerheid heeft over het marktsucces van deze 
produktinnovatie. De beslissingen over dergelijke investerings
projecten zijn doorgaans zo verweven met het produktbeleid, dat 
men deze zal plaatsen binnen het kader van de algemene strate
gie van een orqanisatie. Organisaties met een groot marktaan
deel op een groeiende markt kunnen zich uiteraard meer risico's 
permiteren en daardoor op langere termijn hun voorsprong behou
den. Dit zijn stars in de business portfolio theorie van de 
Boston Consulting Group [17]. 

Organisaties met 
echter eveneens 

een relatief klein marktaandeel kunnen zich 
onderscheiden van hun concurrenten door hun 



produkt met behulp van informatietechnologie uniek te maken om 
zo hun marktaandeel te verqroten. Een voorbeeld van het uniek 
maken van een bestaand produkt is het introduceren van een 
systeem voor reparatie-diaqnose door een leverancier van machi
nes. Alle geplaatste machines werden voorzien van meetinstru
menten, die bij een storing automatisch de storinqsqegevens aan 
de leverancier doorgeven. Door analyse van deze gegevens is het 
moqelijk om op afstand de meest waarschijnlijke oorzaak van een 
storing op te sporen, daarna de reparatiedienst te instrueren 
en de juiste vervangende onderdelen naar de klant te sturen. 
snelle reparaties zijn in het-voordeel van de klant en verbete
ren zo op langere termijn de relatie. Andere voordelen van dit 
gebruik van informatietechnoloqie zijn een kostenbesparing voor 
de reparatiedienst en de moqelijkheid om de zwakke punten van 
een machinetype op te sporen door statistisehe analyse van de 
storingsgegevens. De informatievoorziening speelt in dit voor
beeld een belangrijke rol bij de innovatie van produkten en 
diensten. In de termen van de classificatie voor informatiesy
stemen van McFarlan [18], zijn dergelijke informatiesystemen 
van strateqisch belang voor een organisatie (strategic sys
tems). 

Uit het voorqaande kan men concluderen dat orqanisaties, die 
door innovatie van produkten en diensten hun concurrentieposi
tie willen behouden of verbeteren, qroot belanq hebben bij een 
goede informatievoorziening. In deze organisaties zal het 
accent op de informatiestrategie moeten liggen, waarbij de 
afstemming op de bedrijfsstrategie centraal staat. Een derge
lijke afstemming betekent een tweerichtingsverkeer: bij de 
keuze van een bedrijfsstrategie zijn de moqelijkheden van de 
informatietechnologie relevant; omgekeerd is de bedrijfsstrate
gie richtinggevend voor de ontwikkeling en orqanisatie van de 
informatievoorziening. De strategische betekenis van de infor
matievoorziening vraagt om een intensieve betrokkenheid van het 
topmanagement bij de informatieplanninq. 

2. Primaire bedrijfsprocessen 
De tweede contingentiefactor uit de qroep organisatiekarak
teristieken hanqt samen met de aard van de bedrijfsprocessen. 
Uiteraard verschillen bedrijfsprocessen in hun afhankelijkheid 
van de informatievoorziening. Zo zijn orqanisaties waar het 
primaire bedrijfsproces bestaat uit het verwerken van gegevens, 
in grate mate afhankelijk van een goed functionerende informa
tievoorzieninq (banken, reserveringsbureaus van luchtvaart
bedrijven). Bij andere organisaties biedt de informatievoorzie
ning een essenti8le ondersteuninq van het primaire bedrijfs
proces. Voorbeelden zijn: fabricageprocessen . voor complex 
samengestelde produkten, of ziekenhuizen waar een correcte 
qegevensreqistratie van levensbelanq kan zijn. Oak handelsorga
nisaties, die als knooppunt fungeren tussen de leveranciers en 
afnemers van goederen, maken voor de communicatie met beide 
partijen intensief gebruik van de informatievoorziening. Bij de 
marketingprocessen ondersteunt deze informatievoorziening een 
klantgerichte werkwijze, waardoor men een grater marktaandeel 
kan realiseren. 

De informatievoorziening in de hiervoor qegeven voorbeelden 
behoort tot de categorie factory systems (McFarlan [18]). 
storingen in de qeqevensverwerkende systemen be!nvloeden recht
streeks de opbrengsten en exploitatiekosten van de bedrijfspro
cessen. Door een verbeterinq van de informatievoorziening kan 
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men de uitvoering van deze bedrijfsprocessen verbeteren. Zo kan 
men door een snellere communicatie de goederen- en orderstromen 
beter op elkaar en op de beschikbare capaciteit aan mensen en 
machines afstemmen. Daardoor verhoogt men de doorstroomsnelheid 
en verkleint men de voorraden. Uiteindelijk realiseert men 
hierdoor een hogere omloopfrequentie van het ge!nvesteerde 
vermogen en daardoor een betere rentabiliteit [19]. 

Juist voor organisaties, die in een verzadigde markt opereren, 
is het verbeteren van de bedrijfsprocessen een goede strategie 
om de resultaten te verbeteren [20]. Bij de informatieplanning 
zal men meestal die informatieprojecten de voorrang geven, die 
gericht zijn op een vermindering van de kosten van produkten en 
diensten. In het algemeen is de kans op succes van informatie
projecten goed voorspelbaar, omdat men ervaring heeft met 
soortgelijke projecten in de eigen organisatie of bij andere 
soortgelijke organisaties [21]. Informatieprojecten gericht op 
kostenvermindering passen in de bedrijfsstrategie van de cash 
cows en dogs uit het portfolio-model van de Boston Consulting 
Group. In dit type situatie zal men bij informatieplanning veel 
aandacht moeten besteden aan de architectuur van de toekomstige 
informatievoorziening. Nieuwe systemen, die de belangrijkste 
bedrijfsprocessen kunnen ondersteunen, moeten zo veel als 
mogelijk worden ingepast in de bestaande architectuur. In deze 
organisaties is een informatieprojectenplan een belangrijk 
stuurinstrument voor de afbakening van de veranderingsprojecten 
en voor het vaststellen van de prioriteiten voor deze projec
ten. 

3. Besturing van bedrijfsprocessen 
De besturingswijze voor de bedrijfsprocessen is de derde con
tingentiefactor voor informatieplanning. De benodigde informa
tievoorziening in een organisatie is immers in grote mate 
afhankelijk van de besturingsvorm, die men heeft gekozen voor 
co6rdinatie van bedrijfsprocessen. Deze besturingsvorm is sterk 
afhankelijk van de karakteristieken van de bedrijfsprocessen. 
Tot de karakteristieken van de bedrijfsprocessen rekenen wij, 
naast de technische factoren ook de sociale factoren. De tradi
ties en cultuur in een organisatie, de wijze van leiding geven, 
het opleidings- en ervaringsniveau van mensen, bepalen in grote 
mate het karakter van de bedrijfsprocessen en daarmee de moge
lijkheden voor de besturing van deze processen. 

De informatievoorziening dient zodanig te worden opgezet, dat 
deze de gekozen besturing maximaal ondersteunt. De informatie
architectuur zal men dus enerzijds moeten afleiden uit de 
karakteristieken van de besturingsprocessen en anderzijds uit 
de kenmerken van de primaire bedrijfsprocessen. Deze samenhang 
is schematisch in beeld gebracht in figuur 4.2. 

Naarmate de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de be
drijfsprocessen moeilijker wordt, ontstaat er meer behoefte aan 
planning en bijsturing van deze processen. Galbraith [22] 
schetst vier strategie~n, die men kan volgen om de bestuurbaar
heid te verbeteren. Deze zijn gericht op enerzijds een vermin
daring van de complexiteit van de besturing (A), en anderzijds 
een vergroting van het coOrdinerend vermogen van de besturings
functies (B) • 

Ad A. Vermindering van complexiteit 
Vermindering van de complexiteit maakt de besturing minder 

112 



prima ire 
bedrijfsprocessen 

informatie -architecfuur 

Samenhang primoire bedrijfsprocessen 
Fig.1.2 besturingsvorm en informofie-archifecfuur 

afhankelijk van een formele informatievoorziening. Een 
besturingsvorm met een lage besturingscomplexiteit is die, 
waarbij door de vorming van autonome bedrijfsonderdelen een 
grote mate van vrijheid wordt gegeven aan de managers om de 
afgesproken doelen te bereiken. Door deze vergaande delega
tie is minder co6rdinatie nodig v.oor de organisatie als 
geheel. 
Een geheel andere strategie in dit kader is het vergroten 
van de speelruimte voor de uitvoerende bedrijfsprocessen. zo 
kan men door verhoging van het voorraadniveau en de machine
capaciteit fluctuaties in de vraag opvangen, .en is een 
preciese afstemming tussen de diverse werkgebieden van 
minder belang voor de effectiviteit van de bedrijfsproces
sen. Uiteraard resulteert deze strategie in een lagere 
produktiviteit. Daar staat tegenover dat in deze besturings
situatie de rol van de informatievoorziening beperkt kan 
blijven tot de traditionele gegevensvastlegging en gegevens
verwerking voor de ~inancieel-economiscbe verantwoording 
over de bedrijfsvoering. McFarlan [18] classificeert deze 
informatievoorziening in de categorie support systems. 
In de hiervoor genoemde situaties kan men de verantwoorde
lijkheid voor de informatievoorziening delegeren aan het 
hoofd van de afdeling Administratie enjof Automatisering. 
Omdat in deze situaties de bestaande structuur voor de 
informatievoorziening gehandhaafd blijft en de samenhang 
tussen de verschillende toepassingen beperkt is, zal de 
nadruk liggen op de in~ormatieprojectenplanning. Er is hier 
geen directe noodzaak voor een uitvoerige planning op het 
informatie-architectuurniveau. Investeringen in de ontwikke
ling van nieuwe systemen kunnen meestal op efficiency-crite
ria worden beoordeeld. 

Ad B. Vergroting van bet coordinerend vermogen 
Indien men de complexiteit van de besturing niet kan of wil 
verminderen, is een van de strategie~n die het co6rdinerend 
vermogen in een organisatie kunnen vergroten, inkorting van 
de communicatielijnen tussen de bedrijfsprocessen. Door een 
directe communicatie tussen de betrokkenen bij de bedrijfs-
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processen kan men een betere besturinq van de loqistieke 
keten realiseren. De qoederenstroom wordt minder door staq
naties in de beqeleidende formulierenstroom opqehouden, 
waardoor de doorlooptijd korter kan worden. Ook de kwaliteit 
van de uitvoerinq in alle schakels in de loqistieke keten 
kan men verbeteren door alle betrokkenen te informeren over 
de eisen, die een klant stelt. Met een qeautomatiseerd 
netwerk voor het berichtenverkeer kan men deze snelle commu
nicatie realiseren. 
Een andere strateqie is de ontwikkelinq van qeautomatiseerde 
informatiesystemen, qericht op de verqrotinq van de qeqe
vensverwerkingscapaciteit voor de planninq en coBrdinatie 
van bedrijfsprocessen. Dit plannen en co6rdineren is niet 
alleen op kostenbeheersinq qericht, maar ook op zaken als 
kwaliteit, levertijd en het voldoen aan specifieke klanten
wensen [23]. De toenemende complexiteit van de bedrijfspro
cessen maakt steeds vaker een formele besturing nodig. 
Informatiesystemen voor rapporterinq over de werkelijkheid 
(monitoring) en voor ondersteuning van de planninqbeslissin
qen (decision support), nemen in die situatie een belang
rijke plaats in binnen het geheel van de informatievoorzie
ninq. 
Bij de diverse typen van besturing voor produktie en loqis
tieke processen ontstaan specifieke informatiebehoeften, 
waarvoor specifieke informatiesystemen moeten worden ontwik
keld. van Rijn [24] heeft een typoloqie voor produktiebe
heersinqssituaties ontwikkeld met de kenmerken van daarbij 
passende informatiesystemen. Deze typoloqie kan als uit
gangspunt worden genomen bij de opstelling van een bedrijfs
model voor complexe produktieorqanisaties. 

Tot nu toe hebben we de besturingscomplexiteit als gevolg van de 
interne onzekerheid bij bedrijfsprocessen besproken. Daarnaast is 
er bij een instabiele omqeving sprake van externe onzekerheid voor 
de besturing. Reductie van deze onzekerheid vereist informatie
systemen die relevante geqevens over de omqevinq vastleggen en 
verstrekken aan het management. Formele informatiesystemen zullen 
echter slechts voor een deel in de behoefte van manaqers aan exter
ne informatie kunnen voorzien. Door de toenemende moqelijkheden om 
externe databanken te raadplegen, kan het aandeel van de formele 
informatievoorziening in de toekomst echter groter worden. 

Tot slot noemen wij nog de functionele en geoqrafische structure
rinq als oorzaak van besturinqscomplexiteit. Een qecentraliseerde 
organisatie, met een diversiteit aan produktdivisies of een qeogra
fische spreidinq, is voor de coBrdinatie van alle bedrijfsprocessen 
veel afhankelijker van een ongestoord functionerende informatie
voorzieninq dan een kleinschalige, op ~~n plaats qeconcentreerde, 
orqanisatie. 

Overziet men het voorqaande dan zal duidelijk zijn, dat sommige 
orqanisaties voor hun besturinq in qrote mate afhankelijk zijn van 
de informatievoorziening. Het manaqement in deze organisaties heeft 
behoefte aan de ontwikkeling van managementinformatiesystemen en 
beslissingsondersteunende systemen voor de coBrdinatie en planninq 
van de bedrijfsprocessen. Daarnaast zal men hier behoefte hebben 
aan communicatiesystemen voor de uitwisseling van gegevens tussen 
de diverse functionele werkqebieden en geoqrafische vestiqinqen. We 
zien ook dat veel organisaties zich in een overganqsfase bevinden 
van de meer beperkte support rol van de informatievoorziening naar 
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een situatie waar informatie een essentieel stuurmiddel is. 
McFarlan [18] noemt de informatiesystemen van een organisatie die 
zicb in deze overgangsfase bevindt, turnaround systems. 

De informatieplanning voor organisaties die zicb qua informatie
voorziening in een overgangspositie bevinden, zal zicb in boofdzaak 
op de informatie-architectuur concentreren. De benodigde bestu
ringsinformatie zal deels ontleend moeten worden aan de reeds 
aanwezige registratie-systemen voor de ondersteuning van primaire 
bedrijfsprocessen. Veelal zal men deze systemen eerst moeten aan
passen om daaruit de gewenste co6rdinatiegegevens te kunnen putten. 
Voor de ondersteuning van planningprocessen beeft men ecbter, naast 
interne gegevens, gegevens nodig uit externe bronnen. Het samenvoe
gen van gegevens uit de diverse bronnen veronderstelt een boge mate 
van integratie en onderlinge afstemming van informatiesystemen. 
Door bet ontwerpen van een informatie-arcbitectuur voor de gebele 
organisatie, waarin zowel de informatiesystemen voor de primaire 
bedrijfsprocessen als de managementinformatiesystemen zijn opgeno
men, maakt men de uitwisseling van gegevens tussen de diverse 
deelsystemen mogelijk. Daarnaast merken wij op dat verscbuivingen 
in de organisatiestructuur (bijvoorbeeld van een centraal-bestuur
de, bureaucratiscbe organisatie naar zelfstandige produktdivisies) 
invloed bebben op de te kiezen werkwijze bij informatieplanning. 

In deze paragraaf bebben we enkele contingentiefactoren voor infor
matieplanning gescbetst, die samenbangen met de karakteristieken 
van de organisatie. In figuur 4.3 is bet voorgaande samengevat. 

4.6.2. Karakteristieken van de informatievoorzieninq 

Naast de organisatiekarakteristieken be!nvloeden ook de karakteris
tieken van de aanwezige informatievoorziening de werkwijze bij een 
informatieplanningproject. De buidiqe informatievoorziening is een 
resultante van gekozen mogelijkheden en beperkingen uit bet verle
den. Deze uitgangssituatie bepaalt mede de weg, waarlangs men een 
gewenste informatievoorziening kan bereiken. De organisatie van de 
informatievoorziening ontwikkelt zicb gewoonlijk stapsgewijze, mede 
omdat mensen bij ingrijpende veranderingen tijd nodig bebben om de 
bestaande werkwijzen los te laten (unfreezing), zicb nieuwe werk
W~Jzen eigen te maken (moving) en vervolgens weer routine te krij
gen in de nieuwe werkwijzen (refreezing)[25]. 

115 



Gibson en Nolan [26] hebben in eerste instantie de ontwikkeling van 
de informatietechnologie in organisaties in een viertal stadia 
onderscheiden: introductie, verspreiding, formalisatie en verzadi
ging.Het formalisatiestadium werd later door Nolan [27] weer in 3 
stadia onderverdeeld: beheersing, integratie en data-ori@ntatie 
(zie figuur 4.4). In elk van deze stadia heeft de informatievoor
ziening specifieke karakteristieken, die we hieronder kort samen
vatten. 

1. Introductie 
werk van vooral computerspecialisten; 
experimenteren met technische mogelijkheden; 
kostenbeparende toepassingen; 
geen beheersing van de middelen. 

2. Verspreiding 
veel belangstelling bij informatiegebruikers; 
diversiteit aan ontwikkelde systemen echter zonder samen
hang; 
accent op efficiency van gegevensverwerking; 
toenemende investeringen zonder planning; 
uitbreiding van de automatiseringsstaf. 

3. Beheersing 
reorganisatie van de informatievoorziening 
hoge onderhouds- en aanpassingskosten; 
formele planning van informatieprojecten; 
prioriteitsstelling systeemontwikkeling door het manage
ment; 
produktiviteitsverbetering voor systeemontwikkeling. 

4 • Integratie 
systeemintegratie en gegevensstructurering; 
communicatie netwerken en terminals; 
opleiding gebruikers en automatiseringsstaf; 
decentralisatie van de informatievoorziening 

5. Data-ori~ntatie 
centraal gegevensbeheer; 
beslissingsondersteuning; 
systeemontwikkeling door gebruikers; 
deconcentratie van gegevensverwerking. 

6. Verzadiging 
informatiemanagement op directieniveau; 
afstemming informatie- en bedrijfsstrategie; 
decentralisatie van systeemverantwoordelijkheid. 

Nolan geeft bovendien een aantal meetpunten aan voor het bepalen 
van het feitelijke ontwikkelingsstadium, waarin de informatievoor
ziening in een organisatie zich bevindt. Deze positiebepaling is 
volgens Nolan van belang, omdat een organisatie niet zonder meer in 
staat is om stadia over te slaan. Met een adequaat informatieplan 
kan men daarentegen de ontwikkeling versnellen en kostbare misstap
pen voorkomen. 

