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VOORWOORD 

Dit boek gaat over de ontwikkeling van de informatievoorziening in organi
saties. Uitgangspunt daarbij is de optiek van management. Het proces dat in 
organisaties in gang wordt gezet om strategieen te formuleren en plannen op 
te stellen, wordt in dit boek informatieplanstudie genoemd. Steeds vaker 
wordt voorgesteld om bij informatieplanstudies op meer gestructureerde wij
ze gebruik te maken van opgedane ervaringen in andere situaties/organisa
ties. Een manier om dat te doen is ervaringen vastleggen in referentiemodellen. 
In dit boek worden verschillende typen referentiemodellen beschreven en 
worden voorbeelden gegeven van referentiemodellen die toegepast kunnen 
worden bij onderdelen van een informatieplanstudie. 

Informatieplanstudies en referentiemodellen zijn de twee hoofdonderwerpen 
van dit boek. De titel van dit boek verwijst daar op twee manieren naar. In 
de eerste plaats belicht de titel het concept informatieplanstudie, dat model 
staat voor de realisatie van strategieen en plannen voor de ontwikkeling van 
de informatievoorziening in organisaties. In de tweede plaats verwijst de titel 
naar het nut van referentiemodellen bij informatieplanstudies. 

Niet aileen bij informatieplanstudies is het zinvol om gebruik te maken van 
reeds opgedane ervaringen en inzichten. Ook bij deze studie heb ik hiervan 
dankbaar gebruik gemaakt. Daarbij doel ik niet op referentiemodellen maar 
op personen die mij in de afgelopen jaren met raad en daad hebben bijge
staan. Op de eerste plaats wil ik prof. dr. T.M.A. Bemelmans en prof. dr. 
].A.M. Theeuwes noemen, promotoren bij deze studie. Hun enthousiasme en 
belangstelling, aangevuld met hun brede ervaring met informatiestrategie
formulering en informatieplanning, heb ik steeds als een enorme stimulans 
ervaren. 
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Hoofdstuk 

1 OPZET VAN DE STUDIE 

1.1 Inleiding 

Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van een adequate infor
matievoorziening die afgestemd moet zijn op de bedrijfsvoering van een 
organisatie. Om te kunnen voorzien in informatie maken organisaties 
gebruik van informatietechnologie. Aangezien de ontwikkelingen op het 
gebied van die tecbnologie elkaar snel opvolgen en organisaties steeds in 
ontwikkeling zijn, wordt duidelijk dat een adequate informatievoorziening 
niet vanzelf ontstaat. Zich wijzigende behoeften in de bedrijfsvoering en de 
komst van nieuwe informatietechnologieen maken het noodzakelijk om 
continu aandacht te besteden aan informatievoorziening. 

Gedurende lange tijd heeft de ontwikkeling van de informatievoorziening in 
veel organisaties op ad hoc basis plaatsgevonden. Hierdoor zijn onder andere 
systemen ontstaan die bij oplevering al overbodig waren en zijn systemen 
ontstaan die niet op elkaar aansluiten: de zogenaamde 'eilandjes van auto
matisering' [Bemelmans83, pag. 30]. Om dit soort problemen te voorkomen 
en/of op te lassen is de laatste jaren duidelijk geworden dat de ontwikkeling 
van de informatievoorziening gestructureerder aangepakt moet worden. Om 
dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat doelstellingen, uitgangspunten 
en randvoorwaarden worden geformuleerd voor de informatievoorziening 
en dat plannen worden gemaakt om dit te realiseren. Het eerste wordt in de 
praktijk vaak informatiestrategie of informatiebeleid genoemd, het tweede 
informatieplan. 

Informatiestrategieformulering en informatieplanning zijn het onderwerp 
van deze studie. Hiermee wordt door management richting gegeven aan de 
ontwikkeling van de informatievoorziening in een organisatie. In dit hoofd
stuk wordt de opzet van deze studie belicht. Daartoe komen in paragraaf 1.2 



2 Opzet van de studie · 1 

enkele termen aan de orde die in het vervolg van dit boek veel worden 
gebruikt. In die paragraaf wordt tevens het onderwerp van deze studie nader 
belicht. Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 beschreven wat de belangrijkste 
aanleiding, probleemstelling en doelstelling van deze studie zijn. Daarna 
volgt een korte uiteenzetting over de opzet van dit boek. 

1.2 Informatievoorziening in organisaties 

In deze paragraaf wordt de betekenis van enkele veel gebruikte termen 
toegelicht zoals informatievoorziening, informatiesysteem, informatietech
nologie en informatieplanning. Naast een beschrijving hiervan wordt aange
duid wat de betekenis en plaats hiervan is in organisaties. De term organisatie 
wordt in dit boek overigens gehanteerd als verzamelnaam voor allerlei 
soorten en vormen van bedrijven, instellingen, overheidsinstanties, etc. 

1.2.1 Informatiesystemen 

Organisaties kunnen worden opgedeeld in drie deelsystemen [Blumen
thal74]. Deze deelsystemen en de relaties daartussen zijn in figuur 1-1 sche
matisch weergegeven. Het betreft: 

I 

• een transformatiesysteem; 
• een beslissingssysteem; 
• een informatiesysteem. 

Het transformatiesysteem is gericht op de totstandkoming van produkten 
en/of diensten en omvat de primaire processen van een organisatie. Voor 
een industrH~le organisatie kunnen bijvoorbeeld research & development, 
inkoop, produktie, logistiek, verkoop, distributie en service tot de primaire 
activiteiten behoren. Bij een ziekenhuis zijn onderzoek en behandeling, 
medische hulpverlening, opname en verpleging primaire functies [Geurts-de 
Haas8S]. Bij een bank kunnen dat activiteiten zijn zoals vermogensbeheer, 
kredietverlening, betalingsverkeer en valutahandel. 
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Figuur 1-1: Relaties tussen transformatie-, beslissings- en informatiesysteem 

Het beslissingssysteem dient ter besturing van de primaire processen (het 
transformatiesysteem). Het kan worden onderverdeeld in tenminste drie 
niveaus, namelijk beheerscentra, besturingscentra en een beleidscentrum 
[Bemelmans87]. De piramide uit figuur 1-1 representeert de niveaus uit het 
beslissingssysteem. 

Het informatiesysteem van een organisatie om vat in de breedste betekenis van 
het woord het geheel van activiteiten, faciliteiten en procedures waarmee 
een organisatie haar informatiebehoeften tracht te vervullen. Het informatie
systeem in een dergelijke brede betekenis wordt meestal aangeduid met het 
begrip informatievoorziening. 

De activiteiten betreffen aile werkzaamheden die nodig zijn voor de vastleg
ging, opslag, verwerking en verstrekking van de gewenste gegevens. De 
faciliteiten hebben betrekking op de hulpmiddelen die bij de voornoemde 
activiteiten worden ingeschakeld. Hierbij kan gedacht worden aan person eel, 
financH~le middelen en materiele middelen. Overigens wordt opgemerkt dat 
die materiele middelen niet uitsluitend automatiseringstechnisch van aard 
hoeven te zijn zoals computers, printers, netwerken, systeemsoftware en 
applicatiesoftware. Onder middelen vallen eveneens kaartenbakken, archief-



4 van de studie · 1 

kasten, planborden, etc. De procedures en werkvoorschriften zijn tenslotte 
nodig om op gestructureerde wijze gegevens te verzamelen, vast te leggen, te 
verwerken en te verstrekken. 

Uit figuur 1-1 en de toelichting van de belangrijkste elementen daaruit is 
duidelijk geworden dater een relatie bestaat tussen het informatiesysteem en 
het beslissingssysteem. Beschikken over betrouwbare, volledige en tijdig 
verstrekte informatie is van groot belang voor allerlei beslissingen in een 
organisatie. Informatie moet zijn toegespitst op het besluitvormingsproces 
dat aan de orde is. De aandacht voor informatievoorziening neemt de laatste 
jaren dan ook gestaag toe binnen organisaties. 

Ten behoeve van een besluitvormingsproces zijn doorgaans zowel interne als 
externe gegevens nodig (zie figuur 1-1). De verhouding daartussen is in de 
praktijk afhankelijk van het niveau in het beslissingssysteem. Bij strategische 
beslissingen, zoals ·de keuze van de vestigingsplaats van een distributiecen
trum, spelen externe gegevens verhoudingsgewijs een grotere rol dan bij 
operationele beslissingen, zoals de detailplanning voor de produktie. Ook de 
verhouding tussen informele en formele gegevens is afhankelijk van het 
niveau in de beslissingshU~rarchie. Bij bijvoorbeeld dagplanning in de pro
duktie is men gebonden aan formele interne regelgeving, terwijl de keuze 
van een nieuw produkt-/dienstassortiment veelal gebaseerd zal zijn op 
inzichten en gevoelens, ingegeven door gesprekken, berichtgeving in de 
media, macro-economische prognoses e.d. 

Hiermee wordt duidelijk dat het beslissingssysteem van grote invloed is op 
het informatiesysteem. Door de toenemende behoefte aan informatie bin
nen beslissingssystemen is de omvang en complexiteit van informatiesyste
men in veel organisaties toegenomen. Hierdoor is er een noodzaak ontstaan 
voor een meer beheersbare en gestructureerde informatievoorziening. De 
complexiteit van de informatievoorziening wordt, zo blijkt uit het voorgaan
de, grotendeels bepaald door de complexiteit van het beslissingssysteem. 

In het voorgaande is het begrip informatiesysteem vooral beschouwd als 
abstract systeem dat als zodanig te onderscheiden is binnen een organisatie 
naast een transformatie- en beslissingssysteem. Er werd derhalve niet een 
specifiek informatiesysteem mee aangeduid, zoals een personeelsinformatie
systeem of een marketing-informatiesysteem. Ook in het vervolg van dit 
boek zal het begrip informatiesysteem dikwijls in deze ruime betekenis van 
informatievoorziening gebruikt worden. Daarnaast wordt de term informa
tiesysteem in engere betekenis gehanteerd, zoals het informatiesysteem voor 
voorraadbeheersing, voor facturering etc. Dit is zeker in de praktijk veel 
gebruikelijker. In engere betekenis kan een informatiesysteem worden 
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omschreven als een systeem voor invoer, opslag, verwerking en verstrekking 
van gegevens, al dan niet geautomatiseerd, ten behoeve van een specifiek 
onderdeel van het beslissingssysteem. 

Als wordt gesproken over informatiesystemen, worden eigenlijk gegevensver
werkende systemen bedoeld. Gegevens zijn feiten of begrippen, weergegeven in 
een vorm die geschikt is voor communicatie, interpretatie en verwerking. Of 
een gegevensverwerkend systeem daadwerkelijk informatie Ievert, wordt niet 
bepaald door de zendervan gegevens (een systeem of degene die de gegevens 
verstrekt), maar door de ontvangervan gegevens (een gebruiker, bijvoorbeeld 
een manager). Informatie is de kennis die een ontvanger ontleent aan gege
vens. Of verstrekte gegevens bij een gebruiker inderdaad meer kennis teweeg 
brengt, is niet aileen van het kennisniveau en de belangstelling van de 
gebruiker afhankelijk maar tevens van de nieuwswaarde en de actualiteit van 
de gegevens. · 

In de ware zin van het woord is het derhalve niet mogelijk om informatie
systemen te ontwikkelen. Hoe beter een gegevensverwerkend systeem door 
de ontwerpers wordt afgestemd op de gebruikers, des te groter is de kans dat 
deze gebruikers zo'n systeem als zinvol ervaren en daar informatie uit put
ten. Omdat in de dagelijkse praktijk het woord informatiesysteem wordt 
gebruikt in plaats van gegevensverwerkend systeem wordt dat in het vervolg 
van dit boek ook gedaan, zij het met de hiervoor genbemde kanttekening. 

1.2.2 Informatietechnologie 

In de vorige subparagraaf is onder andere aangegeven dat er door een toe
nemende complexiteit van beslissingssystemen in organisaties een groeiende 
belangstelling bestaat voor informatievoorziening. Ontwikkelingen op het 
gebied van de informatietechrtologie zijn eveneens een oorzaak voor de 
groeiende belangstelling voor informatievoorziening binnen organisaties. 
Vandaar dat hier kort wordt toegelicht wat in dit boek onder informatie
technologie wordt verstaan. 

De term informatietechnologie heeft zijn oorsprong aan het eind van de 
jaren vijftig. Leavitt en Whisler schreven destijds over de nieuwe technolo
gie: 'The new technology does not yet have a single established name. We 
call it Information Technology' [LeavittSS]. Zij constateerden toen al dat de 
structuur en processen van veel organisaties zouden veranderen als gevolg 
van deze technologie. Sindsdien is de term informatietechnologie ingebur
gerd, waarbij velen er een eigen betekenis aan hebben toegekend. Zo wordt 
informatietechnologie soms beperkt tot de techniek aileen, zoals hardware 
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en software. Informatietechnologie wordt in dit hoek beschouwd als de kennis 
en methoden om informatietechniek zinvol toe te passen en te gebruiken bij 
de inrichting van de informatievoorziening binnen organisaties. Qua infor
matietechniek kan gedacht worden aan computertoepassingen, geheugen
technieken, communicatietechnieken, kantoorautomatisering, maar ook aan 
traditionelere technieken als microfiche en -film en archiveringshulpmid
delen. 'Informatietechniek kan zeer wei worden omschreven als het schep
pen van een nieuwe bruikbaarheid om aan de informatievraag te voldoen en 
informatietechnologie als aile vormen van bezinning hierop' [Nielen88, pag. 
11.1-5]. 

Informatietechnologie is aanvankelijk vooral ingezet bij de ondersteuning 
van besturingsprocessen c.q. het beslissingssysteem in organisaties. De 
laatste jaren zijn daamaast andere toepassingsgebieden ontstaan voor infor
matietechnologie. In grote lijnen zijn drie toepassingsgebieden te onderken
nen voor informatietechnologie, namelijk: 

• Besturingsprocessen. Toepassingen op dit gebied zijn bedoeld ter ondersteu
ning van het beslissingssysteem. Automatisering van de bestuurlijke 
informatievoorziening wordt aangeduid als bestuurlijke automatisering. 

• Primaire bedrijfsprocessen. Toepassingen hiervoor besturen de automatische 
uitvoering van processen in het transformatiesysteem zoals fabricagepro
cessen, distributieprocessen, etc. Automatisering van dit gebied wordt 
aangeduid met procesautomatisering. 

• Produkten en diensten. Toepassingen op dit gebied zijn gericht op toevoe
ging van waarde aan produkten en/of diensten van een organisatie door 
in passing van informatietechnologie. Dit wordt produkt-/dienstautomati
sering genoemd. 

Bestuurlijke automatisering is het oudste toepassingsgebied van automati
sering. De toepassingen richtten zich aanvankelijk op de uitvoering van 
rekenintensieve berekeningen. Vervolgens, in de jaren zestig, probeert men 
administraties te ondersteunen met behulp van computers. Dit is immers de 
periode waarin het mogelijk werd computers in te zetten als gegevensver
werkende machine. In die tijd doet het begrip administratieve automatisering 
haar intrede. Het accent van de informatiesystemen uit die periode ligt op de 
registratie van gegevens (registratieve systemen). 

In het begin van de jaren zeventig worden steeds vaker volledige bedrijfs
processen geautomatiseerd. Men ontwikkelt informatiesystemen voor de ver
werking van gegevens volgens gestructureerde en geformaliseerde procedu
res. Vooral die processen die herhaaldelijk uitgevoerd moeten worden zoals 
salarisberekening, zijn uitermate geschikt voor deze vorm van automatise-
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ring (gestructureerde beslissingssystemen). Daarnaast probeert men om 
management informatiesystemen te ontwikkelen, waarbij de gegevensver
werking gericht is op ondersteuning van beslissingen op alle niveaus binnen 
een organisatie. 

In de jaren tachtig spreekt men niet meer van management informatiesys
temen maar van beslissingsondersteunende systemen ofwel Decision Sup
port Systems (DSS). Daaraan gerelateerde begrippen als kennis- en expertsys
temen doen hun intrede. In de toekomst (jaren negentig) zal men naar ver
wachting veel meer uitgaan van individuele behoeften van werknemers. De 
personal computer zal een multifunctioneel werkstation worden, dat ver
schillende taken gelijktijdig kan uitvoeren. Zo'n systeem zal dan aan moeten 
sluiten op het werk van een individu, namelijk [Bemelmans88]: 

• administratief werk (verzamelen, bewerken, opslaan en verzenden van 
gegevens); 

• secretariaatswerk (tekstverwerking, agendaplanning, e.d.); 
• professioneel werk (maken van plannen, ontwerpen van produkten, 

analyseren van resultaten); 
• bestuurlijk werk (management). 

Vanzelfsprekend voeren verschillende typen medewerkers andere werkzaam
heden uit, waardoor de accenten in deze persoonlijke systemen zullen ver
schillen. Een secretariaatsmedewerker voert andere werkzaamheden uit dan 
een manager en zal daarom andere behoeften hebben en andere eisen stellen 
aan zo'n systeem. Deze ontwikkeling wordt ook wei aangeduid als kantoor
automatisering. Vanuit de hier beschreven optiek is kantoorautomatisering 
niets nieuws naast administratieve en bestuurlijke automatisering. Kantoor
automatisering is een meer ge'integreerd concept voor die administratieve en 
bestuurlijke automatisering (zie [Bemelmans88]). 

Bij procesautomatisering gaat het om automatisering van de primaire proces
sen. Vooral binnen produktiebedrijven neemt deze mogelijkheid nog steeds 
toe. In de jaren zeventig maakt informatietechnologie het mogelijk allerlei 
machines flexibel te programmeren. Voor veel bedrijven heeft dit voordelen, 
omdat ze daardoor bijvoorbeeld klantspecifieke produkten kunnen produce
ren. Produktiestraten in die fabrieken waren weliswaar verregaand gemecha
niseerd, doch vaak star, dat wil zeggen slechts geschikt voor de produktie 
van een of enkele typen produkten. IndustrH!le robots worden in produktie
bedrijven ingevoerd, evenals toepassingen als Computer Aided Manufactu
ring (CAM), Computer Aided Logistics (CAL) en Computer Aided Testing 
(CAT). Deze vormen van Flexibele Produktie Automatisering (FPA) zijn in de 
jaren tachtig pas goed van de grand gekomen. 
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Op het terrein van de fabrieksautomatisering zijn toekomstige ontwikke
lingen gericht op Computer Integrated Manufacturing (CIM). Bij CIM staat 
de gedachte centraal dat klanten meer wensen dan uitsluitend een produkt. 
Ze willen uiteraard een bepaalde kwaliteit, maar stellen eveneens eisen aan 
snelheid, leverbetrouwbaarheid, service en prijs. Dit maakt een strikte at
stemming noodzakelijk van Flexibele Produktie Automatisering met be
stuurlijke automatisering {zoals system en voor voorraadbeheersing, produkt
ontwerp en goederenstroombeheersing). Organisaties onderscheiden zich 
volgens het CIM-concept niet uitsluitend door de verhouding tussen prijs en 
kwaliteit van produkten, maar vooral door de diensten die ze bij die pro
dukten kunnen leveren, zoals een klantvriendelijk bestel- en afleversysteem 
en een servicesysteem. 

Produkt-/dienstautomatisering is een ontwikkeling die pas recent van de grond 
is gekomen en die waarschijnlijk in de jaren negentig een enorme bloei zal 
doormaken. Daarbij gaat het om de inpassing van informatietechnologie in 
produkten en/of diensten, zoals inpassing van chips in telefooncentrales, 
horloges, meet- en regelapparatuur, kassa's, etc. Daarnaast maakt communi
catietechnologie het mogelijk om computers met elkaar te Iaten communice
ren. Indien informatie-uitwisseling tussen organisaties elektronisch verloopt 
wordt ook wei gesproken van Electronic Data Interchange (EDI). Dit soort 
ontwikkelingen dwingen organisaties ertoe niet aileen meer na te denken 
over de integra tie en afstemming van de eigen informatiesystemen, maar na 
te gaan welke mogelijkheden, wensen of eisen er zijn met betrekking tot 
gegevensuitwisseling met bijvoorbeeld leveranders en afnemers. Bekende 
hedendaagse voorbeelden zijn de automatische koppeling van een orderver
werkingssysteem van een leverander met de bestelsystemen van zijn afne
mers. Andere voorbeelden zijn vliegtuigreserveringssystemen en elektronisch 
winkelen en betalen. In de Amerikaanse literatuur wordt voor dergelijke 
systemen het begrip Inter Organizational Systems (lOS) gehanteerd. Belangrijk 
is dat organisaties zich bij de ontwikkeling van informatiesystemen meer en 
meer moeten richten op de wensen en/of eisen uit de omgeving. 

In figuur 1-2 is deze subparagraaf schematisch samengevat. Deze figuur geeft 
de ontwikkelingen weer bij verschillende toepassingsgebieden van informa
tietechnologie. In de kolom procesautomatisering zijn voorbeelden uit 
produktiebedrijven opgenomen. 
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BESTUURLIJKE PROCES PRODUKT/ 
automatlserlng automatlserlng DIENST-

automatlsering 

Administratieve Starre -
1960/1970 automatisering mechanisatie 

Management Eerste aanzetten -
1970/1980 lnformatie flexibele produk-

Systemen tie-automatise ring 

DSS/kennis- en Automatisering lnformatietechno-
1980/1990 expertsystemen van primaire pro- Iogie in produk-

cessen ten en diensten 

Ge'integreerde CIM (Computer Strategische 
1990/2000 kantoor- Integrated systemen/externe 

automatisering Manufacturing) communicatie 

Figuur 1-2: Ontwikkelingen bij verschillende toepassingsgebieden van infor
matietechnologie (zie ook [Bemelmans88]) 

De hier beschreven ontwikkelingen laten zien dat het steeds moeilijker 
wordt om de toepassingsgebieden afzonderlijk te beschouwen. Bij de ontwik
keling van een informatiesysteem dat past binnen het gebied 'bestuurlijke 
automatisering' (zoals een orderafhandelingssysteem}, dient rekening gehou
den te worden met de afstemming op andere bestuurlijke informatiesys
temen (bijvoorbeeld een voorraadbeheersingssysteem). In de nabije toe
komst zal zeker ook gekeken moeten worden naar de samenhang met infor
matiesystemen uit andere gebieden (bijvoorbeeld met CAM-systemen) of 
met systemen bij omringende organisaties. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden dat organisaties zich bij de 
formulering van strategieen en plannen omtrent de informatievoorziening, 
nauwelijks kunnen veroorloven zich te beperken tot slechts een toepassings
gebied. Dit geldt ook voor deze studie, die niet beperkt is tot de bestuurlijke 
informatievoorziening. Daar waar dat noodzakelijk is worden andere toepas
singsgebieden betrokken. 



10 Opzet van de studie · 1 

1.2.3 Informatieplanning 

Door een kort historisch perspectief wordt in deze subparagraaf geschetst 
waarom organisaties behoefte hebben gekregen aan informatieplanning. De 
voornaamste doelstelling van de ontwikkeling van geautomatiseerde infor
inatiesystemen was aanvankelijk efficiency-voordelen te behalen voor de 
administratie. Daarbij is men begonnen met de ontwikkeling van partiele 
systemen, bijvoorbeeld salarisadministratie of facturering. Dit resulteerde in 
automatisering van een gedeelte van bestaande administraties. AI gauw 
kwam men tot de conclusie dat door de ontwikkeling van partiCle systemen 
integratie achteraf bemoeilijkt c.q. belemmerd werd. Als reactie hierop 
ontstonden 'totale informatiesystemen'. Dergelijke systemen werden be
schouwd als een geintegreerd systeem voor aile toepassingen (processen) in 
een organisatie. Dit zou het gehele complex van informatie moeten betreffen 
dat binnen een organisatie wordt geproduceerd ten behoeve van interne 
functionarissen en externe instanties. Realisaties van dit soort systemen is 
niet haalbaar gebleken (zie o.a. [Hartman84] en [Bemelmans87]). Blumen
thal had een ander idee van integratie van informatiesystemen, namelijk de 
vorming van een architectuurplan voor de informatievoorziening, met als 
doel een betere afstemming van de afzonderlijke informatiesystemen op 
elkaar [Blumenthal74]. 

Naast integratieproblemen ontstonden andere problemen. Sociale gevolgen 
van automatisering, zoals kwantitatieve en kwalitatieve werkgelegenheids
effecten, werden slecht overzien en resulteerden bij vele organisaties in ad 
hoc aanpassingen. Daarnaast ontstond het idee dat automatisering niet uit
sluitend als een middel voor efficiencyverbetering gezien moest worden, 
maar tevens als een middel voor verbetering van de bedrijfsvoering. De in
formatievoorziening diende beter afgestemd te worden op de bedrijfsvoe
ring. 

Samengevat is binnen organisaties steeds meer behoefte ontstaan aan een 
informatiebeleid dat op consistente wijze is afgestemd op het ondernemings
beleid. Vanuit dat informatiebeleid kunnen dan informatieplannen worden 
opgesteld die vervolgens als uitgangspunt dienen voor verdere ontwikkeling 
van de informatievoorziening en automatisering van onderdelen daarvan. In 
de praktijk is zeer dikwijls een tegengestelde lijn gevolgd. Men start met 
systeemontwikkeling, en concludeert pas veel later dat men eigenlijk met 
een informatiebeleid had moeten starten. Zo'n werkwijze leidt tot frustraties 
en problemen. 
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Vanuit deze ervaringen is de behoefte ontstaan aan lange-termijn plannen 
voor de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het planningsproces 
dat deze lange-termijn plannen moet opleveren wordt in de literatuur en in 
de praktijk informatieplanning genoemd. Gebleken is dat organisaties vanuit 
verschillende aanleidingen starten met informatieplanning. De belangrijkste 
aanleiding voor organisaties om te starten met informatieplanning blijkt 
ontevredenheid te zijn over de eigen ervaringen met automatisering. Uit 
praktijkonderzoek van Theeuwes komen onder andere de volgende aanlei
dingen naar voren die samenhangen met die ontevredenheid ffheeuwes86]: 

• de informatievoorziening is onvoldoende afgestemd op de (nieuwe) infor
matiebehoeften. Veelal ontbreekt in deze situaties de informatie die 
nodig is voor een effectieve besturing en coordinatie van bedrijfsproces· 
sen; 

• integratie van deelsystemen ontbreekt; 
• organisatieveranderingen, zoals de verschuiving van produktgeorien

teerde naar klantgeorienteerde besturing; 
• criteria voor selectie van automatiseringsprojecten ontbreken; 
• de geautomatiseerde informatiesystemen zijn verouderd, onder andere 

resulterend in inconsistente bestanden en slechte response-tijden; 
• · de betrokkenheid van het top management bij automatisering ontbreekt; 
• de verantwoordelijkheden voor de informatievoorziening in de organisa

tie zijn onduidelijk. 

Een tweede aanleiding die in de praktijk wordt genoemd betreft de ontwik
kelingen van informatietechnologie en de mogelijkheden daarvan om de be
drijfsvoering te verbeteren. Als eenmaal besloten is een informatieplan op te 
stellen, blijkt dat daarbij diverse doelstellingen bestaan. In vele gevallen 
corresponderen die natuurlijk met de aanleidingen. Naar de doelstellingen 
bij informatieplanning is eveneens praktijkonderzoek verricht. Zie bijvoor
beeld [McLean77], [Head84], [Mantz85], [Mantz86], [Theeuwes86], [Mantz-
87] en [Mantz88]. De belangrijkste doelstellingen die bij de Nederlandse 
onderzoeken naar voren komen zijn: 

• verbetering van de prioriteitsstelling voor automatiseringsprojecten; 
• verbetering van de informatie, bestemd voor management; 
• integrering van informatie( deel)systemen; 
• verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening, afgestemd op 

de bedrijfsvoering; 
• verbetering van de planning en beheersing van automatiseringsmiddelen 

zoals personeel, financien en apparatuur. 



Wat bij deze doelstellingen opvalt is dat de beoordeling moeilijk is of een 
informatieplan in de opzet geslaagd is. Afgezien van de termijn waarop der
gelijke doelstellingen gerealiseerd zouden moeten zijn, zijn de doelstellingen 
over het algemeen zeer abstract, waardoor het moeilijk te meten is of ze 
daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Wat in geen van de onderzoeken naar doel
stellingen bij informatieplanning naar voren komt, maar wat bij Amerikaans 
onderzoek naar de aandachtsgebieden van automatiseringsmanagement al 
vele jaren zeer hoog scoort [Hartog86], is de verbetering van de concurrentie
positie van een organisatie. De verschillen in onderzoeksbevindingen kun
nen veroorzaakt zijn door verschillen in gehanteerde onderzoeksmethodiek, 
maar nog meer door (nog) onvoldoende besef binnen organisaties omtrent 
de mogelijke bijdrage van informatievoorziening en toepassingen van 
informatietechnologie bij de forrnulering en realisering van ondememings
doelstellingen. Samengevat is informatieplanning voor veel organisaties 
noodzakelijk vanwege: 

• de vele ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie; dit 
noopt onder andere tot voorkoming van incompatibele systemen en een 
herhaaldelijk beoordelen van nieuwe technologische toepassingsmoge
lijkheden; 

• schaarste aan middelen op het terrein van de (geautomatiseerde) infor
matievoorziening, zoals medewerkers, apparatuur en financien; 

• de noodzaak tot integratie van systemen, waardoor een lange-termijn 
visie op informatievoorziening en automatisering essentieel is; 

• het toenemende belang van de informatietechnologie bij de realisering 
van ondernemingsdoelstellingen; 

• gevolgen van automatisering voor organisatie en personeel; 
• belang van een kwalitatief goede informatievoorziening, met name voor 

management. 