Uit een empirisch onderzoek naar de hanteerbaarheid van de door 
Nolan aangegeven meetpunten blijkt, dat deze in de praktijk geen 
eenduidige positionering opleveren. "Some benchmark variables 
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indicate higher stages earlier, and other indicate higher stages 
later than the stage development structure suggests", concludeert 
Drury [28, blz. 68]. Hoewel dit model als denkkader .een nuttige rol 
vervult, is het dus niet als een praktisch analyse-instrument 
bruikbaar. 

McFarlan e.a. [29] karakteriseren de diverse situaties waarin de 
informatievoorziening zich kan bevinden, met behulp van een meer 
algemeen model voor organizational learning. In dit model wordt het 
permanente spanningsveld tussen efficiency en effectiviteit bij het 
toepassen van een nieuwe technologie onderkend. In bepaalde situa
ties is het nodig om nieuwe technologieUn te beproeven en in een 
experimentele omgeving te onderzoeken. In andere situaties zal men 
een voor langere termijn gekozen technologie zo efficiUnt mogelijk 
willen gebruiken. Het leermodel onderscheidt vier situaties: 

verkenning van een nieuwe technologie en realisering van ••n of 
meer proefprojecten met het doel zicht te krijgen op de moge
lijkheden van de nieuwe technologie; 
leren gebruiken van een nieuwe technologie door de automatise
ringsstaf en door de toekomstige informatiegebruikers om er op 
korte termijn maximaal profijt van te kunnen trekken; 
efficient beheren van een nieuwe technologie en optimaal ge
bruiken voor een beperkt aantal toepassingen; 
op grote schaal verspreiden van de nieuwe technologie over de 
diverse toepassingsgebieden in een organisatie en een verken
ning van nieuwe ontwikkelingen in de technologie. 

In dit leermodel staat de spreiding van de informatietechnologie 
over de organisatie centraal. Door dit leermodel te combineren met 
het groeimodel van Nolan voor de automatisering in een organisatie, 
vinden we vier typen van situaties waarin de informatievoorziening 
van een organisatie zich kan bevinden (zie figuur 4.5). De aan
dacht, die men bij informatieplanning voor een specifieke organi
satie moet besteden aan de diverse planningaspecten (zie paragraaf 
4.2.3), is afhankelijk van de situatie waarin de informatievoorzie
ning zich bevindt. 
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Fig. 4.5 I Karakter van de informatievoorziening. 

Veelal zien we in organisaties een geleidelijke verschuiving van op 
zichzelf staande computersystemen voor gegevensvastlegging en 
administratie, via rapporteringssystemen voor het management, naar 
de ontwikkeling van informatiesystemen voor de ondersteuning van 
specialisten bij planning, beslissingsvoorbereiding, produktontwerp 
en fabricagevoorbereiding. Tenslotte zien we een situatie ontstaan 
waarin de diverse gegevensvastleggingssystemen, planning- en be
heersingssystemen en communicatiesystemen zijn ge!ntegreerd. We 
zullen de vier typen van situaties in deze volgorde bespreken en 
aangeven hoe de contingentiefactoren van elke situatie de informa
tieplanning be!nvloeden. 

1. Administratie-systemen en systemen voor 
formaliseerbare kantoor-processen 
In deze situatie bestaat de informatievoorziening hoofdzakelijk 
uit systemen voor de vastlegging van gegevens in het kader van 
administratieve processen (facturering, loonadministratie, 
grootboek, enz.). De gegevens worden meestal verwerkt door een 
centraal rekencentrum. De ondersteunende systemen voor kantoor
processen zijn vooral gericht op tekstverwerking en archive
ring. 

Het zal duidelijk zijn dat in deze situatie, aspecten als 
'afstemming' en 'integratie' nauwelijks aan bod komen bij 
planning van de informatievoorziening. Ontwikkelingsactivitei
ten zijn hier hoofdzakelijk gericht op verbetering van de 
efficiency van bestaande systemen (door onderhoud en conver
sie). De planning van de infrastructuur voor de technische 
faciliteiten is beperkt tot een prognose van de benodigde 
gegevensverwerkende capaciteit in de eerstkomende jaren. 

Organisatorisch ligt de verantwoordelijkheid voor de informa
tievoorziening bij een afdeling 'gegevensverwerking' en is er 
relatief weinig behoefte aan communicatie tussen de automatise
ringsstaf en de informatiegebruikers in de organisatie. Experi
menten met nieuwe technologie!n komen sporadisch voor, zodat 
informatieprojecten meestal gerechtvaardigd kunnen worden op 
basis van goed voorspelbare kosten en besparingen. Deze projec
ten concurreren met andersoortige investeringsprojecten, bij
voorbeeld voor nieuwe machines. De verschillen in verwacht 
rendement zullen beslissend zijn voor een goedkeuring door het 
management. 

2. Managementrapporteringssystemen 
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In deze situatie hebben veel gebruikersjmanagers te maken met 
de nieuwe informatietechnologie. De informatievoorziening is 



gericht op de ondersteuning van besturingsprocessen met als 
belangrijkste kenmerk gegevensuitwisseling tussen informatie
systemen. OVer de stand van zaken in de bedrijfsprocessen 
kunnen managers samenvattende en uitzonderingsrapporten opvra
gen, al dan niet via een kantoorinformatiesysteem met beeld
schermen. De ontwikkelde systemen vertonen een grote diversi
teit en zijn slechts ten dele ge!ntegreerd. De informatievoor
ziening vertoont veel kenmerken van het verspreidings- en 
beheersingsstadium uit het groeimodel van Nolan. De overgang 
naar het integratiestadium wordt noodzakelijk door een toene
mende behoefte aan gecombineerde gegevens uit diverse, niet op 
elkaar afgestemde informatiesystemen. 

Bij de informatieplanning zal de afstemming van de informatie
voorziening op de wensen van de managersjgebruikers veel aan
dacht krijgen. De effectiviteit van de informatievoorziening 
staat centraal. Voorzover gegevens uit verschillende systemen 
afkomstig Z1Jn, moet men deze synchroniseren en koppelingen 
tussen de systemen tot stand brengen. De ontwikkeling van meer 
ge!ntegreerde systemen vraagt om automatiseringspersoneel, dat 
ervaring heeft opgedaan met o.a. de nieuwe database-technolo
gie. Ook managers zal men moeten opleiden en trainen om opti
maal gebruik te kunnen maken van de gedistribueerde facilitei
ten voor raadpleging van veelal centraal vastgelegde gegevens. 

Managers en andere informatiegebruikers ontdekken de moge
lijkheden van geautomatiseerde informatiesystemen. De hieruit 
voortvloeiende vraag naar nieuwe toepassingen maakt, bij een 
beperkte capaciteit van de ontwikkelingsafdeling, een priori
teitsstelling voor de aangevraagde projecten nodig. Een belang
rijk prioriteitscriterium is de te verwachte ondersteuning bij 
de beheersing van bedrijfsprocessen. Verantwoordelijkheden voor 
het effici~nt ontwikkelen en gebruiken van de nieuwe systemen 
zal men expliciet moeten toewijzen en vastleggen in een organi
satiestructuur voor de informatievoorziening. Veelal zien we 
naast een automatiseringsmanager de functie van informatie
manager ontstaan [30]. 

3. Beslissingsondersteunende systemen en systemen 
voor ontwerp- en fabricageprocessen 
De informatievoorziening is gericht op ondersteuning van plan
ning- en ontwerpprocessen van individuele specialisten (profes
sional support) • Voorbeelden hiervan zijn: 

manufacturing resources planning (MRP)(31]; 
computer aided design (CAD); 
voorbereiding investeringsbeslissingen; 
prognoses en simulaties. 

Deze toepassingen zijn in het algemeen afgestemd op specifieke 
gebruikers en worden experimenteel ontwikkeld (prototyping) 
door automatiseringsspecialisten en •materiedeskundigen• geza
menlijk. De organisatie moet stimulerend zijn voor innovatie en 
creativiteit. Bij deze ontwikkelprojecten ligt de nadruk op de 
verkenning van de mogelijkheden van nieuwe informatietechno
logieUn voor de organisatie. Men kan hierbij denken aan een 
verbetering van de bedrijfsvoering of aan het ontwikkelen van 
nieuwe produkten en diensten met behulp van informatietech
nologie. 

In deze situatie zal bij de informatieplanning de werving, 
opleiding en training van informatici en stafmedewerkers veel 
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aandacht krijgen. In deze omgeving meet men de uitgaven voor 
automatisering niet als exploitatiekosten beschouwen, maar als 
een investering in kennis waaruit nieuwe toepassingen zullen 
voortkomen, die bijdragen tot de continu!teit van de organisa
tie. De technische faciliteiten voor gegevensverwerking zijn 
vaak toegesneden op specifieke toepassingen, zoals speciaal 
ontworpen programmatuur voor complexe berekeningen en simula
ties. De personal computer individualiseert de informatievoor
ziening, waarbij wordt opgemerkt dat dit vraagt om ondersteu
ning van gebruikers bij het ontwikkelen van hun eigen toepas
singen (end-user computing). Om deze reden ontstaat soms een 
ondersteuningsgroep van automatiseringsdeskundigen, die men ook 
wel het informatiecentrum noemt (32]. Verder zijn in deze 
situatie geautomatiseerde hulpmiddelen nodig voor de ontwikke
ling van gebruiksvriendelijke toepassingsprogrammatuur. 

4. Integratie van de informatievoorziening 
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In deze situatie is de informatievoorziening een essenti~le 
produktiefactor, die de effectiviteit van de bedrijfsvoering in 
de gehele organisatie kan verbeteren. De informatievoorziening 
is succesbepalend voor de organisatie en zal daarom de volle 
aandacht van het topmanagement moeten krijgen. De informatie
voorziening speelt een essenti~le rol bij de communicatie 
tussen de diverse funotionele werkgebieden binnen een organisa
tie en bij de transaoties met leveranciers en klanten. om deze 
rol te kunnen vervullen is een informatie-arohitectuur nodig 
voor de gehele organisatie, waarbij de administratie-, manage
ment-, kantoor- en beslissingsondersteunende systemen op elkaar 
worden afgestemd en de gemeenschappelijke gegevensverzamelingen 
en communicatie-netwerken een centrale plaats innemen. Bij 
informatieplanning in deze situatie staat het integratie-aspect 
derhalve centraal. om het verschil met de drie andere situaties 
te benadrukken zegt men dat een organisatie het oomputertijd
perk heeft verlaten en het informatietijdperk binnentreedt 
[33]. De informatievoorziening heeft de stadia van integratie 
en data-ori~ntatie bereikt waarbij de organisatie van gemeen
schappelijk te gebruiken gegevens centraal staat. Uitgaande van 
deze gemeenschappelijke gegevensverzamelingen kan men in korte 
tijd specifieke informatiesystemen voor diverse gebruikers
groepen ontwikkelen (Martin [34]). 

De ontwikkelingsprojecten in deze situatie zijn in technisch 
opzicht veelal ambitieus en riskant. De ontwikkelkosten zijn 
moeilijk voorspelbaar omdat het om geheel nieuwe ontwikkelingen 
gaat, waarmee tot nu toe weinig ervaring is opgedaan. Mede door 
een zorgvuldige prioriteitsstelling vanuit een lange-termijn 
v~s~e op de strategisch belangrijke informatiegebieden kan men 
mis-investeringen voorkomen. Ontwikkelingsprojecten voor data
structurering moet men op hoog niveau in een organisatie co
ordineren. Dit vereist ook een sterke betrokkenheid van de 
functionele managers. Het gaat immers om systemen waarmee een 
verbetering van de bedrijfsvoering kan worden bereikt, of 
waarmee men nieuwe informatie-geori~nteerde produkten en diens
ten op de markt kan brengen om een voorsprong op concurrenten 
te krijgen of te behouden. 

De technische koppeling van verschillende technologie~n, zoals 
data-processing, telecommunicatie, kantoorautomatisering en 
fabricage-automatisering, vereist uiteraard een lange-termijn 
plan voor de investeringen in een infrastructuur voor tech
nische faciliteiten. Deze infrastructuur is een duurzaam pro-



duktiemiddel dat als zodanig beheerd en onderhouden moet 
worden. De snelle ontwikkeling in de informatietechnologie 
dwingt bovendien tot een regelmatige bijstelling en herziening 
van het infrastructuurplan. 

om zicht te krijgen op de gebruiksmogelijkheden van nieuwe 
technologie8n zal men ruimte moeten laten voor experimentele 
projecten. Deze projecten lopen haast de routine-matige sy
steemontwikkelings- projecten en vereisen een organisatie, die 
de creativiteit van de teamleden stimuleert en de verschillende 
specialisten optimaal laat samenwerken. 

Met nadruk wijzen W~J erop dat in het informatietijdperk de 
informatievoorziening alle bedrijfsfuncties raakt en ingrij
pende gevolgen heeft voor ieders taakuitoefening. Dit vraagt om 
specifieke opleidings- en trainingsprogramma•s, die erop zijn 
gericht de vele informatiegehruikers in een organisatie opti
maal te kunnen laten werken met de nieuwe informatietech
nologie. 

4.6.3. veranderingen in de contingentiefaotoren 

De hiervoor geschetste contingentiefactoren voor informatieplan
ning, die bepaald worden door de karakteristieken van de informa
tievoorziening in een specifieke organisatie, zullen in de loop der 
tijd veranderen. Zowel de mate van integratie van de geautomati
seerde systemen als de spreiding van het gebruik en beheer van deze 
systemen veranderen in een organisatie na verloop van tijd. Infor
matieplanning is bij uitstek geschikt om deze veranderingen be
hearst te laten verlopen. Norton [35) verwacht dat de kosten die 
organisaties aan automatisering besteden, jaarlijks met 20% zullen 
toenemen en dat deze kosten in 1990 gemiddeld 5% van de omzet 
zullen bedragen. Het huidige gemiddelde ligt op 2% van de omzet. De 
groei verschilt evenwel per toepassingsgebied. De automatiserings
kosten voor administratieve toepassingen zullen volgens Norton rond 
1990 verdubbeld zijn, er van uitgaande dat: 

de huidige automatiseringsgraad in de meeste organisaties 
beneden de 60% van de potenti8le toepassingen ligt: 
de meeste organisaties nog nauwelijks gebruik maken van nieuwe 
database en datacommunicatie technologie8n (voor de huidige 
toepassingen minder dan 15%); 
de bestaande toepassingen een beperkte levensduur hehben en men 
binnen enkele jaren zal overgaan op nieuwe technologie8n. 

Kantoorautomatisering en informatiesystemen voor ondersteuning van 
specialisten (personal computing, decision support en end-user 
programming) zijn de snelst groeiende sectoren in de komende tien 
jaren. Norton voorspelt dat de automatiseringskosten voor deze 
toepassingen 50% groter zullen worden dan voor de administratieve 
automatisering. De automatiseringsstatistiek van het CBS voor het 
Nederlandse bedrijfsleven wijst eveneens op een sterke groei voor 
deze sector (36]. 

De groei van de automatisering van ontwerp- en fabricageprocessen 
en de toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, 
zullen sterk afhankelijk zijn van het type organisatie en de ont
wikkelingen die zich daarin voordoen. Norton voorspelt voor deze 
derde sector eenzelfde niveau van automatiseringskosten als voor de 
administratieve automatisering. 
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Volledigheidshalve merken wij hier op, dat in grotere organisaties 
de informatievoorziening voor de verschillende delen van een orga
nisatie zich meestal verschillend zal ontwikkelen (zie figuur 4.5). 
Men zal dan bij informatieplanning per deelgebied de juiste aan
dachtspunten en accenten moeten kiezen. 

4.7. Positionering van de informatieplanningmethoden 

De informatieplanningpyramide die in paragraaf 4.2.4 werd behan
deld, kan als een checklist worden gebruikt bij het definiAren van 
een informatieplanningproject voor een specifieke situatie. Voor 
elk van de elementen uit deze pyramide kan men vaststellen wat het 
belang daarvan is, gelet op de contingentiefactoren in de planning
situatie. De pyramide kan bovendien worden benut voor een positio
nering en vergelijking van de informatieplanningmethoden, die we in 
de hoofdstukken 2 en 3 hebben behandeld. Elke methode richt zich 
weer op andere elementen uit de pyramide. Voor elk planningniveau 
vergelijken wij de verschillende methoden door aan te geven of een 
methode veel, enige of geen aandacht besteedt aan de vijf onder
scheiden planningaspecten. Bovendien geven wij aan op welke plan
ninghorizon de diverse methoden zich hoofdzakelijk richten. 

1. Informatiestrategieplanning 

122 

In de informatiekundige literatuur wordt sterk gepleit voor de 
formulering van een beleid voor de gehele informatievoorziening 
in een organisatie. Toch worden er maar weinig specifieke 
methoden voor dit planningniveau gepresenteerd, zoals blijkt 
uit tabel 4.1. Wij stellen vast dat alleen de ISP-methode aan 
alle planningaspecten veel tot enige aandacht besteedt. De 
methoden ISPF en SST beperken zich hoofdzakelijk tot de afstem
ming van de informatiestrategie op de bedrijfsstrategie van de 
organisatie. De methoden LPA en SDM besteden in hun procedurele 
benadering enige aandacht aan het belang van een afstemming op 
de bedrijfsstrategie. In deze laatste twee methoden wordt ook 
enige aandacht geschonken aan een investeringsstrategie voor 
automatisering en aan de opstelling van richtlijnen voor de 
organisatie van een geautomatiseerde informatievoorziening. UNS 

Methoden. JSPF I SST ISP BSP 

paragraat 2 2.4.2 2.43 33.1 

i plann ingaspecten: 
! 