1.3 Achtergronden bij de studie 

In deze studie staan twee onderwerpen centraal, namelijk informatieplan
ning en referentiemodellen. In deze paragraaf wordt in eerste instantie 
toegelicht wat de aanleiding is geweest om deze onderwerpen centraal te 
stellen. Daarna wordt toegelicht welke probleemstelling bij de studie centraal 
heeft gestaan en wat met de studie is beoogd. 
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1.3.1 Aanleiding 

Jnformatieplanning wordt algemeen beschouwd als een belangrijk instru
ment om verdere ontwikkeling van de informatievoorziening binnen organi
saties beheersbaar te maken (zie bijv. [Bemelmans83], [McFarlan83a], [Theeu
wes87] en [Diebold85]). De belangrijkste aanleidingen om informatieplan
ning centraal te stellen in deze studie betreffen: 

• een groeiende behoefte in de praktijk om op meer systematische wijze 
gebruik te maken van aanwezige kennis en ervaring op dit gebied, vast
gelegd in referentiemodellen; 

• een terminologisch oerwoud op het gebied van informatieplanning. 

In de praktijk, maar ook in de literatuur wordt er op gewezen dat referen
tiemodellen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan informatieplanning. 
Als nut daarvan wordt meestal gezien dat reeds opgedane ervaring en inzicht 
bij andere organisaties en situaties opnieuw gebruikt worden. Daarbij wor
den echter dikwijls verschillende visies gehanteerd op gebruiksmogelijk
heden van referentiemodellen. In het navolgende worden enkele van deze 
visies kort besproken. 

Bemelmans ziet referentiemodellen als belangrijk instrument bij de opdeling 
van de totale informatievoorziening in te onderscheiden informatiesystemen 
[Bemelmans87, pag. 101]. Als voorbeeld waarbij dat gerealiseerd is noemt hij 
het Ziekenhuis InformatieModel [Geurts-de Haas85]. Van de Geijn ziet het 
nut van referentiemodellen vooral bij de typering van de situatie aan de 
hand van karakteristieken. In dergelijke gevallen zijn referentiemodellen 
expliciet vastgelegde ervaring en inzichten voor de analyse van een bepaalde 
situatie die tijdens informatieplanning aan de orde is. Op grond van ver
gelijking van karakteristieken in het referentiemodel en in de gegeven 
situatie kunnen dan maatregelen worden ontwikkeld voor de specifieke 
situatie [Geijn88, pag. 157]. Theeuwes ziet de bruikbaarheid van referentie
modellen vooral bij het doelgericht en efficient opstellen van een bedrijfs
model voor een bepaalde organisatie. Hij vraagt zich af waarom een studie
team bij informatieplanning voor de opstelling van een bedrijfsmodel niet 
zou kunnen uitgaan van vergelijkbare situaties in andere organisaties, waar
voor al eens een bedrijfsmodel is opgesteld. De vooronderstelling hierbij is 
dat bedrijfsprocessen van een bedrijfstype vergelijkbaar zijn. Theeuwes ver
wacht dat referentiemodellen vooral bij wat hij architectuurplanning noemt 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren [Theeuwes86]. 
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Uit deze globale inventarisatie wordt duidelijk dat het nut wordt ingezien 
van referentiemodellen. De vraag die zich dan voordoet is bij welke onder
delen van informatieplanning referentiemodellen van nut kunnen zijn. Hier
mee zijn we beland bij de tweede belangrijke aanleiding voor deze studie, 
namelijk de onduidelijkheid over de onderdelen van informatieplanning. 

Informatieplannen van verschillende organisaties verschillen vaak enorm 
van elkaar (zie bijvoorbeeld [Mantz85], [Mantz86], [Mantz87], [Mantz88] en 
[Mantz90]). De CMG-onderzoeken tonen een grote diversiteit aan informa
tieplannen in de praktijk, iets dat ook in de literatuur wordt geconstateerd 
[Theeuwes87]. In sommige organisaties bevat een informatieplan voorna
melijk een prioriteitenlijst van automatiseringsprojecten in de komende 1-2 
jaar. In andere organisaties ligt het accent op het ontwerp van structuren 
voor de informatievoorziening. Mede als gevolg hiervan is er een enorme 
terminologieverwarring ontstaan met betrekking tot informatieplanning. 
Daarnaast blijkt uit de literatuur dat de diverse methoden voor en auteurs 
over informatieplanning een andere invulling geven aan informatieplan
ning, informatieplan, informatiestrategie, informatiebeleid e.d. De argeloze 
lezer moet dan maar kunnen bepalen of wat de ene auteur een 'informatie
model' noemt werkelijk iets anders is dan wat een andere auteur 'informatie
architectuur' noemt. Al met al is er behoefte aan een ·meer precieze beschou
wing over het verschijnsel informatieplanning. 

1.3.2 Probleemstelling 

Het gebruik van referentiemateriaal bij de uitvoering van diverse werkzaam
heden door mensen is niet nieuw. Een arts maakt om een diagnose te stellen 
gebruik van reeds door anderen opgedane ervaring, een advocaat maakt 
veelal gebruik van beschikbare jurisprudentie, wetenschappers maken dik
wijls dankbaar gebruik van reeds verschenen publikaties. Een van de hoofd
redenen om op zoek te gaan naar bruikbaar referentiemateriaal is de effi
cientie. Men wil vermijden om werk te doen dat anderen reeds hebben ge
daan en dus om het wiel opnieuw uit te vinden. 

Een dergelijke denkwijze komt overeen met wat Davis en Olson 'deriving 
from an existing information system' (referentiestrategie) noemen. Zij 
onderkennen vier strategieen bij de inventarisatie van informatiebehoeften 
in organisaties, namelijk de oberstrategie, de referentiestrategie, de ontwik
kelstrategie en de evolutionaire strategie (in 4.3.1 wordt hier uitvoeriger op 
ingegaan). Deze strategieen zijn volgens Davis en Olson niet alleen geschikt 
bij de ontwikkelingen van informatiesystemen in engere betekenis maar ook 
voor informatiesystemen in ruimere betekenis [Davis85]. Ze zijn derhalve 
eveneens van toepassing voor de ontwikkeling van de informatievoorziening 
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van een organisatie. Bij het proces informatieplanning kan worden gekozen 
uit een of meer van deze strategieen. Bij de selectie van een strategie voor de 
ontwikkeling van de informatievoorziening als geheel, wordt vaak de ont
wikkelstrategie gekozen bij gebrek aan voldoende referentiemateriaal. Voor
beelden van methoden die gebaseerd zijn op een dergelijke strategie zijn CSF 
[Rockart79], ISS [IBM86a], ISP [Bushoff87] en MAlA [Hopstaken88]. Referen
tiemodellen maken het echter mogelijk om opgedane kennis en ervaring 
compact vast te leggen en over te dragen. De beschikbaarheid van voldoende 
referentiemateriaal zal het gebruik van de referentiestrategie voor de ontwik
keling van de informatievoorziening bevorderen. In de toekomst zal steeds 
vaker worden gekozen voor de referentiestrategie, mits kwalitatief goede 
referentiemodellen beschikbaar zijn. 

De probleemstelling van deze studie is afgeleid uit het voorgaande. Een 
systematische analyse van beschikbare referentiemodellen ontbreekt voorals
nog in de bedrijfskundige en informatiekundige vakliteratuur. Daarbij komt 
dat ook het begrip referentiemodel geen eenduidige betekenis heeft (zie bij
voorbeeld 1.3.1). Daarnaast valt op dat in de praktijk nog weinig gebruik 
wordt gemaakt van referentiemodellen bij informatieplanning. Vanuit de 
praktijk is weliswaar een groeiende behoefte merkbaar aan referentiemodel
len, maar er zijn relatief weinig referentiemodellen beschikbaar om het 
informatieplanningsproces te ondersteunen. De referentiemodellen die wel 
beschikbaar zijn, blijken niet alle even bruikbaar. Dit geldt met name voor 
een aparte categorie referentiemodellen, namelijk referentie-informatiemo
dellen. 

In referentie-informatiemodellen wordt de informatievoorziening van een 
bepaalde type of klasse van organisaties (of onderdelen daarvan) op generie
ke wijze beschreven (zie bijvoorbeeld [Boer86a] en [Greveling88]). Een voor
beeld hiervan is het AEG-Telefunkenmodel, waarin al in 1972 op generieke 
wijze de informatievoorziening in produktiebedrijven is afgebeeld. Nadien 
zijn er voor diverse andere typen organisaties soortgelijke modellen opge
steld. De toepassing hiervan bij informatieplanning stuit in de praktijk vaak 
op problemen. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat men bij de totstandko
ming van de modellen nog niet voor ogen had hoe ze gebruikt zouden 
moeten worden bij informatieplanning. Een probleemgebied is dan ook het 
gebrek aan een methodiek voor de totstandkoming van referentie-informa
tiemodellen. Overigens geldt dit ook voor andere categorieen referentiemo
dellen. 

Een hieraan gerelateerd probleemgebied betreft de onbekendheid met de te 
volgen werkwijze bij informatieplanning in de praktijk. De vraag hierbij is in 
hoeverre toepassing van met name referentie-informatiemodellen de te 
hanteren werkwijze bij informatieplanning belnvloeden. 
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1.3.3 Doelstelling 

Het voorgaande maakt de relevantie duidelijk van een studie waarbij het 
gebruik van referentiemodellen bij informatieplanning centraal staat. Uit de 
beschreven aanleidingen en probleemstellingen is een aantal doelstellingen 
geformuleerd bij deze studie. Een belangrijk doel betreft een systematische 
inventarisatie van in de literatuur beschreven referentiemodellen voor 
informatieplanning om vervolgens aan te geven welke referentiemodellen 
bij welke onderdelen van informatieplanning kunnen worden toegepast. Om 
dat mogelijk te maken is het noodzakelijk dat op gestructureerde wijze wordt 
beschreven uit welke onderdelen het planningsproces bestaat. Vanwege de 
verwarring in terminologie op dit gebied kan dit pas geschieden nadat 
ordening in die terminologie is aangebracht. 

Naast inventarisatie van beschikbare referentiemodellen wordt bij deze 
studie aandacht besteed aan een methodische aanpak om referentie-informa
tiemodellen te ontwikkelen. Als voorbeeld worden referentie-informatie
modellen voor handelsondememingen beschreven en toegelicht, die volgens 
die methodiek zijn opgesteld. 

1.4 Opzet van het boek 

Dit boek gaat over strategieformulering en planning voor ontwikkeling van 
de informatievoorziening in organisaties en de gebruiksmogelijkheden van 
referentiemodellen daarbij. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan het 
onderwerp 'de ontwikkeling van de informatievoorziening in organisaties'. 
Daarin wordt aandacht besteed aan verschillende vraagstellingen die bij die 
ontwikkeling relevant worden geacht. Dit leidt tot een raamwerk voor de 
ontwikkeling van de informatievoorziening in organisaties. In dat raamwerk 
wordt het onderwerp van dit boek afgebakend, namelijk strategieformulering 
en planning. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan het proces dat 
doorlopen moet worden om in een organisatie te komen tot een informatie
strategie en informatieplan. Dit proces wordt in dat hoofdstuk en in de 
daarop volgende hoofdstukken aangeduid als informatieplanstudie. Daarbij 
wordt aangegeven uit welke onderdelen zo'n informatieplanstudie bestaat. 
Dit leidt tot een raamwerk voor een informatieplanstudie. In hoofdstuk 4 
komen referentiemodellen aan de orde. Daarin wordt onder andere onder
scheid gemaakt in typen referentiemodellen die bij de verschillende onder
delen van informatieplanstudies toegepast kunnen worden. 

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 komen de belangrijkste trajecten van een 
informatieplanstudie. aan de orde. Dit betreft respectievelijk verkenning, 
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informatiestrategieformulering en informatieplanning. Van elk traject wordt 
beschreven wat het belang daarvan is voor organisaties, welke activiteiten ze 
omvatten en welke in de literatuur beschreven referentiemodellen daarbij 
kunnen worden toegepast. In hoofdstuk 8 wordt een specifiek onderdeel van 
informatieplanning belicht, namelijk de totstandkoming van een toepassin
gen-architectuur. Dit wordt vaak beschouwd als dat onderdeel van een 
informatieplanstudie, waarbij het nut van referentiemodellen het grootst is. 
Het gaat dan met name om het gebruik van referentie-informatiemodellen. 
In hoofdstuk 8 wordt een denkwijze, werkwijze, beschrijvingswijze en 
notatiewijze toegelicht voor de ontwikkeling van referentiemodellen bij dit 
onderwerp. Tevens worden concrete referentiemodellen van handelsonder
nemingen toegelicht, die volgens deze methodiek tot stand zijn gekomen. 
Hoofdstuk 9 tenslotte bevat slotbeschouwingen en aanbevelingen over het 
onderwerp van dit boek. In figuur 1-3 is de opzet van dit boek nog eens 
schematisch weergegeven. 

HOOFD
STUK: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DE ONTWIKKELING VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 

IN ORGANISATIES: EEN RAAMWERK 

onderde/en uit 
het raamwerk 

VERKENNING 

INFORMATIE· 
STRATEGIEFORMULERING 

inventarisatie 

inventarisatie 

denkwijze/werkwijze + 
voorbeelden voor 

hande/sondernemingen 

Figuur 1-3: Opzet van dit boek 
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Voor een beheersbare ontwikkeling van de informatievoorziening in organi
saties zijn strategieformulering en planning belangrijke instrumenten. In de 
praktijk worden hiertoe processen in gang gezet, waarbij gebleken is dat de 
betrokkenheid van management essentieel is. Dit is ook de reden waarom 
getracht is om het onderwerp van dit hoek zoveel mogelijk te belichten 
vanuit een bedrijfskundige invalshoek. Daarmee wordt gepoogd een brug te 
slaan tussen bedrijfskunde en bestuurlijke informatiekunde. 



Hoofdstuk 

2 DE ONTWIKKELING VAN DE INFORMATIE
VOORZIENING IN ORGANISATIES 

2.1 Inleiding 

Veel organisaties onderkennen het belang van een goede informatievoorzie
ning voor hun bedrijfsvoering. Er is dan ook veel aandacht besteed aan de 
ontwikkeling en invoering van allerlei geautomatiseerde toepassingen die 
delen van de bedrijfsvoering ondersteunen, zoals toepassingen (applicaties) 
voor voorraadbeheersing, facturering, boekhouding, produktieplanning, etc. 
Tevens hebben veel organisaties afdelingen gevormd die verantwoordelijk 
zijn voor een goede informatievoorziening. Door ontwikkelingen op het 
gebied van informatietechnologie, maar ook door nieuwe visies op systeem
ontwikkeling is het aantal facetten van informatievoorziening sterk toegeno
men. In dit hoofdstuk wordt getracht het onderwerp informatievoorziening 
te ordenen met als uiteindelijk doel aan te geven wat wordt verstaan onder 
informatiestrategieformulering en informatieplanning. 

De elementen van de informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld applicaties 
of netwerken, ontstaan niet vanzelf. Alvorens die elementen te kunnen 
gebruiken zullen ze ontwikkeld moeten worden. Pas dan kunnen ze worden 
gebruikt, waarbij dikwijls behoefte is aan beheersing. In figuur 2-1 is dit 
schematisch weergegeven. 
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Figuur 2-1: Ontwikkeling, gebruik en beheer van informatievoorziening: 
een iteratief proces 

In sommige gevallen is het onderscheid tussen ontwikkeling, gebruik en 
beheer duidelijk herkenbaar, zoals een projectgroep die een jaar bezig is met 
de ontwikkeling van een applicatie voor bijvoorbeeld produktieplanning. Na 
dat jaar kan de applicatie worden gebruikt, waarna kan blijken dat de appli
catie op sommige punten bijgesteld moet worden. Oat bijstellen behoort tot 
de beheeractiviteiten voor die applicatie. Als wordt besloten om die appli
catie via prototyping te Iaten ontstaan, dan is het onderscheid tussen ont
wikkeling, gebruik en beheer minder eenvoudig aan te geven. De iteratiesla
gen duren dan immers veel korter. 

Figuur 2-1 is niet alleen van toepassing op applicaties, maar geldt voor alle 
elementen van de informatievoorziening, waaronder ook technische infra
structuren. De figuur laat zien dat informatievoorziening door gebruik en 
beheer continu in ontwikkeling is. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed 
aan ordening van het onderwerp 'ontwikkeling van de informatievoorzie
ning in organisaties', metals voomaamste doel een raamwerk op te stellen 
waarin de begrippen informatiestrategie en informatieplan gepositioneerd 
kunnen worden. Het raamwerk zal in volgende hoofdstukken tevens worden 
gehanteerd om referentiemodellen te positioneren die voor informatiestrate
gieformulering en informatieplanning benut kunnen worden. 

In de literatuur over ontwikkeling van de informatievoorziening wordt de 
laatste jaren steeds vaker aandacht besteed aan de beschrijving van de infor
matievoorziening in de vorm van architecturen. Een van de eersten die daar
mee kwam was Zachman. Zijn raamwerk wordt in paragraaf 2.2 uitvoerig 
belicht, aangezien het niet alleen anderen (zie bijvoorbeeld [Poel89] en 
[Argelo90]) maar ook ons heeft gei'nspireerd tot ordening van informatie-
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voorziening. Bij nadere beschouwing blijkt het raamwerk van Zachman 
voornamelijk gericht te zijn op informatiesystemen in engere betekenis 
(applicaties). Aangezien deze studie betrekking heeft op informatiestrategie
formulering en -planning, gaat de interesse echter uit naar een raamwerk 
voor informatiesystemen in ruime betekenis. Daartoe is een raamwerk 
ontwikkeld dat gebaseerd is op de volgende vraagstellingen: 

• wat zijn de missies van informatievoorziening in organisaties (paragraaf 
2.3); 

• wie zijn de betrokkenen bij de ontwikkeling van de informatievoorzie
ning in organisaties (paragraaf 2.4); 

• welke typen vraagstukken zijn aan de orde bij de ontwikkeling van de 
informatievoorziening (paragraaf 2.5). 

Na de behandeling hiervan wordt het onderwerp van de studie nader afgeba
kend (paragraaf 2.6). Daartoe is in het kader van deze studie een raamwerk 
ontwikkeld, waarvan de gebruiksmogelijkheden in de laatste paragraaf van 
dit hoofdstuk worden toegelicht. 

2.2 Het raamwerk van Zachman 

Zachman stelt dat de kosten van informatietechnologie voor organisaties 
toenemen en het succes van vele organisaties steeds meer afhankelijk wordt 
van een adequate informatievoorziening. Daarom is een gedisciplineerde 
aanpak noodzakelijk voor de ontwikkeling en het beheer van die informatie
voorziening. Zachman heeft hiervoor een raamwerk ontwikkeld [Zachman-
87]. Een dergelijk raamwerk is volgens hem noodzakelijk vanwege de toene
mende omvang en complexiteit van implementaties van informatietechno
logie in organisaties. Een belangrijke invalshoek bij zijn raamwerk vormen 
de verschillende betrokkenen bij de informatievoorziening. Dit wordt door 
Zachman toegelicht door een analogie met de bouwwereld. 

2.2.1 Analogie met de bouwwereld 

Ontwikkeling van (delen van) de informatievoorziening is in vele opzichten 
analoog aan de ontwikkeling van een gebouw. Daarbij wordt voorafgaand 
aan de bouw een ontwerp opgesteld waarin de functionaliteit en de bestem
ming van een gebouw worden vastgelegd. Uiteraard moet de opdrachtgever 
van een gebouw o.a. rekening houden met het gemeentelijk bestemmings
plan dat van toepassing is op het stuk grond, waarop het gebouw komt te 
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staan. Daarvan uitgaande geeft de opdrachtgever aan wat hij wil met het 
gebouw: het kan bijvoorbeeld dienen als woning, bedrijfsruimte, opslag
ruimte voor goederen etc. Vervolgens worden afmetingen vastgesteld, 
worden vormideeen bedacht, etc. Een en ander wordt door een architect 
verwerkt in schetsen (ruimtelijk ontwerp) en in een volgende fase in meer 
uitgewerkte ontwerptekeningen. Geeft de opdrachtgever onvoldoende 
specificaties aan de architect, dan kan dat in de toekomst leiden tot proble
men. Het is daarom van belang dat architect en opdrachtgever goed met 
elkaar communiceren en dat beiden de ontwerptekening kunnen interprete
ren en de consequenties daarvan voor het eindresultaat kunnen overzien. 

Iri de bouw is het, evenals in de informatievoorziening, erg moeilijk achteraf 
(functionele) specificaties alsnog te wijzigen. Achteraf vaststellen dat een 
kelder ontbreekt, dat de keuken te klein is, dat er geen afvoer is in de bad
kamer, etc. leidt tot frustraties die beter voorkomen hadden kunnen worden. 
Dergelijke constateringen zijn in de informatievoorziening analoog aan de 
vaststelling dat het opgeleverde batch systeem eigenlijk een real-time/on-line 
systeem had moeten zijn of signaleren dat een opgeleverde systeem een 
aantal essentiele modules mist. Uit de gang van zaken bij de bouw of in het 
algemeen bij de ontwikkeling van een complex samengesteld produkt, valt 
op dat.er minstens vijf visies optreden van architecturen. Die visies komen 
van (zie figuur 2-2): 

• de beleidsmakers; 
• de opdrachtgever en/of de toekomstige gebruiker; 
• de ontwerper c.q. de architect; 
• de bouwer c.q. de aannemer; 
• de uitvoerder. 
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OBJECT: EEN GEBOUW 
ARCHITECTONI-
SCHE REPRE- AARD/BEDOELING 
SENTATIE 

0 BELEIDS-
Bestemmingsplan -Basisideeen, doelstellingen, randvoorwaarden 

p MAKERS 
en ultgangspunten voor gebouwen 

lnitieren van projecten 
T lijst van wensen en Overeenstemming tussen opdrachtgever en 
I OPDRACHT- verlangens (specifi· architect over el.senbladen en globaal ont~ 

E GEVER caties) werp 

K -Opstellen contract 

ONTWERPER 
Ruimtelijk ontwerp • Vertaling globaal ontwerp naar produkt 

v van een gebouw - Basis voor onderhandeling met bouwer 

A Ontwerptekening en . lnvloed van technologie, middelen, etc. op 

N AANNEMER bestek het ontwerp 
• Richtlijnen voor uttvoering 

D 
Detailontwerp Ontwerp van een onderdeel/aspect van 

UITVOERDER het gebouw 

E • Specificaties voor de uiteindelijke constructie 

Figuur 2~2: Architectonische representaties vanuit een verschillend perspectief 
op eenzelfde object 

Beleidsmakers ontwikkelen qua architectuur bestemmingsplannen (bijv. 
voor een gemeente), uitgaande van toekomstverwachtingen, kansen/bedrei
gingen, financU!le overwegingen, behoeften, etc. Een opdrachtgever zal 
rekening moeten houden met gedane beleidsuitspraken, richtlijnen, rand
voorwaarden e.d. uit een bestemmingsplan bij de formulering van een lijst 
met wensen en verlangens (specificaties). De architect vertaalt dit naar een 
representatievorm die de eigenaar kan begrijpen en beoordelen (bijv. een 
ruimtelijk ontwerp). Als de opdrachtgever akkoord is met bet ontwerp, zal de 
architect een aanvullend ontwerp moeten maken waar de aannemer uitein~ 
delijk mee kan werken. Vervolgens ontstaat het perspectief van de bouwer 
op het gebouw door in een ontwerp technologie, middelen e.d. op te ne~ 
men. Bestektekeningen ontstaan, die het uitgangspunt vormen voor detail
ontwerpen. Deze laatste zijn voor de uitvoerders van belang, bijvoorbeeld 
voor elektriciens en loodgieters. 

Opgemerkt wordt dat de verschillende op elkaar volgende perspectieven niet 
een detaillering zijn van een bovenliggend gezichtspunt. Ze zijn wezenlijk 
anders van aard. Belangrijkste constatering uit bet voorgaande is dat ver
schillende mensen telkens vanuit een andere optiek tegen eenzelfde produkt 
aankijken. Dit geldt ook voor een informatiesysteem. Het is belangrijk dat 
men zich dit realiseert, wil men communicatieproblemen op het gebied van 
automatisering en informatievoorziening vermijden. De ontwerper (bijv. een 
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informatie-analist) mag geen terrriinologie gebruiken die de opdrachtgever 
nauwelijks herkent. lets soortgelijks geldt voor bouwer en/of uitvoerder 
wanneer die met de opdrachtgever moet overleggen. 

De informatievoorziening kan analoog aan bet voorafgaande worden onder
verdeeld in deelarchitecturen, waarbij specifiek aangegeven dient te word~n 
voor welke betrokkenen de architectuur is bestemd. In bet navolgende zal 
worden aangegeven welke groepen betrokkenen Zachman onderkent. 

2.2.2 Beschouwingswijzen voor informatievoorziening 

Binnen organisaties kan vanuit een verschillende optiek worden aangekeken 
tegen de informatievoorziening. Daarbij worden onderkend [Zachman87]: 

• Beleidsmakers. Het beleid om trent informatievoorziening dient gemaakt te 
worden door bet hoogste management in een organisatie, in samen
spraak met automatiserings- en gebruikersmanagement. Uiteraard kun
nen delen van dat beleid worden bei:nvloed door een omgeving, bijvoor
beeld door de overheid of door omringende organisaties. 

• Opdrachtgevers. Deze groep omvat de verantwoordelijken voor of belang
hebbenden bi j een adequate informatievoorziening. Hieronder vall en ook 
toekomstige gebruikers. Deze groep, bestaande uit bijvoorbeeld afdelings
en automatiseringsmanagement, is vooral gericht op bet op juiste wijze 
gerealiseerd krijgen van noodzakelijke veranderingen. Men zal daarbij uit 
dienen te gaan van bet geformuleerde beleid. Dikwijls worden informa
tie-analisten ingeschakeld om architecturen te ontwikkelen die door deze 
groep begrepen kunnen worden. Deze architecturen zijn doorgaans 
gebaseerd op de toekomstige bedrijfsvoering. 

• Ontwerpers. Ontwerpers, zoals informatie-analisten en systeemanalisten, 
vertalen de architecturen voor de opdrachtgevers naar architecturen die 
door de aannemers begrepen kunnen worden. Dit betekent dat deze ont
werpers kennis nodig hebben van zowel de bedrijfsproblematiek van 
opdrachtgevers als van specifieke informatievoorziening. 

• Aannemers. Vervolgens dienen de ontworpen systemen gebouwd te wor
den door systeemontwerpers/programmeurs. Daarbij worden deze ont
werpen aangehouden tegen onder andere de beschikbare technologieen 
en middelen. 

• Uitvoerders. De architecturen die door de aannemers worden ontworpen 
vormen bet uitgangspunt voor de uitvoerders. Op dit niveau worden de 
gewenste systemen uiteindelijk gerealiseerd. Een voorbeeld van een ar
chitectuur vanuit deze optiek is de deelarchitectuur van een programma. 
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2.2.3 Beschrijvingsvormen voor informatievoorziening 

Naast 'optieken' onderkent Zachman een invalshoek 'beschrijvingsvormen'. 
Binnen informatievoorziening zijn vanuit verschillende doelstellingen ver
schillende aspecten te onderkennen. Voor elk aspect geldt een eigen deelar
chitectuur. Het betreft hier het: 

• WAT van de informatievoorziening. Hier gaat het om gegevens, die 
medewerkers van een organisatie nodig hebben bij het uitvoeren van hun 
werkzaamheden. Dit resulteert in een gegevensarchitectuur, waarin enti
teittypen en relaties daartussen worden beschreven. 

• HOE van de informatievoorziening. Binnen de informatievoorziening 
van een organisatie zijn dit processen, die staan voor de verschillende 
functies van de informatievoorziening. Procesarchitecturen worden vaak 
in de vorm van 'invoer - proces - uitvoer' weergegeven. 

• WAAR van de informatievoorziening. Hierbij wordt belicht op welke 
plaatsen gegevens en processen nodig zijn. Bij informatievoorziening 
worden daartoe netwerken onderkend, om de communicatie c.q. gege
vensuitwisseling tussen locaties weer te geven. Netwerkarchitecturen 
worden beschreven in de vorm van locaties en verbindingen tussen die 
locaties. 

• WIE van de informatievoorziening. Hierbij gaat het om de medewerkers 
die werkzaam zijn op het terein van de informatievoorziening. Architec
turen op dit terrein beschrijven taken, verantwoordelijkheden en be
voegdheden van deze medewerkers. 

• WANNEER van de informatievoorziening. De orientatie ligt bij dit aspect 
op tijd. Architecturen die zich hier op richten beschrijven gebeurtenissen 
(events) en de gevolgen daarvan (stimuli). 

• WAAROM van de informatievoorziening. Om verantwoord beslissingen 
te kunnen nemen is het belangrijk dat er red en en en motivaties voorhan
den zijn. Architecturen op dit terrein richten zich op de samenhang 
tussen doelstellingen en te nemen beslissingen ten aanzien van de infor
matievoorziening. 

2.2.4 Een raamwerk 

De beide invalshoeken vormen de basis voor het raamwerk van de informa
tievoorziening volgens Zachman, dat in figuur 2-3 is weergegeven. In dit 
raamwerk werkt Zachman drie van de zes onderkende beschrijvingsvormen 
uit. Wat in figuur 2-3 opvalt is dat gelijksoortige begrippen al naar gelang 
optiek een andere invulling krijgen. Als vanuit de optiek van beleidsmakers 
bijvoorbeeld gesproken wordt over processen, dan worden daar meestal alge-
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mene bedrijfsfuncties mee aangeduid (inkoop, produktie, logistiek, financi
en, verkoop etc). Een ontwerper spreekt eveneens over processen, maar 
bedoelt daarmee de functies die door een applicatie uitgevoerd moeten 
worden. 

BESCHRIJVINGSVORMEN 
(typen architecturen) 

GEGEVENS PROCES NETWERK 

(WAT) (HOE) (WAAR) 

- Entiteit Proces - Locatie 

- Relatie daartussen - lnvoer/uitvoer (1/0) - Communicatielijnen 

UJST SUPER UJST BEDRIJFSFUNCTIES UJST VESTIGINGS-

0 ENTITEITTYPEN PLAATSEN 

BELEIDSMAKER ENT: superentiteittype PROC: bedrijfsfunctie LOC: vestiging 
p (TOP MANAGEMENT) REL: n.v.t. 1/0: n.v.t. LIJN: n.v.t. 

T 
ENTITEIT-RELATIE· FUNCTIONEEL COMMUNICATIESCHEMA 

I DIAGRAM STROOMSCHEMA 
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Figuur 2-3: Opdeling van de architectuur van de informatievoorziening naar 
optiek en beschrijvingsvormen [Zachman87, pag. 285] 

Geconcludeerd wordt, dat de verschillende optieken niet verschillende 
detailleringsniveaus zijn. Vanuit een andere optiek wordt telkenmale een 
andere representatie gegeven. Overigens wordt in veel van de architecturen 
uit het raamwerk voorzien door leveranciers van informatietechnologie in de 
vorm van standaard architecturen voor de verschillende gebieden. 
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2.2.5 Samenvatting 

De kracht van het raamwerk van Zachman ligt in het onderscheid dat wordt 
gemaakt in optieken en beschrijvingsvormen van informatievoorziening. 
Het raamwerk (zie figuur 2-3) maakt duidelijk dat er niet een architectuur is, 
maar een verzameling van architecturen. Zachman stelt: 'There is not an 
information systems architecture, but a set of them!' [Zachman87, pag. 291]. 
Het architectuurbegrip is relatief. Wat iemand ervaart als een architectuur, is 
afhankelijk van de positie die hij/zij inneemt. Het is dan ook zinloos om 
binnen organisaties te spreken over architecturen op het gebied van de infor
matievoorziening, als niet wordt aangegeven welke architectuur (optiek, 
beschrijvingsvorm) wordt bedoeld. 

Opstellen van architecturen voor de informatievoorziening wordt voor orga
nisaties steeds belangrijker om een gestructureerde en beheersbare ontwik
keling mogelijk te maken. Het architectuur-vraagstuk ten aanzien van het 
WAT, HOE en WAAR is echter niet het enige dat daarbij aan de orde dient te 
komen. Later in dit hoofdstuk wordt duidelijk dat naast de genoemde zaken, 
aandacht uit moet gaan naar de manier waarop de informatievoorziening 
uitgerust moet worden (bijvoorbeeld wel/niet geautomatiseerd) en hoe dat 
gerealiseerd moet worden. Zachman besteedt daar geen aandacht aan. Daar
naast heeft zijn raamwerk betrekking op informatiesystemen in engere 
betekenis (applicaties, toepassingen). Voor deze studie biedt dit onvoldoende 
houvast, omdat onze interesse uitgaat naar aile elementen van de informa
tievoorziening. Alhoewel tijdens informatiestrategieformulering en -plan
ning het accent kan liggen op applicatie-ontwikkeling, zal ook aandacht 
kunnen/moeten worden besteed aan de infrastructuur van informatietechni
sche middelen, de organisatie van de informatiefunctie, etc. Aan deze aspec
ten wordt in het raamwerk van Zachman geen aandacht besteed. De laatste 
kanttekening bij het raamwerk betreft het aantal optieken van waaruit in
formatievoorziening wordt beschouwd. Omdat deze studie betrekking heeft 
op informatiestrategieformulering en -planning, is een detaillering zoals 
Zachman die voorstelt niet nodig. Een herorientatie hierop is dan ook nood
zakelijk. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt een soortgelijk raamwerk 
ontwikkeld, waarbij rekening is gehouden met de voorgaande kanttekenin
gen. 
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2.3 Missies 

In onze maatschappij kennen we verschillende vormen van voorzieningen. 
Zo zijn er voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, etc. Op 
kleinere schaal, bijvoorbeeld in gebouwen, zijn er voorzieningen voor 
verwarming, elektriciteit en water. Deze voorzieningen vervullen een (maat
schappelijke) functie, vergelijkbaar met de functie van informatievoorzie
ning binnen organisaties. Bij elk van de voorzieningen zijn missies relevant. 
Alvorens dit uit te werken voor informatievoorziening wordt de term missie 
toegelicht, in relatie tot terminologie die in de organisatiekunde voor komt 
(zie bijvoorbeeld [Anthony88]). Ook in de Amerikaanse informatiekundige 
literatuur wordt deze terminologie gebruikt (zie bijv. [Head84] en [Davis85]), 
vooral bij planning van de informatievoorziening. 

Bij planning onderscheidt men de termen mission (missie), goal (beleid), ob
jective (doelstelling), strategy (strategie), plan/budget (plan) en policy/prin
ciple (principe-uitspraak), zie figuur 2-4. Een missie geeft in zeer algemene 
bewoordingen de bedoeling aan van een organisatie of onderdeel daarvan. 

AlGEMEEN MISSIE 
(mission) 

WAT HOE 

BELEID STRATEGIE 
(goal) 

~ / 
(strategy) 

PRINCIPE-
UITSPRAAK 

(policy, principle) 

DOElSTElliNG / ~ PLAN 
(objective) (plan, budget) 

SPECIFIEK 

Figuur 2-4: Terminologie bij planning van de informatievoorziening 

Per missie kan in algemene zin worden aangegeven wat men wil bereiken 
(beleid). Ook kan .worden vastgesteld op welke wijze men dat wil bereiken 
(strategie). Een beleid kan men concretiseren door doelstellingen te formu
leren. Dit zijn meetbare, vaak kwantitatieve resultaten, die men in een be-
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paalde periode wenst te bereiken. Een plan is een uitgewerkt overzicht van 
activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een doelstelling te realiseren. 
Naast de relaties tussen die activiteiten, beschrijft een plan doorgaans wie 
verantwoordelijk is voor de activiteit, met welke middelen dit uitgevoerd 
moet worden en wanneer dit moet gebeuren. Principe-uitspraken tenslotte 
bevatten algemene richtlijnen, randvoorwaarden en uitgangspunten die bij 
planning in acht moeten worden genomen. In figuur 2-4 zijn de relaties tus
sen voornoemde termen weergegeven. De pijlen daarin geven aan hoe be
paalde zaken elkaar belnvloeden. In hoofdstuk 3 wordt voornoemde termi
nologie toegepast op planning van de informatievoorziening. 

2.3.1 Missies van de informatievoorziening 

Een onderscheid in missies van de informatievoorziening wordt gemaakt in 
[IBM8l] en [Schaik85]: 

• een 'development'-missie, gericht op ontwikkeling van applicaties voor 
een organisatie; 

• een 'consultation' -missie, gericht op voorlichting en bewustwording voor 
wat betreft de betekenis van informatie voor de organisatie; 

• een 'services'-missie, gericht op opslag en verwerking, distributie en in- en 
uitvoer van gegevens voor eindgebruikers. 

Deze missies worden gerelateerd aan achtereenvolgens produktontwikkeling, 
marketing en produktie als algemene missies van een facilitair bedrijf. Hier
uit wordt duidelijk dat die missies bepaald worden vanuit de optiek van een 
automatiseringsafdeling. Aangezien informatievoorziening door ons wordt 
beschouwd als iets dat de bedrijfsvoering ondersteunt, wordt uitgegaan van 
de perceptie van gebruikers en management in plaats van automatiseerders. 
Gebruikers en management hebben in relatie tot informatievoorziening te 
maken met: 

• Toepassingen. Deze worden gebruikt voor verwerking en opslag van be
drijfsgegevens. Toepassingen worden in organisaties ontwikkeld en 
gebruikt om te voorzien in informatiebehoeften van medewerkers bij de 
uitvoering van bedrijfsprocessen. Ze kunnen bestemd zijn voor meer per
sonen, maar kunnen ook voor individuele medewerkers worden ontwik
keld. 

• Middelen, zoals informatietechnische middelen (terminals, netwerken, 
etc.), personele middelen (programmeurs, gegevensbeheerders, etc.) en 
financU.He middelen (budgetten, beschikbare finanden, etc.). Deze wor-. 
den aangewend voor ontwikkeling, gebruik en beheer van toepassingen. 
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• Dienstverlening. Om zinvol gebruik te kunnen maken van toepassingen en 
middelen bebben organisatieleden vaak beboefte aan verscbillende 
vormen van dienstverlening, zoals: 

- opleidingen/bandleidingen om met de apparatuur en de toepassingen 
om te kunnen gaan; 

- distributie van jobs, transacties en gegevens over netwerken; 
- verwerking en bebeersing van aangeleverde jobs, transacties en gege-

vens; 
- berstel bij storingen of calamiteiten; 
- afhandeling van ontstane problemen (problem management); 

voorlicbting over wijzigingen/mogelijkbeden van toepassingen, mid
delen en overige diensten; 

- beveiliging van en toegangsregeling tot bet systeem. 

Toepassingen, middelen en dienstverlening worden bescbouwd als de rele
vante missies, waarvoor strategieen en plannen geformuleerd moeten wor
den. De toepassingen-missie komt in grote lijnen overeen met de 'develop
ment'-missie uit [Scbaik85], de dientverlening-missie met de 'consultation'
en 'services'-missie daaruit. Daarnaast wordt een middelen-missie onder
scbeiden, aangezien bet vraagstuk rondom bet gebruik van middelen bijzon
der relevant is. Omdat middelen in organisaties meer en meer gemeenscbap
pelijk gebruikt worden is bet van belang daar expliciet aandacbt aan te 
besteden. In bet vervolg van dit boofdstuk wordt dit verder uitgewerkt. 

2.3.2 lnfrastructuren 

Middelen worden vaak gebruikt door meer partijen in een organisatie. Er 
wordt dan gesproken van middeleninfrastructuren. Aangezien bier gemeen
scbappelijk gebruik aan de orde is, zijn coordinatie en afstemming vereist. 
Bij inricbting en verdere ontwikkeling van de informatievoorziening, zal 
rekening gehouden moeten worden met dat gemeenschappelijk gebruik om 
allerlei problemen te voorkomen. De term infrastructuur wordt gebruikt in de 
betekenis van 'blijvende voorzieningen voor gemeenschappelijk gebruik' 
[Tbeeuwes87]. Dit geldt overigens niet aileen voor middelen, maar ook voor 
toepassingen en dienstverlening. 

In figuur 2-5 zijn voorbeelden opgenomen van toepassingen, middelen en 
dienstverlening die ofwel voor specifiek gebruik bestemd zijn (dedicated), 
dan wei gemeenscbappelijk worden gebruikt in een organisatie. 
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M I s s I E s 
TOEPASSINGEN MIDDELEN DIENSTVERLENING 

s -een relatiebestand van -een conflguratle (zoals -diensten voor sped~ 

0 een verkoopmede· een PC met printer) fieke toepasslngen 

0 werker voor een meclewerker en/of middelen 

R DEDICATED -tekstverwerking voor 

T 
een secretaresse 

-desk-top publishing 

G 
voor de afdeling 

Public Relations 

E 
B -een klantenbestand -kosten/budgetten -een informatiecentrum 

R GEMEEN- voor aile verkoop- -een netwerk -een help-desk 

u SCHAPPE- medewerkers -medewerkers van 

I 
-een boekhoudsysteem een automatiserings~ 

LIJK -een toepassing voor afdeling 
K ka ntoorautomatiseri ng 

Figuur 2-5: Voorbeelden van toepassingen, middelen en dienstverlening die al 
dan niet gemeenschappelijk gebruikt worden 

Een organisatie kan bijvoorbeeld afdelingen hebben met eigen taakgebieden 
en eigen bestanden. Zo kan er een afdeling orderbehandeling zijn met een 
klantenbestand, een afdeling debiteurenbewaking met een debiteurenbe
stand en een afdeling public relations met een mailingbestand. Vanwege 
steeds vaker voorkomende inconsistentie tussen de gegevens uit die bestan
den kan worden besloten om een gemeenschappelijk bestand te ontwikkelen 
met relatiegegevens, waarbij een relatie een debiteur, een klant en/of een 
prospect kan zijn. Aangezien verschillende medewerkers de gegevens uit dat 
bestand gaan gebruiken zullen afspraken moeten worden gemaakt over dat 
gebruik. Daarbij zal naast definitie van begrippen als klant, debiteur en 
prospect aandacht moeten worden besteed aan de vraag welke medewerker 
op welke momenten bepaalde gegevens mag invoeren, raadplegen, muteren 
en verwijderen. 

Hier wordt reeds opgemerkt dat informatiestrategieformulering en informa
tieplanning van belang zijn voor die toepassingen, middelen en dienstverle
ning waarvan men in een organisatie gemeenschappelijk gebruik maakt. Van
wege dat gemeenschappelijk gebruik zijn afspraken noodzakelijk. Later, in 
figuur 2-8, worden hiervan voorbeelden gegeven, gericht op de middelen
missie. 
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2.3.3 Functiegebieden van informatiemanagement 

Voor elk van de missies ten aanzien van toepassingen, middelen en dienst
verlening is de planning- en beheersingcyclus van toepassing. Deze cyclus is 
weergegeven in figuur 2-6 (zie ook [Schaik8S]). 

BEPALEN VAN 
DOElSTEl-
LINGEN 

I 
REGISTREREN/ OPSTELLEN 

METEN VAN BEH EERSEN VAN 
UITVOER PLANNEN 

1 
UITVOEREN 

Figuur 2-6: Planning- en beheersingcyclus 

De planning- en beheersingcyclus is een algemeen concept dat van toepassing is 
op alle bedrijfsvoering binnen een organisatie, ook op de ontwikkeling van 
de informatievoorziening. De cyclus start met de vaststelling van doelstel
lingen. Om die te kunnen realiseren moeten ze geconcretiseerd worden in 
plannen. De plannen moeten vervolgens worden uitgevoerd. De uitvoering 
moet vervolgens worden beheerst en om dat mogelijk te maken zal de 
voortgang van de uitvoering geregistreerd worden. Tijdens beheersactivitei
ten kan men tot de constatering komen dat bijstelling plaats moet vinden 
van de uitvoering. In sommige gevallen kan men tot de conclusie komen dat 
de plannen moeten worden bijgesteld. In figuur 2-6 wordt dit aangegeven 
met de dunne pijlen. In uiterste gevallen kan men besluiten tot bijstelling 
van doelstellingen. 

Voor elke missie is het van belang dat er doelstellingen worden geformu
leerd, vervolgens plannen worden gemaakt, die moeten worden uitgevoerd 
en beheerst. Door het type activiteiten uit de planning- en beheersingcyclus 
uit te zetten tegen de missies van informatievoorziening, ontstaat een al
gemeen beeld van (unctiegebieden van informatiemanagement, voor wat betreft 
de ontwikkeling van de informatievoorziening in organisaties. Deze functie
gebieden zijn in figuur 2-7 schematisch weergegeven. 
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Figuur 2-7: Raamwerk voor de fimctiegebieden van informatiemanagement 
voor ontwikkeling van de informatievoorziening 

De kolommen in figuur 2-7 geven de missies weer van de informatievoorzie
ning in organisaties. Links van de figuur staan de onderdelen uit de plan
ning- en beheersingcyclus, waarbij het 'bepalen van doelstellingen' met het 
ruimere begrip 'strategieformulering' is aangeduid en de registratie-activitei
ten zijn ondergebracht bij 'uitvoering'. In de figuur staan de functiegebieden 
van informatiemanagement met kernbegrippen beschreven. Het voert hier te 
ver om die functies uitvoerig te bespreken. Daarvoor wordt verwezen naar 
[IBM81] en naar [Schaik85]. Daarin wordt de Information Systems Manage
ment Architecture beschreven en toegelicht, waarbij wordt ingegaan op de 
inhoud en betekenis van de informatiemanagement-processen per functiege
bied. De opzet van de Information Systems Management Architecture heeft 
de basis gevormd voor figuur 2-7, met de kanttekening dat daarbij naast 
ontwikkeling vooral aandacht is besteed aan functiegebieden voor het 
gebruik en beheer van de informatievoorziening. 

Figuur 2-7 toont naast een overzicht van de functiegebieden van informa
tiemanagement, de accenten waarmee informatiemanagement in verschil
lende groeistadia van automatisering aandacht besteedt aan die functiegebie
den. Deze accenten verschuiven in de loop van de tijd van uitvoering, via 
beheersing naar planning en komen uiteindelijk terecht op het niveau van 
strategieformulering. De verschuiving van aandachtsgebieden van informa
tiemanagement in organisaties loopt derhalve parallel aan de groeistadia van 
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automatisering in organisaties (zie bijvoorbeeld [Bemelmans87, pag. 63] en 
[Nolan79]). 

Tijdens de initiatiefase van automatisering ligt bet accent vooral op uitvoe
ring. Applicaties worden ontwikkeld, nog zonder rekening te houden met 
mogelijke integratieproblemen. Apparatuur wordt evenals programmatuur 
aangeschaft, vaak tegen zo laag mogelijke kosten en/of vanuit technische 
overwegingen. Dienstverlening is gericht op de verwerking van jobs en data. 
Eventueel is er een persoon (programmeur of operator) beschikbaar voor 
gebruikers als zich problemen voordoen. Naarmate de tijd vordert en men 
meer gebruik gaat maken van applicaties en middelen, ontstaat er behoefte 
aan een expliciete beheersfunctie. De applicaties die ontwikkeld worden 
blijken vaak niet aan de vooraf opgestelde eisen te voldoen en kosten meer 
dan was geraamd, hard- en software blijkt moeilijk uitwisselbaar en op het 
gebied van de dienstverlening ontstaat behoefte aan onder andere procedu
res voor problem- en change-management. Het accent verschuift dan naar 
beheersing. 

Naarmate de ervaring met automatisering toeneemt doen zich weer andere 
problemen voor. De applicaties die zijn ontwikkeld zijn niet integreerbaar 
(eilanden van automatisering), dezelfde gegevens zitten in verschillende 
bestanden en zijn inconsistent, applicaties zijn weliswaar beschikbaar maar 
niemand weet dat ze bestaan, er worden PC's aangeschaft zonder gebruikers 
ervan op te leiden, systemen blijken slecht beveiligd, etc. Door dit soort pro
bleemgevallen ontstaat de behoefte aan planning voor elk van de missies. 
Het accent van informatiemanagement verschuift van beheersing naar plan
ning. 

Tenslotte ontstaat een situatie waarbij men zich in de organisatie de vraag 
stelt of aile planningactiviteiten op de afzonderlijke deelgebieden wei goed 
aansluiten op de behoeften, eisen en prioriteiten die vanuit de bedrijfsvoe
ring gesteld worden. Daamaast vraagt men zich af of de strategische moge
lijkheden die worden geboden door de combinatie van applicaties, middelen 
en dienstverlening wei goed benut worden. Men realiseert zich dat er een 
gelntegreerde visie ontwikkeld moet worden voor de drie missies tezamen. 
Dit vormt dikwijls de aanleiding tot de formulering van een informatiestra
tegie. Vandaar dat in figuur 2-7 bet blok 'informatiestrategieformulering' los 
is getekend van de andere functiegebieden, omdat strategie alle drie de 
missies betreft. De dikte van de lijnen in die figuur geeft de mate van at
stemming aan van de relaties tussen de functiegebieden van informatiema
nagement. Naarmate het accent verschuift van uitvoering naar strategiefor
mulering, wordt afstemming tussen de afzonderlijke missies steeds belang
rijker. 
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Figuur 2-7 en de toelichting daarop maakt inzichtelijk waarom veel organi
saties momenteel behoefte hebben aan een consistente, ge'integreerde visie 
voor alle drie missies. Het is in veel gevallen onvoldoende om een plan te 
maken voor verdere ontwikkeling van applicaties, zonder rekening te hou
den met bestaande/geplande middeleninfrastructuren en dienstverlening. 
Oat geldt zeker bij integratie van bestuurlijke applicaties met procesautoma
tisering en externe communicatie (EDI). Een dergelijke integratie is pas 
mogelijk als een integrale visie wordt ontwikkeld voor toepassingen, midde
len en dienstverlening. Hierop wordt later ingegaan. Eerst wordt ingegaan op 
de vraag welke aspecten onderkend kunnen worden bij de verschillende 
missies. 

2.3.4 Verdere opdeling per missie 

Produkten kunnen op verschillende manieren beschreven worden, waarbij 
meestal niet alle beschrijvingen van dat produkt tegelijkertijd relevant zijn. 
Zo heeft iemand die in een gebouw van lokaal X naar lokaal Y wil, behoefte 
aan een beschrijving van het gebouw in de vorm van een plattegrond. Een 
beschrijving van de materialen waaruit het gebouw is opgebouwd helpt op 
dat moment niet bij de oplossing van het probleem. Zo gelden ook bij 
informatievoorziening verschillende aspecten die niet altijd tegelijkertijd 
bekend hoeven te zijn. In het navolgende worden de aspecten toegelicht die 
in beschouwing worden genomen bij elk van de voornoemde missies. 

• Toepassingen 

Bij de missie ten aanzien van toepassingen worden de volgende aspecten 
onderkend (zie ook [Olle88]): 

• Processen. Toepassingen zijn bedoeld om processen die in een organisatie 
worden uitgevoerd te ondersteunen. 

• Gegevens. Toepassingen ondersteunen medewerkers bij de uitvoering van 
processen, doordat ze het mogelijk maken gegevens op te slaan, te hewer
ken en te presenteren. 

• Gedrag. Toepassingen moeten aansluiten bij de dynamiek van een orga
nisatie en moeten processen op de juiste momenten ondersteunen met de 
juiste gegevens. 
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De afgelopen jaren is gebleken dat dit de drie belangrijke invalshoeken zijn 
bij de ontwikkeling van toepassingen [Olle88]. Ontwikkelingsmethodieken 
voor informatiesystemen stellen dikwijls een van de drie aspecten centraal. 
Bij de procesgerichte systeemontwikkeling gaat men doorgaans uit van een 
inventarisatie en analyse van de bedrijfsprocessen van een organisatie. 
Vervolgens worden de informatiebehoeften per proces vastgesteld, waama 
een beeld ontstaat van de informatiestromen in een organisatie. Deze infor
matiestromen vormen de basis voor de toepassingen die vervolgens worden 
ontwikkeld. Een voorbeeld van een methode waarbij processen centraal 
staan is ISAC [Lundeberg82]. 

Bij de gegevensgerichte systeemontwikkeling worden gegevens beschreven, 
onafhankelijk van de processen die er mee moeten werken. Op grond van de 
eigenschappen van de gegevenssoorten (entiteittypen) worden gegevens
structuren vastgesteld die de basis vormen voor de toepassingen. Een voor
beeld van een methode waarbij de gegevensgerichte benadering centraal 
staat is NIAM [Wintraecken87]. 

Bij de gedragsgerichte systeemontwikkeling wordt het dynamische gedrag van 
een organisatie in haar omgeving geanalyseerd en dikwijls weergegeven in 
de vorm van gebeurtenissen (events). Een gebeurtenis, zoals een ziekmelding 
van een medewerker of een offerte-aanvraag van een klant, zet een reeks van 
processen in gang. De procesgang die in gang wordt gezet door gebeurtenis
sen met bijbehorende informatiestromen vormt de basis voor toepassingen. 
Het dynamische karakter krijgt o.a. aandacht in [Boer86a] en [Dietz87]. Een 
methode waarbij de eventgerichte benadering centraal staat is JSD (zie 
bijvoorbeeld Uackson83] en [Jansen90]). 

Inmiddels is duidelijk geworden dat alle drie de invalshoeken van belang 
zijn bij de ontwikkeling van toepassingen, waarbij sommige toepassings
gebieden zich meer lenen voor de procesgerichte, en andere toepassingen 
zich meer lenen voor de gegevens- of gedragsgerichte benadering. Voor een 
nadere invulling van de missie t.a.v. toepassingen zal een organisatie in ieder 
geval deze drie aspecten in beschouwing moeten nemen. 

• Middelen 

Om doelstellingen te bereiken en plannen te realiseren maken organisaties 
gebruik van middelen, zo ook bij informatievoorziening. De volgende soor
ten middelen worden onderkend: 
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• Technologie. Dit betreft alle automatiseringsmiddelen zoals computers, 
printers, netwerken, systeemsoftware, applicatiesoftware e.d. maar ook 
kaartenbakken, archiefkasten, planborden, e.d. Omdat dergelijke midde
len binnen organisaties dikwijls door meer personen worden gebruikt, 
dienen afspraken te worden gemaakt over het gebruik ervan. Dit wordt 
dan aangeduid als de infrastructuur van technische middelen, kortweg de 
technische infrastructuur. 

• Personeel. Hierbij gaat het zowel om informatiekundig als niet informatie
kundig personeel als ook de organis~tie daarvan. Als hiervan gemeen
schappelijk gebruik wordt gemaakt, wordt gesproken van een organieke en 
personele infrastructuur. 

• Financien. Aan dit onderwerp wordt in de informatiekundige literatuur 
doorgaans weinig aandacht besteed. Toch bepalen financHHe middelen 
dikwijls of plannen al dan niet uitgevoerd kunnen worden. Over de inzet 
van financH!le ·middelen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt, 
aangezien middelen beperkt zijn. Die afspraken worden meestal vastge
legd in budgetten en regels voor doorbelasting van het gebruik van 
gemeenschappelijke faciliteiten en zijn als zodanig onderdeel van de 
financiele structuur. 

Met voorgaande middelen zal een organisatie haar informatievoorziening 
moeten realiseren. Met name voor die middelen die gemeenschappelijk 
worden gebruikt zullen afspraken moeten worden gemaakt. In figuur 2-8 zijn 
hiervan enkele voorbeelden gegeven. 

M 
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D 
D 
E 
L 
E 
N 

MIDDELENINFRASTRUCTUREN 
FACILITEITEN AFSPRAKEN OVER GEMEEN-

SCHAPPEUJK GEBRUIK 

Bijv.: -hardware Bijv.: -welke standaards worden 
TECHNO-
LOGIE 

-systeemsoftware vastgesteld en wie 
-netwerken bepaalt/bewaakt deze 

Bijv.: -ontwikketafdeling Bijv.: -wie bepaalt prioriteiten van 
PERSON EEL -informatiecentrum werkzaamheden van (infor-

matiekundig) personeel 

udgetten Bijv.: -hoe· worden kosten aan 

FINANCIEN I -liquiditeiten gebruikersafdelingen door-
be last 

Figuur 2-8: Voorbeelden van faciliteiten en afspraken over het 
gemeenschappelijk gebruik ervan 
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Bij de formulering van doelstellingen en plannen voor de middelenmissie zal 
rekening gehouden inoeten worden met de soorten middelen die in het 
voorgaande zijn onderkend en toegelicht. 

• Dienstverlening 

Om een nadere invulling te geven aan de missie t.a.v. dienstverlening, 
worden de volgende aspecten onderkend: 

• Gebruikersondersteuning. Er zal onder andere aangegeven moeten worden 
welke diensten automatiseringsafdelingen gaan verlenen, gericht op 
gebruikersondersteuning. Voorbeelden zijn de inrichting van een help
desk, een klantenbalie, verzorging/beheer van opleidingen, opzetten van 
gebruikersondersteunende systemen (GOS) etc. Aangegeven zal moeten 
worden welke gebruikerscategorieen worden onderkend en of diensten 
ook aan gebruikers van omringende organisaties worden verleend. 

• Beveiliging. Hierbij gaat het onder andere om gewenste beveiligingen op 
toegang tot en gebruik van netwerken, toepassingen, bestanden, etc. 

• Verwerking. Daarbij gaat de aandacht uit naar produktie/distributie van 
jobs en data, herstel(procedures) bij storingen/rampen, netwerkbeheer, 
etc. 

Uit het oogpunt van dienstverlening zijn voor elk van de aspecten de vol
gende aandachtsgebieden relevant (zie figuur 2-9): 

• Service-levels. Bij elk van de aspecten zal aangegeven moeten worden met 
welke prioriteiten de diensten uitgevoerd moeten worden. Daartoe is het 
nuttig om verschillende categorieen te onderkennen, zoals gebruikers en 
jobs, waarbij elke categorie andere prioriteiten heeft. 

• Problem-/change-management. Bij elk van de door ons onderkende aspec
ten kunnen zich problemen voordoen. Er dient aandacht te worden 
besteed aan procedures en/of voorzieningen die in dat soort gevallen een 
oplossing kunnen bieden. 