!. afslemmmg •• •• •• • 
12. integra tie • • •• • 
3. ontwikkeling • • •• I • 
4. infra structuur • • • * 
s. organisatie . • • • 
planninghorizan: 

1. lange fermijn •• •• ·:~ 2. middellange termiJn • • 
3. korte termijn .. • • • 
Tobe/4.1 Informofiesirotegie 

methode besteedt hieroon: 
- geen aandachf: • 
- enige aandacht: • 
-vee/ aandacht: • • 

ISS PRISMA SDP UN$ LPA SDM 

33.2 33.3 33.4 341 3.42 343 

. • • • • • 
• • •• • " • i 

• • • • • • I 

• • • • • • 
• • • • •• • 

• .. • • •• . 
• • •• • • • 
• • . •• • •• 



Methoden: ISPF SST ISP BSP 

paragraaf 2.1..1 2.1..2 2.43 3.3.1 

! planningaspecten: 

I. afslemming • • •• 
2. integra tie " • 
3. ontwikkeling • .. • 
4. infra structuur • .. • 

• 

•• • 
• •• 

• 

methode besteedt hieraan: 
- geen aandacht: • 
- enige aandacht: • 
- vee/ aandacht: • • 

Methoden: ISPF SST ISP BSP 

paragraaf 2.1..2 2.43 331 

ptanningaspecten: 

1. afstemming • • • 
2. integra tie • • • • 
3. ontwikkeling • • . •• 
t.. infra-structuur .. • • • 
5. organisatle .. • • • 
ptanninghorizon: 

1. lange termijn 
I • • • • 

2. middellonge termijn • .. ,. •• 
3. kor1111 termijn • * 

,. • 
Jbbel 4.3 Informatieprojecten 

methode besteedt hieraan. 
- geen aandacht: • 
.-.eni~aandacht: • 
- vee/ aandacht: • • 

ISS PRJSMA SDP UNS LPA SDM 

3.32 33.3 3.31. 31..1 31..2 343 

•• • • •• • • • 

• " • •• • 
•• •• • • • • • 
• • ,. •• • • • 

ISS PRJSMA SDP UNS LPA SDM I 
3.32 33.3 3.3.1. 31.1 3.1..2 31.3 
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•• • • • • • 
• • • •• • • •• 
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geeft een concrete analysemethode om de aspecten 1 t/m 3 daad
werkelijk aan bod te laten komen op strategisch planningniveau. 
soP pleit sterk voor een gegevens-geori~nteerde systeemontwik
keling als strategie voor de informatievoorziening. 

2. Informatie-architectuurplanning 
In tabel 4.2 hebben we de planningmethoden gepositioneerd voor 
het niveau van de informatiearchitectuurplanning. De afstem
mings-integratie- en ontwikkelingsaspecten komen goed aan bod 
bij de methode BSP, ISS, PRISMA en SOP. De eerstegenoemde 
methode besteedt bovendien veel aandacht aan de gewenste orga
nisatiestructuur voor de toekomstige informatievoorziening. De 
procedurele methoden zoals LPA en SDM noemen weliswaar alle 
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aspecten, maar werken deze niet uit in de vorm van concrete 
werkWijzen. De planninghorizon bij elk van de hiervoor genoemde 
methoden is hoofdzakelijk de middellange termijn. De LPA-metho
de doet ook uitspraken voor de lange termijn •. 

3. Informatieprojectenplanning 
De methoden voor het niveau van de projectenplanning hebben we 
in tabel 4.3 vergeleken. Nu zijn het vooral de methoden UNS, 
LPA en SDM, die veel tot enige aandacht besteden aan de plan
ning van ontwikkelings- en veranaeringsprojecten. De methode 
LPA beschrijft gedetailleerd welke activiteiten men zou moeten 
uitvoeren om de infrastructuur en de organisatie van de infor
matievoorziening vorm te geven. BSP besteedt met name veel 
aandacht aan de prioriteitsstelling voor de uitvoeringsvolgorde 
van de gedefinieerde projecten. UNS besteedt veel aandacht aan 
de afstemming van de informatievoorziening op de belangrijkste 
informatiebehoeften van managers en andere gebruikersgroepen. 

4.8. samenvatting 

De diverse methoden voor informatieplanning hebben we naar drie 
invalshoeken ingedeeld: planningniveau, planninghorizon en plan
ningaspecten. De hoofdingang is die in planningniveau•s, waarbij 
een onderscheid is gemaakt naar informatiestrategie, informatie
architectuur en informatieprojecten. Op elk planningniveau kan men 
de aspecten afstemming, integratie, ontwikkeling, infrastructuur en 
organisatie onderscheiden. De drie invalshoe Een derde invalshoek 
is de planninghorizon. Deze drie invalshoeken vormen samen de 
informatieplanningpyramide. 

In een concrete informatieplanning voor een organisatie hoeven niet 
alle elementen van de pyramide in gelijke mate aan bod te komen. De 
specifieke situatie van een organisatie en de karakteristieken van 
de gewenste informatievoorziening zijn bepalend voor de accenten 
die in een planningproject worden gelegd. De contingentiefactoren 
voor informatieplanning hangen op de eerste plaats af van de mate 
waarin de produkten, de primaire bedrijfsprocessen en de bestu
ringsprocessen van een organisatie informatie-gevoelig zijn. Op de 
tweede plaats zijn de spreidingsgraad van geautomatiseerde systemen 
en de mate van integratie binnen de bestaande informatievoorziening 
van invloed op de uitvoeringswijze van een informatieplanningpro
ject. Binnen een organisatie veranderen deze contingentiefactoren 
in de loop der tijd. 

De diversiteit aan contingentiefactoren betekent naar onze mening 
dat er different methods for different situations gehanteerd moeten 
worden. Een voortzetting van het bedrijfskundig onderzoek van het 
thema typologie van informatieplanningsituaties, lijkt ons echter 
noodzakelijk voor de ontwikkeling van praktische richtlijnen, 
waarmee men in een specifieke organisatie de relevante activiteiten 
voor een informatieplanningproject kan selecteren. 

Een vergelijking van de verschillende planningmethoden leidt tot de 
conlusie, dat deze steeds weer andere elementen accentueren en 
derhalve niet algemeen toepasbaar zijn voor de verschillende 
planningsituaties in de praktijk. De uitkomsten van verkenningen 
naar de praktijk van informatieplanning, die wij de hcofdstuk 5 
behandelen, bevestigen deze conclusie. 
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s. DE PRAKTIJK VAN INFORMATIEP~NG 

5.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de resultaten van prak
tijkervaringen~ die een antwoord geven op de volgende vragen: 

wat was de aanleiding om een informatieplan op te stellen? 
heeft men een betere informatievoorziening kunnen bereiken door 
informatieplanning? 
hoe heeft men de informatieplanning uitgevoerd? 
welke knelpunten komt men tegen bij het opstellen van een 
informatieplan? 

Aan de hand van de verzamelde ervaringen, die enkele organisaties 
hebben opgedaan met informatieplanning, zullen we de bruikbaarheid 
proberen te toetsen van de theoretische concepten en aanbevolen 
werkwijzen voor informatiebeleidsvorming en informatieplanning (zie 
de hoofdstukken 2 en 3). 

Men kan zich de vraag stellen hoe in organisaties zonder een for
mele procedure voor informatiebeleidsvorming en planning, beslis
singen over automatisering worden genomen. McLean en Soden [1, blz. 
80] inventariseerden een zestal gangbare werkwijzen die veel voor
komen bij organisaties zonder informatiebeleid en -planning. 

1. Ad hoc beslissingen over aangevraagde budgetten voor systemen 
en automatiseringsapparatuur, resulterend in een nogal chao
tisch geheel van programma's voor gegevensverwerking en een 
verspilling van de schaarse middelen van een organisatie. 

2. Uitgavenbegroting op basis van een lineaire extrapolatie van de 
uitgaven voor informatievoorziening in het verleden. Deze 
werkwijze maakt deel uit van een algemene begrotingsprocedure 
voor de gehele organisatie en ontsnapt als zodanig aan de 
specifieke aandacht van het topmanagement. Een uitgavenbegro
ting is niet gebaseerd op een onderzoek naar de baten van 
automatiseringsprojecten, noch op een analyse van de informa
tiebehoeften van gebruikersgroepen, een capaciteitsplanning 
voor de ontwikkeling, of op een prognose van de behoefte aan 
gegevensverwerkende capaciteit. 

3. Ivoren-toren planning van de automatiseringsafdeling waarbij 
men een investeringsbudget aanvraagt, dat alleen is gebaseerd 
op een globale schatting van de behoeften aan verwerkingscapa
citeit, systeemontwikkelings- en uitvoeringspersoneel. Daarbij 
wordt niet gekeken naar behoeften van potenti!le gebruikers
groepen aan andere systemen of aan nieuwe vormen van informa
tiedienstverlening. Een afstemming met de meerjarenplanning 
voor de organisatie als geheel, wordt door de automatiserings
afdeling overgelaten aan het topmanagement. 

4. Presenteerblad-planning waarbij automatiseringsdeskundigen de 
systemen en daarvoor benodigde investeringen vaststellen voor 
de langere termijn en ter goedkeuring voorleggen aan het top
management, zonder de gebruikers of het functionele management 
daarbij te betrekken. Vaak is deze werkwijze het antwoord van 
de automatiseringsmanager, op de vraag van het topmanagement 
naar het nut voor de organisatie van de steeds toenemende 
automatiseringsinvesteringen. 
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5. Verlanglijst van gebruikers als reactie op niet-participatieve 
werkwijzen zoals hiervoor genoemd zijn. Bij deze werkwijze 
inventariseert men op grate schaal bij managers en medewerkers 
de informatiebehoeften, waarvoor vervolgens afzonderlijke 
automatiseringsoplossingen worden bedacht zonder hiervoor 
concrete en evalueerbare ontwikkelingsprojecten te defini&ren 
en zonder op de samenhang tussen de systemen te letten. Het 
management heeft na deze vaak kostbare exercities weinig hou
vast voor het verantwoord toewijzen van de schaars beschikbare 
mensen en investeringsmiddelen voor informatievoorziening. 

6. Totaai plan voor de informatievoorziening. Bij deze werkwijze 
presenteren informatica-specialisten de benodigde systemen, 
voor nu en in de toekomst, in een integraal informatieontwikke
lingsproject, met een doorlooptijd van vele jaren. Dit soort 
totaalsystemen zijn echter niet te realiseren, zonder deze in 
hanteerbare deelprojecten op te delen en volgens een tijdschema 
te ontwikkelen. Bovendien is het maar zeer de vraag of men 
middelen moet toewijzen aan plannen opgesteld door alleen 
informatica-specialisten. 

Hoewel de hierboven beschreven werkwijzen een beeld geven van 
hetgeen tien jaar geleden gebruikelijk was, zijn deze werkwijzen 
nag goed herkenbaar in de praktijk van vandaag. Wij willen daar nag 
een zevende werkwijze aan toevoegen die door de introductie van de 
goedkope microcomputer is ontstaan: de doe het zelf werkwijze. Bij 
deze werkwijze ontwikkelen gebruikersgroepen, vaak ongeco6rdineerd, 
informatiesystemen die direct tegemoet komen aan de specifieke 
behoeften van deze groepen. Dit kan leiden tot een wildgroei van 
systemen, apparatuur en onzichtbare investeringen in ontwikkeling 
en onderhoud van zelfgemaakte en aangepaste programmatuur. 

Automatiseringsmanagers van de grootste Amerikaanse bedrijven en 
instellingen concludeerden, tijdens een werkconferentie over infor
matieplanning [1], dat formele methoden voor het formuleren van een 
meerjarenplan absoluut noodzakelijk waren voor de realisatie van 
een effectieve informatievoorziening. Immers alleen bij een syste
matische werkwijze realiseert men: 

een lange-termijn investeringsplan voor uitbreiding en ver
nieuwing van technische faciliteiten voor gegevensverwerking; 
een planning, gericht op een grotere bijdrage van de informa
tiesystemen aan het goed functioneren van een organisatie; 
overeenstemming met het management over prioriteitscriteria 
voor het beslissen over de volgorde van ontwikkelprojecten en 
de toewijzing van mensen en middelen aan deze projecten; 
een betere communicatie, samenwerking en co6rdinatie tussen 
automatiseringsstaf, informatiegebruikers en het topmanagement; 
een hogere waardering voor automatiseringsactiviteiten bij het 
management van de functionele werkgebieden in een organisatie. 

In het hierna volgende zullen we de resultaten van diverse prak
tijkverkenningen naar het waarom en hoe van informatieplanning 
samenvatten (5.2). De resultaten van een in 1985 door ons uitge
voerde praktijkverkenning, op basis van interviews met twintig 
informatieplanners in Nederlandse bedrijven en instellingen worden 
in paragraaf 5.3 samengevat. 
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5.2. Gepubliceerde resultaten van onderzoek naar 
de praktijk van informatieplanninq 

De presentatie van een aantal praktijkverkenninqen voor informatie
planninq die wij in deze paraqraaf presenteren, is hoofdzakelijk 
bedoeld om een eerste indruk te krijqen van de ervarinqen met 
informatieplanning. De bevindinqen van de verschillende onderzoeken 
zijn overiqens moeilijk vergelijkbaar. Zowel de vraagstellinq als 
de onderzochte doelqroepen zijn daarvoor te verschillend. Deson
danks is er een opvallende gelijkenis in de resultaten van de 
diverse verkenninqen. 

In de informatiekundige literatuur kan men de resultaten vinden van 
een praktijkverkenning, die al in 1974 werd uitqevoerd voor de 
eerdergenoemde werkconferentie aan de Graduate School of Management 
van de Universiteit van California, Los Angeles. McLean en Soden 
rapporteerden in 1977 de uitkomsten van deze praktijkverkenninq 
[1]. De resultaten van een kleine enquete uit 1979 bij Nederlandse 
bedrijven en instellingen, worden door Van de Sandt [2] beschreven. 
Daaruit blijkt dat bij slechts 30% van de respondenten automatise
ringsplannen werden opgesteld. Het betreft dan meestal grote be
drijven met de volgende kenmerken: een omzet van qemiddeld 600 
miljoen, een automatiseringsbudqet van 6 miljoen, met meer dan 1000 
personeelsleden en een geografisch gedecentraliseerde orqanisatie. 

Mantz [3] rapporteert over een CMG-enquete, welke in 1984 werd 
uitgevoerd bij Nederlandse bedrijven en instellingen. Van de 120 
deelnemende bedrijven bleek minder dan de helft (44%) over een 
informatieplan te beschikken. Een groter aantal had wel het voor
nemen om op korte termijn een informatieplanjbeleid te formuleren. 
De CMG-enquete van 1985 qeeft een enigszins gewijzigd beeld te zien 
[4]. Uit die enquete blijkt dat, 54% van de organisaties met een 
omzet van minder dan 400 miljoen en 66% van de organisaties met 
meer dan 400 miljoen omzet, een informatiebeleid enjof informatie
plannen hebben vastgesteld. Organisaties met een informatiebeleid 
blijken een hogere automatiseringsgraad te hebben dan die zonder 
beleidsplan. Ook verwachten de eerstgenoemde organisaties een meer 
ge!ntegreerde informatievoorziening te hebben in de komende jaren. 
In vergelijking met de enqueteresultaten van 1984 [3] zien we 
vooral bij kleinere organisaties een toename van de meerjarenplan
ning voor de informatievoorziening. 

Head [5] beschrijft de resultaten van een enquete over aspecten van 
informatieplanning, die is uitgevoerd door het Amerikaanse advies
bureau Cresap, McCormick en Paget, bij 334 grote ondernemingen in 
Amerika. we komen op de resultaten van dit onderzoek in de volgende 
paragraaf terug. 

Doll [6] onderzocht bij 33 organisaties uit de industrie, de han
del, het bank- en verzekeringswezen, overheidsdiensten en gezond
heidszorg, de samenhang tussen kenmerken van informatieplanning en 
een succesvolle systeemontwikkeling. Van een succesvolle systeem
ontwikkeling is volgens Doll sprake als men er in slaagt: 

systeemontwikkelingsprojecten tijdig en binnen het budget af te 
ronden: 
selectie, ontwikkeling, gebruik en onderhoud van programmatuur 
daadwerkelijk te beheersen: 
een gemeenschappelijke data-base te ontwikkelen; 
informatiesystemen aan te passen aan de gewijzigde gebruiks
wensen; 
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een gekozen ontwikkelvolgorde te realiseren; 
de onderhoudskosten laag te houden. 

De resultaten van bovengenoemde praktijkverkenningen kan men groe
peren naar de volgende aspecten: 
1. doelstellingen van informatieplanning; 
2. aandachtspunten bij informatieplanning; 
3. organisatie van de informatieplanning; 
4. integratie van informatieplanning en algemene bedrijfsplanning. 
In de volgende subparagrafen geven wij een samenvatting van de 
resultaten voor elk van deze aspecten. 

5.2.1. Doelstellingen van informatieplanning 

McLean en Soden inventariseerden de volgende doelstellingen van 
informatieplanning in volgorde van belangrijkheid: 

verbeteren van communicatie met gebruikers om hun medewerking 
bij systeemontwikkeling te krijgen; 
verbeteren van de communicatie met de topleiding van de organi
satie om hun steun te krijgen voor de nieuwe ontwikkelingen; 
verbeteren van de begroting en toewijzing van middelen voor de 
ontwikkeling en het functioneren van informatiesystemen; 
verbeteren van de organisatie van de informatiefunctie; 
selecteren van effectieve informatiesystemen voor de organisa
tie; 
verbeteren van de besluitvorming over informatieprojecten; 
voorkomen van de ontwikkeling van minder noodzakelijke syste
men; 
verminderen van de automatiseringskosten; 
beter zichtbaar maken van het werk van de automatiseringsstaf 
in de organisatie; 
beter inzicht krijgen in de organisatie waarvoor men werkt. 

Van de Sandt noemt de volgende doelen van een meerjarenplanning 
voor automatisering: 

tijdig aantrekken en opleiden van personeel, realisatie van 
organisatorische aanpassingen, anticiperen op lange levertijden 
voor systeemontwikkeling en een lange-termijn apparatuurplan; 
prioriteitsstelling voor de wensen van de gebruikers; 
beleidsformulering voor technologiekeuzen, decentralisatie, 
koppeling van systemen, e.d. 

Uit de CMG-enquetes van 1984 en 1985 komen de volgende doelen naar 
voren: 

verbeteren van de planning en beheersing van automatiserings
activiteiten; 
verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening; 
verbeteren van de afstemming tussen automatiseringsactiviteiten 
onderling en ten opzichte van de personele en financi~le mid
delen van de organisatie; 
verbeteren van de prioriteitsstelling; 
verbeteren van de structuur van de informatievoorziening. 

Head [5, blz. 22] vermeldt als belangrijkste doelen van informatie
planning: 
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betere beslissingen over grote informatieprojecten; 
budgettering van de automatiseringsactiviteiten; 
verbetering van de communicatie tussen automatiseringsstaf en 
topleiding van een organisatie; 
een optimale toewijzing van schaarse middelen; 



afstemming van de informatievoorziening op de algemene meer
jarenplanning voor de organisatie als geheelr 
ontwikkelen van een informatietechnologiebeleidr 
voorkomen van projectmislukkingenr 
effectiviteit van de informatievoorziening bewaken. 