• Marketing. Gebruikers zijn in veel organisaties vaak beperkt op de hoogte 
van de diensten die de automatiseringsafdeling biedt, maar ook van 
wijzigingen die zijn aangebracht in applicaties en bestanden. Bij elk van 
de aspecten is marketing van diensten dan ook van groot belang. Daar
naast speelt marketing een belangrijke rol voor wat betreft de ontwikke
ling van nieuwe produkten en diensten waar vanuit de organisatie om 
wordt gevraagd. 
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AANDACHTSGEBIEDEN 
SERVICE- PROBLEM/ MARKETING 

LEVELS CHANGE 

MANAGEMENT 
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0 VERWERKING jobs, personeels- recovery, back-up verwerkings-0 
R !eden, etc. mogelijkheden 

Figuur 2-9: Voorbeelden van dienstverlening van informatiemanagement 

2.3.5 Samenvatting 

In het voorgaande is duidelijk geworden dat informatievoorziening een plat
form is dat berust op drie pijlers: de missies van informatievoorziening (zie 
figuur 2-10). De drie pijlers moeten even sterk zijn. Een organisatie kan 
bijvoorbeeld beschikken over de meest geavanceerde middeleninfrastructu
ren en de meest fraaie applicaties, maar als gebruikers niet worden voorge
licht over de functionaliteit en/of niet worden opgeleid om er gebruik van te 
maken, dan valt de informatievoorziening als het ware in duigen. Door 
dwarsverbanden te leggen tussen de pijlers c.q. missies wordt de kans grater 
dat de informatievoorziening overeind blijft en als nuttig en effectief wordt 
ervaren. 
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Figuur 2-10: De pijlers van de informatievoorziening 

Bij elk van de missies is in deze paragraaf aangegeven wat belangrijke aspec
ten zijn, waarmee bij ontwikkeling, gebruik en beheer van informatievoor
ziening rekening gehouden moet worden. Elk van de aspecten kan apart 
worden beschreven. Elke beschrijving afzonderlijk geeft vanuit een andere 
doelstelling een weergave van de informatievoorziening. Zo zegt de gege
vensinfrastructuur iets over het gebruik van gemeenschappelijke gegevens, 
doch niets over de diensten gericht op gebruikersondersteuning. 

2.4 Betrokkenen 

Vanuit de bedrijfsvoering is alles wat te maken had met automatisering en 
informatievoorziening in het verleden in veel organisaties bestempeld als 
een technische aangelegenheid, overigens mede veroorzaakt door het jargon 
van veel automatiseerders. Hierdoor is de betrokkenheid vanuit de bedrijfs
voering voor vraagstukken omtrent automatisering en informatievoorzie
ning vaak laag gebleven. Dit heeft er mede toe geleid dat er twee zeer ver
schillende werelden zijn ontstaan met betrekking tot informatievoorziening. 
In figuur 2-11 zijn die beide werelden schematisch weergegeven (zie ook 
[Parker88]): 

• het domein 'Bedrijfsvoering'; 
• het domein 'Informatietechnologie'. 
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Domeln 'Bedrljfsvoerlng' Domeln 'lnformatletechnologle' 

Veel gehoorde opmerkingen: Veel gehoorde opmerkingen: 

- applicaties zijn 
altijd te laat 

- applicaties zijn 
altijd duurder dan 
afgesproken 

- niets kan 
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diensten aan de bedrijfsvoering 

Verantwoordelijk voor het 

* Gebruiker van de technologie. Stelt als 
zodanig behoeften en vereisten vast 

- ze weten niet wat 
ze willen 

- ze hebben geen 
oog voor onze 
problemen 

- alles moet 

Figuur 2-11: Twee domeinen binnen organisaties 

Parker en Benson noemen de twee domeinen om de kloof in veel organisaties 
weer te geven. Het spreekt voor zich dat beide werelden elkaar be'invloeden. 
Als de bedrijfsvoering verandert kan dat leiden tot andere behoeften aan en 
eisen voor informatietechnologie. Anderzijds kunnen ontwikkelingen op het 
gebied van informatietechnologie van invloed zijn op de bedrijfsvoering (zie 
bijvoorbeeld [Greveling89]). P<~;rker en Benson stellen dat een organisatie op 
lange termijn slechts dan goed kan functioneren, als beide werelden goed 
met elkaar communiceren. Zo vragen zij zich af hoe een organisatie plannen 
kan maken voor ontwikkeling van de informatievoorziening zonder te 
beschikken over een goed ondernemingsplan. 

Al eerder is aandacht besteed aan het raamwerk dat Zachman onderkent bij 
de ontwikkeling van de informatievoorziening en de verschillende optieken 
die hij daarbij van belang acht. In deze studie worden, afgeleid van de optie
ken van Zachman, de volgende groepen betrokkenen onderkend (zie figuur 
2-12): 

• Management. Deze groep betrokkenen betreft top management (zoals 
Raad van Bestuur of directie), gebruikersmanagement (zoals lijn- en 
stafmanagement), automatiseringsmanagement en in sommige gevallen 
management van externe instanties (zoals afnemers, leveranciers en 
dienstverleners). Dit laatste zal zeker het geval zijn indien een organisatie 
denkt aan verbetering van de informatie-uitwisseling met omringende 
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organisaties, bijvoorbeeld in de vorm van Electronic Data Interchange 
(EDI). De groep 'management' omvat in termen van Zachman: 

- beleidsmakers; 
- opdrachtgevers. 

Deze groep betrokkenen zal vooral uitspraken (moeten) doen over de in
formatievoorziening met het accent op strategieformulering en planning 
(zie figuur 2-7). 

• Intermediairs. De groep intermediairs vervult in het ontwikkelingstraject 
de architectfunctie en omvat: 

- ontwerpers, zoal:; informatie-analisten; 
- gebruikers. 

Bij de traditionele systeemontwikkeling hebben vooral gespecialiseerde 
ontwerpers de rol van architect. De laatste jaren zijn er echter verschillen
de tools op de markt gekomen, waarmee gebruikers hun eigen toepassin
gen/applicaties kunnen ontwikkelen. In de nabije toekomst zal het steeds 
vaker voorkomen dat gebruikers deels de taak van ontwerpers over kun
nen nemen. 

Naast de architectenrol zijn de meeste intermediairs tevens gebruikers, en 
dus verantwoordelijk voor beheersactiviteiten. Intermediairs zullen dan 
ook uitspraken moeten doen over de informatievoorziening met het 
accent op beheersing (zie figuur 2-7). 

• Bouwers. Deze groep is verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie, 
invoering, instandhouding en onderhoud van onderdelen van de infor
matievoorziening en omvat: 

- aannemers, zoals systeemanalisten en systeemontwerpers; 
- uitvoerders, zoals programmeurs, operators, consulenten en opleiders. 

Hoofdaccent van de taken van deze groep ligt op uitvoering (zie figuur 2-
7). 

In figuur 2-12 zijn de hiervoor toegelichte betrokkenen schematisch weergeo 
geven, waarbij de belangrijkste communicatiepatronen tussen de afzonderlij
ke groepen zijn aangegeven. Uit de figuur blijkt de belangrijke rol van 
automatiseringsmanagement in organisaties. Zij staat in direct contact met 
zowel management, intermediairs als bouwers. Zij moet in staat zijn om de 
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verschillende optieken die elke groep heeft te begrijpen en ze voor de andere 
groepen duidelijk te maken. 

Domein 'Bedrljfsvoerlng' Domein 'lnformatletechnologle' 

MANAGEMENT 
( Be lei d smake rs e n 
opd rachtgeve rs) 

Figuur 2-12: Betrokkenen bij informatievoorziening en 
de communicatie daartussen 

2.5 Ontwerpvraagstukken 

Bij ontwikkeling van informatievoorziening doen zich verschillende typen 
vraagstukken voor die van elkaar te onderscheiden zijn. Deze typen vraag
stukken worden in analogie met de ontwikkeling van produkten toegelicht. 
Bij de ontwikkeling van produkten worden voorafgaand aan de feitelijke 
bouw verschillende ontwerpvraagstukken onderkend, die achtereenvolgens 
doorlopen worden. Blaauw maakte bij de ontwikkeling van computers 
onderscheid tussen [Blaauw66]: 

• de architectuur van een produkt, waarbij de gewenste bestemming en de 
functionaliteit van het produkt centraal staat; 

• de uitrusting van een produkt, waarbij de aandacht uitgaat naar de wijze 
waarop de verschillende functies uit de architectuur moeten worden 
vervuld, rekening houdend met door de gebruikers gestelde eisen en 
wensen; 
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• de realisatie van een produkt, waarbij men is gericht op de specificatie en 
constructie van onderdelen die de functies van het produkt gaan ver
vullen. 

De architectuur is dat deel van een on twerp dat aan de gebruiker bekend moet 
zijn. Een voorbeeld daarvan is het ontwerp van een auto. Een gebruiker van 
een auto die reeds in 1930 kon rijden, kan dat nu in principe nog. De archi
tectuur van de auto is voor een gebruiker in al die jaren niet wezenlijk 
veranderd. Nog steeds heeft hij/zij te maken met een stuur, gaspedaal, rem, 
etc. De onderliggende techniek (uitrusting en realisatie) is in al die jaren wel 
aanzienlijk veranderd, maar dat onttrekt zich grotendeels aan het oog van de 
gebruiker. 

Het begrip architectuur heeft in relatie tot informatievoorziening in litera
tuur en praktijk verschillende betekenissen. Daarbij zijn twee uitersten te 
onderkennen, die in het vervolg van deze paragraaf worden toegelicht. Het 
betreft: 

• architecturen als uniek ontwerp; 
• architecturen als standaard ontwerp. 

2.5.1 Architecturen als uniek ontwerp 

Otganisaties beschouwen hun bedrijfsvoering, hun problematiek en daarmee 
ook hun informatievoorziening vaak als uniek. De ontwerpen, die als basis 
dienen voor verdere ontwikkeling van de informatievoorziening zullen dan 
ook uniek zijn. Informatieplanning is een voorbeeld van een proces, dat elke 
keer weer leidt tot een uniek ontwerp voor de ontwikkeling van de infor
matievoorziening in een specifieke organisatie. Om te komen tot unieke 
ontwerpen is de indeling van Blaauw zeer goed toepasbaar. Bij de ontwik
keling van de informatievoorziening spelen drie typen vraagstukken een rol 
(zie figuur 2-13): 

• bestemminglfunctionaliteit, resulterend in een architectuur, waarin voor 
toekomstige gebruikers de beoogde functionaliteit en bestemming voor 
(onderdelen van) de informatievoorziening duidelijk is weergegeven; 

• uitrusting, resulterend in een ontwerp waarin wordt aangegeven hoe de 
verschillende onderdelen van de informatievoorziening worden uitgerust 
(bijvoorbeeld wei of niet geautomatiseerd); 

• realisatie, resulterend in een voor de organisatie uniek on twerp (werkplan) 
voor de constructie en realisatie van onderdelen van de informatievoor
ziening. 
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Figuur 2-13: Ontwerpvraagstukken bij ontwikkeling van informatievoorziening 

Bestemmings- en functionaliteitsvraagstukken zijn onder andere de afbake
ning van informatiesystemen, de scheiding tussen programma's en gegevens 
binnen een informatiesysteem, de verdeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van taakgebieden over de automatiseringsafdeling, informa
tiecentrum en gebruikersafdeling, de logische gegevensstructuur etc. Uitrus
tingsvraagstukken zijn bijvoorbeeld de mate van automatisering, het niveau 
en de selectie van personeel van de automatiseringsafdeling, de mate van in
telligentie van aan te schaffen werkstations, de fysieke gegevensstructuur, 
het type netwerk, etc. Realisatievraagstukken zijn: al dan niet (in service) 
uitbesteden van automatisering, zelf of met derden ontwikkelen versus aan
schaffen van standaard applicaties, al dan niet gaan gebruiken van vierde 
generatie ontwikkeltools, het gebruik van bepaalde protocollen en de inzet 
van protocol-converters om dat te realiseren, de concrete toegangsbeveili
ging van gegevens etc. 

Voor organisaties ligt het belang van dit soort architecturen vooral in orde
ning, met als doel de complexiteit van de ontwikkeling van de informatie
voorziening te verminderen en de beheersing ervan mogelijk te maken. 
Vooral waar sprake is van gemeenschappelijk gebruik van onderdelen van de 
informatievoorziening is het van belang om architecturen op te stellen. De 
ordening moet resulteren in een samenhangend beeld van duidelijk herken
bare elementen uit die informatievoorziening. Een voorbeeld van ordening 
van het element 'gegevens' is een Bachmann-diagram of NIAM-schema, 
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waarin de relaties tussen entiteittypen of objecttypen is weergegeven. Der
gelijke overzichten zijn voor systeemontwikkelaars nuttig, maar ook voor 
gegevensbeheerders. Alvorens te ordenen zal gei'nventariseerd moeten wor
den welke gegevens (zoals informatiebehoeften van een bepaalde afdeling) 
geordend moeten wqrden. Daarna zijn ordeningsprincipes noodzakelijk. 

Architectuur-, uitrustings- en realisatievraagstukken komen op verschillende 
niveaus voor binnen organisaties. Wat een manager als uitrustingsvraagstuk 
beschouwt (bijv. hoe een programma er uit komt te zien) zal voor een pro
grammeur een architectuurvraagstuk zijn. Dit komt overeen met de architec
tuurdefinitie van Blaauw, omdat hij de gebruiker in zijn definitie betrekt. In 
de indeling van ontwerpvraagstukken is de term architectuur van Blaauw in 
figuur 2-13 verwisseld met bestemming/functionaliteit. Dit is onder andere ge
daan omdat bet begrip architectuur in relatie tot informatievoorziening in 
literatuur en praktijk verschillende betekenissen heeft, zoals uit de volgende 
subparagraaf zal blijken. 

2.5.2 Architecturen als standaard antwerp 

De term architectuur wordt niet aileen gebruikt om ·unieke ontwerpen mee 
aan te duiden. De term wordt eveneens gebruikt om standaards mee aan te 
duiden. Sommige architecturen gaan al eeuwen mee, zoals de architectuur 
van een klok. Voor wat betreft informatietechnologie zijn we nog niet zover. 
Als een nieuw type computer en/of operating system wordt gei'ntroduceerd 
moeten gebruikers dikwijls opnieuw leren 'klokkijken'. Het spreekt voor zich 
dat gebruikers bij een dergelijke wijziging hun enthousiasme verliezen. Even
eens blijkt dat allerlei bestaande toepassingen, middelen en dienstverlening 
door dergelijke wijzigingen vaak (op termijn) onbruikbaar worden. Dus ook 
bij organisaties groeit de behoefte aan standaards, onder andere ter bescher
ming van investeringen in informatietechnologie. 

Als reactie op deze behoeften zijn en worden diverse standaard architecturen 
ontwikkeld op verschillende terreinen. Standaards worden bijvoorbeeld 
ontwikkeld voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen organisaties 
(zoals de Document Interchange Architecture). Andere voorbeelden zijn 
standaards voor informatietechnische produkten, zoals hardware, software 
en netwerken. Als voorbeeld daarvan lichten we de architecturen SNA en 
SAA toe. 

SNA (Systems Network Architecture) is geintroduceerd door IBM in 1974. SNA 
is ontstaan vanuit de groeiende behoefte bij organisaties aan datacommuni
catie tussen computersystemen [IBM86b]. Datatransmissie is een complexe 
aangelegenheid, onder andere vanwege allerlei: 
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• vormen van datatransmissie (one-way, half-duplex, full-duplex); 
• transmissiecodes, zoals Baudot, ASCII, EBCDIC; 
• transmissie-modes, zoals parallelle en seriele transmissie; 
• lijnprotocollen zoals BSC, SDLC, X.25 en Asynch; 
• vormen van autorisatie. 

Het voorgaande maakt duidelijk dat datacommunicatie in de praktijk niet zo 
eenvoudig is vanwege verschillende concepten, protocollen en beschikbare 
produkten. Vanuit die achtergrond is SNA ontwikkeld, waarin een blauw
druk voor datacommunicatie is vastgelegd in de vorm van afspraken, con
venties, protocollen en specificaties voor produkten. Overigens is SNA niet 
de enige standaard op het gebied van datacommunicatie; er zijn er verschil
lende (zoals OSI). Datacommunicatie tussen systemen, ontwikkeld volgens 
eenzelfde standaard (architectuur) behoort betrekkelijk eenvoudig te zijn. 
Datacommunicatie tussen system en, die zijn gebaseerd · op verschillende 
standaards, blijft moeizaam. 

Een andere architectuur is Systems Application Architecture (SAA), ge'intro
duceerd door IBM in 1987. SAA is ontstaan vanuit de behoefte aan onder an
dere overdraagbaarheid van applicaties op meerdere systemen en vanuit de 
behoefte aan een eenduidige gebruikersinterface [IBM88]. Een eenvoudig 
voorbeeld van het laatste is de help-toets die bij verschillende programma's, 
maar ook bij verschillende schermen van dezelfde programma's vaak een an
dere functietoets heeft. Samengevat richt SAA zich op afspraken voor appli-
catie-ontwikkeling, waarmee: · 

• applicaties in verschillende hardware-omgevingen en operating system en 
op eenduidige wijze door programmeurs kunnen worden ontwikkeld en 
in verschillende omgevingen kunnen worden uitgevoerd (portabiliteit 
van programma's); 

• de dialoog tussen mens en computer, ook wel aangeduid als computerin
terface, op eenduidige wijze, dat wil zeggen eenvoudiger en meer uni
form, verloopt; 

• cooperatieve processing mogelijk is. Dit houdt in dat een gebruiker er 
niets van merkt of een applicatie op zijn eigen werkstation (PC) of (deels) 
elders door een andere computer in een netwerk wordt verwerkt, of dat 
de gegevens in het eigen werkstation zijn opgeslagen of zich (deels) elders 
bevinden. 

Om dit te kunnen realiseren zijn naast software interfaces, conventies en 
protocollen ontwikkeld en vastgelegd in SAA, waarmee de produktiviteit van 
programmeurs vergroot kan worden evenals de tevredenheid van gebruikers. 
SAA geeft standaards en normen voor de ontwikkeling van applicaties. Voor 
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de consequenties daarvan voor netwerkbeheer en datatransmissie maakt SAA 
gebruik van SNA. 

Een architectuur met een soortgelijke bedoeling als SAA wordt gevormd in 
de OSF (Open Software Foundation). Een belangrijk verschil is dat SAA 
vooral gericht is op openheid binnen IBM-operating systemen (VM, MVS, 
OS/400 en OS/2), -hardware en -netwerken. OSF daarentegen is gericht op 
openheid binnen Unix-omgevingen ongeacht leverancier, en biedt stan
daards en uitgangspunten waaraan de verschillende Unix-versies moeten 
voldoen, zoals AIX van IBM, HP-UX van Hewlett-Packard, SPIX en Xenix van 
Bull, TOS van Nixdorf, Ultrix van Digital, Sinix van Siemens, etc. Volgens de 
terminologie van Blaauw zijn de genoemde Unix-versies verschillende 'uit
rustingen' en 'realisaties', gebaseerd op de architectuur van OSF. 

2.5.3 Relatie tussen unieke en standaard architecturen 

Architecturen als SNA, SAA en OSI zijn belangrijk, omdat ze afspraken 
bevatten die het gemeenschappelijk gebruik van netwerken en toepassingen 
zowel binnen organisaties als tussen organisaties mogelijk maken. Op het 
moment dat organisaties dit soort afspraken als standaards accepteren, wordt 
een invulling gegeven aan de afspraken over gemeenschappelijk gebruik van 
faciliteiten en wordt richting gegeven aan ontwikkeling/aanschaf van die 
faciliteiten (zie figuur 2-8). Als dit soort architecturen door een organisatie 
als standaard wordt geadopteerd, dient zij als uitgangspunt voor verdere 
ontwikkeling van afzonderlijke onderdelen van de informatievoorziening. 

Standaard architecturen zijn derhalve van invloed op de unieke architectu
ren. Overigens geldt dit vooral voor de unieke architecturen, die vanuit de 
optiek van bouwers en intermediairs worden opgesteld. Voor de optiek van 
management zijn er nog maar nauwelijks standaard architecturen. Een van 
de weinige aanzetten hiervoor vormen de informatiemodellen voor agrari
sche bedrijven die in het kader van het Informatica Stimulerings Programma 
zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van Landbouw (zie bijvoor
beeld [Elzas87]). De bedoeling daarbij was onder andere om de informatie
voorziening van agrarische bedrijven zodanig vast te leggen, dat aile partijen 
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van die informatievoorziening, de 
modellen hanteren als standaard. Dit gold onder andere voor accountants, 
ontwikkelaars van standaard pakketten, leveranciers van informatietechnolo
gie, etc. 
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Bij deze studie is de aandacbt gericbt op bet gebied tussen unieke ontwerpen 
en standaard ontwerpen, maar dan vanuit de optiek van management. In dit 
grijze gebied bevinden zicb referentiemodellen, die toegepast kunnen wor
den bij de vorming van unieke arcbitecturen. Sommige van die referen
tiemodellen kunnen uitgroeien tot standaards, andere worden juist opgesteld 
om te dienen als standaard zoals de agrariscbe informatiemodellen. 

2.6 Verdere afbakening 

In de vorige paragrafen zijn verscbillende invalsboeken voor ontwikkeling 
van de informatievoorziening toegelicbt. Daarbij is aangegeven wat de mis
sies zijn van informatievoorziening, welke aspecten worden onderkend per 
missie, welke typen ontwerpvraagstukken daarbij onderscbeiden worden en 
welke groepen betrokkenen een rol spelen bij de ontwikkeling van informa
tievoorziening in organisaties. Als al deze invalsboeken gecombineerd 
worden, ontstaat een raamwerk voor de ontwikkeling van de informatie
voorziening. Dit raamwerk is weergegeven in figuur 2-14. In het vervolg van 
dit boek wordt dit raamwerk ook wel aangeduid als de matrix voor de ont
wikkeling van de informatievoorziening in organisaties, of kortweg de 
matrix. 

Het raamwerk dat in figuur 2-14 is weergegeven biedt de mogelijkbeid om 
nader te specificeren welk onderwerp in deze studie centraal staai. Dit wordt 
kort toegelicbt per invalshoek. In paragraaf 2.3 zijn de missies van informa
tievoorziening en de functiegebieden van informatiemanagement in ogen
scbouw genomen. Daarbij zijn per missie verscbillende aspecten onderkend. 
Door onderkenning van deze verscbillende aspecten is bet mogelijk om in 
volgende boofdstukken referentiemodellen te positioneren. Zo kan bestu
deerd worden voor welke aspecten (zoals processen, gegevens, tecbnologie, 
e.d.) referentiemodellen reeds bescbikbaar zijn en waar referentiemodellen 
bet beste toegepast kunnen worden. 

In paragraaf 2.4 zijn verscbillende groepen betrokkenen bij de ontwikkeling 
van de informatievoorziening aan de orde geweest. In deze studie over 
informatiestrategieformulering en -planning nemen we slecbts de optiek van 
management in bescbouwing. In paragraaf 2.4 is reeds toegelicbt dat bet 
accent van die groep ligt op strategieformulering en planning. In paragraaf 
2.5 zijn verscbillende ontwerpvraagstukken toegelicbt. Ook biervoor geldt 
dat bet onderscbeid in typen vraagstukken nuttig is voor een studie naar 
gebruiksmogelijkbeden van referentiemodellen. In de volgende boofdstuk
ken wordt bet onderscheid tussen informatiestrategieformulering (accent op 
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strategieformulering) en informatieplanning (accent op planning) conse
quent doorgevoerd, onder andere ook om toepassingsmogelijkheden en 
beschikbaarheid van referentiemodellen beter aan te kunnen geven. 
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Figuur 2-14: De matrix voor ontwikkeling van de informatievoorziening 
in organisaties 

2.7 Samenvatting hoofdstuk 2 

Veel organisaties zijn bezig hun informatievoorziening verder te ontwikke
len. In dit hoofdstuk is aangegeven welke invalshoeken daarbij onderkend 
kunnen worden. We hebben onderscheid gemaakt in: 

• verschillende missies van informatievoorziening in organisaties, waarbij 
per missie een verdere opdeling is gemaakt naar aspecten; 

• ontwerpvraagstukken bij de ontwikkeling van de informatievoorziening; 
• groepen betrokkenen in organisaties bij ontwikkeling van de informatie

voorziening. 
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In het begin van dit hoofdstuk is beschreven dat ontwikkeling van de infor
matievoorziening niet op zichzelf staat. De diverse onderdelen worden 
ontwikkeld om te gebruiken. Hieruit ontstaat de noodzaak voor beheer (zoals 
gegevensbeheer, applicatiebeheer, netwerkbeheer, etc.). Vaak ontstaan door 
gebruik en beheer nieuwe of aangepaste behoeften en eisen voor de informa
tievoorziening, waarmee ontwikkeling wordt aangestuurd. Ontwikkeling is 
derhalve een proces, dat continu wordt aangestuurd door het gebruik en 
beheer van de informatievoorziening. Om deze ontwikkeling op consistente 
wijze te Iaten verlopen is het noodzakelijk dat daarvoor strategieen worden 
geformuleerd en plannen worden opgesteld, die gebaseerd zijn op de toe
komstige bedrijfsvoering (ondernemingsstrategie). In figuur 2-15 is dit nog 
eens schematisch weergegeven. 

ONTWIKKELING 
VAN DE INFORMA

TIEVOORZIENING 

Registreren van voort

gang bij de u i tvoering 

van p lannen voor de 
info rma tievoorzieni n g 

GEBRUIK VAN DE 
INFORMATIE

VOORZIENING 

Beheerse n van de 

uit t e voeren p lann e n 

Uitvoeren van de 

opgeste lde plannen 

(bi jv. sys teem

ontwikkeling) 

BEHEER VAN DE IN
FORMATIEVOORZIENING 

Figuur 2-15: De ontwikkeling van de informatievoorziening in organisaties in 
relatie tot gebruik en beheer van de informatievoorziening 

In figuur 2-15 zijn twee figuren uit dit hoofdstuk gei:ntegreerd, namelijk 
figuur 2-1 en figuur 2-6. De dik omlijnde en gearceerde blokken uit die 
figuur zijn het onderwerp van deze studie. In het vervolg van dit boek gaat 
het primair over de ontwikkeling van de informatievoorziening in organisa-
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ties, niet over het gebruik of het beheer daarvan. Daarbij gaat het specifiek 
om strategiefonnulering en planning. Voor literatuur over het beheer van de 
informatievoorziening wordt verwezen naar onder andere [IBM81] en [Looi
jen88]. Voor de beheersing van de ontwikkeling van de informatievoor
ziening wordt onder.andere verwezen naar [Heemstra89]. 

Voor een nadere aanduiding van het onderwerp van de studie zijn twee 
raamwerken ontwikkeld die in dit hoofdstuk zijn toegelicht. Het betreft een 
raamwerk voor de functies van informatiemanagement (figuur 2-7) en de 
matrix voor ontwikkeling van de informatievoorziening in organisaties 
(figuur 2-14). In het eerste raamwerk is onderscheid gemaakt tussen ver
schillende functiegebieden van informatiemanagement. Het tweede raam
werk toont de verscheidenheid aan resultaten (produkten), die informatie
management kan opleveren. Dit laatste raamwerk wordt in het volgende 
hoofdstuk gehanteerd om begrippen aan te duiden bij strategieformulering 
en planning van de informatievoorziening. Later wordt dat raamwerk vooral 
gebruikt om referentiemodellen te positioneren die bij strategieformulering 
en planning van de informatievoorziening kunnen worden toegepast. 



Hoofdstuk 

3 EEN INFORMATIEPLANSTUDIE 

3.1 Inleiding 

In bet voorgaande hoofdstuk zijn vanuit de literatuur verschillende begrip
pen rondom informatievoorziening toegelicht. Vervolgens is een raamwerk 
voor informatievoorziening beschreven waarmee het onderwerp van deze 
studie beter is afgebakend, te weten strategieformulering en planning voor 
de informatievoorziening. Dit onderzoeksgebied wordt in de literatuur en in 
de praktijk dikwijls aangeduid met in.formatieplan.n.in.g (zie bijvoorbeeld [Hop
staken 89, pag. 18]). Binnen organisaties groeit bet besef dat de basis voor 
een effectieve informatievoorziening ligt bij informatiebeleid en informatie
planning. Over deze begrippen bestaat echter onduidelijkheid. In de praktijk 
zien we bijvoorbeeld dat informatieplanprojecten beeindigd worden omdat 
partijen vooraf niet duidelijk communiceren wat zij onder een informatie
plan verstaan, laat staan wat ze er mee willen bereiken. Hierdoor ontstaan 
vaak bij betrokkenen verschillende percepties over het beoogde resultaat. 

Zoals gezegd worden aan de term informatieplanning vaak verschillende 
betekenissen toegekend. In dit hoofdstuk worden enkele van deze defini
ties/omschrijvingen toegelicht. Vooralsnog wordt de term informatieplan
ning gebruikt voor het afgebakende gebied bij deze studie: strategieformule
ring en planning voor de informatievoorziening (zie figuur 2-14). Later in dit 
hoofdstuk, in paragraaf 3.3, wordt voor de aanduiding van dat gebied een 
nieuw begrip geintroduceerd, namelijk in.formatieplanstudie. In bet vervolg 
van dit hoofdstuk wordt toegelicht wat hieronder wordt verstaan, waarbij 
tevens wordt aangegeven hoe het begrip informatieplanning in dit boek 
wordt gebruikt. 
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3.2 Het begrip informatieplanning in literatuur en praktijk 

Ontwikkeling van de informatievoorziening is een omvangrijk geheel (zie 
figuur 2-14) dat vanuit de optiek van management vraagt om een strategie 
en een plan waarmee de veelheid van activiteiten op dit gebied op elkaar kan 
worden afgestemd en beheerst. In de literatuur is hiervoor het begrip infor
matieplanning in gebruik. Alvorens aan te geven wat hieronder bij deze 
studie precies wordt verstaan, komen in deze paragraaf enkele visies op 
informatieplanning aan de orde. Deze visies worden besproken en verge
leken, zowel met elkaar als met de matrix voor ontwikkeling van de infor
matievoorziening in organisaties (figuur 2-14). Daarna volgen enkele conclu
sies met betrekking tot de invalshoeken die worden gehanteerd bij beschou
wingen over informatieplanning. 

3.2.1 Variaties op een thema: informatieplanning 

In het navolgende worden achtereenvolgens besproken: 

• de informatieplanningpiramide (zie [Theeuwes86] en [Theeuwes87]); 
• de informatiebeleid en -plancirkel (zie [Bemelmans87]); 
• de praktijkmodellen voor informatieplanning (zie [Hopstaken88] en [Hop

staken89]). 