Uit de resultaten van deze praktijkverkenningen concluderen wij dat 
men zich bij informatieplanning hoofdzakelijk richt op een verbete
ring van de planning en beheersing van automatiseringsprojecten. 
Blijkbaar wil het management een betere greep krijgen op de automa
tiseringsactiviteiten binnen de organisatie. De verbetering van de 
kwaliteit en de effectiviteit worden minder vaak genoemd als doelen 
van informatieplanning. In dit verband zijn de resultaten van een 
onderzoek van Doll interessant. Daaruit blijkt dat men in organisa
ties met een succesvolle systeemontwikkeling in het algemeen een 
hogere prioriteit toekent aan de volgende doelen van informatie
planning: 

verbetering van de prioriteitsstelling voor de ontwikkeling van 
systemen; 
ontwikkeling van ge!ntegreerde databases; 
gebruiksvriendelijke en goed onderhoudbare programmatuur, 

terwijl de minder succesvolle organisaties zich meer richten op: 
de beheersing van ontwikkelingsprojecten; 
de budgettoewijzing voor automatiseringsprojecten; 
de participatie van de gebruikers bij de systeemontwikkeling. 

Dit pleit ervoor om in het informatiebeleid en het informatieplan 
vooral aandacht te besteden aan een verbetering van de effectivi
teit van de informatiesystemen. In tabel 5.1 zijn de toegekende 
gewichten voor de verschillende doelen weergegeven, waarbij 1 het 
hoogste en 7 het laagste gewicht representeert. 

5.2.2. 

Uit de 
teiten 

Aandachtspunten bij informatieplanning 

diverse praktijkverkenningen komt naar voren welke activi
tijdens een informatieplanningproces aan de orde komen. Zo 

Toegt?kend gem. gewicht 
niet 

succesvolle succesvolle 
Doelen van informatieplanning 

organisaties organisaties 

2,5 3,8 

tie van gebruikers 3,2 2.7 

4,3 5.2 

Beier projectmanagemen1 4,4 3,9 

Geintegreerde database 4,7 6,0 

4,9 4.2 

,Oplimale middefentoewijzing 5,6 3.5 
Verminderen onderhoudskos ten 6,6 q3 

gekend gewicht aan doe/en van 
ormatieplanning. 

Bron: Doll [6, blz.2S]. 
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signaleren McLean en Soden in de praktijk de volgende aandachtspun
ten: 

de vaststelling van de doelen van de informatievoorziening 
binnen het kader van een bedrijfsstrategie, die door het top
management is vastgesteld; 
een schets van de toekomstige organisatie als geheel en van de 
ontwikkelingen in de informatietechnologie; 
een systeemontwikkelingsplan, met een overzicht van de te 
ontwikkelen systemen, ontwikkelprioriteiten, kostenbegroting, 
te bereiken voordelen, rentabiliteit en risico•s; 
een middelenplan met budgetten, apparatuur en personeelsbehoef
ten; 
een tijdsschema voor de uitvoering van automatiseringsprojec
ten. 

Van de Sandt concludeert uit Z~Jn verkenning het volgende: 
de planning is vooral gericht op de automatiseringsafdeling 
zelf en in het bijzonder op de middelen: computers, randappara
tuur, de ontwikkelcapaciteit en de toepassingsprogrammatuur; 
bij slechts de helft van de bedrijven maakt men een overzicht 
van gewenste informatiesystemen en hun relaties, een organisa
tieschets voor de automatiseringsfunctie en een opleidings- en 
voorlichtingsprogramma. 

Uit de CMG-enquetes blijkt, dat informatiebeleidsvorming en infor
matieplanning bij de meeste bedrijven niet als verschillende acti
viteiten worden gezien. Binnen dit geheel worden de volgende aan
dachtspunten genoemd: 

vaststelling van doelstellingen, uitgangspunten en randvoor
waarden; 
beschrijving van de huidige en gewenste informatievoorziening; 
traject aangeven waarlangs men de gewenste situatie wil berei
ken; 
vaststelling van de eisen waaraan de verstrekte informatie moet 
voldoen; 
prioriteitsstelling voor de projectuitvoering; 
vaststelling van de gevolgen voor personeel, organisatie en 
kosten. 

Head 
men de 

[5, blz. 147] vermeldt in zijn boek de volgende veel voorko
aandachtspunten, die hij ontleent aan de studie van Cresap 

e.a.: 
Apparatuurplannen 95% 
Programmatuurplannen 94% 
Systeemontwikkelingsplannen 94% 
Database plannen 89% 
Telecommunicatieplannen 84% 
Investeringsplannen 82% 
Wervings- en opleidingsplannen 72% 
Technologieplannen 67% 
Organisatieveranderingsplannen 58% 

De hiervoor genoemde aandachtspunten liggen hoofdzakelijk op het 
gebied van de informatieprojectenplanning, terwijl de systemen
architectuur veel minder wordt genoemd. Uit de studie van Doll 
blijkt echter dat organisaties die veel aandacht schenken aan het 
ontwerp van een systemenarchitectuur, succesvoller zijn dan organi
saties die daaraan geen aandacht besteden. Bovendien blijken orga
nisaties, die bij de informatieprojectenplanning aandacht besteden 
aan de prioriteitsstelling voor de systeemontwikkeling en aan een 
lange-termijn investeringsplan voor de infrastructuur, een meer 
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Aandachtspunten bij succesvolle niet succesvolle 

informatieplanning orgonisafies organisofies 

Systemenarchifectuur 60% 23% 

Prioriteitsstelling voor 
de systeemontw1kkeling 90% 46% 

longe-termijn investerings-
planning 70% 38,5% 

Tabels21~~{atie tussen aandachtst,u.nten.en 
cces van de systeemon w1kke/mg 

Bron: Doll [6. blz. 21]. 

succesvolle systeemontwikkeling hebben dan organisaties die hun 
aandacht op andere punten concentreren. 

In tabel 5.2 zijn de meest opvallende resultaten uit het onderzoek 
van Doll samengevat. organisaties met een succesrijke systeem
ontwikkeling blijken in 60% van de gevallen aandacht te besteden 
aan het ontwerpen van een systemenarchitectuur. Dat is aanzienlijk 
meer dan bij organisaties die niet succesvol zijn qua systeemont
wikkeling. Een soortgelijke conclusie geldt voor de beide andere 
aandachtspunten. Men kan hieruit onder andere concluderen dat een 
weloverwogen keuze van de aandachtspunten bij informatieplanning 
van wezenlijke betekenis is voor het realiseren van een effectieve 
informatievoorziening. 

5.2.3. organisatie van de informatieplanning 

Uit de diverse praktijkverkenningen krijgt men ook een beeld van de 
gebruikelijke werkwijzen. Zo stelden McLean en Soden vast dat: 

de informatieplannen vooral door de automatiseringsstaf worden 
opgesteld met een geringe inbreng van de gebruikers en nauwe
lijks inbreng van de bedrijfsplanners en het topmanagement~ · 
de planninghorizon meestal vijf tot zeven jaar is~ 
er een zeer verschillende tijdsbesteding voorkomt bij het 
opstellen van informatieplannen, uiteenlopend van enkele mens
maanden tot meer dan 100 mensmaanden. 

Van de Sandt concludeert op basis van de enquateresultaten dat: 
de automatiseringsplannen vooral door de automatiseringsstaf 
worden opgesteld; 
de meest gebruikelijke planninghorizon drie tot vijf jaar is; 
er een goed samenspel met de topleiding is, doch een matige 
betrokkenheid van bedrijfsplanners en gebruikers. 

Uit de CMG-enquete van 1984 kan men vaststellen dat, 
het initiatief voor het opstellen van een informatieplan bij 
53% van de organisaties is uitgegaan van het hoofd automatise
ring en slechts bij 15% van de topleiding; 
bij 42% van de organisaties het informatieplan niet wordt 
opgesteld door een team (werk- of stuurgroep), maar door een 
afdeling of zelfs een individu. 
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overziet men al deze resultaten, dan liggen die alle in dezelfde 
lijn: weinig betrokkenheid van bedrijfsplanners en gebruikers, 
hoofdinitiatief bij de automatiseringsafdeling en geringe betrok
kenheid van het topmanagement. 

De respondenten van de verkenning CMG-enquate in 1985 geven de 
informatiegebruiker een meer actieve rol bij de opstelling van een 
informatiebeleid of -plan. Bij 75% van de organisaties zijn deze 
lid van een stuurjwerkgroep voor de informatieplanning. In de helft 
van de responderende organisaties was de directie in enigerlei vorm 
actief betrokken bij de informatieplanning. In dit verband is het 
interessant te wijzen op Doll's conclusie, dat in 55% van de orga
nisaties met een succesvolle systeemontwikkeling een breed samenge
stelde stuurgroep voor informatieplanning aanwezig was, terwijl bij 
de niet-succesvolle organisaties slechts 23,1% met zo'n stuurgroep 
werkte. 

5.2.4. Integratie van informatieplanning en 
algemene bedrijfsplanning 

Uit het onderzoek van het adviesbureau Cresap e.a. [5, blz. 46] 
blijkt dat een succesvolle informatieplanning nauw samenhangt met 
het algemene planningklimaat in een organisatie. Informatieplanning 
heeft de meeste kans op succes in organisaties waar: 

het management zich bezig houdt met meerjarenplanning: 
aan medewerkers veel informatie wordt gegeven over de lange
termijn plannen; 
medewerkers deze plannen uitvoerbaar achten: 
de plannen gebruikt worden als maatstaf voor het beoordelen van 
de bedrijfsvoering. 

Organisaties die voldoen aan voorgaande typering, hebben doorgaans 
meer effectieve informatiesystemen ontwikkeld en hebben de schaarse 
automatiseringsmensen en middelen effici~nter ingezet voor de 
diverse informatiesystemen. In tabel 5.3 worden de verschillen in 
resultaat weergegeven in relatie tot de aan- of afwezigheid van 
bovengenoemde factoren. 

Factoren die het planning !Fa Informati<1systemen . - ctcr 
k/Jmaat bevorderen j(}(]()Wf!Zig? Effectiet Efficient 

Betrokkenheid van het ja u 61% 
management nee 1.3% 

! Bekendheid van de plannen ja 70% 67% 
• bij de medewerkers. nee 35% 47% 

Acceptatie van de haalbaarheid jo 65% 70% 
• van plannen. nee 31% 31% 

Maatstof voar beoordeling von ja 57% 61% 
de bedrijfsvoering nee 34% 44% 

Tabe/5.3 
Invloed van het planning-kfimaat op de 
effectiviteit en efficientie van informafie-
sysfemen 

Bron: Head [5, blz.47]. 
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Zowel McLean en Soden als Van de Sandt constateren dat in de door 
hen onderzochte organisaties de informatieplanning niet of nauwe
lijks is ge!ntegreerd in de algemene bedrijfsplanning. Ook uit de 
resultaten van de CMG-enquete van 1985 blijkt, dat een afstemming 
van het informatiebeleid op het algemene beleid van de organisatie 
nog weinig voorkomt. Men kan zich afvragen of deze afstemming, die 
algemeen wordt bepleit in de informatiekundige literatuur, wel zo 
noodzakelijk is. 
Uit het onderzoek van Cresap e.a. kan men concluderen dat een 
integratie (in enigerlei vorm) van informatieplanning en algemene 
bedrijfsplanning, leidt tot een meer exxectieve informatievoorzie
ning en een meer exxici~nte inzet van mensen en middelen. In tabel 
5.4 zijn de verschillen in resultaat bij het wel of niet aanweiig 
zijn van de diverse integratievormen weergegeven. 

rmen van integratie Informatie sysfemen 

··rsplan/ informatieplan Vorm Effectief Efficient aanwezig 

ja 86% 86% 
nee 39% 51% 

atieplan verwijst naar het ja 65% 74% 
fan. nee 26% 43% 

Het informatieplan afgestemd op ja 81% 71% 
bedrijfsplan. nee 25% 39% 

Managers en stafmedewerkers uil jo 70% funcfionele gebieden stellen intormatie-
plan grotendeels zel f op. nee 39% 

De bedrijfs-en informatieplan worden jo 72% 
gelijkfijdig opgesteld. nee 35% 

TabeiS4 nvloed van int~ratie bedrijfs.Jinformatieplanning 
p de effectiviteit en efficientie van systemen. 

Bron: Head [5, blz.48]. 

s.a.s. Knelpunten bij informatieplanningprojeoten 

Bestudering van knelpunten die zich hebben voorgedaan bij informa
tieplanningprojecten kunnen ons op het spoor zetten naar verbete
ring van de informatieplanningmethoden. De praktijkverkenning van 
McLean en Soden laat drie soorten knelpunten zien. 
a. Bij het van de grond krijgen van informatieplanning: 

gebrek aan communicatie en bereidheid om veranderingen aan 
te brengen in de organisatie~ 
ontbreken van een algemene bedrijfsstrategie~ 
geen ervaring met formele planningprocedures~ 
geen vertrouwen in de informatievoorziening als gevolg van 
mislukte automatiseringsprojecten. 

b. Tijdens het planningproces: 
onderschatting van de omvang en complexiteit van het 
planningproces~ 
negeren van de bedrijfspolitiek en de machtsverhoudingen 
in de organisatie; 
niet selecteren van strategisch belangrijke toepassings
gebieden; 
ontbreken van alternatieve voorstellen voor de toekomstige 
informatiegebieden. 
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c. Bij het gebruik van het opgestelde informatieplan: de aanslui
ting van het plan op de ontwikkeling van concrete informatie
projecten. 

In de praktijkverkenning van Cresap e.a. [5, blz. 137] werd de 
deelnemende organisaties gevraagd naar de drie belangrijkste knel
punten. De afwezigheid van een expliciet geformuleerde algemene 
bedrijfsstrategie werd het meest genoemd als primair knelpunt. 
Daardoor is de planning van een op de toekomstige bedrijfssituatie 
afgestemde informatievoorziening, een bijna onuitvoerbaar karwei. 
zoals in tabel 5.5 is te zien, zegt 55% van de respondenten dat dit 
punt tot de drie belangrijkste knelpunten behoort. Gebrek aan tijd 
(53%), capaciteit (56%) en kennis (43%) voor het uitvoeren van een 
informatieplanningproject werden als bijna even belangrijke knel
punten ervaren. 

In de volgende paragraaf bespreken wij de resultaten van een prak
tijkverkenning, die wij in het kader van deze studie in het najaar 
van 1985 hebben verricht bij Nederlandse bedrijven en instellingen. 
op grond van de overeenkomst tussen de knelpunten die wij daarbij 
vonden (zie paragraaf 5.3.8) en die welke in deze paragraaf zijn 
samengevat, veronderstellen wij dat men in de praktijk hoofdzake
lijk met bovengenoemde knelpunten worstelt. 

Knelpunten bij Volgordein belangrijkheid 

in forma tie pta n n i ng 
1e 2e 3e 1~+2~+3~ 

Onfbreken van bedrijfsstrafegie 26% 12% 17% 55% 

Te weinig fijd beschikbaar 17% 19% 17% 53% 

Capaciteif van hef planning team 15% 22% 19% 56% 

Te weinig kennis en ervoring 14% 74% 15% 43% 

Onzekerheid over technische onfwikkeling 11% 13% 17% 41% 

Betrokkenheid bij planning 9% 15% 11% 35% 

Tabetssl~e bek;mgrijkste knelpunten bl} informatie-
· plannmg. 

Bron: Head [5, blz. 137]. 

5.3. Evaluatie van twintig informatieplanninqprojecten 

De onderzoekresultaten waarover in de literatuur werd gerapporteerd 
en die wij hebben samengevat in paragraaf 5.2, zijn vooral door 
schriftelijke enquetes verkregen en geven slechts een globaal beeld 
van de praktijk van informatieplanning. Om de beschreven methoden 
voor informatieplanning (zie hoofdstuk 2 en 3) op praktische bruik
baarheid te kunnen beoordelen zijn recente informatieplanning
ervaringen van een beperkt aantal Nederlandse bedrijven en instel
linqen diepqaander geanalyseerd. Daartoe hebben wij een dertigtal 
Nederlandse organisaties aangeschreven waarvan wij vermoedden dat 
zij ervaring hebben met het opstellen van informatieplannen. Deze 
organisaties is gevraagd de opqedane ervaringen voor deze studie 
ter beschikking te stellen. In totaal hebben we twintig informatie
planningprojecten kunnen evalueren. Naar soort organisatie zijn 
deze projecten als volgt verdeeld: 
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industria 
bank en 
handel en diensten 
overheidsbedrijven 

12 
2 
2 
4 

De informatieplannen werden in het algemeen opgesteld voor middel
grote organisati~s, of delen van grote organisaties, met meer dan 
vijf jaar ervar~ng in automatisering.Door middel van gestruc
tureerde interviews met projectleiders enjof leden van de planning
teams, werd een recent uitgevoerde planning ge@valueerd. Deze 
interviews duurden gemiddeld 2 uur, waarbij gewoonlijk de helft van 
de tijd werd besteed aan het analyseren van knelpunten, die zich 
bij de uitvoering van de informatieplanning voordeden. 

De resultaten van deze praktijkverkenning zijn samengevat en geor
dend naar de volgende onderwerpen: 
1. aanleidingen voor informatieplanning: 
2. doeleinden van informatieplanning; 
3. werkingsgebied voor informatieplanning; 
4. aandachtspunten bij informatieplanning; 
5. gehanteerde methoden voor informatieplanning; 
6. gebruikte criteria voor prioriteitsstelling; 
7. organisatie van het planningproces; 
s. knelpunten bij informatieplanning. 

In de volgende subparagrafen worden de resultaten per onderwerp in 
een tabelvorm weergegeven en kort besproken (in de Appendix zijn de 
volledige tabellen opgenomen). Voor alle tabellen in deze paragraaf 
geldt, dat in de totaalkolom het aantal bedrijven (van de twintig) 
wordt weergegeven dat dit punt noemt. Een bedrijf kan meer dan een 
punt noemen. 

5.3.1. Aanleidingen voor informatieplanning 

In de interviews is gevraagd welke de aanleidingen z~Jn geweest 
voor het ontwikkelen van een informatieplan. In tabel 5.6 zijn deze 
aanleidingen weergegeven. Tekortkomingen in de bestaande informa
tievoorziening blijken de meest genoemde aanleiding te zijn om een 
meerjarenplan op te stellen. In het algemeen noemt men daarbij het 
ontbreken van informatie voor co~rdinatie en besturing van de 
bedrijfsprocessen als belangrijkste knelpunt. Men wordt zich deze 
tekortkomingen vooral bewust bij reorganisaties en veranderingen in 
de besturing (3). Een voorbeeld van zo•n verandering is de ver
schuiving van een produktgeori@nteerde besturing naar een klant
geori@nteerde besturing. Zo'n verschuiving roept een vraag op naar 
andere informatie en analyses, dan die de bestaande informatievoor
ziening kan leveren. Het probleem dat men ervaart met management
informatie, maakt naar onze opvatting ook duidelijk dat gegevens
uitwisseling tussen de bestaande informatiesystemen moeizaam en 
soms geheel niet mogelijk is. De diverse systemen zijn niet op 
elkaar afgestemd; integratie van systemen moet nog van de grond 
komen (2). Bij vele van de onderzochte organisaties ontbrak een 
lange-termijn beleid voor de automatisering, waardoor een selectie 
uit alternatieve automatiseringsprojecten, was gebaseerd op ad hoc 
aangedragen argurnenten (4). 
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AANLEIDINGEN 
to tool 

1 Informafievoorzieninf anvoldoende of-
gesfemd op (nieuwe informofiebehoeffe 19 

20nfbreken van infegrofie deelsystemen 13 

3 Verondering in de orgonisotie 
besturing aoarvon 

en/of 10 

4 Ontbreken selecfiecriterio voor 
automatisering 9 

5 Verouderde geautomatiseerde sysfemen 9 

6 Efficiency van registratieve processen 6 

Onvoldoende betrokkenheid van hef top-7 management bij oufomafiseringsbe/eid 5 

8 0nduidelijke verontwoordelijkheden 
\OOr de informotievoorzieniilg 4 

9strafegische herori~ntatie voor de 
gehele orgonisafie 3 

10Mogelijkheden van nieuwe 
informafietechnologie 3 

To bel 5.6: Aonleidingen voor informafieplonning 

5.3.2. Doeleinden van de planningprojecten 

De aanleiding om een informatiebeleid en -plan te ontwikkelen hangt 
vaak samen met knelpunten die men ervaart, of met veranderingen in 
de organisatie die gevolgen zullen gaan krijgen voor de informatie
voorziening. Gaat men echter daadwerkelijk beginnen aan een infor
matieplanningproces, dan formuleert men een of meer doeleinden voor 
het informatieplanningproject. De doelstellingen van de twintig 
informatieplanningprojecten zijn in tabel 5.7 samengevat. Het doel 
dat het meest wordt genoemd is de prioriteitsstelling voor automa
tiseringsprojecten (1). De vraag naar ontwikkelcapaciteit voor 
nieuwe geautomatiseerde systemen en voor aanpassingen van de be
staande, is in het algemeen vele malen grater dan de beschikbare 
capaciteit van de automatiseringsafdeling. Het informatieplan moet 
de argumenten leveren voor een optimale toewijzing van mensen en 
middelen aan de diverse automatiseringsprojecten. 

Als tweede doel noemt men de verbetering van de effectiviteit van 
de informatiesystemen (2). Bij de uitvoering en besturing van de 
bedrijfsprocessen moet de juiste informatie, in de juiste vorm en 
op het juiste moment beschikbaar zijn. Doch ook voor de algemene 
planning en co6rdinatie en voor de beleidsvorming in de verschil
lende functionele werkgebieden moet een adequate informatievoorzie
ning worden gerealiseerd. 
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DOELEINDEN 
fofa01 

1 Priarifeitsstelling voor 
automatiseringsprojecten 18 

2 Betere afstemming info-voorziening 
op de bedrij fsvaerin_g 17 

3 Integra tie van informafiedeelsysfemen 16 

4 Verbeferen van de management-
informafievoorziening 12 

5 
Gemeenschappelijke gegevens-
verzamelingen definieren 10 

6 Verbetering van hef primaire 
bedr1jfsproces 10 

7 
Befere beheersing van de sysfeem-
on tw i kkeling 8 

8 
Verfrouwen van hef manaqement in de 
informafievoorziening vergroten 6 

Tabel. 5.7: Doe/en voor informatieplanning. 

De meeste organisaties onderkennen de noodzaak om de informatie
deelsystemen op elkaar af te stemmen en willen daarom een overzicht 
krijgen van de diverse deelsystemen en bun onderlinge samenbang. 
Dit biedt een kader waarbinnen nieuw te ontwikkelen systemen passen 
en overlappingen vermeden kunnen worden (3). Het ontwerp van een 
systemenarchitectuur ligt hierbij voor de hand. Integratie van 
enkele, op specifieke gebruiksgroepen gerichte informatiesystemen, 
door deze gebruik te laten maken van een gemeenschappelijke gege
vensverzameling, werd bij de helft van de organisaties genoemd als 
een doel, dat men met informatieplanning hoopte te realiseren (5). 

Opvallend is bet ontbreken van de expliciete doelstelling 'afstem
ming van bet informatiebeleid op de bedrijfsstrategie'. Voor 
sommige organisaties was een verbetering van de bedrijfsvoering of 
van de uitvoering van bet primaire bedrijfsproces, echter van 
strategische betekenis. Wij veronderstellen dat men in bet kader 
van een strategieformulering voor de organisatie, neg onvoldoende 
onderkent welke bijdrage de informatievoorziening kan leveren aan 
de realisering van een bedrijfsstrategie. 

5.3.3. Werkingsgebied voor informatieplanning 

De informatievoorziening krijgt een steeds ruimere verspreiding in 
organisaties. Bij steeds meer bedrijfsprocessen, doch ook bij de 
planning en beheersing daarvan, speelt informatievoorziening (wel 
of niet geautomatiseerd) een rol. Welke functionele werkgebieden in 
de organisatie met hun bijbehorende specifieke informatiesystemen 
wil men tot het werkveld van de informatieplanning rekenen? In 

139 



WERKINGSGEBIED 
to fool 

1. Uifvoering von bednjfsprocessen 20 

2. Beheersing von bedrijfsprocessen 19 
3. FinonciiHe odministrofie 14 
4. Plonningprocessen 11 
5. Kontoor- orbeid 9 
6 Dofo-communicotie 7 

Z Ontwerpen-en fobricogeprocessen 4 

Tobel 5.8: Werkgebied von informatieplanning 

tabel 5.8 zijn de antwoorden van de onderzochte bedrijven samen
gevat. De informatieplanning was vooral gericht op de informatie
voorziening voor de uitvoerende bedrijfsprocessen en de beheersing 
daarvan (1 en 2). Planningprocessen en kantoorwerkzaamheden werden 
minder vaak genoemd als gebieden die in het informatieplan waren 
opgenomen. Een goede derde plaats neemt de financiele administratie 
in, hetgeen niet zo verwonderlijk is gezien de nog steeds overheer
sende toepassing van automatisering in dit werkgebied. 

5.3.4. Aandaehtspunten bij informatieplanning 

Bij de interviews werd gevraagd naar de belangrijkste aandachts
punten tijdens het informatieplanningproces. In tabel 5.9 zijn de 
antwoorden op deze vraag samengevat. In bijna alle informatieplan
ningprojecten werd een informatiesystemenarchitectuur ontworpen. In 
mindere mate werd aandacht besteed aan een overkoepelend informa
tieprojectenplan voor de eerstkomende jaren. Een derde aandachts
punt dat veel werd genoemd, is de organisatie van de informatie
voorziening, waarbij het vraagstuk van de verantwoordelijkheid voor 
de ontwikkeling en het beheer van systemen en gegevensverzamelingen 
veel aandacht krijgt. 

AANDACHTSPUNTEN 
to foal 

1.Systeemafbakening en samenhang 17 
2. Automa fiseringsprojec ten 14 
3.0rganisafie van de informafieKJOrziening 13 
4.Samenhang metolgemeen l.t. plan 9 
5.Informatiesfrafegie 5 

Tabe/5.9: Aandochfspunten bij informatieplanning 
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Bij minder dan de helft van de orqanisaties was er eniqe samenhanq 
tussen het alqemene lanqe-termijn beleid en de informatieplanninq. 
Het alqemene beleid van de orqanisatie speelde bij enkele orqanisa
ties een rol bij het bepalen van de prioriteiten voor de informa
tieprojecten. In het alqemeen heeft men echter weiniq aandacht voor 
veranderinqen in de informatievoorzieninq, die voortvloeien uit het 
strateqische plan van een orqanisatie. Vaak was het de eerste keer 
dat men een informatieplanningproject uitvoerde en was men van plan 
om reqelmatiq bijstellinqen van dit meerjarenplan uit te voeren 
binnen de normale planninqcyclus voor de qehele orqanisatie. De 
invloed van de informatietechnoloqie op de bedrijfsstrateqie was 
bij enkele orqanisaties wel relevant, maar daaraan werd bij de 
informatieplanninq weiniq aandacht besteed. 

5.3.5. Gehanteerde methoden voor informatieplanninq 

Alle orqanisaties beschouwden het opstellen van een informatiep~an 
als een experimenteel project. Men hoopte er ervarinq mee op te 
doen om op basis daarvan tot een meer qestandaardiseerde werkwijze 
voor de eiqen orqanisatie te komen. Bij meer dan de helft van de 
projecten maakte men qebruik van adviseurs die een standaard
metbode inbrachten (zie tabel 5.10). 

METHODEN 
to tool 

daardmefhoden 12 

1.BSP " 2.155 3 
3.SDP 2 
4. Method 1 2 
5. PRISMA 2 

6. AEG/Telefunken 1 

7.ISAC 1 
Specifiek ontwikkelde werkwijzen 8 

1. Invenforisatie informotiegebieden 6 
2 Systemenorchitectuur opstellen 6 

3. Analyse von bedrijfsprocessen 5 

4.Anolyse von gegevenssoorten 5 

5.Inventorisotie gebruikerswensen 2 

Tobe/.5.10 Gehonfeerde mefhoden voor informotieplonning 
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Orqanisaties die een specifieke werkwijze toepasten warden daarbij 
meestal ook door een extern adviseur ondersteund. Deze specifieke 
werkwijzen vertoonden in grate lijnen dezelfde karakteristieken als 
de standaardmethoden. In enkele orqanisaties beperkte men de infor
matieplanninq tot een inventarisatie van qebruikerswensen voor 
nieuwe qeautomatiseerde systemen en warden in het informatieplan 
slechts de qeselecteerde automatiserinqsprojecten in een tijdschema 
vastqeleqd. Van de standaardmethoden zijn de BSP-methode en de 
qeautomatiseerde variant ISS het meest qebruikt. De ervarinqen met 
deze methoden zijn echter niet onverdeeld gunstiq, zeals zal blij
ken bij de behandeling van de knelpunten (zie 5.3.8). 

Uit de gevolqde werkwijzen concluderen wij dat informatieplanninq 
in de praktijk overweqend qericht is op het ontwerpen van een 
systemenarchitectuur om een overzicht te krijgen van de informatie
projecten voor de eerstkomende jaren (zie ook tabel 5.7). Deze 
systemenarchitectuur baseert men op een analyse van de qegevens
stromen binnen het orqanisatiedeel, waarvoor een informatieplan 
wordt opqesteld. Om deze geqevensstromen in kaart te brenqen, maakt 
men meestal een beschrijvinq van de essenti@le bedrijfsprocessen in 
de orqanisatie. 

Een tweede kanttekening bij de qevolqde werkwijzen is de overweqen
de qerichtheid op de bestaande processen in de orqanisatie. zowel 
bij qebruik van standaardmethoden als bij de qekozen specifieke 
werkwijzen analyseert men hoofdzakelijk de huidiqe informatie
stromen. In een snel veranderende omqeving zullen de daarop qeba
seerde informatieplannen echter spoedig verouderd zijn. 

5.3.6. Gebruikte criteria voor prioriteitsstellinq 

De meest qenoemde doelstellinq van informatieplanning is 'priori-

CRITERIA voor PRIORITE ITS-
STELLING to tool 

1 Verwochte kwoliteifsverbetering in de 
· informotievoorziening 15 

2 Verwochte verbetering in de 
· bedrij fsvoering 14 

3.Beschikbore onfwikkelingscopociteif 8 

4 Wensen von gebruikersgroepen/ 
·managers 7 

5 Afhonkelijkheid von 
· verzomehngen 

gegevens- 7 

6 Moeilijkheidsgraod sysfeem-
ontwtkkeling 5 

7 Automotiserinfesgrood huidige 
informotiesys emen 

1., 

Tobel 5.11 Criteria voor prioriteifsstelling 
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teitsstellinq voor automatiserinqsprojecten•. In onze praktijkver
kenninq hebben we qevraaqd naar de factoren en criteria die men 
hanteert bij de keuze van de uitvoerinqsvolqorde voor de qedefini
eerde ontwikkel- en veranderinqsprojecten. De antwoorden zijn in 
tabel 5.11 samenqevat. 

Als eerste noemt men de verwachte kwaliteitsverbetering in de 
informatievoorzieninq. Hierbij qaat men hoofdzakelijk uit van de 
tekortkomingen in de huidige informatiesystemen. Die projecten 
waarmee de meeste van deze problemen kunnen worden opqelost, qeeft 
men voorranq. Een verbetering van de effectiviteit van de informa
tievoorzieninq was voor bijna driekwart van de projecten een be
lanqrijke factor bij het toekennen van prioriteit. Het daarbij als 
tweede genoemde criterium 'de verwachte verbetering in de bedrijfs
voering' (2) correspondeert met het (in tabel 5.7 qenoemde) doel 
'betere afstemminq op de bedrijfsvoerinq'. Daarbij kijkt men naar 
het functioneren van bedrijfsprocessen, die essentieel zijn voor de 
organisatie, of die het succes van een orqanisatie sterk betnvloe
den. 

Het tweede criterium is meer qericht op doelen van de organisatie, 
terwijl het eerste qericht is op de oplossinq van knelpunten in de 
bestaande informatiesystemen. Een investerinq in onderhoud van 
bestaande systemen zal echter eveneens qerechtvaardigd dienen te 
worden vanuit het belang voor de bedrijfsvoerinq van de orqanisa
ties. 

Met het criterium •verwachte verbeterinq in de bedrijfsvoerinq' 
hanqt een andere factor samen, te weten de wensen van gebruikers
groepen en managers (4). Meestal qaat het hierbij om nieuwe infor
matiesystemen waarvan men als potenti8le qebruiker veel profijt 
denkt te hebben. Als men deze wensen echter niet kan toetsen aan 
een strateqisch plan voor de organisatie, wordt de weginq bij de 
prioriteitsstellinq sterk door machtsverhoudingen tussen belangen
qroepen betnvloed. 

Een veel qenoemde beperkinq voor de realisatie van de qewenste 
informatiesystemen is de capaciteit van de systeemontwikkelings
afdelinq. Informatiesystemen die veel capaciteit vraqen van 
systeemspecialisten kunnen daardoor een laqere prioriteit krijgen, 
ten qunste van projecten die minder capaciteit vraqen. Daarbij moet 
men zich realiseren dat ook bij aankoop van standaardproqrammatuur 
systeemdeskundiqheid nodiq is voor het qebruiksgereed maken en 
inpassen van deze proqrammatuur in de bestaande informatievoor
zieninq. 

5.3.7. organisatie van het planninqproces 

De W1JZe waarop men het planninqproces heeft qeorqaniseerd ver
schilt vooral in de mate van participatie van het topmanagement, de 
functionele managers en de (potentille) gebruikers van informatie
systemen. In tabel 5.12 zijn de kenmerken van het planninqproces 
samenqevat. 

Bij bijna driekwart van de beoordeelde informatieplanninqprojecten 
(namelijk 14 van de 20 projecten) is de topleidinq van de organisa
tie nauw betrokken bij het planningproces. Deze betrokkenheid 
krijgt vaak gestalte via een stuurgroep waaraan het planninqteam 
regelmatiq rapporteert. Soms maakt een directielid deel uit van het 
planningteam, of heeft een inbreng tijdens interviews met het 
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ORGANISATIE VAN HET 
PLANNINGSPROCES 

• 
3 

Tabel 5.12: Orgonisatie van het plonningproces 
planningteam. In iets mindere mate, doch meestal wel intensiever, 
worden de functionele managers (en hun stafmedewerkers) bij hat 
planningproces betrokken. In de meeste gevallen zijn zij minstens 
lid van het planningteam. Bij het merendeel van de beoordeelde 
projecten warden externe adviseurs ingeschakeld. De gebruikers van 
de huidige en de potentiAle informatiesystemen warden zelden be
trokken bij het opstellen van informatieplannen voor de organisatie 
als geheel. 

5.3.8. Knelpunten bij informatieplanning 

In elk interview is gevraagd naar de belangrijkste knelpunten die 
men tijdens het planningproces heeft ervaren. Oat levert over het 
geheel van de projecten een grote diversiteit aan knelpunten op, 
die we hebben ingedeeld naar de volgende vier onderwerpen: 
1. ·organisatie van het planningproces; 
2. opstellen van een systemenarchitectuur; 
3. opstellen van een informatieprojectenplan; 
4. kenmerken van de organisatie. 
In tabel 5.13 zijn deze vier groepen knelpunten weergegeven. Deze 
worden hierna kort besproken. 

Ad 1. Organisatie van bet planningproces 
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De organisatie van het planningproces verliep moeizaam door 
gebrek aan kennis over informatieplanning bij de leden van 
het planningteam, bij het management en bij de automatise
ringsstaf. vaak ward het opstellen van een informatieplan 
aan het hoofd automatisering overgelaten en beoordeelde het 
management alleen de tussen- en eindresultaten van dit 
planningproces. Achteraf bleken de verwachtingen van de 
topleiding over automatisering vaak in een andere richting 
te liggen dan die welke het informatieplan aangaf. 

Een lange doorlooptijd van het informatieplanningproces is 
eveneens een veelgenoemd knelpunt. Enkele projecten hadden 
een doorlooptijd van een tot twee jaar waardoor de betrok-



KNELPUNTEN 

fie von het 

oon kennis over informofie- 13 ,..,,.,, '". ,,,., 

2. Longe doorlooptljd 7 

3.Betrokkenheid von de topleiding 6 

kbore tijd von de /eden van 
teon 

5 Decompasitie op basis von gegevens
·stromen 

6.Detaillering in de analysefose 

7 Identific9tie van gegevens
verzamel 

8 Management in formatiebehoefte 
onderoelichf 

11 

8 

6 

5 

Tabel 5.13: Knelpunten bij informofieplonning 
kenheid van teamleden en vooral van het management nadelig 
werd be!nvloed. Deze lange doorlooptijd hanqt enerzijds 
samen met de gevolgde werkwijze in de analysefase (detaille
ring) en anderzijds met de beschikbare tijd van de leden van 
het planningteam. Bij enkele projecten werden deze medewer
kers nauwelijks vrijgesteld van hun normale daqtaken. 