· • De informatieplanningpiramide 

Theeuwes heeft een raamwerk ontwikkeld voor de vaststelling van wat hij 
informatiestrategie en -plan noemt. De voornaamste doelstelling daarbij was 
enerzijds ordening van diverse planningsactiviteiten bij de ontwikkeling van 
de informatievoorziening en anderzijds de positionering (en vergelijking) 
van methoden voor informatieplanning. Bij dat raamwerk onderkent hij drie 
invalshoeken namelijk planningaspect, planningniveau en planninghorizon. 
Deze invalshoeken worden tegen elkaar uitgezet waardoor een raamwerk 
voor informatieplanning ontstaat in de vorm van een 'piramide'. 

Bij informatieplanning kunnen in de praktijk verschillende aspecten centraal 
staan, afhankelijk van vraagstelling, probleemstelling of behoefte die bestaat 
binnen een organisatie. Theeuwes geeft aan dat methoden voor informatie
planning doorgaans slechts aandacht besteden aan een of enkele van die as
pecten. Deze aspecten zijn [Theeuwes86]: 
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1. Afstemming. De aandacbt gaat uit naar afstemming van de informatie
voorziening op de strategie van de organisatie en ricbt zicb op identifica
tie van informatiesystemen voor zowel besturende als uitvoerende be
drijfsprocessen, als op aanpassing van bet produkten-/dienstenpakket. 

2. Integratie. Hier ligt bet accent op een consistente en daarmee bebeersbare 
ontwikkeling van system en. Om een samenbangend geheel van informa
tiesystemen te verkrijgen is integratie van informatiesystemen en gege
vensverzamelingen noodzakelijk. 

3. Ontwikkeling. Centraal staat een projectmatige aanpak om de noodza
kelijke veranderingen binnen de informatievoorziening te bewerkstel
ligen. Hiertoe dienen richtlijnen opgesteld te worden, dienen prioriteiten 
vastgesteld te worden en dienen capaciteiten aan projecten toegewezen te 
worden. 

4. Infrastructuur. Vanwege de snel opeenvolgende tecbnologiscbe ontwik
kelingen op bet gebied van gegevensverwerking en communicatie dient 
aandacbt te worden gescbonken aan een consistente lange-termijn visie 
op bet gebied van tecbniscbe faciliteiten. 

5. Organisatie. Hierbij ligt bet accent op vaststelling van verantwoordelijk
beden en bevoegdbeden voor bet bebeer van de informatiesystemen, de 
tecbniscbe faciliteiten en de gemeenscbappelijke gegevensverzamelingen. 
Eveneens komen werving en opleiding van informatiekundig personeel 
aan bod. 

De tweede invalsboek betreft planningniveau. Tbeeuwes onderkent drie ni
veaus van informatieplanning: 

1. lnformatiestrategie. Hierbij gaat bet om de formulering van uitspraken over 
de ricbting waarin de informatievoorziening voor de organisatie als 
geheel ontwikkeld dient te worden. 

2. lnformatie-architectuur. Uitgaande van bet in de strategie gestelde kader 
wordt de structuur ontworpen voor de gewenste, toekomstige informatie
voorziening. Dit leidt tot een blauwdntk van de toekomstige informa
tievoorziening, waarmee wordt aangegeven wat veranderd en verder 
ontwikkeld moet worden. 

3. Informatieprojecten. Op dit niveau wordt de reeks veranderings- en ont
wikkelingsprojecten voorbereid die nodig is om de ontworpen infor
matie-arcbitectuur te realiseren. Dit resulteert in wat elders ook wei 
realisatieplan wordt genoemd. Het betreft onder andere prioriteiten en 
benodigde capaciteiten en middelen om van de buidige situatie naar de 
toekomstige situatie te komen. 
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De derde invalshoek is planninghorizon. Informatieplannen worden voor een 
bepaalde termijn opgesteld. Daarbij blijkt in de praktijk dat horizon en 
niveau niet altijd aan elkaar gekoppeld hoeven te zijn. Per planningniveau 
kunnen plannen worden opgesteld voor de lange termijn (S-7 jaar), middel
lange termijn (2-5 jaar) of voor de korte termijn (1-2 jaar). 

Door deze invalshoeken aan elkaar te relateren ontstaat een beeld waaniit 
duidelijk wordt dat bij informatieplanning op elk planningniveau verschil
lende aspecten centraal kunnen staan, waarbij een organisatie steeds een ver
schillende horizon voor ogen kan hebben. Dit beeld blijkt uit de informatie
planningpiramide die is weergegeven in figuur 3-1. 

Figuur 3-1: De informatieplanningpiramide [Theeuwes87, pag. 29] 

Theeuwes heeft diverse methoden voor informatieplanning bestudeerd en 
aangegeven hoe methoden van elkaar verschillen ten aanzien van de aspec
ten, niveaus en horizon die daarbij centraal staan. Hij betoogt dat een orga
nisatie afhankelijk van de aanleiding voor de informatieplanning, het niveau 
waarop men de problematiek aan de ·orde stelt en de beoogde horizon van de 
plannen, een keuze dient te maken uit de beschikbare methoden voor infor
matieplanning. 
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+ De informatiebeleid en -plancirkel 

Bemelmans beschrijft een kader voor een informatiebeleid en -plan. Dit 
kader heeft de vorm gekregen van een cirkel (zie figuur 3-2) waarmee Bernet
mans wil aangeven dat de vorming van informatiebeleid en -plan een itera
tief proces is met voortdurende terugkoppelingen. Het informatiebeleid wordt 
daarbij gedefinieerd als het geheel van doelstellingen, uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor het omgaan met de informatievoorziening zelf. Be
leidsuitspraken omtrent informatievoorziening dienen geconcretiseerd te 
worden in een informatieplan. Vandaar ook dat het segment 'informatiebe
leid' in figuur 3-2 los is getekend van de overige segmenten die tezamen het 
'informatieplan' omvatten. Dikwijls zal een organisatie het kader enige 
malen 'rondcirkelen', voordat een bevredigend eindresultaat bereikt is. Dit 
betekent dat het informatiebeleid van een organisatie vaak bijgesteld dient te 
worden als men bezig is een der segmenten verder te ontwikkelen. Op het 
moment dat men daar mee bezig is kunnen immers nieuwe inzichten ont
staan die bij de formulering van het beleid nog niet bekend waren. 

Informatiebeleid en -plan hebben veel met elkaar te maken, maar zijn niet 
hetzelfde. Het beleid dient richting te geven aan het plan. Het door Bemel
mans opgestelde kader om vat naast informatiebeleid de volgende segmenten 
(zie figuur 3-2): 

• de technische infrastructuur van hulpmiddelen; 
• de architectuur van informatiesystemen; 
• de infrastructuur van gemeenschappelijke gegevens; 
• de organieke en personele structuur van de informatievoorziening zelf. 

Figuur 3-2: Informatiebeleid en -plan [Bemelmans87] 
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Een informatieplan bevat volgens Bemelmans een beschrijving van toekom~ 
stige structuren voor: 

• Informatiesystemen. Het doel hierbij is de beschrijving van de benodigde 
informatiesystemen in een organisatie en de relaties daartussen. Dit resul~ 
teert in een architectuur van informatiesystemen. 

• Gegevens. Gegevens worden binnen organisaties dikwijls door diverse 
personen gebruikt. Als dat het geval is moeten binnen de organisatie af~ 
spraken worden gemaakt over het gemeenschappelijk gebruik ervan. Dit 
resulteert naast een gegevensarchitectuur in een infrastructuur van gemeen~ 
schappelijke gegevens. Het doel daarvan is coordinatie en afstemming van 
het gegevensgebruik in de organisatie. Indien geen afspraken worden 
gemaakt over het gemeenschappelijk gebruik van gegevens kan dat leiden 
tot niet-integreerbare systemen en inconsistente gegevens(verzamelin
gen). 

• Middelen. Voor verwerking van gegevens dient een organisatie te be
schikken over middelen. Dit betreft niet uitsluitend informatietechnische 
middelen (zoals computers, printers, netwerken, systeemsoftware, appli
catie-software e.d.), maar kan ook eenvoudiger middelen betreffen als 
kaartenbakken, archiefkasten en planborden. Omdat dergelijke middelen 
binnen organisaties dikwijls door meer personen worden gebruikt, dienen 
ook hierover afspraken over het gebruik ervan gemaakt te worden. Men 
spreekt in dit verband opnieuw over de infrastructuur van technische midde
len, kortweg aangeduid met technische infrastructuur. 

• Organisatie. Tot slot dient in een informatieplan te worden aangegeven 
hoe de organisatie van de informatievoorziening zelf ingericht dient te 
worden. In dit verband wordt wel gesproken over de organieke en personele 
infrastructuur. Daarbij wordt aangegeven welke functies binnen de infor
matievoorziening worden onderkend en hoe men die functies denkt te 
bezetten. In de organieke en personele infrastructuur zal onder andere 
aangegeven dienen te worden welke taakvelden voor de informatievoor
ziening men wenst onder te brengen in de organisatie en welke centraal 
danwel decentraal worden ondergebracht. Verder zal men moeten aange
ven wat de gewenste personeelskwaliteit en -kwantiteit daarbij is. Dit 
heeft uiteraard repercussies voor opleiding en werving van personeel. 

Nadat de structuren zijn vastgesteld dient in het informatieplan te worden 
aangegeven met welke prioriteit en in welke volgorde de noodzakelijk geach
te veranderingen uitgevoerd moeten worden. Daartoe dienen tevens finan
ciele en personele middelen toegewezen te worden, bijvoorbeeld door 
projectgroepen te formeren en daaraan budgetten toe te kennen. 
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+ De praktijkmodellen voor informatieplanning 

Hopstaken en Kranendonk beschouwen informatieplanning als een organisa
torisch en informatiekundig vraagstuk. Vanuit hun beroepsmatige rol als 
extern organisatie-adviseur lichten zij het begrip informatieplanning toe met 
behulp van vier praktijkmodellen die aansluiten op hun empirische bevin
dingen. Daarbij geven zij enerzijds hun visie op informatieplanning en 
anderzijds hun visie op de aanpak van informatieplanningstrajecten bij 
organisaties. Hun praktijkmodellen worden in [Hopstaken88] reeds beschre
ven. In [Hopstaken89] worden ze samengevat weergegeven, waarbij de 
auteurs tevens aangeven hoe zij in de praktijk omgaan met deze modellen en 
hoe de praktijkmodellen zich verhouden tot de literatuur. Met de praktijk
modellen wordt getoond: 

• een visie op de aanpak van informatieplanning als organisatieverande
ringstraject, resulterend in het model'zoeklichten'; 

• de aspecten die in beschouwing genomen mogen worden bij informatie
planning, resulterend in het model 'ovaal'; 

• de dimensies van problemen en oplossingen die bij informatieplanning 
onderscheiden kunnen worden, resulterend in het model'kruis'; 

• een leer- en managementperspectief, waarin informatieplanning geplaatst 
kan worden, resulterend in het model'cyclus'. 

In het model zoeklichten wordt onderscheid gemaakt tussen twee benade
ringen voor informatieplanning: een ontwerpbenadering en een ontwikkel
benadering. De ontwerpbenadering wordt gekarakteriseerd als een benadering 
waarbij onder andere de organisatie wordt voorgesteld als een mechanisme. 
De nadruk wordt gelegd op de beschrijfbare en voorschrijfbare delen van de 
formele organisatie, de aandacht is gericht op kwantificeerbare aspecten 
waarbij voor veranderingen algemeen geldende ontwerpregels worden 
gehanteerd. De ontwikkelbenadering wordt gekarakteriseerd als een benade
ring waarbij de organisatie wordt voorgesteld als een organisme. De nadruk 
wordt gelegd op feitelijkheden als gedrag, macht en cultuur, de aandacht is 
gericht op kwalitatieve aspecten waarbij voor veranderingen het specifieke 
van de situatie als uitgangspunt wordt genomen (zie ook [Hopstaken88, pag. 
43-56]). 

Beide benaderingswijzen worden dikwijls als tegengesteld beschouwd. Aan
gezien beide benaderingen waardevol kunnen zijn pleiten Hops taken en Kra
nendonk voor een zogenaamde dialectische aanpak voor informatieplanning. 
Daarbij dient tijdens een informatieplanningstraject op de juiste momenten 
heen en weer gependeld te worden tussen deze benaderingen. In dat opzicht 
kan een informatieplanningstraject worden aangeduid als 'puzzelen', omdat 
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men tijdens deeltrajecten bij informatieplanning steeds op zoek zal moeten 
gaan naar de juiste benadering. 

In het model ovaal wordt onderscheid gemaakt in: 

• hoofdelementen waarmee een organisatie beschreven kan worden; 
• niveaus, waarop de hoofdelementen in een organisatie beschouwd kun

nen worden. 

Een organisatie wordt in [Hopstaken89] aangeduid als een dynamische 
verzameling mensen in een bepaald samenwerkingsverband, die activiteiten 
uitvoert met behulp van middelen, zich in een omgeving bevindt waaraan 
produkten/diensten worden geleverd, en die verandert in de tijd. Vanuit 
deze definitie wordt een zestal hoofdelementen onderkend, waarmee een 
organisatie kan worden beschreven: mensen, activiteiten, middelen, de 
omgeving, produkten/diensten en het veranderingstraject. Deze hoofdele
menten kunnen op verschillende niveaus worden beschreven, namelijk op 
het niveau van de organisatie als geheel, de informatiehuishouding, de 
informatieplangebieden en de informatiesystemen. Bij het model 'ovaal' 
wordt beschreven hoe elk hoofdelement op een ander niveau beschouwd 
wordt .. 

In het model krnis wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen twee 
typen problemen die zich voor kunnen doen bij informatieplanning: mense
lijke en vaktechnische. De menselijke problemen worden weer onderver
deeld in communicatieproblemen en cultuurproblemen. Vaktechnische pro
blemen worden opgedeeld in inhoudelijke (het WAT) en procedurele (het 
HOE) problemen. Een voorbeeld van een inhoudelijk probleem is onduide
lijkheid over informatiebehoeften in een organisatie en daarmee over de 
structurering van informatiesystemen (bijvoorbeeld van applicatieslbestan
den). Een voorbeeld van een procedureel probleem is onduidelijkheid over 
de prioriteiten voor ontwikkeling van informatiesystemen, de financiering 
ervan en/of verantwoordelijkheden daarover in de organisatie. Onvoldoende 
draagvlak voor besluitvorming inzake verdere ontwikkeling van de informa
tievoorziening is een voorbeeld van een communicatief probleem. Een voor
beeld tenslotte van een cultureel probleem is een te geringe betrokkenheid 
van gebruikers en management bij vraagstukken op het gebied van ontwik
keling van de informatievoorziening. Het voorgaande resulteert in een 
'kruis', waarin vier dimensies onderkend zijn die bij vrijwel elk praktijkpro
bleem, oplossingen en adviesrollen onderkend kunnen worden (zie figuur 
3-3). 
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Menselijke problemen: 
accent op ontwikke/benadering 

CULTUREEL 

INHOUDELI)K 

I 

gedeelde 

t 

COMMUNJCATIEF 

problee~stelling 

Vaktechnische problemen: 
accent op ontwerpbenadering 

Figuur 3-3: Probleemverkenning met het problemen- en oplossingenkruis 
[Hopstaken89, pag. 40] 

Hopstaken en Kranendonk leggen een relatie tussen de praktijkmodellen 
'kruis' en 'zoeklichten'. Indien de probleemgebieden in een organisatie 
liggen op menselijke problemen is er een aanleiding om het accent te leggen 
op een ontwikkelbenadering. Zijn de probleemgebieden daarentegen vooral 
vaktechnisch, dan is er aanleiding om het accent te leggen op de ontwerp
benadering. Daarnaast geven zij bij het model 'kruis' aan wie als probleem
hebbers bij informatieplanning onderkend kunnen worden, en geven zij 
typen adviesrollen bij de verschillende dimensies. 

In het model cyclus tenslotte wordt benadrukt dat informatieplanning een 
leerproces is, waarbij de organisatie(leden) de lerenden zijn. De leercyclus 
bestaat evenals het leermodel van Kolb uit verschillende stadia, namelijk: 

• conceptualiseren: vormen van begrippen, generalisaties en theorieen; 
• experimenteren: uittesten van gevolgen van de nieuwe concepten; 
• handelen: concreet ervaren; 
• reflecteren: overdenken van de verrichte handelingen. 

Door toepassing van deze leercyclus op informatievoorziening binnen 
organisaties betogen Hopstaken en Kranendonk onder andere dat informa
tieplanning onderdeel dient te zijn van een managementcyclus voor infor
matievoorziening. Daarbij moet planning (conceptualiseren) worden ge
volgd door realisatie van de plannen (experimenteren), waama exploitatie 
en beheer van het gerealiseerde plaatsvindt (handelen). Na evaluatie en 
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bijstelling van het voorgaande (reflecteren) kan de cyclus weer opnieuw 
worden doorlopen. 

3.2.2 De visies nader bekeken 

In deze paragraaf zijn tot nu toe enkele visies toegelicht op informatieplan
ning. In het navolgende worden deze visies waar mogelijk onderling vergele-· 
ken en vergeleken met de matrix die is opgesteld voor onder andere afbake
ning van het onderwerp van deze studie (figuur 2-14). Overigens wordt op
gemerkt dat vergelijking van de verschillende visies niet eenvoudig is. De 
diverse auteurs hebben met hun ideeen verschillende doelstellingen voor 
ogen gehad, waardoor de verschillen verklaard kunnen worden. De bedoe
ling van deze analyse is dan ook niet om aan te geven dat sommige visies 
beter zijn dan andere, maar om te zien waar ze daadwerkelijk overeenkomen 
en van elkaar verschillen. 

Conceptueel gezien zijn er vrij veel overeenkomsten tussen de besproken 
visies. De verschillen komen vooral tot uiting doordat verschillende auteurs 
andere invalshoeken hanteren bij hun visie, uiteraard gerelateerd aan de 
bedoeling die zij daarmee hebben. In figuur 3-4 is weergegeven welke invals
hoeken worden onderkend door de verschillende auteurs en hoe ze bij elke 
indeling worden genoemd. 
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VISIES OP/INDELINGEN BIJ INFORMATIEPLANNING 

Greveling: Theeuwes: Semel mans: Hopstaken & 
Matrix Piramide Cirkel Kranendonk: 

(zie figuur 2-14) (zie figuur 3-1) (zie figuur 3-2) 
Praktijkmodellen 
(zie figuur 3-3) .. (missies/ .. (planning- .. (segmenten) . . (hoofd-

ASPECTEN aspecten) aspecten) elementen) .. (niveaus/ .. (planning- .. (niet .. (niveaus) _ 
NIVEAUS optieken) niveaus) expliciet) 

VRAAG· .. (typen vraag- - - -
STUKKEN stukken) .. (planning- - -
HORIZON horizon) 

- - .. (benade-
AANPAK ringswijzen) 

DIMEN- - .. (dimensies) 

SIES 
LEER- 1- - - .. (leerfasen) 

FASEN 

Figuur 3-4: Overeenkomsten/verschillen tussen enkele indelingen 
bij informatieplanning 
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Uit figuur 3-4 valt op dat aile auteurs onderscheid maken tussen aspecten en 
tussen niveaus die bij informatieplanning onderscheiden kunnen worden. 
De overige invalshoeken worden niet altijd onderkend. De manier waarop 
aan de invalshoeken een nadere invulling wordt gegeven verschilt eveneens 
per auteur/visie. Dit wordt kort toegelicht voor de invalshoeken aspecten en 
niveaus. 

• Aspecten 
Bij alle indelingen wordt onderscheid gemaakt in aspecten bij informatie-
planning. Elke auteur onderkent echter andere aspecten. De aspecten die 
Theeuwes onderkent zijn te beschouwen als inhoudelijke probleemgebieden 
(zie het 'kruis' van Hopstaken en Kranendonk), die de aanleiding kunnen 
vormen voor informatieplanning. De aspecten die Hopstaken en Kranen
donk onderkennen, de hoofdelementen, zijn te beschouwen als beschrij
vingsvormen van een organisatie. De aspecten die in de matrix zijn opgeno
men, zijn te beschouwen als beschrijvingsvormen van de informatievoorzie
ning van een organisatie. De aspecten uit de cirkel van Bemelmans (de 
segmenten) kunnen worden beschouwd als de belangrijkste aandachtsgebie
den van een informatieplan. In figuur 3-5 zijn de aspecten opgenomen die 
bij de toegelichte visies zijn onderkend. 

Greveling: Theeuwes: Bemelmans: Hopstaken & 
De matrix De piramide De cirkel Kranendonk: 

De ovaal 

Architectuur van 
Processen lntegratie informaUe· Activiteiten 

CONCEP- -cedrag-
systemen 

Gegevens Afstemming Gegevens-
infrastructuur 

TUELE 
Technische Middelen 

Technologie lnfrastructuur infrastructuur va 
OVEREEN- hulpmiddelen 

Financi~n - -
KOMSTEN 

Organieke en 
Personeel Organisatie personele Men sen 

infrastructuur 

Gebruikers- - . 
9 

. 
CONCEP- Verwerking 

TUELE VER- - Ontwikkeling -
. lnformatiebeleid 

SCHILLEN Produkten/ 
diensten 

Omgeving 

. Veranderinq 

Figuur 3-5: Conceptuele overeenkomsten/verschillen tussen onderkende aspecten 
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In figuur 3-5 is aangegeven welke overeenkomsten en verschillen op concep
tueel niveau bij de aspecten te onderkenen zijn. Op de overeenkomsten 
wordt niet ingegaan. De wezenlijke verschillen treden op bij: 

• Het ontwikkelingsaspect bij Theeuwes. Hierbij gaat het om het daad
werkelijk realiseren van veranderingen. In de matrix is dit niet be
schouwd als aspect, maar veel meer als realisatievraagstuk (invalshoek: 
type vraagstuk). Als aspect valt dit buiten beschouwing. 

• Het segment informatiebeleid bij Bemelmans. Ook dit wordt niet be
schouwd als aspect, maar als een apart niveau van uitspraken over ont
wikkeling van de informatievoorziening (invalshoek: niveau). 

• De aspecten omgeving en verandering bij Hopstaken en Kranendonk. 
Voor beschrijving van het dynamieke karakter van een organisatie kun
nen dit relevante aspecten zijn. Voor de beschrijving van de informatie
voorziening worden deze aspecten buiten beschouwing gelaten. Oven
gens kennen Hopstaken en Kranendonk aan deze aspecten ook geen 
expliciete betekenis toe op de door hen onderkende niveaus informatie
plangebieden en informatiesystemen. 

• De aspecten gebruikersondersteuning, beveiliging en verwerking uit de 
matrix. In hoofdstuk 2 is aangegeven waarom het belangrijk is deze 
aspecten bij de missie dienstverlening te onderkennen. 

• Overigens wordt het aspect produkt/dienst ook door Hopstaken en Kra
nendonk onderkend. Zij verstaan daaronder iets anders dan bij de matrix 
is bedoeld, aangezien zij de gegevens die gebruikers nodig hebben en 
gegevens die aan de omringende organisaties worden verschaft als pro
dukt beschouwen. In dat opzicht was dit eigenlijk al bij hun aspect 'mid
delen' naar voren gekomen. 

Alhoewel OJ3 het eerste gezicht de verschillen groot lijken als onderscheid 
wordt gemaakt bij de invalshoek aspecten, blijkt dat die verschillen bij 
nadere analyse wei meevallen. Vooral het gebruik van verschillende termino
logie werkt verwarrend. De wezenlijke verschillen worden veroorzaakt door
dat men bij de diverse visies verschillende oogmerken heeft. 

• Niveaus 

Naast de invalshoek aspecten wordt bij elke visie de invalshoek niveaus on
derkend, alhoewel Bemelmans dat niet expliciet als zodanig benoemt. Ook 
bij de invalshoek niveaus bestaan overeenkomsten en verschillen die zijn 
weergegeven in figuur 3-6. De verschillen treden op bij de indeling van 
niveaus volgens Hopstaken en Kranendonk. Zij hebben met hun indeling 
andere oogmerken, waardoor de indeling in niveaus nauwelijks te vergelij-
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ken is met de overige niveau-indelingen. Hun indeling is vooral gebaseerd 
op decompositie, waarbij de informatiehuishouding een deelsysteem is van 
een organisatie. De informatiehuishouding kan zelf weer uiteen vallen in 
informatieplangebieden, waarbinnen informatiesystemen te onderkennen 
zijn. Het begrip informatiehuishouding is qua betekenis dan ook verge
lijkbaar met de in hoofdstuk 1 toegelichte termen informatiesysteem in 
ruimere betekenis en informatievoorziening. De betekenis van het begrip 
informatiesysteem komt overeen met de term en informatiesysteem in engere 
betekenis en toepassing. 

Greveling: Theeuwes: Bemelmans: Hopstaken llc 
De matrix De piramide De cirkel Kranendonk: 

De ovaal 

CONCEP- Strategie-

formulering 
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Figuur 3-6: Conceptuele overeenkomsten/verschillen bij niveaus 

De indeling in niveaus uit de matrix· is gebaseerd op de gedachte dat ver
schillende groepen organisatieleden vanuit een andere optiek en betrokken
heid bij vraagstukken inzake de ontwikkeling van de informatievoorziening, 
die informatievoorziening anders beschouwen. De indeling in niveaus resul
teert dan ook ·niet in detailleringsniveaus, maar in verschillende beschou
wingsniveaus. In hoofdstuk 2 is hier uitvoerig aandacht aan besteed, onder 
andere bij de bespreking van het werk van Zachman. 
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De indeling in niveaus bij de matrix komt in grate lijnen overeen met het 
onderscheid tussen beleid/strategie (vanuit de optiek van beleidsmakers) 
enerzijds en de planning (vanuit de optiek van opdrachtgevers) anderzijds. 
Theeuwes beschouwt architectuur- en projectenplanning als op zichzelf 
staande niveaus. In de matrix wordt dat echter beschouwd als verschillende 
typen vraagstukken op eenzelfde niveau, namelijk vanuit de optiek van 
opdrachtgevers. Bij architectuurplanning ligt het accent op bestemmings
vraagstukken, bij projectenplanning ligt dat op uitrustings- en realisatie
vraagstukken. In de matrix voor ontwikkeling van de informatievoorziening 
zijn de niveaus intermediairs en bouwers onderkend. Voor beschouwingen 
over informatieplanning zijn die niet relevant. Deze optieken zijn vooral bij 
vervolgprojecten van belang. 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de 
verschillende niveaus. Daarbij zal worden aangegeven welk nader onder
scheid wordt onderkend tussen begrippen als informatiebeleid en informa
tiestrategie, en zal het onderscheid tussen het beleids-/strategieniveau ener
zijds en het planningsniveau anderzijds nader worden uitgewerkt. 

• Overige invalshoeken 

Uit figuur 3-4 blijkt dat enkele invalshoeken bij informatieplanning worden 
onderkend in literatuur en praktijk, die niet in de matrix zijn opgenomen. 
Daarnaast is daarbij een invalshoek onderkend, die bij de indelingen van 
anderen niet voorkomt. Theeuwes onderscheidt verschillende planninghori
zons, omdat hij aan wil geven dat strategische plannen niet altijd een lange 
horizon hoeven te hebben en dat operationele plannen niet altijd voor de 
korte termijn worden opgesteld. Alhoewel dit juist is, is de onderkenning 
van de invalshoek horizon in relatie tot de andere invalshoeken minder 
relevant. 

Van de praktijkmodellen van Hopstaken en Kranendonk zijn alleen de in
valshoeken uit het praktijkmodel 'ovaal' overeenkomstig aan die bij ande
ren. Oat komt vooral, doordat hun praktijkmodellen niet alleen een visie 
weergeven op de inhoudelijke facetten van informatieplanning, maar ook op 
een aanpak voor informatieplanning. Daartoe onderkennen zij de aan elkaar 
gerelateerde invalshoeken dimensies en aanpak. Deze invalshoeken zijn niet 
zozeer relevant om informatieplanning inhoudelijk te typeren, maar veel 
meer om de verschillende typen procedures voor informatieplanning mee 
aan te duiden. Op het proces van informatieplanning, of zoals Hopstaken en 
Kranendonk dat noemen het informatieplanningstraject, is in dit boek nog 
niet ingegaan. In het vervolg van dit boek wordt dat uitvoerig toegelicht, 
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waarbij wordt aangeven voor welke doeleinden de invalshoeken aanpak en 
dimensies en de bijbehorende praktijkmodellen 'zoeklichten' en 'kruis' 
gebruikt zullen worden. 

De laatste invalshoek van Hopstaken en Kranendonk betreft leerfasen. Deze 
indeling is weliswaar van belang bij informatieplanning, maar nog veel meer 
bij informatievootziening. In subparagraaf 2.3.3 is reeds aandacht besteed 
aan dit onderwerp, niet zozeer vanuit de optiek van 'leren van informatie
planning', maar vanuit de optiek van planning en beheersing van de infor
matievoorziening in organisaties. Dat heeft geresulteerd in een overzicht van 
de belangrijkste functiegebieden voor · informatiemanagement, voor wat 
betreft de ontwikkeling van informatievoorziening in organisaties. 

Tot slot wordt aandacht besteed aan de invalshoek vraagstukken die in de 
matrix is onderkend. In hoofdstuk 2 is reeds het onderscheid aangegeven 
tussen bestemmings, uitrustings- en realisatievraagstukken bij de ontwikke
ling van de informatievoorziening in organisaties. Dit geldt zeker ook voor 
informatieplanning. Dit wordt nog eens benadrukt, omdat zich in de prak
tijk twee verschijnselen voordoen bij ontwikkeling van de informatievoorzie
ning: 

• Men doet strategische uitspraken voor verdere ontwikkeling van onder
delen (missies/aspecten) van de informatievoorziening betreffende de uit
rusting en realisatie, zonder aandacht te besteden aan de bestemming er
van. Bij dit soort plannen ligt het accent dikwijls op automatiserings
vraagstukken. Doordat onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
beoogde (toekomstige) functionaliteit van onderdelen van de informatie
voorziening, ontstaan later vaak afstemmings- en integratieproblemen 
(zie de piramide van Theeuwes). Alhoewel dit soort plannen in de prak
tijk vaak wordt aang~duid als informatieplannen, is het in veel gevallen 
beter te spreken van automatiseringsplannen. 

• Men is bezig met informatieplanning en concentreert zich op bestem
mingsvraagstukken zonder aandacht te besteden aan strategische uitrus
tings- en realisatievraagstukken. Dit bemoeilijkt zeer dikwijls de uitvoe
ring van vervolgprojecten, omdat daaraan onvoldoende sturing en rich
ting wordt gegeven. Dit soort informatieplannen verdwijnt dan ook zeer 
dikwijls ergens onderin een bureaula. 
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Figuur 3-7 toont vraagstukken die bij strategieformulering en planning van 
de informatievoorziening aan de orde kunnen zijn bij organisaties, onder
scheiden naar missie en type vraagstuk. Een veel voorkomend vraagstuk bij 
organisaties is het bestemmingsvraagstuk bij de missie toepassingen. Daarbij 
beoogt men een architectuur van toepassingen op te stellen, met daaraan 
gerelateerd een prioriteit voor verdere ontwikkeling van toepassingen. Een 
belangrijk uitrustingsvraagstuk daarbij kan zijn welke toepassingen geauto
matiseerd moeten worden en met welke standaards dit dient te geschieden. 
Een voorbeeld van een strategisch realisatievraagstuk bij toepassingen is de 
keuze van methoden, technieken en hulpmiddelen voor systeemontwikke
ling. Dit keuzevraagstuk is door Theeuwes binnen het aspect 'ontwikkeling' 
geplaatst in de top van zijn piramide (zie figuur 3-1). 
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Figuur 3-7: Voorbeelden van vraagstukken bij informatiestrategieformulering 
en informatieplanning 

In figuur 3-7 zijn voorbeelden opgenomen van vraagstukken die centraal 
kunnen staan bij informatieplanning, ingedeeld volgens de invalshoeken uit 
de matrix voor ontwikkeling van de informatievoorziening. Zo kan men zich 
tijdens informatieplanning buigen over de vraag of bepaalde vormen van 
dienstverlening niet beter uitbesteed kunnen worden (bijv. facility manage
ment), of dat men nog wenst te beschikken over eigen systeemontwikkelaars 
in plaats van standaard pakketten aan te schaffen. De strategieen die daar
voor worden geformuleerd, dienen als doelstelling, uitgangspunt of richtlijn 
in vervolgprojecten, wanneer intermediairs en bouwers de plannen moeten 
realiseren. 
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De figuur toont naast de verschillen tussen de diverse missies van informa
tievoorziening ook de relaties daartussen. De strategische keuze van een 
organisatie om bijvoorbeeld toepassingen uit te rusten volgens standaards als 
UNIX of SAA heeft niet aileen gevolgen voor de toepassingen, maar ook voor 
de middelen. 

Bij organisaties kunnen verschillende soorten vraagstukken Ieven. Zo zijn 
veel grote organisaties, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen, 
tegenwoordig druk doende met het uitrustingsvraagstuk ten aanzien van 
middelen. Afgezien van het vraagstuk van standaards vraagt men zich af of 
werkstations voor de medewerkers al dan niet intelligentie moeten bezitten 
(zoals PC's) en/of deze PC's al dan niet uitgerust moeten worden met dis
kettestations, onder andere vanuit het oogpunt (functionaliteit) van beheer
sing en beveiliging. Bij veel andere, vooral kleinere organisaties is dit geen 
strategisch vraagstuk. Daar is bijvoorbeeld het vraagstuk om trent het gebruik 
van methoden voor systeemontwikkeling zelden een vraagstuk dat vanuit de 
optiek van management aandacht behoeft. 

3.2.3 Samenvatting 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat informatieplanning geen een
duidig begrip is maar een verzamelbegrip. In de literatuur worden daarbij 
verschillende invalshoeken onderscheiden om zowel de inhoud als de 
aanpak van informatieplanning te typeren. Dit heeft geleid tot een aantal 
raamwerken voor informatieplanning die op het eerste gezicht weinig 
overeenkomsten lijken te hebben. Op conceptueel niveau blijkt dat echter 
wel mee te vallen. De wezenlijke verschillen treden op doordat de samenstel
lers van de diverse raamwerken daar ieder verschillende bedoelingen mee 
hebben. 

De matrix voor de ontwikkeling van de informatievoorziening beperkt zich 
tot typering van de inhoudelijke facetten van informatieplanning. Daarbij is 
onderscheid gemaakt in verschillende typen vraagstukken die centraal 
kunnen staan bij informatieplanning. In het vervolg van dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op de procesmatige (procedurele) facetten van informatie
planning. Daarbij gaat de aandacht niet zozeer uit naar methoden die ge
bruikt worden bij informatieplanning. Daarvoor wordt verwezen naar het 
reeds eerder genoemde werk van Theeuwes. Wei wordt bier opgemerkt dat 
de beschikbare methoden voor informatieplanning vooral gericht zijn op 
bestemmingsvraagstukken, waarbij de meeste methoden zich richten op de 
missie toepassingen (zoals de in de bijlage beschreven methode ISS). Aan 
uitrustings- en realisatievraagstukken besteden methoden doorgaans weinig 
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aandacht. Dit is een belangrijke oorzaak voor de slechte aansluiting tussen 
informatieplanning en systeemontwikkeling in de praktijk die onder andere 
wordt geconstateerd in [Theeuwes86]. Bij de selectie van een methode voor 
informatiep}anning zal men dan ook terdege rekening moeten houden met 
het soort vraagstuk dat aan de orde is. In hoofdstuk 5 wordt daar uitvoerig 
op ingegaan. 

3.3 De informatieplanstudie 

In het voorgaande is geconcludeerd dat informatieplanning geen eenduidig 
begrip is. Het is daarom van belang dat degenen in een organisatie die bij 
informatieplanning betrokken raken, voor de daadwerkelijke start daarvan 
overeenkomen wat men met die planning wil bereiken, wat men daaronder 
verstaat en hoe de beoogde resultaten bereikt gaan worden. Of dat dan in
formatieplanning, automatiseringsplanning, informatiseringsplanning, 
informatiebeleidsvorming, etc. heet is eigenlijk niet zo relevant. Omwille 
van eenduidigheid in terminologie introduceren wij het begrip in(ormatie
planstudie. Dit is een studie die moet leiden tot een informatiestrategie en/of 
een informatieplan voor een specifieke organisatie. Vaak wordt djt een 
informatieplanningsproject genoemd. Aangezien informatieplanning niet 
altijd projectmatig uitgevoerd hoeft te worden, wordt de term informa
tieplanstudie geprefereerd, afgekort IPS. Deze term is een neutrale aandui
ding van het informatieplanningsproces in een organisatie, omdat daarmee 
vooralsnog in het midden wordt gelaten: 

• op welk niveau c.q. vanuit welke optiek de studie uitgevoerd moet wor
den; 

• welk type vraagstuk centraal zal staan; 
• op welke onderwerpen zich de IPS zal richten, zoals welke missies en 

aspecten; 
• welke methodiek zal worden gehanteerd; 
• of men projectmatig te werk gaat of op een andere wijze de IPS uitvoert. 

Uiteraard zal men tijdens een IPS beslissingen hieromtrent moeten nemen. 
Alvorens dat toe te lichten wordt eerst het begrip IPS omschreven met de 
terminologie van hoofdstuk 2. Een IPS is volgens die terminologie een stu
die, gericht is op ontwikkeling van de informatievoorziening (figuur 2-1), 
waarbij vooral die onderdelen van de informatievoorziening die gemeen
schappelijk gebruikt worden, aandacht krijgen (figuur 2-5). Het is gericht op 
de formulering van doelstellingen (strategieformulering) en/of planvorming 
voor de informatievoorziening (figuur 2-6), voor elk van de missies van 
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informatievoorziening (figuren 2-7 en 2-10). Daarbij kunnen zowel bestem
mings- als uitrustings- en realisatievraagstukken aan de orde komen (figuur 
2-13). Aan deze vraagstukken dient vanuit de optiek van management aan
dacht te worden besteed (figuur 2-14). Dit betekent dat zowel top mana
gement, gebruikersmanagement, automatiseringsmanagement als (even
tueel) management van externe instanties bij informatieplanning betrokken 
moeten worden (figuur 2-12). 

Hiermee wordt wellicht gesuggereerd dat een IPS te allen tijde bij een orga
nisatie een volledige invulling moet geven van het gearceerde stuk uit figuur 
2-14. Het tegendeel is echter waar. Een organisatie zal een keuze moeten 
maken uit dit raamwerk alvorens te starten met de IPS. Afhankelijk van 
bestaande knelpunten, probleemstellingen of opties (zie figuur 3-7) zal 
vastgesteld moeten worden, welk onderdeel uit het raamwerk de hoogste 
prioriteit heeft om aangepakt te worden. Dit kan van jaar tot jaar verschillen, 
en zal afhangen van situationele factoren. Op dit onderwerp wordt in hoofd
stuk 5 nader ingegaan. 

Als men binnen een organisatie besluit om een bepaald onderdeel uit het 
raamwerk centraal te stellen, dient men zich wei te realiseren dat plannen op 
een specifiek onderdeel van invloed kunnen zijn op andere onderdelen. Men 
kan zich tijdens de IPS bijvoorbeeld concentreren op de bestemming, uitrus
ting en realisatie van toekdmstige applicaties. Plannen op dat terrein kunnen 
echter van grote invloed zijn op middeleninfrastructuren en op dienstverle
ning. Indien men de stu die zou vervolgen met ontwikkeling of aanschaf van 
toepassingen, zonder middelen en/of dienstverlening te verifieren en/of aan 
te passen, kan dat leiden tot grote problemen. 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat management tijdens een IPS een 
consistente visie moet ontwikkelen voor de informatievoorziening. Met 
consistent wordt hier bedoeld: 

• dat de resultaten (strategie en/of plan) voor een van de missies is afge
stemd op de resultaten voor de overige missies van een organisatie; 

• dat bij de resultaten het bestemmings-, het uitrustings- en het realisatie
vraagstuk op elkaar zijn afgestemd en getoetst. 

3.3.1 IPS als besluitvonningsproces 

Een informatieplanstudie is voor een organisatie een besluitvormingsproces, 
waarbij beslissingen genomen moeten worden over de te volgen strategie, 
over uit te voeren acties om noodzakelijke veranderingen te realiseren, over 
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prioriteitsstelling voor noodzakelijke veranderingen, over toewijzing van 
middelen om dit te realiseren etc. Binnen dit besluitvormingsproces worden 
overeenkomstig [Simon60] drie fasen onderkend, die schematisch zijn 
weergegeven in figuur 3-8: 

• Een intelligence-fase, gericht op inventarisatie en analyse van de huidige 
en gewenste situatie. Deze fase wordt aangeduid met verkenningsfase. 

• Een design-fase, gericht op het ontwerp van alternatieven voor een toe
komstige situatie. Deze fase wordt aangeduid met ontwerpfase. 

• Een choice-fase, gericht op besluitvorming over de gewenste toekomstige 
situatie en realisatie daarvan. Deze fase wordt de keuzefase genoemd. 

Figuur 3-8: Algemene fase-indeling van een informatieplanstudie 

Uiteraard kan elke fase op zich verder worden onderverdeeld in de drie fasen, 
hetgeen ook zal blijken uit het vervolg van dit hoofdstuk. De genoemde 
fasering is herkenbaar in vele situaties. Zo zal een arts tijdens de intelligence
fase een diagnose van een patient vast moeten stellen. Als dat eenmaal 
bekend is dient in de design-fase te worden bepaald welke geneesmiddelen 
en/of behandelingen voor de patient mogelijk geschikt zijn. Daarbij zal 
rekening gehouden moeten worden met een veelheid aan facetten. Vervol
gens zal een keuze moeten worden gemaakt. Valt de keuze bijvoorbeeld op 
een bepaald medicijn, dan dient in de choice-fase tevens te worden vastge
steld op welke momenten dat medicijn ingenomen moet worden, hoeveel 
ingenomen moet worden, op welke wijze dat moet gebeuren etc. 

Het gegeven voorbeeld toont dat in elk van de fasen beslissingen genomen 
worden die bepalend zijn voor een volgende fase. Indien een verkeerde diag
nose wordt gesteld is de kans groot dat een verkeerde geneeswijze wordt 
gekozen en dat de patient niet van· zijn/haar klachten verlost wordt. lets 
soortgelijks geldt voor een informatieplanstudie. Ook daar geldt dat de kans 
groot is dat door een verkeerde diagnose de 'klachten' van de organisatie 
verergerd worden. In de volgende paragrafen zullen we de drie genoemde 
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fasen toelichten voor informatieplanstudies. We beogen daarmee aan te 
geven dat de tevredenheid over het uiteindelijke eindresultaat aanmerkelijk 
kan toenemen, wanneer men de drie fasen expliciet onder kent en doorloopt. 

3.3.2 Verkenning bij een IPS 

De intelligence-fase wordt in de literatuur en in de praktijk vaak initiali
sering, orientatie, situatie-analyse, quick scan of voorbereiding genoemd. In 
dit boek wordt daarvoor de term verkenning gehanteerd. In deze fase zal men 

/ 

onder andere inzicht moeten krijgen in de huidige situatie. Aan het eind van 
deze fase zullen immers beslissingen genomen moeten worden over zaken 
als: 

• de doelstelling van de studie c.q. de gebieden waarvoor ontwerpen moe
ten worden gemaakt en waarover beslissingen genomen moeten worden; 

• de te volgen methodiek in de informatieplanstudie; 
• de organisatievorm van de studie, alsmede praktische afspraken over 

bijvoorbeeld fasering, doorlooptijd, werkafspraken en op te stellen do
cumenten. 

De genoemde beslissingen worden door diverse factoren beinvloed, zoals ka
rakteristieken van de infoi:matievoorziening van de organisatie zelf en van 
de omgeving van de organisatie. De fase verkenning wordt vaak impliciet 
doorlopen waardoor de beslissingen die genomen moeten worden en de 
afspraken die gemaakt moeten worden, vaak onvoldoende eenduidig worden 
vastgesteld en vastgelegd. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor tijdens een IPS 
problemen kunnen ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn vragen die alsnog 
tijdens een IPS opdoemen zoals: 

• moeten de bedrijfsprocessen nu wei of niet gedetailleerd beschreven wor
den? 

• moet die afdeling, dochterorganisatie of moederorganisatie nu wel of niet 
bij de studie worden betrokken? 

• zouden kantoorautomatisering en fabricage-automatisering nu wel of niet 
meegenomen moeten worden? 

• wat willen we nou eigenlijk bereiken? 
• etc. 

In de praktijk blijkt vaak voorafgaand aan een informatieplanstudie bepaald 
te zijn welke onderdelen uit het raamwerk van de informatievoorziening (fi
guur 2-14) centraal staan, bijvoorbeeld door een keuze voor een bepaalde 
methode. Indien daarbij geen analyse heeft plaatsgevonden die een dergelij-
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ke keuze rechtvaardigt, kunnen tijdens het traject dat daarna wordt gestart 
zaken naar voren komen die een succesvolle afronding en/of acceptatie van 
het eindresultaat belemmeren. Voorbeelden zijn: 

• de betrokkenen gaan twijfelen aan de inhoud en het nut van de beoogde 
eindresultaten; 

• de betrokkenen gaan twijfelen aan de manier waarop bet eindresultaat tot 
stand komt (de methodiek); 

• de betrokkenen verliezen de interesse in bet eindresultaat en daarmee 
hun motivatie om een adequate bijdrage te leveren. 

Tijdens een IPS kan veel tijd verloren gaan aan dergelijke discussies of kan 
een traject zelfs worden stopgezet. Dit heeft uiteraard consequenties voor de 
bereidheid van betrokkenen in een organisatie om in toekomstige situaties 
een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de informa
tievoorziening. Een expliciete verkenningsfase is daarom nuttig en dient een 
integraal onderdeel te zijn van een informatieplanstudie. Na afloop van zo'n 
verkenning dient duidelijkheid te bestaan omtrent doel en aanpak van een 
IPS. Daarbij zijn vier trajecten mogelijk om daar gestalte aan te geven, zie 
figuur 3-9. 

VERKENNING I 
~ 

J l l l 
ISF IP OIV I Overige 

I Jnformatie lnformatie Ontwikkeling : acties 
, Strategie Planning van delen 

Formulering van de 

I 
Jnformatie-
Voorziening 

Figuur 3-9: Mogelijke trajecten na de verkenningsfase 

Tijdens de verkenningsfase kan blijken dat informatievoorziening niet de 
hoogste prioriteit krijgt. Zo kan naar voren komen dat bijvoorbeeld de ont
wikkeling en invoering van een nieuw logistiek concept allereerst gereali
seerd moet worden, waarna informatievoorziening pas aandacht dient te_ 
krijgen. Het risico bestaat anders dater (hard- en/of software)systemen wor
den opgeleverd, die inadequaat zijn. Ook kunnen pragmatische overwe
gingen gelden zoals de komst van een nieuwe directeur, tegenvallende be
drijfsresultaten, etc. om vooralsnog de informatievoorziening te laten rusten. 
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In dit soort situaties zal men na de verkenning overgaan tot wat in figuur 3-9 
genoemd is overige acties (zie ook de motieven teger;t informatieplanning in 
[Hopstaken88, pag. 81]). 

Indien verdere ontwikkeling van de informatievoorziening gewenst of zelfs 
noodzakelijk is, komen de volgende trajecten of combinaties daarvan in 
aanmerking: 

• InformatieStrategieFormulering ( afgekort~ ISF). Bij dit proces wordt vanuit de 
optiek van beleidsmakers een visie ontwikkeld op de missies van informa
tievoorziening, resulterend in doelstellingen, uitgangspunten en rand
voorwaarden voor die missies en een strategie om die missies te realise
ren. 

• lnformatiePlanning (afgekort: IP). Bij dit proces wordt vanuit de optiek van 
opdrachtgevers een plan gemaakt om invulling te geven aan de afzonder
lijke missies van informatievoorziening. 

• Ontwikkeling van delen van de InformatieVoorziening (afgekort: 0/V). Bij dit 
proces wordt vanuit de optiek van intermediairs en bouwers getracht de 
opgestelde plannen te realiseren. Indien dit gericht is op de missie toepas
singen, wordt dikwijls de term systeemontwikkeling gebruikt. Hier wordt 
gesproken van OIV, om aan te geven dat ook plannen voor de overige 
missies in het geding kunnen zijn. OIV omvat dus meer dan de ontwikke
ling van toepassingen. 

3.3.3 Fasen van een IPS 

In het voorgaande zijn de belangrijkste alternatieven tijdens een IPS reeds 
kort benoemd. Elk van de genoemde trajecten is op zich een besluitvor
mingsproces, waarbij verschillende stadia doorlopen worden. Schematisch is 
dit weergegeven in figuur 3-10. 
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Verkenning 

Figuur 3-10: Raamwerk van een IPS 

In dit hoofdstuk wordt niet verder ingegaan op de verkenning bij een IPS, 
aangezien hoofdstuk 5 over dit onderwerp handelt. In het vervolg van dit 
hoofdstuk worden de trajecten toegelicht die gericht zijn op ontwikkeling 
van de informatievoorziening, met name ISF en IP. Aan OIV wordt slechts 
kort aandacht besteed, omdat het grotendeels buiten de scope van onze stu
die valt. Bij ISF, IP en OIV wordt in elke paragraaf afzonderlijk aangegeven, 
welke hoofd- en deelfasen we daarbij in grote lijnen onderkennen. 

3.4 ISF: Informatiestrategieformulering 

Bij informatiestrategieformulering worden uitspraken gedaan over de ontwik
keling van de informatievoorziening op het niveau van beleidsmakers. Dit 
proces valt weer uiteen in drie hoofdfasen: 

• Een verkenningsfase, waarin aangegeven moet worden voor welke missies 
strategische uitspraken moeten worden gedaan, welke ondernemingsdoel
stellingen van belang zijn, welke de belangrijkste ontwikkelingen op het 
gebied van de informatietechnologie zijn, etc. 

• Een ontwerpfase voor de concretisering van een informatiebeleid. Hierbij 
worden nog geen 'echte' ontwerpen gemaakt, maar gaat het om de vast-
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stelling van alternatieve doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaar
den voor de missies van de informatievoorziening. Dergelijke uitspraken 
vormen het uitgangspunt voor de strategieen om een beleid te realiseren. 

• Een keuzefase voor de formulering van een informatiestrategie. In deze 
fase wordt een keuze gemaakt uit de alternatieven. Dit wordt in de vorm 
van een informatiestrategie vastgelegd. Met een informatiestrategie geven 
de beleidsmakers gestalte aan het informatiebeleid. Er worden uitspraken 
gedaan over de weg waarlangs en de middelen waarmee men het beleid 
denkt te realiseren. 

In het voorgaande worden termen als informatiebeleid en informatiestrate
gie genoemd. Deze termen worden in de literatuur dikwijls als synoniem be
schouwd (zie bijvoorbeeld [Theeuwes86]). In de praktijk is de vorming van 
beleid en de formulering van een daarbij passende strategie_~en iteratief 
proces. Het onderscheid is dus van belang. -

Informatiebeleid wordt gedefinieerd als het geheel van doelstellingen, uit
gangspunten en randvoorwaarden voor de informatievoorziening binnen 
een organisatie (zie ook [Bemelmans87]). Voorbeelden van doelstellingen 
zijn: 

• we willen de dienstverlening van onze automatiseringsafdelingen vergro
ten; 

• we streven naar uniformiteit in het gebruik van applicaties binnen orga
nisatie-onderdelen; · 

• informatietechnologie dient vooral te worden ingezet om de (informa
tie)relaties met leveranciers/afnemers te verbeteren; 

• besluitvorming inzake prioriteitsstelling voor ontwikkeling en aanpassing 
van informatiesystemen, dient verbeterd te worden. 

Uitgangspunten en randvoorwaarden hebben een andere betekenis dan doel
stellingen. Deze worden aangeduid als principe-uitspraken (Engels: 'policies' of 
'principles'). Voorbeelden daarvan zijn: 

• de automatiseringsafdeling dient een beperkte lijst met informatietechno
logische produkten te ondersteunen; gebruikersafdelingen mogen welis
waar andere produkten aanschaffen, doch die zullen niet ondersteund 
worden; 

• applicatie- en database-antwerp dienen in eerste instantie gericht te zijn 
op flexibiliteit van de onderneming; 

• financiele gegevens van divisies en dochters moeten maandelijks, uiterlijk 
twee weken na beeindiging van een maand, volgens afgesproken regels, 
op het hoofdkantoor aanwezig zijn. 
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Dergelijke principe-uitspraken van een organisatie dienen ingepast te zijn in 
de ondernemingsstrategie en de informatie-doelstellingen. Davenport c.s. 
merken hierover op dat het belangrijker is dat principe-uitspraken 'bruik
baar' zijn binnen een organisatie dan dat ze 'de beste' zijn [Davenport89]."De 
bruikbaarheid van principe-uitspraken is onder andere af te leiden uit de 
consistentie. Zo is het principe: 'we betrekken onze informatietechnologie 
van een leverancier' strijdig met de uitspraak 'we selecteren de beste tech
nologie bij elke situatie, ongeacht de leverancier'. Het moge duidelijk zijn 
dat een verzameling bruikbare principe-uitspraken de effectiviteit van de be
sluitvorming inzake informatievoorziening sterk kan versnellen en verbete
ren. 

De infonnatiestrategie geeft aan langs welke weg de doelstellingen voor de 
ontwikkeling van de informatievoorziening gerealiseerd gaan worden. 
Daarbij zullen uitspraken gedaan moeten worden omtrent de inzet van 
materiEHe, financiele en personele middelen. Voorbeelden van dergelijke 
uitspraken zijn: 

• Bij de ontwikkeling van informatievoorziening hanteren we standaard 
methoden, technieken en hulpmiddelen. Acties die hierop kunnen volgen 
zijn bijvoorbeeld de keuze van een standaard, aanschaf van methoden, 
technieken en hulpmiddelen en opleidingen. 

• In plaats van zelf toepassingen te ontwikkelen, proberen we zoveel moge
lijk geschikte standaard applicaties te verwerven en te gebruiken. Acties 
die hierop kunnen volgen zijn bijvoorbeeld vaststelling van de kwaliteit 
van de huidige informatiesystemen, prioriteiten toekennen aan bepaalde 
informatiegebieden, marktonderzoek verrichten naar standaard applica
ties op bepaalde gebieden, etc. 

• Verdere ontwikkeling van de informatievoorziening zal gebaseerd moeten 
zijn op een informatieplan, dat daartoe als blauwdruk dient in de ko
mende 3-5 jaar. Acties die hierop kunnen volgen zijn bijvoorbeeld de 
initiatie van een informatieplanstudie en de selectie van adviseurs die de 
studie begeleiden. 

• Het management van onze organisatie moet meer betrokkenheid en inte
resse krijgen in toepassingsmogelijkheden en het belang van informatie
technologie. Acties kunnen betrekking hebben op de organisatie van 
seminars, studiereizen, opleidingen etc. 

Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat een informatiestrategie van een orga
nisatie expliciete uitspraken bevat over de verdere informatieplanning en 
systeemontwikkeling. 
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Samengevat worden bij ISF beleids8 en strategie-uitspraken onderkend. Dit 
komt in grote lijnen overeen met McLean en Soden die onderscheid maken 
tussen objectives en strategies voor de informatievoorziening [McLean77]. 
De policies die zij onderkennen komen in grote lijnen overeen met de 
principe-uitspraken. Deze kunnen tot stand komen tijdens de fase beleids
vorming, maar kunnen eveneens tijdens de strategieformulering tot stand 
komen. De uitspraken dienen gedaan te worden door beleidsmakers uit een 
organisatie en kunnen betrekking hebben op alle aspecten uit het raamwerk 
voor de informatievoorziening (zie figuur 2-14). Ze zijn van grote betekenis 
voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening. 

3.5 IP: Informatieplanning 

Bij informatieplanning worden uitspraken gedaan op het niveau van op
drachtgevers uit een organisatie. Als uit de verkenningsfase blijkt dat infor
matieplanning het beste alternatief is, dan omvat dit proces weer drie hoofd
fasen, namelijk: 

• Een verkenningsfase, waarin onder andere wordt vastgesteld voor welke 
organisatie-onderdelen informatieplannen moeten worden opgesteld, 
welke aspecten daarbij centraal moeten staan, wie bij de informatieplan
ning betrokken moeten worden, etc. 

• Een ontwerpfase, waarin voor de vastgestelde aspecten bij de 'informatie
voorziening structuren worden ontworpen die voor een bepaalde toe
komstige periode wenselijk worden geacht. Bij de vorming van die struc
turen zal rekening gehouden moeten worden met zowel het architec
tuur-, het uitrustings- als het realisatievraagstuk (zie paragraaf 2.5). 

• Een keuzefase, voor de formulering van het informatieplan. Tijdens deze 
fase wordt op grond van de ontworpen structuren bepaald welke acties/ 
projecten uitgevoerd moeten worden om de gewenste situatie te realise
reo. Dit wordt vastgelegd in een informatieplan. Dit is een actieplan 
waarmee wordt aangegeven hoe de gewenste structuur van de informatie
voorziening gerealiseerd gaat worden. Er dient te worden aangegeven met 
welke prioriteiten de noodzakelijke veranderingen gerealiseerd moeten 
worden, met welke (financiele, materiele en personele) middelen dit 
dient te geschieden, op welke termijn, etc. 

Elk van de genoemde hoofdfasen is weer een besluitvormingsproces waarbij 
derhalve weer deelfasen te onderkennen zijn. Zo kan men bij het ontwerp van 
de structuur van de infonnatievoorziening de volgende deelfasen onderkennen: 
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• intelligence: de inventarisatie en analyse van de huidige/toekomstige 
bedrijfsprocessen in een organisatie, van informatiebehoeften, van knel
punten in de huidige situatie, etc.; dikwijls resulteert dit in een aantal 
aspectmodellen zoals organisatieschema's en procesmodellen; 

• design: volgens bepaalde ordeningsprincipes worden deze modellen ge
structureerd; 

• choice: de gestructureerde aspectmodellen worden aan elkaar gerelateerd. 
Uit het beeld dat daardoor ontstaat kunnen de gewenste structuren voor 
de informatievoorziening worden gekozen. 

Ontwerpen zijn geen doel op zich. Er zullen dan ook plannen moeten wor
den gemaakt om die te realiseren. Dit geschiedt tijdens de keuzefase van 
informatieplanning, waarbij het uiteindelijke in(ormatieplan wordt opgesteld. 
De deelfasen die daarbij kunnen worden onderkend zijn: 

• intelligence: allereerst zullen migratiepaden uitgestippeld moeten worden 
om van de huidige in de gewenste situatie te geraken. Daarbij zal tevens 
een raming gemaakt moeten worden van de daarvoor vereiste financiEHe, 
materiele en personele middelen; 

• design: vervolgens zullen verschillende alternatieven voor vervolgactivi
teiten worden opgesteld, waarbij rekening gehouden dient te worden met 
onder andere mogelijkheden, beperkingen en de kans op succes; 

• choice: ten slotte dient een keuze te worden gemaakt uit de diverse voor
stellen; er wordt een definitief actieplan (of projectenplan) opgesteld en 
er worden afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat de geplande acties 
ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. 