Ad 2. Opstellen van een systemenarchitectuur 
Het meest genoemde knelpunt in de groep B, het opstellen van 
een systemenarchitectuur, is de decompositie van de gehele 
informatievoorziening in samenhangende deelsystemen, die 
onafhankelijk van elkaar ontwikkeld kunnen worden. In bijna 
alle methoden die men bij de informatieplanning hanteerde 
werd als decompositie-criterium, de aard en de intensiteit 
van de gegevensstromen tussen deelsystemen gebruikt. Bij een 
aantal orqanisaties bleek de systemenarchitectuur die hier
uit resulteerde niet de meest bruikbare te zijn om organisa
torische-, uitvoeringstechnische- en economische redenen. 
Het is vooralsnog onduidelijk in welke situaties, welke 
decompositie-criteria gehanteerd kunnen worden om een bruik
bare systemenarchitectuur te krijgen. 
Bij het identificeren van de gegevensverzamelingen deed zich 
de moeilijkheid voor dat er geen praktische werkwijze voor
handen was om de vele detailgegevens tot een beperkt aantal 
gegevensverzamelinqen te groeperen. Verschillen in detaille-
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ringsniveau bij de vastlegging van de informatiebehoeften 
maken een eenduidige gegevensclassificatie moeilijk. Het 
ontbreken van praktische richtlijnen voor de mate van de
taillering bij de analyse van de bedrijfsprocessen en infor
matiebehoeften werd in vele planningteams als een knelpunt 
ervaren. Een beperkt aantal ge!nterviewden vond het ontbre
ken van managementinformatiesystemen in bet plan een knel
punt. De gekozen werkwijze was vooral gericht op een analyse 
van de uitvoerende bedrijfsprocessen en gaf te weinig tijd 
en aandacht aan de analyse van de benodigde bestuurlijke 
informatie voor de diverse managementniveaus. 

Ad 3. Opstellen van een informatieprojectenplan 
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Bij de opstelling van een informatieprojectenplan vormde de 
aansluiting tussen het informatieplan en de systeemontwikke
lingsfase van de projecten bij de helft een knelpunt. Het 
systemenarchitectuurplan werd als te globaal en abstract 
ervaren voor een concrete planning van de informatiepro
jecten. Aanvullende studies voor een detaillering en concre
tisering van systemen voor de toekomstige informatievoor-

KNELPUNTEN 
totaal 

10 

7 

11.Prioriteitsstelling. 6 

12Begroten van ontwikkeltijd en kosfen. 4 

DKenmerken van de fie 

cceptatie van het informafieplan 

14 Instabiele organisatie/onduidelijke 
·besfur· 

15.Complexiteif van de organisatie 

16 Toewljzing informatie-verantwoordelijk
·heden. 
Gewekte verwachtingen blj 
gebruikers/ management. 

18Reorganisatie van de 
informatievoorzien · 

9 

7 

7 

6 

6 

3 

vervolg van: Tabel 5.13. Knelpunten blj informatiep/anning. 



ziening waren nodig om een informatieprojectenplan te kunnen 
opstellen. 
Een informatieprojectenplan opstellen vraagt ook om een 
keuze van een volgorde voor de realisatie van systeemontwik
kelingen en van organisatieveranderingen. Over de criteria 
voor deze prioriteitsstelling kan men het in vele organisa
ties moeilijk eens worden. De gebruikelijke rentabiliteits
of kostenjbaten overwegingen kan men niet toepassen bij 
informatiesystemen die op planning en co6rdinatie zijn 
gericht. Hoewel deze systemen een aanzienlijke verbetering 
in de bedrijfsvoering teweeg kunnen brengen, zijn er geen 
directe kostenbesparingen te becijferen en zal men de posi
tieve effecten subjectief moeten afwegen tegen de kosten van 
deze systemen. Ook projecten voor het veranderen van de 
infrastructuur kan men niet koppelen aan voordelen in een 
specifiek functioneel werkgebied, doch zal men op hun alge
meen belang moeten beoordelen. Door het ontbreken van wezen
lijke betrokkenheid van het topmanagement, of een uitgespro
ken strategisch beleid, kunnen de korte-termijn belangen van 
de verschillende gebruikersgroepen de prioriteitsstelling 
sterk be!nvloeden, waardoor de lange-termijn voordelen van 
deze nieuwe systemen voor de organisatie als geheel op de 
achtergrond verdwijnen. 
Schatting van de benodigde ontwikkelingstijd, de omvang van 
de investeringen en van de exploitatiekosten voor de te 
ontwikkelen systemen, werd ook als een knelpunt ervaren. 
Vooral in organisaties die zich op nieuwe toepassings
gebieden gingen richten en gebruik wilden maken van nieuwe 
systeemontwikkelingsgereedschappen. 

Ad 4. Kenmerken van de organisatie 
De organisatie waarvoor men een informatieplan moet opstel
len blijken ook vaak knelpunten op te leveren. Bij de analy
se van de bedrijfsprocessen en van de besturing daarvan, 
blijkt soms dat de organisatie zodanig veranderd is of gaat 
veranderen, dat de behoeften aan informatiesystemen voor de 
toekomstige situatie niet zijn vast te stellen. Het ontbre
ken van een lange-termijn visie voor de organisatie als 
geheel, maakt het afwegen van de verschillende informatie
wensen van gebruikers tot een moeilijke opgave voor het 
planningteam. Een andere moeilijkheid is, dat het management 
soms geen duidelijk beeld heeft van het besturingsproces en 
daarom ook niet kan aangeven welke gegevens voor de 
besturing nodig zijn. 
Soms zijn er teveel verwachtingen gewekt die bij informatie
gebruikers tijdens de inventarisatie van informatiebehoef
ten. De potenti~le gebruikers zijn zich door de informatie
planning bewust geworden van de ondersteuning die informatie 
kan bieden bij de bedrijfsvoering en men hoopte deze infor
matie snel ter beschikking krijgen. Het is moeilijk duide
lijk te maken aan de diverse gebruikersgroepen waarom zij 
pas over enkele jaren aan de beurt zijn. 
De gewenste informatievoorziening vereist meestal een re
organisatie van taken en functies van de automatiserings
staf. De mogelijkheden om nieuwe medewerkers aan te trekken, 
of aanwezige medewerkers op te leiden voor de nieuwe taken, 
zijn echter zeer beperkt. ook een herverdeling van de infor
matieverantwoordelijkheden van een centrale gegevensverwer
kende afdeling, naar gebruikersgroepen in de diverse func
tionele werkgebieden, stuit nogal eens op weerstanden. 
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Bij enkele projecten bleek de complexiteit van de orqanisa
tie ook van invloed te zijn op een succesvol verloop van het 
planningproject. Zo is een analyse van bedrijfsprocessen en 
de besturing daarvan, bij een klantspecifieke produktie 
moeilijker uitvoerbaar dan bij een seriematig produktiepro
ces. Ook in die orqanisaties, waar de onderlinqe verweven
heid van de verschillende bedrijfsprocessen groot is, zoals 
onder andere in de chemische industria, is het moeilijk de 
deelsystemen zodanig te onderscheiden, dat deze onderling 
weinig informatische relaties hebben. Bij sommige projecten 
deden zich hierdoor knelpunten voor, zowel bij het ontwerp 
van de systemenarchitectuur, als bij de opstelling van het 
informatieprojectenplan. 

5.4. Conclusies uit de praktijkverkenningen 

Uit de hiervoor behandelde praktijkverkenningen naar de werkwijze 
bij informatieplanninq (zie tabellen 5.1 en 5.2) blijkt, dat het 
voor de realisering van een effectieve informatievoorzieninq van 
belang is, om aan de verschillende planningaspecten uit de informa
tieplanningpyramide (zie paragraaf 4.3) aandacht te besteden. Het 
accent dat men daarbij legt is afhankelijk van de in hoofdstuk 4.6 
genoemde contingentiefactoren. daarom plaatsen we ter afsluiting 
van dit hoofdstuk, de resultaten van de verschillende praktijkver
kenningen binnen de informatieplanningpyramide, als een samenvat
ting van de planningaspecten die we in de praktijk hebben aange
troffen (zie paragraaf 5.4.1 tot en met 5.4.3). De daarbij ervaren 
knelpunten geven aan waar een verbetering van de informatieplan
ningmethoden wenselijk is (zie paragraaf 5.4.4). 

5.4.1. Accenten bij de informatiestrategieplanning 

Op het planninqniveau van de in£ormatiestrategie zien we in de 
praktijk nog weinig aansluiting met de algemene bedrijfsstrategie 
(zie tabel 5.9, punt 4). Afstemming op de toekomstige strategische 
werkgebieden van een organisatie zou evenwel de effectiviteit en de 
efficiency van de toekomstige informatievoorziening aanzienlijk 
kunnen verbeteren (zie tabel 5.4). Wel wijzen wij er in dit verband 
op dat juist het ontbreken van een expliciete bedrij£sstrategie in 
een van de praktijkverkenningen (zie tabel 5.5), als het meest 
belangrijke knelpunt bij informatieplanning werd genoemd. Vermoede
lijk is het planningklimaat binnen organisaties nog te weinig 
stimulerend voor het ontwikkelen van een informatiestrategie. 

Uit de praktijkverkenningen blijkt, dat er een lange-termijn beleid 
voor de infrastructuur in de vorm van de richtlijnen en randvoor
waarden weinig aandacht krijgt. Ook ontbreken op dit planningniveau 
richtlijnen voor de organisatie van de informatievoorziening. De 
constatering dat het management zich afstandelijk opstelt bij 
informatieplanning (zie paragraaf 5.2.3 en tabel 5.12) is in over
eenstemming met het bovenstaande. Wij merken hierbij op dat zowel 
de vormgeving van de technische infrastructuur, als de organisatie
structuur voor de informatievoorziening, de bestaande structuur en 
cultuur in een organisatie als geheel sterk kunnen veranderen. Het 
management dient zich hiervan bewust te zijn en voor langere ter
mijn een richting te bepalen. 
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5.4.2. Accenten hij informatiearchitectuurplanning 

?P het planningniveau van de informatiearchitectuurplanning zien we 
~n de praktijk veel aandacht voor de afstemming van de informatie
voorziening op de bestaande bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering 
daarvan (zie tabellen 5.6, 5.7 en 5.11). Daarbij is er minder 
aandacht voor de informatievoorziening voor planningprocessen (zie 
tabel 5.8). Ook houdt men weinig rekening met veranderingen in de 
bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering, als gevolg van de uitge
stippelde algemene strategie van een organisatie. Dit laatste hangt 
naar onze mening nauw samen met de gehanteerde werkwijzen voor de 
architectuurplanning. De bestaande methoden gaan immers in het 
algemeen uit van een beschrijvingsmodel van de huidige wijze van 
procesuitvoering en procesbeheersing (zie paragraaf 5.3.5). 

Het integratie-aspect neemt een centrale plaats in bij informatie
planning in de praktijk. Het ontwerp van een systemenarchitectuur, 
op basis van een analyse van de gegevensstromen in de organisatie. 
wordt als een belangrijk instrument beschouwd bij het ontwerpen van 
een effectieve en effici@nte informatievoorziening (zie paragraaf 
5.2.2 en tabellen 5.2, 5.7 en 5.9). 

De aandacht voor het ontwikkelingsaspect (op het architectuur
niveau) blijft in de praktijk beperkt tot een planning en begroting 
van de ontwikkelingsprojecten in de vorm van een automatiserings
plan. Daarnaast noemt men als aandachtspunten de vaststelling van 
criteria voor prioriteitsstelling en en de optimale toewijzing van 
schaarse mensen en middelen voor de ontwikkeling van de gewenste 
informatievoorziening, (zie paragraaf 5.2.1, 5.2.2 en tabel 5.6 en 
5.7). Selectie van nieuwe methoden voor systeemontwikkeling, selec
tie van standaardprogrammatuur en planning van de ontwikkelcapaci
teit (werving, inhuren, opleiden enz.), worden weinig genoemd als 
aandachtspunten. 

Het infrastructuuraspect is in de praktijk een veel voorkomende 
aanleiding voor het maken van een informatieplan. Planning van 
investeringen in informatietechnologie voor langere termijn blijkt 
een van de succesbepalende factoren te zijn voor een effectieve en 
effici@nte informatievoorziening (zie tabel 5.2}. In het automati
seringsbeleid krijgt integratie van de verschillende automatise
ringstoepassingen (administratie, beslissingsondersteuning, ont
werp-, fabricage- en kantoorprocessen en communicatie-netwerken) 
nog nauwelijks aandacht, althans in de organisaties die bij de 
praktijkverkenningen waren betrokken. 

Het organisatie-aspect krijgt ruime aandacht in de praktijk zoals 
blijkt uit paragraaf 5.2.1, 5.2.2 en uit de tabellen 5.7 en 5.9. 
Onderwerpen die daarbij veel worden genoemd zijn: het ontwerp van 
een nieuwe organisatiestructuur voor de informatievoorziening, een 
verbetering van het informatiemanagement, de ontwikkeling van 
opleidings- en wervingsprogramma•s, herverdeling van verantwoorde
lijkheden voor gegevensvastlegging, verbetering van de communicatie 
en het vertrouwen tussen automatiseringsstaf en gebruikers in de 
organisatie. 

5.4.3. Acoenten bij informatieprojeotenplanning 

Op het niveau van de informatieprojectenplanning concentreert de 
aandacht in de praktijk zich op de afbakening, de budgettering en 
de beheersing van automatiserings- en organisatieveranderings-
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projecten. Dit gaat some ten koste van de aandacht voor de integra
tie en effectiviteit van de informatiesystemen (zie de tabellen 5.1 
en 5.2). Prioriteitsstelling voor automatiseringsprojecten en op 
grond daarvan de goedkeuring van aangevraagde mensen en middelen 
staat bovenaan de lijst van belangrijke aandachtspunten (zie tabel 
5.6, 5.7 en 5.9 en ook paragraaf 5.2.1 en 5.2.2). Verder vindt men 
de ontwikkeling van wervings- en opleidingsprogramma•s belangrijk, 
zowel voor het automatiseringspersoneel, als voor de (potenti3le) 
informatiegebruikers in de organisatie. Dit laatste met het oog op 
de verdere spreiding en decentralisatie van de automatisering. 

5.4.4. verbeteringspunten voor informatieplanninqmethoden 

De knelpunten die men in de praktijk ervaart verdienen de aandacht 
bij het onderzoek en de ontwikkeling van informatieplanning
methoden. In deze paragraaf groeperen wij de knelpunten, die naar 
onze mening om een oplossing vragen, in vier categorie3n. 

1. De organisatie van het planningproces 
Het gebrek aan kennis en ervaring met informatieplanning (zie 
tabel 5.13A), en de geringe betrokkenheid van managers en 
gebruikers (zie de paragrafen 5.2.3 en 5.2.5 en de tabellen 5.5 
en 5.13A) bij het planningproces, wijst op de noodzaak om een 
meer uitgebreide introductie en opleiding voor alle betrokkenen 
in een informatieplanningproject op te nemen. De knelpunten als 
gevolg van de omvang en complexiteit van het planningproces 
(zie paragraaf 5.2.5 en tabel 5.13D) en de beschikbare capaci
teit en tijd van de leden van het planningteam (zie de tabellen 
5.5 en 5.13A), vragen om verbetering van het projectmanagement 

2. De informatiestrategieplanning 
Het ontbreken van duidelijke doelstellingen en richtlijnen voor 
de informatievoorziening wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: 

de afwezigheid van een algemene bedrijfsstrategie, waar
door een selectie van de relevante, functionele werkgebie
den op willekeurige gronden plaats vindt (zie de paragra
fen 5.2.3 en 5.2.5); 
de afwezigheid van een stimulerend klimaat voor strategie
planning (zie paragraaf 5.2.4); 
de geringe betrokkenheid van het topmanagement bij infor
matiestrategieplanning (zie paragraaf 5.2.3 en tabel 
5.13A). 

De toenemende invloed van de informatietechnologie op de be
drijfsprocessen en de bedrijfsstrategie, vraagt om planning
methoden waarbij de wisselwerking tussen informatiestrategie, 
informatietechnologie en bedrijfsstrategie bijzondere aandacht 
krijgt op een wijze die het topmanagement aanspreekt. 

3. De architectuur voor de informatiesystemen 
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Het moeilijkste punt bij het ontwerpen van een informatiesyste
menarchitectuur is de afbakening van de subsystemen. Als knel
punten daarbij noemen we: 

de decompositie van het geheel van de informatievoor
ziening in afzonderlijk te ontwikkelen informatiedeel
systemen (zie tabel 5.2 en 5.13B); 
de afwezigheid van richtlijnen voor het detaillerings
niveau bij de analyse van bedrijfsprocessen en gegevens
klassen (zie tabel 5.13B); 
een onvolledige analyse van planning- en besturingsproces-



sen (zie tabel 5.13B), in het bijzonder bij het vaststel
len van de behoefte aan beslissingsondersteunende informa
tiesystemen. 

De bestaande planningmethoden bieden geen bevredigende oplos
sing voor de systeemafbakening. Onderzoek naar de toepasbaar
heid van verschillende decompositie-criteria en de ontwikkeling 
van richtlijnen voor de detaillering van het bedrijfsmodel en 
de gegevensanalyse, zijn nodig om deze knelpunten aan te kunnen 
pakken. 

4. De informatieprojectenplanning 
Hoewel deze planning de meest gebruikelijke is in de praktijk, 
heeft men moeite met de volgende punten: 

de aansluiting tussen informatieplanning en de concrete 
projecten voor het ontwikkelen van informatiesystemen en 
het veranderen van de organisatie (zie paragraaf 5.2.5 en 
tabel 5.13C); 
de criteria voor de prioriteitsstelling gericht op de 
effectiviteit van de informatievoorziening en rekening 
houdend met bedrijfspolitiek en machtsverhoudingen in de 
organisatie (zie paragraaf 5.2.5 en tabel 5.13C); 
acceptatie van het informatieplan door managers en 
systeemgebruikers in de organisatie, mede als gevolg van 
de gebrekkige communicatie met het informatieplanningteam 
(zie paragraaf 5.2.3 en de tabellen 5.12 en 5.13D). 

Deze knelpunten kunnen ertoe leiden dat managers en informatie
gebruikers, informatieplanning als een theoretische exercitie 
gaan beschouwen. Men zal naar mogelijkheden moeten zoeken om 
een brug te slaan tussen informatieplanning voor een gehele 
organisatie en systeemontwikkeling voor een specifieke gebrui
kersgroep. 
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6. SLOTBESCHO'OWINGEN 

In deze studie hebben we de meest bekende methoden voor informatie
beleidsvorming en informatieplanning behandeld en geplaatst binnen 
een daarvoor ontworpen referentiekader (zie hoofdstuk 2 tot en met 
4). De resultaten van enkele praktijkverkenningen op het terrein 
van de informatieplanning hebben we in hoofdstuk 5 gepresenteerd. 
Ter afsluiting van dit boek geven wij een aantal thema's aan, die 
naar onze mening voor verder onderzoek in aanmerking komen. 