Zowel bij het ontwerp van de structuren van de informatievoorziening als bij 
de formulering van een informatieplan, zal men bij de besluitvorming reke
ning moeten houden met de eerdergenoemde beleids-, strategie- en principe
uitspraken. Uiteraard kan men tijdens informatieplanning tot nieuwe inzich
ten komen die nog niet bekend waren bij informatiestrategieformulering. 
Het is dan ook mogelijk dat tijdens informatieplanning nieuwe beleids-, 
strategie- en principe-uitspraken tot stand (moeten) komen. Hiermee is 
nogmaals aangegeven dat informatiestrategieformulering en informatieplan
ning iteratieve processen zijn. 
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3.6 OIV: Ontwikkeling van delen van de informatlevoorziening 

Het laatste alternatief dat na een verkenningsfase accent kan krijgen, betreft 
ontwikkeling van del en van de informatievoorziening. Alhoewel dit niet het 
onderwerp van studie is, wordt er kort aandacht aan besteed. De term ont
wikkeling van delen van de informatievoorziening wordt gehanteerd voor de 
optiek van intermediairs en bouwers met betrekking tot de informatievoor
ziening. Deze categorie wordt ook wel aangeduid als automatiseerders. Zij 
ontwikkelen de door de organisatie gewenste informatiesystemen in nauw 
overleg met de uiteindelijke gebruikers daarvan. In sommige gevallen ont
werpen de gebruikers zelf hun eigen applicaties (end user computing). Ze 
zijn dan zowel toekomstig gebruiker als ontwerper, aannemer en uitvoerder. 
Ook bij OIV kunnen weer drie hoofdfasen onderkend worden, namelijk: 

• Een verkenningsfase. Hierbij zal een afbakening plaats moeten vinden 
van de terreinen waarvoor verdere ontwikkeling noodzakelijk wordt 
geacht. 

• Een ontwerpfase. Deze fase is gericht op het ontwerp van onderdelen van 
de informatievoorziening. Uitgangspunt hiervoor zijn de structuren die 
tijdens informatieplanning zijn opgesteld. Hierbij worden ontwerpen 
voor de verschillende onderdelen van de informatievoorziening (IV
delen) gemaakt, zoals een applicatie, een database, een netwerk, etc. 

• Een keuzefase. Deze fase is bedoeld voor de formulering van een imple
mentatie- en onderhoudsplan. Dit is een plan voor invoering, gebruik en 
onderhoud van de afzonderlijke delen vari de informatievoorziening. 
Indien onderdelen van de informatievoorziening ontwikkeld zijn, kun
nen gebruikers daar doorgaans niet direct mee werken. Een plan voor 
invoering is derhalve nodig, waarin onder andere aandacht wordt besteed 
aan opleiding van toekomstige gebruikers van het systeem. Tevens dient 
aandacht te worden geschonken aan de intensiteit van het te gebruiken 
systeem en de invloed daarvan op de bestaande technische infrastructu
ren en op de capaciteit van de automatiseringsafdeling. Verder dient 
aandacht te worden besteed aan het onderhoud van de op te leveren 
system en. 

3.7 Slotbeschouwingen over een IPS 

Figuur 3-10 laat het traject zien van de ontwikkeling van informatievoor
ziening in organisaties. In theorie dient OIV vooraf te gaan aan IP, dat weer 
voorafgegaan dient te worden aan ISF. Daarbij is een informatiestrategie de 
basis voor een informatieplan, dat weer de basis vormt voor verdere ont-
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wikkeling van delen van de informatievoorziening. In hoofdstuk 2 is toege
licht dat deze cyclus in het verleden door veel organisaties in tegengestelde 
richting is doorlopen. Uiteraard ontstaan daardoor problemen. Indien men 
afzonderlijke delen van de informatievoorziening ontwikkelt (OIV), zonder 
een structuur voor de informatievoorziening te hebben vastgesteld (IP), 
kunnen integratieproblemen ontstaan. Het betreft niet aileen eilanden van 
toepassingen, maar ook van informatietechnische middelen en dienstver
lening. Indien men informatieplannen opstelt (IP), zonder een informatie
strategie te hebben geformuleerd (ISF), liggen afstemmingsproblemen voor 
de hand. Plannen worden opgesteld die niet goed zijn afgestemd op de eisen, 
wensen en prioriteiten die worden gesteld vanuit de bedrijfsvoering. Dit 
resulteert bijvoorbeeld in dienstverlening waar geen behoefte aan bestaat, 
informatietechnische middelen die niet worden·gebruikt en toepassingen die 
op een verkeerde manier bedrijfsprocessen ondersteunen. 

Indien een organisatie de hele cyclus ISF, IP en OIV doorloopt kan het zijn 
dat gebruikers pas na vele jaren de eerste resultaten zien. Het risico bestaat 
dan dat de situatie in de organisatie dermate gewijzigd is, dat de strategie, de 
plannen en de implementaties achterhaald zijn. Informatiestrategieformule
ring en informatieplanning dienen dan ook niet eenmalig plaats te vinden, 
maar dienen jaarlijks terugkerende besluitvormingsprocessen te zijn, waarin 
zowel de informatiestrategie als het informatieplan worden aangepast aan de 
nieuwe situatie. 

Indien een informatieplanstudie voor het eerst wordt uitgevoerd in een orga
nisatie is het zinvol om de doorlooptijd van de inhaaloperatie te beperken 
tot zo'n 2-3 maanden. Dit is nodig om de aandacht van top management er
bij te houden. Daarnaast geldt dat strategieformulering en planning voor de 
informatievoorziening jaarlijks terugkerende processen zijn. Oat jaarlijkse 
proces kan een veel kortere doorlooptijd hebben. Men doorloopt weliswaar 
de genoemde trajecten (zie figuur 3-10) maar kan in de meeste gevallen vol
staan met validatie en bijstelling. Zo zal men in een verkenningsfase moeten 
nagaan of de situatie niet gewijzigd is. In de ontwerpfase zal men moeten 
valideren of de opgestelde ontwerpen nog steeds van toepassing zijn. In de 
keuzefase zal men moeten bekijken of ontwerpen moeten worden gewijzigd. 
Verder zal opnieuw een afweging plaats moeten vinden van prioriteiten, 
rekening houdend met de beschikbare middelen (zoals financien en per
soneel) op dat moment. 

In de praktijk wordt dikwijls gepoogd om informatieplannen op te stellen 
met een geldigheidsduur van 3 a 5 jaar. Gezien het voorgaande is de haal
baarheid en de betekenis daarvan twijfelachtig. Het lijkt verstandig dergelijke 
uitspraken te nuanceren en een gevarieerde planninghorizon te onderken-
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nen. De ontwerpen (structuren) die worden opgesteld tijdens informatie
planning zullen inderdaad een dergelijke tijdshorizon moeten hebben. De 
actieplannen die mede op grond daarvan worden opgesteld kunnen welis
waar meer jaren bestrijken, maar zullen regelmatig herzien moeten worden. 
Naast wijzigingen in de ontwerpen zijn hierop factoren van invloed zoals: 

• ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie; 
• beschikbaarheid van financiele en personele middelen; 
• de status van huidige projecten (achterstand, voorsprong); 
• gewijzigde marktomstandigheden; 
• etc. 

De invloed van laatstgenoemde factoren op de ontwerpen zelf is zeer be
perkt. De invloed op de realisatie van plannen echter is erg groot. Ook 
hieruit komt naar voren dat de cyclus ISF, IP en OIV een jaarlijks terugke
rende cyclus moet zijn in organisaties. Een goed moment om dat te doen 
lijkt vlak na de begrotings- en budgetteringsronde die veel organisaties 
kennen aan het eind van elk kalenderjaar. De meeste organisaties kennen na 
die begrotings- en budgetteringsronde een periode van strategische herbe
zinning. Daaruit vloeien de ondernemingsdoelstellingen en ondernemings
plannen voor de komende jaren voort. Tijdens die periode kan opnieuw 
worden bekeken welke consequenties dit heeft voor de informatievoorzie
ning. 

3.8 Samenvatting hoofdstuk 3 

In het vorige hoofdstuk is het onderwerp van deze studie nader afgebakend. 
Dit onderwerp staat in de literatuur en in de praktijk bekend als informatie
planning. In dit hoofdstuk is dit onderwerp nader belicht. Allereerst is 
aandacht besteed aan visies die in literatuur en praktijk bestaan ten aanzien 
van informatieplanning. Bij deze visies worden diverse invalshoeken gehan
teerd om informatieplanning nader in te delen. Op conceptueel niveau be
staan veel overeenkomsten tussen de verschillende visies. Verschillen treden 
vooral op omdat bij elke visie steeds andere bedoelingen worden nage
streefd. 

Vanwege de variaties in het gebruik van de term informatieplanning is in dit 
hoofdstuk een nieuw begrip ge'introduceerd, namelijk informatieplanstudie. 
Dit is een studie bij een organisatie, die gericht is op strategieformulering 
en/of planning voor verdere ontwikkeling van de informatievoorziening. Bij 
zo'n studie kunnen verschillende trajecten worden doorlopen. Er is aangege-



84 Een informatieplanstudie · 3 

ven waarom het noodzakelijk is een expliciete verkenningsfase te onderken
nen, alvorens een keuze te maken uit de mogelijke trajecten. Van de mogelij
ke trajecten worden informatiestrategieformulering (ISF) en informatieplan
ning (IP) als belangrijkste aandachtsgebieden voor het vervolg van deze stu
die beschouwd. ISF .geschiedt vanuit de optiek van beleidsmakers in een 
organisatie, terwijl IP geschiedt vanuit de optiek van opdrachtgevers. Infor
matieplanning heeft in dit boek een meer beperkte betekenis dan gebruike
lijk is in literatuur en praktijk. 

Elk van de deeltrajecten van een IPS is een besluitvormingsproces, dat be
staat uit een aantal hoofdfasen, die op zichzelf ook weer besluitvormingspro
cessen zijn. Aan de onderdelen van een IPS wordt in het vervolgvan dit boek 
uitvoerig aandacht besteed. Verkenning, ISF en IP zijn namelijk de onder
werpen van achtereenvolgens hoofdstuk 5, 6 en 7. Naast een beschrijving 
van het belang en de betekenis van die onderdelen zal daar worden aangege
ven hoe daarbij gebruik kan worden gemaakt van referentiemodellen. Daar
toe wordt eerst aandacht besteed aan de vraag wat wordt verstaan onder 
referentiemodellen. Dat gebeurt in het volgende hoofdstuk. 



tioofdstuk 

4 REFERENTIEMODELLEN ALS HULPMIDDEL 
EEN IPS 

4.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is een beeld geschetst van de hoofdfasen van 
een informatieplanstudie. Daarbij is aan de orde gekomen dat in verschillen
de fasen en stadia van een informatieplanstudie modellen worden gebruikt. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende typen modellen die 
daarbij onderscheiden kunnen. worden. Alhoewel het voor velen intui'tief 
duidelijk is wat met de term 'model' wordt bedoeld, wordt die term kort toe
gelicht. 

Referentiemodellen worden zowel in de literatuur als in de praktijk steeds 
vaker genoemd als belangrijk hulpmiddel bij informatieplanstudies. In het 
algemeen doelt men daarbij op het gebruik van kennis en ervaring, opge
daan in soortgelijke situaties, vastgelegd in modellen. Een derg~lijke benade
ring wordt door Davis aangeduid als 'deriving from existing systems' [Davis 
85, pag. 480], dat Bemelmans'heeft vertaald als 'referentiestrategie' [Bemel
mans87, pag. 161]. In dit hoofdstuk wordt aangegeven dat de behoefte aan 
een referentiestrategie zal toenemen bij informatieplanstudies. Tevens 
worden enkele referentiemodellen besproken die zijn ontwikkeld voor toe
passing bij informatieplanning. Vervolgens wordt onderscheid gemaakt in 
verschillende typen referentiemodellen. 
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4.2 Modellen 

De voornaamste reden om een model te maken is de complexe werkelijkheid 
te reduceren. In de systeemtheorie wordt een model beschouwd als een ab
stractie van een werkelijk systeem. Van het begrip systeem bestaan vele om
schrijvingen. De essentie daarvan is, dat een systeem het volgende omvat 
[Botter80}: 

• een verzameling van elementen of objecten met bepaalde eigenschappen, 
• onderlinge relaties tussen die elementen. Er is derhalve sprake van struc

tuur. 

Bij de oplossing van een probleem is het vaak niet relevant om aile factoren 
in beschouwing te nemen. Factoren die bij het gestelde probleem van geen 
belang zijn, kunnen dan ook buiten beschouwing worden gelaten. Door 
modelleren worden relevante factoren inzichtelijk gemaakt, alsmede de 
samenhangen daartussen. Hiermee beoogt men veelal suggesties te doen 
voor verbeteringen. Het is derhalve belangrijk dat een model in voldoende 
mate een afspiegeling is van het werkelijke systeem. 

In algemenere termen is een model een beperkte afbeelding van de werke
lijkheid (zie ook [Hopstaken88]). De abstracties die gemaakt worden zijn 
afhankelijk van de gehanteerde bedoeling bij modelvorming. Indien de 
informatievoorziening wordt afgebeeld, abstraheert men bijvoorbeeld van 
gebouwen, materialen en mensen. Bij de afbeelding van de infrastructuur 
van informatietechnische middelen zal men abstraheren van bijvoorbeeld 
toepassingen, organisatie-aspecten, etc. 

Daarnaast wordt een model beperkt door de visie van een persoon op die 
werkelijkheid. Die persoonlijke visie wordt mede bepaald door ervaring, 
inzicht en door het object van studie waarin de modellenbouwer is ge!nte
resseerd. De soort zaken uiten zich in de aspecten die in het model worden 
vastgelegd. Voor de opstellers van informatieplannen is modelvorming 
belangrijk, met name voor: 

• de eigen beeldvorming over een organisatie en haar informatievoorzie
ning; 

• communicatie met allerlei betrokkenen zoals gebruikers, automatiserings
deskundigen en management; 

• de toegevoegde waarde die een model kan hebben om essentH~le zaken 
zichtbaar te maken. 
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Er bestaan verschillende soorten modellen. Bij elk soort model zal vastge
steld moeten worden op welke wijze een model een bepaalde vraagstelling 
ondersteunt. Het uiteindelijke doel van een model is immers om een ge
schikt instrument te hebben om een vraagstelling op te lossen. Daartoe is 
inzicht nodig in het volgende [Veld78]: 

• welke aspecten zijn relevant voor de vraagstelling; 
• op welke onderdelen van de organisatie heeft de vraagstelling betrekking; 
• welke verschijnselen kan men kwalitatief bekijken, en welke kan men 

kwantitatief bekijken. 

In het navolgende wordt dit toegelicht. De modelbeschrijving en modeltype
ring in dit hoofdstuk zijn voor een groot deel gebaseerd op de systeemtheo
rie (zie bijvoorbeeld [Veld78]). 

t Reeel model en conceptueel model 

Het eerste onderscheid betreft dat tussen reele en conceptuele modellen. Dit 
onderscheid komen we onder andere tegen in [Dietz87]. Beide soorten 
modellen kunnen betrekking hebben op zowel reele als abstracte systemen. 
Een reeel systeem is een systeem waarvan de elementen reele dingen zijn. 
Voorbeelden daarvan zijn een auto, een bedrijf, een fietsbel, etc. Een abstract 
systeem is een systeem waarvan de elementen begripsmatige dingen zijn. 
Voorbeelden daarvan zijn de verzamelingenleer, een antwerp en een typolo
gie. 

Voor deze systemen kunnen zowel reele als conceptuele modellen worden op
gesteld. Reele modellen zijn doorgaans implementaties van conceptuele 
modellen. Schaalmodellen en maquettes zijn voorbeelden van reele model
len die gemaakt zijn van reele systemen. Een voorbeeld van een reeel model 
van een abstract systeem is een prototype van een database, gebaseerd op 
een gegevensmodel. Voorbeelden van een conceptueel model van een reeel 
systeem zijn een organisatieschema, een bedrijfsmodel van een organisatie 
en een spoorboekje. Een voorbeeld van een conceptueel model van een 
abstract systeem tenslotte is een mathematisch model van een meetkundige 
figuur, zoals een parabool, een cirkel, etc. 
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• Kwalitatief en kwantitatief model 

Modelvorming is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de elementen en de 
relaties van een systeem. Relaties kunnen kwalitatief en/of kwantitatief 
worden vastgelegd. Modellen waarin de relaties kwalitatief zijn vastgelegd 
zijn kwalitatieve modellen. Voorbeelden daarvan zijn een organisatieschema 
en een gegevensmodel van een organisatie. Modellen waarin de relaties 
kwantitatief zijn vastgelegd zijn kwantitatieve modellen. Voorbeelden daarvan 
zijn optimaliseringsmodellen en simulatiemodellen. Een specifiek voorbeeld 
van een kwantitatief model is ISMOD (Information System Model and 
Architecture Generator). Dit model wordt gebmikt binnen de methode ISS 
(Information Systems Study) bij de totstandkoming van informatieplannen. 
Aan de hand van de intensiteit van gegevensuitwisseling tussen bepaalde 
processen genereert ISMOD onder andere een gewenste clustering van infor
matiesystemen [IBM86a]. ISMOD en ISS worden beschreven in bijlage I. 

• Aspectmodel en submodel 

Bij de keuze voor bepaalde abstracties kan onder andere gekeken worden 
naar aspecten van de af te beelden werkelijkheid. Binnen organisaties kun
nen verschillende aspecten onderkend en afgebeeld worden, zoals het tech
nologisch, sociaal, mimtelijk en informatie-aspect. Een model waarin niet 
alle aspecten uit het reele systeem zijn afgebeeld is een aspectmodel [Veld78]. 
Welk aspect men centraal stelt is zoals eerder opgemerkt afhankelijk van het 
beoogde doel van het modeL Voor analisten en ontwerpers op het gebied 
van de informatievoorziening is bijvoorbeeld het mimtelijk aspect van een 
organisatie niet of nauwelijks relevant. Zij zullen vooral gei:nteresse·erd zijn 
in onder andere het informatie-aspect van de organisatie, met deelvragen 
zoals: 

• over welke gegevens wil men in de organisatie beschikken; 
• bij welke bedrijfsprocessen heeft men welke gegevens nodig; 
• wie communiceert met wie en geschiedt dat op formele of informele wij

ze; 
• wie is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het beheer van de 

gegevens. 

Een andere keuze is voor welke delen van het reele systeem het model ge
schikt moet zijn. Binnen organisaties kunnen bijvoorbeeld modellen worden 
gemaakt van afdelingen of van organisatorische functies. Een dergelijk on
derscheid kan resulteren in een model van een verkoopsysteem, een logistiek 
systeem, een inkoopsysteem, een produktiesysteem, een distributiesysteem 
etc. Een model van een subsysteem is een submodel. De keuze van aspect- en 
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subsysteem belnvloedt in grate mate de omvang en complexiteit van het 
model dat uiteindelijk zal ontstaan. 

• 1st-model en soli-model 

Modellen kunnen worden ingedeeld naar de soort situatie, die ze beschrij
ven. Zo kan worden besloten een model te maken van de huidige situatie 
(ist), of kan worden besloten een toekomstige gewenste situatie in kaart te 
brengen (soli). Modellen van een bestaande situatie worden aangeduid als 
ist-model, modellen die een gewenste toekomstige situatie afbeelden worden 
soil-model genoemd. 

Bij informatieplanstudies worden vrijwel altijd modellen gemaakt van de 
bestaande informatievoorziening. Op grond van een analyse en structurering 
tracht men vervolgens te komen tot een gewenste toekomstige situatie. Een 
dergelijke werkwijze wordt ook wel aangeduid als een deductieve benadering. 
Daarnaast kan men een gewenste situatie modelleren op een inductieve wijze. 
Zo kan een moederorganisatie in de informatiestrategie principe-uitspraken 
voor dochters doen en deze vastleggen in soll-modellen. De eisen en/of 
normen die daarin zijn gesteld, dienen als uitgangspunt voor de dochter
ondernemingen om de gewenste situatie te realiseren. 

• Generiek model en specifiek model 

Modellen kunnen worden ingedeeld naar de scope, waarbij generieke model
len en specifieke modellen worden onderscheiden. Specifieke modellen be
schrijven een bepaald systeem. Zo kan men een model maken van een speci
fiek huis, een specifieke organisatie, een specifiek informatiesysteem, etc. 
Dergelijke modellen worden voornamelijk opgesteld om inzicht te verkrijgen 
in elementen en relaties van een specifiek systeem. Generieke modellen be
schrijven een varieteit aan situaties. Ze zijn onder te verdelen in: 

• Classificaties. Hiermee worden systemen volledig geordend in klassen, 
volgens een bepaalde rangschikking. Voorbeelden hiervan zijn de dassi
ficatie van organisaties (zie [Starreveld89]) en de classificatie van indus
triele bedrijven (zie [Botter80, pag. 241]). Dergelijke modellen duiden we 
aan als klasse-modellen. 

• Typologieen. Hierbij ligt het accent niet op volledige rangschikking, maar 
op typering van systemen naar hoofdkarakteristieken. Daarbij staat niet 
volledigheid centraal, maar gaat het om een onderscheid tussen bepaalde 
typen systemen. Een voorbeeld is de typologie van Mintzberg voor orga-
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nisatiestructuren [Mintzberg83]. Modellen die typologieen beschrijven 
duiden we aan als type-modellen. Typologieen kan men weer onderverde
len in: 

- Extreme typen. Daarbij tracht men in zwart-wit termen een beter in
zicht te krijgen in de complexe werkelijkheid. Zo wordt inzake de 
besturing van organisaties vaak onderscheid gemaakt tussen volledig 
centrale versus een volledig decentrale besturing. 

- Ideaaltypen. Hiermee omschrijft men verschijningsvormen van syste
men, waarbij het gaat om karakteristieke verschillen tussen die typen 
systemen. Ideaaltypen op het terrein van de goederenstroombeheer
sing zijn bijvoorbeeld 1produktie op klantorder', 1produktie op voor
raad' en 'ontwerp en produktie op klantorder' [Monhemius85]. Ook de 
eerder genoemde typologie van Mintzberg beschrijft ideaaltypen. 

4.3 Referentiemodellen bij een informatieplanstudie 

In de vorige paragrafen is kort aangegeven waarom modellen belangrijk zijn 
bij de analyse en oplossing van (informatie)vraagstukken en welke typen 
modellen onderkend kunnen worden. Voortbouwend daarop wordt in deze 
paragraaf aangegeven wat onder referentiemodellen wordt verstaan bij 
informatieplanstudies. In de praktijk blijkt dat referentiemodellen een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren tijdens informatieplanstudies. In hoofd
stuk 1 is reeds enige aandacht besteed aan ideeen die daaromtrent bestaan. 
Samengevat komt de behoefte aan referentiemodellen voort uit de behoefte 
om ervaring en deskundigheid van anderen te hergebruiken in soortgelijke 
situaties. 

In het vervolg van deze paragraaf worden enkele ideeen voor het gebruik van 
referentiemodellen bij informatieplanstudies belicht. Daarna wordt aange
geven wat bij deze studie verstaan wordt onder referentiemodellen en welke 
typen referentiemodellen worden onderkend. 

4.3.1 Achtergronden bij hetgebruik van referentiemodellen 

Davis onderscheidt vier strategieen voor de ontwikkeling van informatie
voorziening in organisaties. Bemelmans heeft deze vrij vertaald als (zie 
[Davis82, pag. 12] en [Bemelmans87, pag. 161]): 
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• De oberstrategie. Hierbij wordt aan gebruikers gevraagd wat hun infor
matiebehoeften zijn, bijvoorbeeld via interviews, enquetes, brainstorm
sessies, etc. 

• De referentiestrategie. Hierbij wordt een reeds bestaand informatiesysteem 
als uitgangspunt genomen. Dit kan een informatiesysteem zijn uit een 
andere, vergelijkbare organisatie, maar kan ook een beschrijving in een 
handboek zijn of een bedrijfstak-rapport. 

• De ontwikkelstrategie. De informatiebehoeften worden afgeleid uit een 
nauwkeurige analyse en structurering van bepaalde aspecten van de or
ganisatie en het te ontwikkelen informatiesysteem. Die aspecten kunnen 
bedrijfsprocessen zijn, maar ook te nemen beslissingen of kritieke succes 
fact oren. 

• De evolutionaire strategie. Hierbij worden voorlopige systemen (prototy
pen) ontwikkeld1 waarmee wordt beoogd om via het gebruik ervan defi
nitieve eisen en wensen te achterhalen. Na eventuele aanpassingen van 
het prototype komt het uiteindelijke informatiesysteem tot stand. 

Deze strategieen zijn volgens Davis zowel geschikt voor de ontwikkeling van 
informatiesystemen in engere betekenis (toepassingen), als voor de ontwik
keling van informatiesystemen in ruimere betekenis (informatievoorzie
ning). Bij informatieplanstudies, dus bij de ontwikkeling van de informatie
voorziening vanuit de optiek van management, kan derhalve gekozen wor
den uit een van deze strategieen. De keuze van een strategie is afhankelijk 
van de onzekerheid. Bij grote onzekerheid heeft de evolutionaire strategie de 
voorkeur. Naarmate de onzekerheid afneemt is dat de ontwikkelstrategie1 de 
referentiestrategie en bij zeer lage onzekerheid de oberstrategie (zie [Bemel
mans87, pag. 161]). In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op 
enkele specifieke factoren die de onzekerheid belnvloeden. 

Uit praktijkonderzoek is gebleken dat de methoden SDM II, fase 0 fTur
ner88], BSP [Sebus81] en ISP [Bushoff87] tegenwoordig de meest gebruikte 
methoden zijn bij informatieplanstudies [Mantz90]. Deze methoden zijn 
evenals veel andere gebruikte methoden zoals ISS (zie bijlage 1), MAIA 
[Hopstaken88] en CSF [Rockart79] exponenten van de ontwikkelstrategie. 
Blijkbaar geldt dat informatieplanstudies de afgelopen jaren vooral zijn 
uitgevoerd volgens de ontwikkelstrategie. 

Eveneens uit praktijkonderzoek blijkt dat vrijwel alle middelgrote en grote 
organisaties inmiddels ervaring hebben opgedaan met informatieplanstudies 
[Mantz90]. Ook adviseurs1 die dit soort studies begeleiden bij organisaties, 
hebben uitvoerig ervaring opgedaan met informatieplanstudies. Door deze 
ontwikkelingen neemt de onzekerheid bij informatieplanstudies in het alge
meen af. Het management van organisaties is steeds beter in staat om aan te 
geven wat bereikt moet worden met een IPS en adviseurs zijn steeds beter in 
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staat aan te geven hoe die resultaten bereikt moeten worden. Samenvattend 
neemt de onzekerheid af bij informatieplanstudies. Dit geldt voor: 

• het produkt dat gerealiseerd moet worden (de informatiestrategie en/of 
het informatieplan); 

• het proces dat doorlopen moet worden om het beoogde produkt te reali-
seren (de IPS); · 

• de personele en financH!le middelen die men nodig heeft tijdens dat 
proces. 

De afname in onzekerheid bij informatieplanstudies vormt een belangrijke 
aanleiding voor de behoefte aan een andere strategie voor informatieplan
studies. Zowel door management als door adviseurs wordt steeds vaker geop· 
perd een referentiestrategie te gebruiken bij een IPS, juist omdat inmiddels 
vrij veel ervaring is opgedaan. Overigens is dit geen unieke ontwikkeling. 
Tijdens de afgelopen jaren heeft zich op soortgelijke wijze een verschuiving 
voorgedaan bij systeemontwikkeling. Nieuwe toepassingen/applicaties 
werden aanvankelijk vooral volgens de ontwikkelstrategie gebouwd, met 
methoden als ISAC, JSD, SDM, SASO, IEM, e.d. als exponenten van die 
strategie. De afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties overgegaan tot de 
referentiestrategie bij systeemontwikkeling, blijkens onder andere de groei 
van het gebruik van standaard pakketten in organisaties. 

4.3.2 Ben methode volgens de referentiestrategie 

Zoals in het voorgaande is aangegeven valt te verwachten dat men in de 
toekomst steeds vaker gebruik zal gaan maken van de referentiestrategie bij 
informatieplanstudies. In [Boer86b] is een methode voor het traject IP 
beschreven, waarbij expliciet gebruik wordt gemaakt van referentiemodellen. 
Dit is een van de weinige aanzetten uit de literatuur omtrent de invulling 
van de referentiestrategie. De methode wordt hier kort samengevat. 

De achtergronden voor ontwikkeling van een methode volgens de referentie
strategie lagen bij de problemen die men in de praktijk ondervond bij sys
teemontwikkeling. Deze problemen lagen (en liggen daar nog steeds) bij het 
onderhoud van informatiesystemen. Incorrect werkende (geautomatiseerde) 
informatiesystemen worden naar schatting in 60% van de gevallen veroor
zaakt door onvolledige en onjuiste systeemspecificaties. Deze categorie 
oorzaken lijkt tevens verantwoordelijk voor 80% van onderhoudsinspannin
gen en -kosten bij organisaties [Strausz83]. Zeker gezien de omvang van de 
inspanningen en de grootte van de kosten die dit met zich meebrengt in een 
organisatie, ontstaat de noodzaak om juistheid en volledigheid van systeem
eisen vroegtijdig te bevorderen. 
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Aangezien de doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten van sys
teemontwikkeling vastgelegd worden bij informatieplanning, is het van be
lang om ook al tijdens informatieplanning te streven naar volledigheid en 
juistheid. Immers, de ontwerpen van delen van de informatievoorziening 
vanuit de optiek van intermediairs en bouwers, dienen gebaseerd te zijn op 
de ontwerpen vanuit de optiek van management die tijdens een informatie
planstudie worden opgesteld. Als die laatste ontwerpen niet juist en/of 
volledig zijn, is het niet te verwachten dat de uitkomsten van systeemont
wikkeling wei juist en/of volledig zijn. 