6.1. Informatietechnologie 

Nieuwe informatietechnologie@n kunnen in de komende jaren voor vele 
organisaties van strategisch belang worden. Bij het vaststellen van 
de bedrijfsstrategie zal men daarom meer dan ooit de mogelijkheden 
van nieuwe informatietechnologie!n moeten verkennen. Zo kunnen 
organisaties, die er naar streven hun marktaandeel te vergroten 
door goedkoop te procuderen, de informatietechnologie benutten 
voor produktiviteitsverbetering. Organisaties, die zich qua produkt 
op de markt willen onderscheiden van concurrenten, kunnen door 
gebruik te maken van informatietechnoloqie nieuwe eigenschappen aan 
hun produkten of diensten toevoegen met een positief effect op de 
produktkwaliteit of de klantenservice. In hoofdlijnen gaat het 
steeds om de formulering van een business strategy, waarbij men 
gebruik maakt van de informatietechnoloqie voor vernieuwingen van 
produkten en produktieprocessen. Bekende voorbeelden hiervan zijn 
automatische winkelkassa•s voor detailhandelsbedrijven, robotica 
voor produktieorganisaties en personal computers voor verzekerings
agenten. 

De huidige methoden voor informatieplanning besteden vooralsnog 
nauwelijks aandacht aan de invloed van de informatietechnologie op 
de bedrijfsstrategie. De bedrijfsstrategie is bij de behandelde 
methoden meestal een gegeven uitgangspunt voor de planning van de 
informatievoorziening. Men kan zich overigens afvragen of een 
verkenning van de informatietechnologie past binnen het kader van 
een strategiebepaling voor een gehele organisatie, c.q. binnen een 
planning van de toekomstige informatievoorziening. Ons inziens moet 
een verkenning van de informatietechnologie passen binnen de al
gemene verkenning van kansen en bedreigingen, die men uitvoert 
alvorens men een bedrijfsstrategie opstelt. Deze strategie vormt 
dan weer het uitgangspunt voor informatieplanning, waarbij wij de 
kanttekening maken, dat een informatieplanningproces iteratief 
verloopt. Immers bij de ontwikkeling van een bedrijfsstrategie 
houdt men rekening met de mogelijkheden van de nieuwe informatie
technologie. Deze bedrijfsstrategie be!nvloedt vervolgens de ge
wenste informatievoorziening en geeft de beperkingen aan voor de 
omvang en het tempo van de investeringen in een nieuwe informatie
technologie. Binnen dit kader zet men een informatiestrategie uit 
en ontwerpt men een architectuurplan, waarbij de mogelijkheden van 
de nieuwe informatietechnologie meer in detail worden bestudeerd. 

vatten we het voorgaande kort samen, dan geeft dit het vo],gende: de 
betekenis van nieuwe informatietechnologie~n voor de organisatie
strategie is een thema, dat de laatste jaren meer aandacht heeft 
gekregen in bedrijfskundige publicaties [1]. Uit de praktijkverken
ningen (zie hoofdstuk 5), blijkt echter dat organisaties de infor
matietechnologie nog nauwelijks als een strategisch onderwerp 
beschouwen. Het verdient aanbeveling dat bedrijfskundige onderzoe
kers zich meer gaan bezighouden met de vraag op welke wijze en in 
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welke mate organisaties daadwerkelijk kunnen inspelen op nieuwe 
informatietechnologie8n. 

6.2. Betrokkenheid van het (top)management 

Voor informatiestrategieplanning zijn nog weinig praktisch bruik
bare methoden beschikbaar. Deze methoden zouden een hulpmiddel 
moeten zijn bij de vaststelling van strategisch belangrijke werk
gebieden in een organisatie. Uit de praktijkverkenningen blijkt 
echter, dat het topmanagement nog te weinig betrokken is bij de 
vaststelling van een informatiestrategie voor een organisatie (zie 
hoofdstuk 5). In het algemeen leggen de bestaande methoden teveel 
de nadruk op gedetailleerde proces- en gegevensanalyses. Men moet 
echter niet proberen om het management in te schakelen bij de 
detailanalyses voor een informatiearchitectuur en projecten
planning, maar juist wel bij het vaststellen van doelen, uitgangs
punten en richtlijnen bij de informatiestrategieplanning. Er zal 
naar nieuwe wegen moeten worden gezocht om de informatiestrategie 
in de directiekamer te brengen en te integreren in de bedrijfsstra
tegie. Naar onze mening biedt de analyse-techniek critical success 
factors (CSF) [2] hiervoor bruikbare aanknopingspunten. Een CSF
analyse, die door managers zelf wordt uitgevoerd, is gericht op het 
selecteren van een beperkt aantal aandachtsgebi~den. Het gaat 
daarbij om die gebieden in de organisatie, die de komende jaren 
belangrijk zijn. Het bereiken van goede resultaten in die gebieden 
is namelijk, bepalend voor het succesvol opereren van de gehele 
organisatie. De nadruk bij deze techniek ligt op de toekomstige 
bedrijfsvoering en sluit dus goed aan bij de formulering van een 
bedrijfsstrategie voor de komende jaren. Vooral het boger manage
ment blijkt met deze techniek, die zich beperkt tot de grote lij
nen, goed overweg te kunnen. 

De betrokkenheid van het management van de functionele werkgebieden 
in een organisatie kan naar onze mening worden gestimuleerd, door 
bij de informatieplanning de verbeteringen in de bedrijfsvoering 
centraal te stellen. In de informatiekundige literatuur worden 
diverse methoden, technieken en hulpmiddelen gepresenteerd voor eerl 
diagnose van de huidige en toekomstige bedrijfsvoering. Zo is de 
veranderingsanalyse van de !SAC-methode (3] een bruikbare methode 
om knelpunten in de bestaande bedrijfsvoering op te sporen en te 
beoordelen of een verbetering van de informatievoorziening daarvoor 
de juiste oplossing biedt. Voor een probleemanalyse van logistieke 
besturingsprocessen hebben wij elders een soortgelijke methode 
gepresenteerd [4]. In die methode dient het functionele management, 
samen met het daaronder ressorterende kader, de werkelijke oorzaken 
op te sporen van een slecht functionerende logistieke besturing. 
Een andere praktische methode voor het inventariseren van de bestu
ringsproblemen, is die waarbij gebruik wordt gemaakt van de CFS's 
per bedrijfsproces (Batiste en Jung [5]. 

In het kader van de ontwikkeling van methoden voor informatie
planning is een voortzetting van onderzoek naar methoden, die het 
boger management kunnen ondersteunen bij het formuleren van een 
informatiestrategie voor de organisatie, van het grootste belang. 

Ook is er behoefte aan een verdere ontwikkeling van methoden waar
mee men de informatievoorziening beter kan afstemmen op de bestaan
de bedrijfsvoering. 
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6.3. Automatiseringsbeleid en informatiestrategie 

De ontwikkelingen in de informatietechnologie veranderen de plaats 
van het automatiseringsbeleid binnen de informatieplanning. De 
automatisering is niet meer beperkt tot de administratie en de 
routine-matige beheersing in een organisatie. Kantoorprocessen, 
fabricageprocessen, planningprocessen en beleidsvorming worden 
eveneens toepassingsgebieden voor automatisering. Geautomatiseerde 
informatiesystemen kunnen zelfs deel uitmaken van een produkt of 
dienst. 

Door automatisering kan een gegevensuitwisseling tussen deze uit
eenlopende gebieden mogelijk worden gemaakt, mits de betekenis van 
de gebruikte taal eenduidig wordt vastgelegd en de technische 
faciliteiten voor gegevensverwerking in ~en communicatie-netwerk 
zijn in te passen. Dit vraagt om co8rdinatie en consistente inves
teringen in de technische infrastructuur. Deze overkoepelende 
co8rdinatietaak voor de diverse automatiseringstoepassingen maakt 
het naar onze mening noodzakelijk om informatieplanning een ruimer 
qebied te laten bestrijken. De in deze studie behandelde methoden 
voor informatieplanning zijn hoofdzakelijk gericht op de co8rdi
natie van de toepassingsgebieden 1 administratie• en 'beheersings
processen•. Aan de co8rdinatie of integratie met de infrastructuur 
voor kantoor- en fabricageprocessen besteden de bestaande methoden 
bijna geen aandacht. Met de toenemende mogelijkheden voor een 
technische integratie van de verschillende toepassingsgebieden voor 
automatisering, wordt de ontwikkeling van planningmethoden die 
geschikt zijn voor alle toepassingsgebieden meer noodzakelijk. In 
figuur 6.1 is schematisch aangegeven hoe een informatiestrategie 
die alle toepassingsgebieden voor automatisering omvat, een kader 
schept voor de co8rdinatie van de automatisering in een organisa
tie. 

Toepassingsgebieden voor automatisering 

Besturingsprocessen: Bedrijfsprocessen: Produkten/diensten 

• beheersing • odministrotie • klontenservice 
• planning • kontoorwerk • informotieprodukten 
• befeidsvorming • fobricoge 

• disfribufie 

' 
I 

' lnformotiestrotegie 

' Aufomotiseringsbeleidi 

' Aufomotiseringspfan 

Fig 61 j{nformatiestrate~ie voqr aJ.le toepassings-
· · geb1eden van au omat1sermg. 

6.4. Bedrijfsmodellen 

Een informatie-architectuurplanning wordt gebaseerd op een analyse 
van de belangrijkste bedrijfsprocessen in een organisatie. Deze 
bedrijfsprocessen worden afgebeeld in een bedrijfsmodel. Uit de 
praktijkverkenningen blijkt echter dat de opstelling van een be-
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drijfsmodel dat als basis kan dienen voor hat antwerp van een 
systemenarchitectuur, veel moeilijkheden met zich meebrengt, zelfs 
in die organisaties waar men gebruik maakt van een van de stan
daardmethoden voor architectuurplanning. Wij concluderen daaruit, 
dat de informatieplanningmethoden op het punt van de bedrijfsmodel
lering verbeterd moeten worden. 

Voor een goed begrip van onze suggesties voor verbetering geven wij 
hier eerst de essentie van een bedrijfsmodel kort weer in een 
figuur 6.2. 

Hat grondvlak in daze figuur wordt gevormd door enerzijds de be
drijfsprocessen en anderzijds de gegevensklassen, die een rol 
spelen bij activiteiten binnen daze bedrijfsprocessen. Bedrijfspro
cessen kunnen worden onderscheiden in: 

primaire processen gericht op de klant; 
ondersteunende processen gericht op de primaire processen; 
regelende processen gericht op de beheersing van de primaire en 
ondersteunende bedrijfsprocessen; 
besturende processen gericht op planning en beleidsvorming. 

Het linker zijvlak in figuur 6.2 geeft aan welke functies of in
stanties (actoren genoemd) een rol spelen bij de diverse bedrijfs
processen. Deze rol kan bijvoorbeeld zijn: uitvoerend, besluit
nemend, co6rdinerend of adviserend. Vaak leidt een beschrijving van 
de organisatie met behulp van dit linker zijvlak tot verrassende 
inzichten over de feitelijke organisatiestructuur. 
In het achtervlak kan men aangeven welke actor uit hoofde van zijn 
rol bij de bedrijfsprocessen ge!nteresseerd is in bepaalde gege
vensklassen. Een uitgebreide beschrijving · van dit bedrijfsmodel 
hebben wij elders gegeven [6]. 

Een bedrijfsmodel zoals geschetst in figuur 6.2 wordt gewoonlijk 
door een planningteam opgesteld. Daarbij blijkt het hoofdprobleem 

Fig.6.2 Drie dimension 
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te z~Jn de keuze van een geschikt detailleringsniveau. Werkt men te 
globaal, dan kan men de werkelijke informatiestromen tussen de 
bedrijfsprocessen onvoldoende in kaart brengen. Werkt men te gede
tailleerd, dan raakt men al spoedig door de vele bomen het zicht op 
het bos kwijt. Bij een gedetailleerde analyse wordt bovendien de 
systematiscne documentatie van de analyseresultaten een probleem. 
Weliswaar zijn voor dat doel beschrijvingstechnieken ontwikkeld, 
zoals COS [7], SADT [8], !SAC-A-schema's [3], maar deze blijken bij 
het ontbreken van geautomatiseerde vastleggingstechnieken moeilijk 
hanteerbaar te zijn bij middelgrote en grate organisaties. De 
verdere ontwikkeling van geautomatiseerd documentatiegereedschap 
kan een oplossing bieden voor dit knelpunt. 

Een alternatieve of aanvullende oplossingsrichting kan zijn de 
ontwikkeling van referentiemode11en voor klassen van bedrijfspro
cessen. Men kan zich immers de vraag stellen, waarom een informa
tieplanningteam voor de opstelling van een bedrijfsmodel niet zou 
kunnen uitgaan van vergelijkbare situaties in andere organisaties, 
waarvoor al ooit een bedrijfsmodel is opgesteld. Wij gaan daarbij 
uit van de veronderstelling dat bedrijfsprocessen, bij organsiaties 
van een bepaald type, vergelijkbaar zijn. Zo heeft bet Nationaal 
Ziekenhuis Instituut een algemeen beschrijvingsmodel laten ontwik
kelen, dat als referentiemodel gebruikt kan worden door elk zieken
huis in Nederland, dat met informatieplanning wil beginnen (9]. Ook 
voor andere bedrijfstakken kunnen dergelijke referentiemodellen 
worden ontwikkeld. Zo heeft Van Rijn [10] een typologie opgesteld 
voor produktiebeheersingsprocessen met bijbehorende gegevens
klassen. 

Met behulp van een referentiemodel kan een informatieplanningteam 
doelgericht en effici@nt een bedrijfsmodel opstellen voor de eigen 
organisatie. Indien de referentiemodellen bovendien voor verschil
lende detailleringsniveaus zouden zijn uitgewerkt, kan bet plan
ningteam een voor de eigen situatie gewenst detailleringsniveau 
kiezen en dit consequent aanhouden. Verder onderzoek naar en ont
wikkeling van referentiemodellen zal een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan een verbetering van de methoden voor architec
tuurplanning. 

6.5. Systemenarchitectuur 

De methoden voor informatieplanning, die zich hoofdzakelijk bezig
houden met. bet antwerp van een systemenarchitectuur, zoals BSP, 
ISS, PRISMA en SDP (zie hoofdstuk 3.3), inventariseren de systemen 
nog steeds volgens de principes die door Blumenthal werden aangege
ven. Op basis van een beschrijving van de bedrijfsprocessen, worden 
de gegevensstromen tussen de bedrijfsprocessen en de gegevensklas
sen, die bij elk bedrijfsproces een rol spelen, in kaart gebracht. 
Het doel van deze inventarisatie is hoofdzakelijk, gelijksoortige 
gegevensverwerkende processen op te sporen en deze op basis van hun 
onderlinge samenhang tot informatiesystemen samen te voegen. Met 
deze benadering van de systeemontwikkeling voorkomt men weliswaar 
doublures in de programmatuur, maar men blijft daarbij hoofdzake
lijk uitgaan van overzichten, lijsten, schermindelingen, enz., die 
de verantwoordelijke functionarissen nodig vinden bij de huidige 
wijze van uitvoering en besturing van de bedrijfsprocessen. 

Uit de praktijkverkenningen blijkt dat men slechts voor gestandaar
diseerde en routine-matige processen in staat is, met behulp van de 
genoemde informatiestructureringsmethoden, een systemenarchitectuur 
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te ontwerpen. Vooral in organisaties waar de bedrijfsprocessen 
sterk aan veranderingen onderhevig zijn, of in projectmatige orga
nisaties, blijkt het ontwerpen van een systemenarchitectuur een 
knelpunt te zijn. Ook blijken de informatiesystemen voor planning
en besturingsprocessen op de diverse managementniveaus onvoldoende 
aan bod te komen bij toepassing van de bestaande informatieplan
ningmethoden. 

Een oplossingsrichting voor deze knelpunten zou naar onze mening 
kunnen zijn, een data driven invalshoek. Daarbij onderscheidt men 
consequent twee typen informatiesystemen, die we gegevensbeherende 
systemen en gegevensverstrekkende systemen zullen noemen. De sta
biele basis voor de toekomstige informatievoorziening wordt gevormd 
door de afzonderlijk te ontwikkelen gegevensbeherende systemen, die 
de relevante gegevens van een organisatie verzamelen, vastleggen en 
beschikbaar houden. Met behulp van de nieuwe (geautomatiseerde) 
gereedschappen voor systeemontwikkeling kunnen gebruikers(groepen) 
hun informatiebehoeften defini8ren en al dan niet met hulp van 
informatica-deskundigen, de gegevensverstrekkende systemen ontwik
kelen. Dit zal naar onze mening vooral voor de informatievoorzie
ning ter ondersteuning van de planning en besturing van de be
drijfsprocessen, een uitko~st kunnen bieden. De achterstand in de 
systeemontwikkeling is juist op die gebieden het grootst. Omvang
rijke gegevensverstrekkende systemen ter ondersteun~ng van uitvoe
rende bedrijfsprocessen en de systemen voor routine-matige rapper
taring aan het management, kunnen waarschijnlijk effici8nter door 
een systeemontwikkelingsafdeling worden ontworpen of extern worden 
toegeleverd. Het gebruik van makkelijk aanpasbare standaardprogram
matuur en prototyping [11, 12] maakt het mogelijk, om in samenspel 
met de gebruikers tot de gewenste gegevensverstrekking te komen. 

De planning op het niveau van de systemenarchitectuur is bij een 
data driven benadering hoofdzakelijk gericht op de gegevensbeheren
de systemen en op het ontwerp van een infrastructuur, waarbij het 
mogelijk is de gegevensverstrekkende systemen deels te laten ont
wikkelen door de gebruikers zelf. Voor een blauwdruk van deze 
infrastructuur verwijzen wij naar Martin [13, blz. 141]. Bij het 
ontwerp van een data driven systemenarchitectuur ligt het accent op 
de gegevensbeherende systemen waarmee de belangrijkste gegevens
klassen in een organisatie worden verzameld, vastgelegd en onder
houden. De volgorde voor de ontwikkeling van deze systemen wordt 
be!nvloed door het relatieve belang dat de verschillende gegevens
klassen hebben voor een succesvol functioneren van de organisatie. 
Om dit relatieve bedrijfsbelang te kunnen vaststellen is een globa
le inventarisatie nodig van het huidige en het in de toekomst te 
verwachten gegevens-gebruik per gegevensklasse. 

In de informatie-architectuurplanning zal men bij de hiervoor 
geschetste benadering, enerzijds minder aandacht besteden aan de 
afbakening van toepassingssystemen, maar anderzijds meer richtlij
nen moeten gegeven voor standaardisatie van programmeringsgereed
schappen voor het gegevensbeheer en voor de aanschaf van technische 
faciliteiten voor gegevensverwerking en -communicatie. Ook de 
organisatie van de gehele informatievoorziening zal bij de planning 
meer aandacht moeten krijgen, omdat de verantwoordelijkheid zowel 
voor de ontwikkeling, als voor het beheer en onderhoud van de 
informatiesystemen, verspreid zijn over de gehele organisatie. Voor 
de co6rdinatie van deze gespreide information resources is de 
installing van een gezaghebbende functie voor het informatie
management onmisbaar. 
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6.6. Decompositie 

Decompositie van de gehele informatievoorziening in afzonderlijk te 
ontwikkelen informatiesystemen, speelt een rol op het niveau van de 
informatie-architectuurplanning. Bij de informatiestrategieplanning 
kan men zich naar onze mening beperken tot een globale afbakening 
van informatiegebieden, waarvoor een informatiearchitectuur ontwor
pen moet gaan worden. De methoden voor informatiestructurering (zie 
hoofdstuk 3.3) hanteren bij de decompositie hoofdzakelijk bet 
criterium minimaliseren van de gegevensstromen tussen de informa
tiedeelsystemen. Uit onze praktijkverkenning blijkt echter dat deze 
decompositie vaak een knelpunt vormt bij informatieplanning. De 
informatiesystemenarchitectuur zoals die in het informatieplan is 
vastgelegd, blijkt bij de concrete ontwikkeling van deze systemen 
gewijzigd te moeten worden, zowel om praktische, als om fundamen
tele redenen. Soms blijkt de informatische samenhang tussen de 
bedrijfsprocessen in werkelijkheid anders te zijn dan het planning
team veronderstelde. In andere gevallen zijn er tussen het moment 
van planning en implementatie veranderingen opgetreden in de uit
voerings- of besturingswijze van de bedrijfsprocessen. De meeste 
problemen doen zich echter voor bij de afbakening van de manage
mentinformatiesystemen. 

De hiervoor genoemde wijze van decompositie is naar onze mening nog 
steeds gebaseerd op een architectuur concept waarbij men verbindin
gen (interfaces) bouwt tussen gegevensverzamelingen van de diverse 
toepassingssystemen. Dit bouwen van verbindingen is een moeizaam 
ontwikkeling van een reeks informatiesystemen, de inhoud van deze 
systemen zodanig te defini@ren, dat het gegevensverkeer tussen de 
afzonderlijke systemen minimaal wordt. De noodzaak voor deze wijze 
van decompositie vermindert ons inziens sterk, zodra men kiest voor 
een data driven systeemontwikkeling (zie paragraaf 6.5). De infor
matische relaties tussen de informatiedeelsystemen, in bet bij
zonder tussen de daarbij behorende gegevensverzamelingen, zijn dan 
immers van minder belang, terwijl de relaties tussen bedrijfs
processen en gegevensbeherende systemen centraal komen staan. 

Verwijzend naar figuur 6.2 merken wij op, dat men bij deze data 
driven benadering, de gegevensbeherende en de gegevensverstrekkende 
systemen niet gelijktijdig clustert in het grondvlak. Het grond
vlak geeft een basis voor de architectuur van de gegevensbeherende 
systemen. De gegevensverstrekkende systemen, waartoe ook de manage
mentinformatiesystemen en beslissingsondersteunende systemen gere
kend worden, kan men in het achtervlak afbeelden. Deze systemen 
regelen immers het gegevensverkeer tussen de beschikbare gegevens 
uit de diverse gegevensklassen en de 'actoren' die de bedrijfs
processen plannen en beheersen. 

Voor een decompositie van het gehele gegevensbeheer, in afzonder
lijk te ontwikkelen gegevensbeherende systemen is een gegevens
analyse op het detailleringsniveau van entiteittypen en attribuut
typen noodzakelijk. Een dergelijk gedetailleerde analyse is voor 
een organisatie van enige omvang slechts uitvoerbaar met geautoma
tiseerde hulpmiddelen. Welke criteria voor deze decompositie gehan
teerd kunnen worden is een boeiend onderwerp voor verdere studie. 

6.7. Aanbeveling voor verder onderzoek 

Met de 
hebben 

resultaten van ons onderzoek hopen wij een bijdrage te 
geleverd aan de ontwikkeling van methoden voor informatie-
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beleidsvorming en planning. Uit onze verkennende studies blijkt dat 
er in de praktijk behoefte is aan aanvullingen en verbeteringen van 
de bestaande methoden. Voortzetting van het bedrijfskundig onder
zoek is naar onze mening het meest zinvol voor de volgende thema•s: 

metboden en technieken voor het modelleren van bedrijfs
processen, in het bijzonder de ontwikkeling van richtlijnen 
voor het detailleringsniveau, de ontwikkeling van geautomati
seerde hulpmiddelen voor analyse en documentatie van de gege
vensstructuur voor een gehele organisatie en de ontwikkeling 
van referentiemodellen; 
ontwikkeling van ricbtlijnen voor bet ontwerpen van een syste
menarchitectuur, in het bijzonder gericht op een informatie
voorziening met een sterk accent op het beheer van 
gemeenschappelijke gegevens ; 
de gevolgen van de ontwikkelingen in de informatietecbnologie, 
in het bijzonder voor het informatiebeleid, voor het automati
seringsbeleid en voor de algemene bedrijfsstrategie van een 
organisatie. 

De resultaten van deze studie geven een eerste aanzet voor het 
onderzoek van genoemde bedrijfskundige thema•s. Veel werk zal nog 
verricht moeten worden. 
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APPEND XX 

BValuatie van informatieplanninqprojecten 

In deze appendix zijn uitvoeriger dan in paragraaf 3 van hoofdstuk 
5, de uitkomsten van een evaluatie van twint~g informatieplanning
projecten in tabelvorm weergegeven. De kenmerken en knelpunten zijn 
per project (l tot en met 20) weergegeven in de tabellen 5.6 tot en 
met 5.13. De totaalkolom is ook in de verkorte tabellen in hoofd
stuk 5 weergegeven. De projecten verschillen onderling opvallend in 
aanpak en knelpunten. Algemene conclusies zijn hieruit echter niet 
te trekken, gezien het kleine aantal projecten en de verschillen 
tussen de organisaties. 

AANLEIDINGEN 
PRQJECTEN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121131"115 16 17 1819 20/0iocl 

1 ~'ft:::/J~P''fnt:/'..Jelfg'~lf£rfJ%he •• • • • • ·!·. • • • • • • • • • • 19 

20ntbreken van integrotie de<iitsystemen • • • • • • • • • • • • • 13 

3 Verondering in deorganisafie en/of •• •I :m. • • • t 
10 besturing 'OOorvon 

4 Ontbreken selecfiecrilerio voor • • • • .I • 9 oufomotisering 

5 Vl:rouderde geoulomotiseerde systemen • . .. :j¢, 6 Efficiency 1>0n registratie>f! processen • • • 
Onvoldoeni:Je belrokkenheid.K~n het top- • • • 7 monagemenl bij outomollseringsbe/eid 

8 0ncluideljjke verontwoordehjkheden 
\WI' de mtormotievoorzieninq • • • • 4 

9stralf!gische herorientafie voor de 
'gehele organisat1e • • • 3 

10~tijkheden van nieuwe 
m matietechnologie • • • 3 

Tabel 5.6: Aanleidingen voor inlormalieptanning 

DOELEINDEN 
PROJECTEN 

1 
2rn5 6 

7 8 

· ·r1rr 
15 16 17 18 19 20 tolaa 

1 
Prioriteitsstelling vaar • • • • • • • • • • • • • 18 oulamatiseringsprojecten 

2 Befere afstemming info-voorziening • • • •I• • • • • • • • • • • 17 op de bedrijfsvaering 

3 Integra tie von informatiedeelsyslemen • • • • • • • • •• • • • • • • 16 

4 Ver/1:/i/:Jf,, Kill dl! management- • • • • ·~ • • • • • • 12 in ~evoorztemng 

Gem&enschOppelijke gegevens-
5 verzame/ingen delinieren •i • • • • • I • • • • 10 

6 Verbetering van hel primoire •i• • • • • •• • • 10 bedrijfsproces 
r;B~tere beheersing von de systeem- I· • • • • • • • 8 on twikkeling 

8 J:ifJr"J%o"f~!:i(;';3~9=hin de • • • • • • 6 

Tobel. 5.7: Doe/en voor informotieplonning. 
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PROJ£CTEN 
WERKINGSG£81£0 

II 14!15!15 17,18 19 2altotaol 2 3 ' 5 6 7 8 9 10 71 1213 

I. Uilvoerinq von bedriifsprocessen •• •• • • • • • • • • • •1•1•. •I• •I 20 
2. Beheersing von bedrijfsprocessen • • • • • • •• • • • ··m· • • 19 
3.Finonciele odministrolie • • • • • • • • • • • • •I t4 
.4J>tonningprocessen • • • • • • • • I • •• I 11 

5. Kontoor- arbeid • •• • • • #t I • •I 9 
6. Dala-communicatie • • • • • .. • •I 7 
Z Ontwerpen-en fobricogeprocessen • • • •I t. I 

Tabel S.Bc Werkgebied von informatieplonning 

PROJ£CTEN I AANDACHTSPUNTt::." 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Systeemofbokening en somenhona • • • • • • • • 
2.Autamotiseringsprojeclen • • • • • • • • -
3.0rganisolie von de inlormatieKXJrziening . • ••• • • • • 
I.Somenhong met algemeen II plan • • • • • 
5.lnformolieslroteg,@ • • 
Tobel 5.9: Aondochfspunten bij infOrmotieplanning 

M£THOD£N 

Slonctaardmethoden 

1.BSP 
2.155 
3SDP 
!..Method 1 

6. A£G/Telefunken 
7.ISAC 

S.Jnventorisatie gebruikerswensen 

Tobel5.10Gehonteerde mefhoden voor informotieplonning 

2 Verwochte verbetering in de 
· bedflj fsvoeri 

3.Beschikbore ontwikkelingscopociteit 

4 %~~g~'l,r~n gebruikersgraepen/ 

5 
Afhankelijkheid von gegevens

. verzamelmgen 

6 
Maeilijkheidsgraad systeem
ontwrkkeling 

7 Automatiseringsgroad hUidige 
1nfarmoflesysfemen 

Tabe/5.11 Criteria voar pribrileitsslelling 

9 10 11 12 13114 15 16 17 18 19 20totaall 

:. •I• • • • • • • 17 

• • . ' . •'• 14 

• • I • • • t3 I 
• • I • • 9 I .. I • • s I 



Tabel 5.12: Organisalie van !Jet planningproces 

Tabel 5.13: Knelpunlen biJ informafieplonnmg 

KNELPUNTEN 

vervolg van: Tabel 5.13. Kne/punten bij informalieplanning. 
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SUMMARY 

STRATEGIC PLANNING FOR INFORMATION SERVICES 

This thesis gives an analysis of methods for developing policies, 
strategies and plans for information services within a business 
environment. The current attention in literature and in practice 
for information strategy planning, results from the problems faced 
by many organizations today, i.e.; 

shortage of application analysts and systems programmers, 
keeping pace of technological changes, 
growing backlogs in the number of planned applications for 
management information systems, 
the lack of integration between applications and related tech
nologies of telecommunication, office automation and transact
ion processing. 

The solution of these problems is a challenge of strategic import
ance to organizations, especially to those organizations where the 
excellence, creativity and flexibility of the information systems 
will determine the products and services, their quality and cost 
structures, and the speed of responsiveness to the changing market 
conditions. 

The research for this thesis was started by a review of literature 
on information systems and information resource management. on this 
basis, an investigation of twenty projects for planning the infor
mation services in practice was carried out. The literature review 
resulted in_a description of two types of methods, i.g. methods of 
information strategy planning, and methods of information systems 
masterplanning. Several methods of information strategy planning 
are described in chapter 2. These methods mainly address the pro
blem of the necessary interdependence between the information 
services and the actual objectives, strategy and structure of an 
organization. 

A wide range of methods for planning the development of inter
related information systems is described in chapter 3. Some methods 
address the decomposition into subsystems which can be developed 
separately based on an overall framework. Other methods address a 
long-range planning for organizational information services. 

Chapter 4 presents a framework for analyzing and comparing the 
elements of the information stategy planning methods described in 
chapter 2 and 3. These elements are clustered in three hierarchical 
overlaping planning levels, 

information strategy planning, 
information architecture planning, 
information project planning. 

Each planning level adresses five different planning aspects, 
the correspondence between information and organization, 
integration, 
design and development, 
infrastructure of technical means and methods, 
organizational structure of the information services. 

Each aspect can be viewed with regard to a different planning ho
rizon (long-, medium,- and short-term). 
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This framework can also be used as a checklist for selecting the 
activities required in a specific information planning project to 
be performed by an organization. Different methods for different 
situations are recommended. The important characteristics of infor
mation planning situations are identified by some continqency 
factors, which are related to types of organizations and types of 
information services. 

Chapter 5 presents the results from an investigation of information 
planning practices. The evaluation of twenty projects is compared 
with similar results from investigations performed by other re
searchers. The problems experienced with the methods described in 
this chapter present an insight into the applicability of those 
methods and the needs for their improvement. Finally this thesis 
qives some recommendations for further investigations by academic 
researchers and practitioners. 
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voor de baoordeling en verb~tering v~n bestaande methoden voor 
inform~tieplanning is een referentiekader onmisbaa~~ De ontworpen 
in r:oc1o.~ t iepl<ttmingpyramide il'l di t proefschrift ( zie hoofdstt)k: 4) 
bj~dt zo'n referentiek~der. 

II 

J)O(>t' itlformutieJ?:\<inning kal'! men de creativit~it van sy!>teemontwer~ 
porm gcrichter aanwencten Gl'! daardoor hun produktivitelt en etf~c
tivit.;eit vergroten (ode nooto<>tuk < van dit pJ:oefschrift). 

III 

Informatie, de laatste jaren ontdekt als een vierde produktiefaotor 
nailst gTonostoffen, <>cbeict en k11pi taal, neemt deSondank.s nog ~en 
ondergewaardeerde pl~ats ln bij de ~trategische planning van orga
nLnties (zi~ hoot<:lstuk '; van ctit proefschritt), 

IV 

In organi.:.-.aties w<J.ar i.nformatie van primair st:r-ategi:sch b~lang is 1 

diol'!t ds directie zelf verantwoordelijk te z~jn voor de kwal~teit 
van de il'lfcrmatievoorziel'lirtg. Xn andere or~anisaties kart de7,e 
verantwoordelijkheid geoelegeerd worden aan eel'! informatiemanager 
die rechtstreeks onder de directie res~ortee~t (zie hcofdstuk 4 van 
rlit proefschrift), 

v 

voor een ontwikkeling van managementinfo~matiesystemen met ~ehulp 
v~n (vierde generatie) ontwikkelingsgereedschappcn, is een conse
quent onctcrsoheid tus~cn gegevensbeherende en ge~evensvorstrekkende 
systemen, zeer gewenst (zio hccfdstuk 6,5 van dit proefschrift). 

VI 

Bij de informatievoorziening ten behoeve van het managcmel'!t dient 
rnGn gegevens ever de aspcct~li. tijd, kw~liteit~ hoeveelheid ell. 
economische waarde in hun onderlinge v~rband aan het management te 
pres~nteron. 

VII 

De beleidsg~richte herori~ntatie van de bcdrijfseconomie, waarvoor 
Traa:= ple.it, leidt noodzakelijkerwijze tot een bedrijfseconomisch 
q~):ichte bedt:ijfskunde, zeals die al jaren bestaat buitel'! de econo
mis~ha faculteiten. 

n.a.v.: L.Traas, Bestuurlijke - versus neo - klas~ 
sie~e bcdrijfseconom~e, in: De Accountant, 
rnei 19A5-

VIII 

nnor uit bezt!inigingsoverwegingen de fil'lartciering van hot weten
schappelijk onderzoek in greta mate afhankelijk te maken van con
tn\cten roet bedrijven en instellingen, kan de vereiste openbaarheid 
van onderz.ock in het ged.r:-ang komen. 



IX 

Het pleidooi computers te introduceren op een basiss~hool, met als 
argument dat alle kinderen er later mee te rnaken krijgen, verliest 
aan geloofwaardigheid, zodra men het woord 'computers' vervangt 
door auto's, telefoons, typernachines, huishoudelijke apparatcn, 
enz. 

X 

~nformatiebeleid en informatieplanning dienen als verplichte onder
werpen opgenomen te worden in een programma voor voortgezette 
educatie van registeraccountants. 

n.a.v.: ontwerp meningsuiting: voortgezette eduoatie 
voor registeraccountants, Nederlands Insti
tuut van Registeraocountants, juli 1985. 

XI 

Een sottwarehOI,lse dat zich 'hoofd~<llkelijk bezig houdt met hot ver
huren van autornatiseringspersoneel, kan een eigen rnarkt cre~ren, 
door goed opgeleide inforrnatioi bij andere organisaties ~eg te 
kopen en de~e vervolgens, veelal langdurig en winstgevend, in te 
zetten bij diezelfde organisaties. 

XII 

Een tweede fase opleiding tot bedrijfskundig onderzoeker in de 
technische bed~ijfakunde, is een nood~akelijke voorwaarde voor de 
ontwikkeling van de>;e relatief jonge interdisciplinair'e wetenschap. 
De voor9estelde hono~e~ing van assistenten in opleiding (de zoge
naarnde A.I.O's) op het niveau van het minirnumloon veer eenentwin
tigja~igen, maakt het ecnter voor bedrijfskundig ingenieurs met een 
eerste-fase opleiding, financieal onaantrekkelijk een tweede-fase 
opleiding tot bedrijfskundig onderzoeker te volgen. 

n.a.v.; wetsvoorstel aanpassing vorrogeving tweede
fase W.O. (l9SS); zitting Tweede Karner 
19134/S:;i, 19105. 

XIII 

De voordelen van de energiebesparing die de THE de laatste jaron 
heeft gerealiseerd door hat peraoneel en de studenten enkele daqen 
per jaar in de kou te laten ~itten, wegen niet op tegen de nadelen 
ervan (zeals vermindering van arbeidsmotivatie, toaname van het 
ziekteverzuim, thuiswerken). 

nv 

Een manager die zich bij het besturen van een organisatie hoofd
zakelijk baseert op de finanoi~le verslaglegging, loopt soortge
lijke risico's als een automobilist die bij het besturen van zijn 
auto, slechts ~ijn aohteruitkijkspiegel in het oog houdt. 