Zo vroeg mogelijk nastreven van juistheid en volledigheid dient derhalve 
plaats te vinden tijdens een informatieplanstudie, door onder andere daarbij 
gebruik te maken van referentiemodellen [Boer86a]. Deze denkwijze is sche
matisch weergegeven in figuur 4-1. Door een vergelijking van de huidige si
tuatie in een organisatie (ist-model) met een referentiesituatie (referentie
model) kan volgens deze denkwijze een beeld ontstaan van de gewenste si
tuatie (soU-model). Het informatieplan is vanuit deze optiek een plan waarin 
wordt aangegeven hoe de gewenste situatie bereikt kan. worden, uitgaande 
van de bestaande situatie. Het begrip informatiemodel uit figuur 4-1 moet 
gelnterpreteerd worden als een ontwerp (architectuur) voor de informatie
voorziening met bet accent op de missie toepassingen. Vanwege de bedoe
ling om de effectiviteit van systeemontwikkeling te verbeteren, is bij deze 
methode geen expliciete aandacht besteed aan de missies dienstverlening en 
middelen. 

Uitgaande van de deductieve benadering bij de toepassing van referentiemo
dellen bij informatieplanning is in [Boer86b] een methode voor informatie
planning beschreven volgens de referentiestrategie. In de methode zijn drie 
hoofdfasen te onderkennen, namelijk: 

• analyse, vergelijkbaar met de verkenningsfase uit het traject IP; 
• ontwerp, vergelijkbaar met de ontwerpfase uit het traject IP; 
• realisatie, vergelijkbaar met de keuzefase uit het traject IP. 
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Figuur 4-1: Gebruiksmogelijkheden van referentiemodellen bij informatie
planning ( zie [Boer86a ]) 

Tijdens de analysefase is de eerste stap de selectie van een geschikt referentie
informatiemodel. Hierbij moet men letten op onder andere het bedrijfstype, 
de functies en de besturingsconcepten die in de beschikbare referentiemo
dellen als uitgangspunt zijn genomen. Vervolgens zal een beeld verkregen 
moeten worden van de bedrijfsprocessen en informatiebehoeften in de 
onderhavige organisatie. Het beeld dat daarbij ontstaat wordt vastgelegd in 
bet ist-model. De elementen (zoals processen en gegevens) en relaties daar
tussen uit bet ist-model kunnen dan vergeleken worden met die uit bet 
referentiemodel, waarmee wordt nagestreefd: 

• een zo volledig mogelijke inventarisatie van de buidige situatie; 
• een inventarisatie van knelpunten in de informatievoorziening in de 

buidige situatie, onder andere voortkomend uit verschillen tussen het ist
model en bet referentiemodel. 

Het ist-model komt op deze wijze iteratief tot stand. 

In de ontwerpfase wordt de gewenste situatie in beeld gebracbt en vastgelegd 
in bet soU-model. Het accent ligt daarbij op oplossing van knelpunten, 
waarbij het referentiemodel op inductieve wijze gehanteerd wordt. Het mo
del dat ontstaan is, zal opgedeeld moeten worden in banteerbare informatie
systemen. Tijdens deze boofdfase evolueert bet ist-model naar soli-model, 
waarbij bet van belang is rekening te houden met mogelijke veranderingen 
in de bedrijfsvoering. De betrokkenbeid van management is bierbij van 
groot belang. 
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In de realisatiefase worden plannen opgesteld om de gewenste situatie te 
bereiken. Daarbij kan bet van belang zijn een overzicht te creeren van de 
benodigde infrastructurele (automatiseringstechnische) faciliteiten. Ook 
dient te worden aangegeven met welke prioriteiten de gewenste situatie 
bereikt moet worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met factoren 
als (beperkte) financH!le, technische en personele middelen en met beleids
uitspraken over de informatievoorziening. Bij de methode zijn verschillende 
technieken beschreven (waarvan de meeste BSP-achtig), om de complexiteit 
van het soU-model te reduceren en de beoogde deelplannen te realiseren. 

De toegevoegde waarde van het referentie-informatiemodel zoals dat in deze 
methode is weergegeven ligt bij een zo juist en volledig mogelijk beeld van 
de gewenste situatie, niet bij de opdeling van die gewenste situatie in han
teerbare informatiesystemen, gegevensverzamelingen, etc. Het model is 
derhalve te beschouwen als diagnosemodel, waarmee de huidige situatie in 
een organisatie geanalyseerd kan worden. Het accent ligt immers op de 
deductieve benadering, niet op de inductieve benadering. Met deze opmer
king worden doel en beperking aangegeven van de mogelijkheden van de 
hiervoor beschreven methode. 

In het voorgaande is een beeld geschetst van een invulling van de referen
tiestrategie voor informatieplanning volgens een deductieve benadering. 
Veel publikaties zijn er niet over dit onderwerp. Wel zijn enkele referentie
modellen beschreven, maar daarbij ontbreekt vaak een methode om die 
modellen toe te passen. Van enkele van die modellen geven we later in bet 
hoofdstuk een korte beschrijving. De hiervoor beschreven werkwijze is een 
voorbeeld van een deductieve benadering. Het uitgangspunt is immers de 
huidige situatie. Daarnaast is het zeer wei mogelijk om een referentiestrategie 
toe te passen vanuit een inductieve benadering. In dat geval kan een referen
tiemodel dienen als uitgangspunt voor de gewenste situatie, zonder dat men 
de huidige situatie analiseert. Een inductieve referentiestrategie is onder 
meer te prefereren in situaties waarbij een moedermaatschappij eisen en/of 
randvoorwaarden stelt aan de informatievoorziening van dochters. Die eisen 
en/of randvoorwaarden kunnen door de moedermaatschappij worden vast
gelegd in een referentiemodel dat voor elk van de dochters als uitgangspunt 
dient voor de gewenste situatie. 

Bij de deductieve benadering is een referentiemodel vooral bruikbaar als 
hulpmiddel tijdens de verkennings- en ontwerpfasen van een IPS. Bij de 
inductieve benadering is een referentiemodel veel meer hulpmiddel om op
lossingsrichtingen aan te geven tijdens de keuzefasen van een IPS. In bet eer
ste geval kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprocessen en -gegevens worden verge
leken met die uit bet referentiemodel, waarbij men optredende verschillen 
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zal moeten analyseren. In het laatste geval kan een organisatie besluiten 
bepaalde elementen of structuren uit het referentiemodel over te nemen in 
het soli-model. Voorbeelden daarvan zijn systeemafbakeningen of procesbe
schrijvingen. Voorbeelden van een invulling van de referentiestrategie val
gens de inductieve benadering worden uiteengezet in hoofdstuk 8. 

4.3.3 Model of referentiemodel 

Een belangrijke vraag die zich voordoet bij discussies omtrent referentiemo
dellen betreft het verschil tussen een model en een referentiemodel. Uit de 
vorige paragraaf is duidelijk geworden dat modellen een afbeelding zijn van 
een systeem en dat het van belang is na te gaan welk subsysteem en/of 
aspectsysteem men wenst te modelleren. Van een specifieke organisatie zal 
men een spedfiek model willen maken. Dit houdt in dat zo'n model een 
conceptualisatie is van een specifieke organisatie. 

In een referentiemodel legt men ervaring en deskundigheid vast omtrent 
vraagstukken die onder andere bij een informatieplanstudie relevant zijn. 
Daarom dient een referentiemodel generieke waarde te hebben en toepas
baar te zijn voor een aantal situaties. Dit impliceert dat niet een specifiek 
systeem, bijvoorbeeld een organisatie, als uitgangspunt genomen wordt, 
maar een generiek systeem. Aan een referentiemodel voor een informatie
planstudie zal dan ook een typologie of classificatie ten grondslag liggen, 
zoals: 

• produktiebedrijven die eindprodukten op voorraad of op order produce
ren; 

• een algemeen ziekenhuis; 
• een onderhoudssysteem in het algemeen. 

Samengevat is het karakteristieke verschil tussen een 'gewoon' model en een 
referentiemodel dat een gewoon model meestal een beschrijving geeft van 
een specifiek systeem, terwijl een referentiemodel een bepaalde klasse of een 
bepaald type systeem als uitgangspunt heeft en derhalve een beschrijving 
geeft van een generiek systeem. Een gewoon model heeft waarde in een spe
cifieke situatie, terwijl een referentiemodel generieke waarde bezit voor 
verschillende situaties. 

Van een systeem, zoals de informatievoorziening in een organisatie, kan een 
spedfiek model worden opgesteld, afhankelijk van wat men daarmee beoogt. 
In dat specifieke model kan: 
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• de situatie kwalitatief of kwantitatief worden afgebeeld; 
• de huidige (ist) of toekomstige (soli) situatie worden afgebeeld; 
• een of meer aspecten centraal staan; 
• de totale organisatie of subsystemen daaruit zijn afgebeeld. 

Een specifiek model van de informatievoorziening van een organisatie is en 
blijft een abstractie van die organisatie. Een referentiemodel is een nog ver
der gaande abstractie dan die van specifieke modellen. Aan die abstractie ligt 
zoals gezegd een typologie of classificatie ten grondslag. Referentiemodellen 
zijn niet van een bepaald abstractieniveau van de werkelijkheid; er bestaat 
een hierarchie van abstracties. Schematisch is dit weergegeven in figuur 4-2. 
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Figuur 4-2: Referentiemodellen: een hierarchie van abstracties 

Door stee<;ls verder te abstraheren van de werkelijkheid neemt de generieke 
waarde van een referentiemodel toe, maar neemt tevens de bruikbaarheid 
voor een specifieke situatie af. Uit figuur 4-2 blijkt dat specifieke modellen 
op verschillende manieren tot stand kunnen komen, namelijk: 

• door de werkelijkheid te analyseren en te abstraheren van bepaalde za
ken; 

• door een zeer algemeen referentiemodel te concretiseren voor een spe
cifieke situatie; 

• door een combinatie van beide. 
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De eerste manier is overeenkomstig de ontwikkelstrategie en wordt tot nu 
toe meestal toegepast bij informatieplanstudies. De tweede en derde manier 
zijn overeenkomstig de referentiestrategie, maar kunnen pas worden toege
past indien referentiemodellen beschikbaar zijn. Indien de beschikbaarheid 
van referentiemodellen geen probleem vormt, zijn er verschillende toepas
singsmogelijkheden bij ontwikkeling van de informatievoorziening. Schema
tisch is dit weergegeven in figuur 4-3. 

TYPE SYSTEEM 

Specifiek systeem Generiek systeem 

T 
y Reeel SPEC/FIEKE TOEPASS/NG CENERIEKE TOE PASSING 

(4) (3) 
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E model specifieke orgafisatie een standaarfakket 

M I I 
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Model van de structuur van Referentiemodel van de 
E model de informatievoorziening structuur van de informatie-

L van een specifieke organisatie voorziening voor een groep 
organisaties 

Figuur 4-3: Gebruik van re(erentiemodellen bij de ontwikkeling van toepassingen 

In figuur 4-3 geven de pijlen de richtingen aan waarin de informatievoor
ziening zich verder kan ontwikkelen. Opgemerkt wordt dat in de figuur een 
voorbeeld is uitgewerkt waarbij de modellen gericht zijn op de missie toe
passingen. Overigens zal later in dit boek duidelijk worden dat ook voor 
andere missies (middelen en dienstverlening) generieke modellen kunnen 
worden gebruikt. Figuur 4-3 laat zien dat generieke modellen als basis kun
nen dienen voor de ontwikkeling van generieke toepassingen (de pijl van 1 
naar 3). Deze mogelijkheid lijkt vooral interessant voor ontwikkelaars van 
softwarepakketten. Een concreet voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van 
de al eerder genoemde informatiemodellen voor agrarische bedrijven. Voor 
organisaties kunnen generieke modellen gebruikt worden bij de selectie van 
die standaard pakketten. Deze kunnen vervolgens worden aangeschaft en 
aangepast tot specifieke toepassingen (de pijl van 3 naar 4). 

Anderzijds kunnen generieke modellen gebruikt worden voor de ontwikke
ling van specifieke modellen binnen organisaties (de pijl van 1 naar 2). Deze 
gedachtengang is uitgewerkt in de eerder toegelichte methode voor informa-
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tieplanning volgens de referentiestrategie. Het specifieke model vormt 
vervolgens de basis voor de ontwikkeling van specifieke toepassingen (de pijl 
van 2 naar 4). Uiteraard is bet mogelijk daarbij gebruik te maken van stan
daard pakketten. 

4.3.4 Samenvatting 

Referentiemodellen zijn modellen van generieke systemen. Dit kunnen 
zowel concrete als abstracte systemen zijn. In bet kader van deze studie over 
informatieplanstudies gaat de interesse vooral uit naar conceptuele referen
tiemodellen, die in vervolgtrajecten na de IPS geconcretiseerd worden in uit
eindelijk implementaties. 

In deze paragraaf is geconstateerd dat organisaties en adviseurs in de afgelo
pen jaren veel ervaring hebben opgedaan met informatieplanstudies, vooral 
gebruik makend van de ontwikkelstrategie. Er is betoogd dat de onzekerheid 
over informatieplanstudies daarmee afneemt en dat in toenemende mate 
geopperd wordt de referentiestrategie toe te passen. Dit is zeker waar voordie 
situaties waarbij de IPS gericht is op de missie toepassingen. Uit observaties 
in de praktijk blijkt dat nog maar weinig ervaring is opgedaan met informa
tieplanstudies waarbij bet accent ligt op de missies middelen of dienstverle
ning. Onder andere door de ontwikkelingen op bet gebied van de communi
catietechnologie (bijvoorbeeld Electronic Data Interchange) lijkt bet gerecht
vaardigd aan te nemen dat ook op deze terreinen de referentiestrategie meer 
gevolgd zal gaan worden. 

4.4 Voorbeelden van referentiemodellen 

In deze paragraaf worden twee referentiemodellen toegelicht, die in de 
Nederlandstalige literatuur bet meest worden genoemd als hulpmiddel bij 
informatieplanstudies. Na een toelichting daarop volgt een slotbeschouwing, 
waarbij enkele karakteristieke verschillen tussen beide modellen naar voren 
komen. 

4.4.1 AEG-Telefunkenmodel 

Het AEG-Telefunkenmodel is zo genoemd, omdat de methode die daaraan 
ten grondslag ligt voor bet eerst in die organisatie is toegepast. Het model 
kan worden toegepast tijdens bet traject informatieplanning (IP) en onder-
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steunt de eerste twee hoofdfasen daarvan, namelijk verkenning en ontwerp. 
Voor elk van deze fasen is een apart model ontwikkeld, die tezamen het 
AEG-Telefunkenmodel worden genoemd. Dit model is een referentiemodel, 
omdat het een afbeelding is van een generiek systeem, namelijk een in
dustrieel bedrijf. De twee modellen waarin een industrieel systeem is afge
beeld zijn het beschrijvingsmodel en het integratiemodel. De structuur van 
en relatie tussen deze beide modellen is schematisch weergegeven in figuur 
4-4 [Hetzel71]. 
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Figuur 4-4: Opbouw van en relatie tussen beschrijvingsmodel en integratiemodel 

Het beschrijvingsmodel geeft een hierarchische weergave van bedrijfsprocessen 
in een industrieel bedrijf. Daarbij worden de relaties weergegeven tussen die 
bedrijfsprocessen, overigens zonder die relaties te benoemen. Een industrieel 
bedrijf is daartoe geclassificeerd in domeinen (organisatorische functies), 
hoofdfuncties (subsystemen van een domein) en functies (subsystemen van 
een hoofdfunctie). In het model zijn 10 domeinen onderkend, 82 hoofd
functies en 225 functies. Van elk domein is in het model een schema op
genomen waarin de hoofdfuncties en relaties daartussen zijn weergegeven. 
Van elke hoofdfunctie is vervolgens ook een schema opgenomen, waarin de 
functies met hun onderlinge relaties zijn opgenomen. Op deze wijze ontstaat 
een classificatie van allerlei bedrijfsfuncties. Hoofdfuncties en functies 
kunnen volgens de opstellers van het model worden beschreven ongeacht de 
feitelijke afdelingen van een specifieke organisatie, waar ze worden uitge
voerd. Ook kan dit ongeacht de methoden en procedures die daarbij bestaan, 
zoals methoden voor investeringsplanning en procedures voor orderverwer
king in een specifieke organisatie. 

Een voorbeeld van de beschrijving van de hoofdfunctie 'marketing planning' 
uit het domein 'verkoop' is weergegeven in figuur 4-5. Deze figuur is een 
deel van het beschrijvingsmodel van het AEG-Telefunkenmodel, waarbij de 
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gehanteerde begrippen nader zijn toegelicht. Binnen het (gearceerde) kader 
zijn de functies van 'marketing planning' weergegeven, buiten het kader 
staan de overige hoofdfuncties, waarmee de functies uit deze hoofdfunctie 
een informatierelatie hebben. 

Schema 1/12: MARKETING PLANNING (A58) Pro d u kt 

ma st erfi le 

Figuur 4-5: Voorbeeld van een hoofdfunctie van een industrieel bedrijf 

Het beschrijvingsmodel is vooral bruikbaar als checklist bij de inventatisatie 
van bedrijfsprocessen tijdens de verkenningsfase van informatieplanning. In 
de praktijk is bijvoorbeeld gebleken dat dit model bruikbaar is bij de inven
tarisatie van bedrijfsprocessen van een produktiebedrijf, om te beoordelen of 
bepaalde bedrijfsonderdelen onterecht buiten beschouwing zijn gelaten (zie 
[Gosens88]). 

Het integratiemodel richt zich op de ontwerpfase tijdens informatieplanning. 
Het beschrijft toepassingen (deelmodellen) en gemeenschappelijke gegevens
verzamelingen (centrale bestanden) van een industrieel bedrijf. Elk deelmo
del beschrijft een toepassing, zoals produktieplanning en orderverwerking. 
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Een deelmodel wordt schematisch weergegeven in functies en relaties daar
tussen. Aile functies uit het beschrijvingsmodel zijn terug te vinden in een 
deelmodel (zie figuur 4-4). Van elke functie wordt aangegeven of de gege
vensverwerking daarbij handmatig of geautomatiseerd plaats kan vinden. Bij 
elk deelmodel wordt aangegeven wat de relaties zijn met andere deelmodel
len en welke centrale oestanden daarbij gebruikt worden. In aparte over
zichten zijn de relaties tussen deelmodellen weergegeven (architectuur van 
toepassingen) en de' relaties tussen centrale bestanden (gegevens-architec
tuur). 

Het integratiemodel is bedoeld als uitgangspunt voor decompositie van de 
informatievoorziening in industrH~le bedrijven in toepassingen en gemeen
schappelijke gegevensverzamelingen. Het integratiemodel kan ondersteu
ning bieden tijdens de ontwerpfase van informatieplanning, aangezien het 
decompositievraagstuk tijdens die fase aan de orde komt. Uit de architectu
ren kan een 'logische' prioriteitsvolgorde worden afgeleid voor ontwikkeling 
van afzonderlijke toepassingen en bestanden. Daarmee ondersteunt het 
integratiemodel in beperkte mate de keuzefase van informatieplanning. 

4.4.2 Ziekenhuis lnformatieModel 

In 1980 is het Nationaal Ziekenhuisinstituut een onderzoek gestart metals 
doel de vergelijkbaarheid te verbeteren van geautomatiseerde systemen die 
beschikbaar zijn voor ziekenhuizen. Hiertoe is een model ontwikkeld dat een 
algemeen beeld geeft van de informatievoorziening in ziekenhuizen, het Zie
kenhuis InformatieModel (ZIM). Het is van toepasstng op alle ziekenhuizen, 
ongeacht de specifieke organisatiestructuur van een ziekenhuis. Het model 
beoogt ziekenhuizen te ondersteunen bij de systematische ontwikkeling van 
hun i!lformatievoorziening. Bij het model is een methodiek ontwikkeld 
waarmee ziekenhuizen het model onder andere toe kunnen passen bij een 
informatieplanstudie. In deze paragraaf belichten we de achtergronden van 
het model. Voor een uitvoerige bespreking daarvan wordt verwezen naar 
[Geurts-de Haas85] en [ZIM83]. Voor beschrijvingen van toepassingen van 
het ZIM bij informatieplanstudies in de praktijk wordt verwezen naar [Mun
sterman85] en [Limpt87]. Het Ziekenhuis lnformatieModel omvat vier elemen
ten (zie figuur 4-6). De vier elementen zijn: 

• ziekenhuisactiviteiten, zowel van uitvoerende als'besturende aard; 
• informatiebehoeften: de informatie die nodig is om de ziekenhuisactivi

teiten uit te kunnen voeren; 
• gegevens: deze vormen de basis om aan de informatiebehoeften te kun

nen voldoen; 
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• gegevensverplichtingen: de vastlegging van gegevens die nodig zijn om 
in een later stadium aan de informatiebehoeften te kunnen voldoen. 

In het ziekenhuisbedrijfsmodel worden de algemeen voorkomende zieken
huisactiviteiten beschreven, ingedeeld in 9 functionele eenheden. De functi
onele eenheden zijn weer onderverdeeld in primaire eenheden (medische 
hulpverlening, onderzoek en behandeling, opname en verpleging) en onder
steunende eenheden (algemene, civiele, financH~le, materiele, personele en 
technische zaken). De functionele eenheden tezamen omvatten 52 zieken
huisactiviteiten. Voor de beheersing van die uitvoerende activiteiten zijn 
besturende processen nodig. Besturende processen worden onderverdeeld in 
doelbepaling en beheersing (zie figuur 4-6), vergelijkbaar met de planning
en beheersingcyclus uit paragraaf 2.3.3. In figuur 4-6 is de structuur van het 
ZIM schematisch weergegeven. 

extern 
<( 

extern 

Figuur 4-6: Structuur van het Ziekenhuis lnformatieModel 

Uit figuur 4-6 wordt duidelijk dat de informatievoorziening niet gericht 
moet zijn op uitsluitend uitvoerende activiteiten of op uitsluitend besturen
de activiteiten, maar dat beide soorten activiteiten van informatie moeten 
worden voorzien. In het model wordt elke uitvoerende activiteit beschreven, 
gebaseerd op interviews met vele ziekenhuismedewerkers die de betreffende 
activiteit in de praktijk uitvoeren. Bij besturende activiteiten is men vooral 
gericht op besturing en beheersing van de procesgang van uitvoerende acti
viteiten. Daarbij heeft men derhalve behoefte aan andere, in ieder geval min
der gedetailleerde informatie dan bij de uitvoerende activiteiten zelf. Om de 



een IPS · 4 

informatiebehoeften bij de besturende activiteiten weer te geven heeft men 
per functionele eenheid gezocht naar grootheden om het procesverloop 
binnen de eenheid te kunnen volgen en bij te kunnen sturen. Deze worden 
'signalerende grootheden' en 'verklarende grootheden' genoemd. 

Per signalerende grootheid is het van belang dat er een doel is bepaald. Beheer
sing kan dan plaatsvinden door dat doel te vergelijken met het feitelijke 
verloop in het primaire proces. Een voorbeeld daarvan is de bezettingsgraad 
van bedden. Signalering van over- en/of onderbezetting daarvan kan plaats
vinden door vergelijking van de actuele waarde met een doelwaarde. De 
signalerende grootheid is in deze visie vergelijkbaar met een Critical Success 
Factor van een functionele eenheid [Rockart79]. Om efficient bij te kunnen 
sturen is het van belang dat men op de hoogte is van de oorzaak van de 
afwijking. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken die bijvoorbeeld een te 
lage bezettingsgraad van bedden kunnen verklaren. Elk van de mogelijke 
oorzaken vraagt om specifieke maatregelen. Naast signalerende grootheden 
heeft men daarom verklarende grootheden onderkend, die per soort afwijking 
inzicht verschaffen in de oorzaak ervan. Het management van een functio
nele eenheid weet op deze wijze niet aileen dat er lets mis is, maar weet zo 
ook wat de oorzaak is en kan vervolgens actie ondernemen om de afwijking 
op te heffen. Voor het hele ziekenhuis zijn 111 signalerende en ruim 300 
verklarende grootheden vastgesteld. 

Vervolgens zijn uit alle informatiebehoeften, inclusief signalerende en 
verklarende grootheden, gegevenselementen afgeleid. Uit analyse daarvan 
zijn 51 gegevensverzamelingen afgeleid, die schematisch zijn vastgelegd in 
een Bachman-diagram (gegevens-architectuur). Ook is aangegeven bij welke 
uitvoerende activiteiten de onderkende gegevenselementen worden vastge
legd. Hiermee is de gehele cyclus van vastlegging, opslag en verstrekking van 
gegevens (figuur 4-6) door het ZIM gedekt. 

Tot slot heeft men gepoogd de informatievoorziening te decomponeren in 
een toepassingen-architectuur voor een ziekenhuis. Toepassingen zouden 
gevormd kunnen worden door die activiteiten te dusteren die, omdat ze van 
dezelfde gegevensverzamelingen gebruik maken, uit het oogpunt van de in
formatievoorziening bij elkaar horen. Dit is niet gelukt, vanwege de veel
voudige relaties tussen activiteiten en gegevens die in het model voorkomen. 
De afbakening zal dan ook per ziekenhuis gemaakt moeten worden. 

Dit laatste impliceert dat het ZIM vooral toegepast kan worden tijdens de 
verkenningsfase van informatieplanning. Bij de ontwerp- en keuzefase van 
informatieplanning biedt het aanmerkelijk minder ondersteuning. Dit blijkt 
ook uit de praktijkbevindingen met het ZIM (zie [Munsterman85] en [Limpt-
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87]). De kracht van het ZIM is volgens die ervaringen gelegen in een volledi
ge, gedetailleerde en adequate inventarisatie van mogelijke informatiebe
hoeften bij uitvoerende, beheersings- en besturingsactiviteiten. Door toepas
sing van het ZIM bij informatieplanning verloopt de inventarisatie van 
informatiebehoeften efficienter en effectiever, en zijn de resultaten van die 
inventarisatie eenduidiger dan zonder het gebruik van dit referentiemodel. 
Tevens kunnen betrokkenen bij de ontwikkeling van de informatievoorzie
ning in ziekenhuizen, ondanks verschillende achtergronden, toch een ge
meenschappelijke taal spreken door het gebruik van het ZIM. 

4.4.3 Samenvatting 

In deze paragraaf zijn het AEG-Telefunkenmodel en het Ziekenhuis Informa
tieModel toegelicht als voorbeelden van referentiemodellen. Beide modellen 
zijn bedoeld om het traject informatieplanning te ondersteunen, waarbij bei
de modellen gericht zijn op de missie toepassingen, echter in verschillende 
soorten organisaties. Daarnaast verschillen de modellen doordat ze verschil
lende fasen van informatieplanning ondersteunen. Het ZIM biedt de meeste 
ondersteuning tijdens de verkenningsfase, terwijl het AEG-Telefunkenmodel 
daarnaast ook de ontwerpfase ondersteunt. Ook komt bij de modellen een 
andere visie op informatievoorziening tot uiting. Het ZIM maakt onder
scheid tussen operationele~ signalerende en verklarende informatie en tussen 
uitvoerende, beheersings- en doelbepalende activiteiten. Het AEG-Telefun
kenmodel doet dit niet. Daarin is wei aangegeven welke activiteiten (tunc
ties) geautomatiseerd kunnen worden en welke niet. Hiermee is het niet 
aileen een referentiemodel voor het bestemmingsvraagstuk bij de missie 
toepassingen, maar ook voor het uitrustingsvraagstuk bij die missie. Het 
laatstgenoemde is echter achterhaald, omdat de informatietechnologie 
tegenwoordig veel meer mogelijkheden biedt dan het geval was bij de tot
standkoming van het AEG-Telefunkenmodel. 

4.5 Typen referentiemodellen 

Uit de beschrijving van het ZIM en het AEG-Telefunkenmodel is duidelijk 
geworden dat er verschillende typen referentiemodellen bestaan. Door in
zicht in de verschillen tussen referentiemodellen kan men tijdens een IPS 
beoordelen of een referentiemodel wei of niet geschikt is om toe te passen. 
Opstellers van referentiemodellen kunnen met dat inzicht gerichter aange
ven wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een referentiemodel en 
kunnen de effectiviteit van de ontwikkeling ervan vergroten. In deze para-



graaf gaan we daarom in op de verschillen tussen referentiemodellen. Daar
bij zal blijken dat de door ons ontwikkelde raamwerken die tot nu toe zijn 
besproken, het inzicht in verschillende typen referentiemode11en vergroten. In 
dit kader komt aan de orde: 

• de scope van een referentiemodel; 
• de afgebeelde aspecten in een referentiemodel en de mogelijkheden van 

een referentiemodel voor ondersteuning van onderdelen van een IPS; 
• de wijze waarop een referentiemodel is vastgelegd. 

4.5.1 De scope van een referentiemodel 

Voor de scope van een referentiemodel kan men de volgende situaties on
derscheiden: 

• beschrijft het referentiemodel alleen de relaties tussen een generiek sys
teem in haar (generieke) omgeving; 

· • wordt het generieke systeem zelf beschreven in het referentiemodel. 

In de eerste situatie is men bijvoorbeeld gericht op de relatie tussen een 
organisatie en haar omringende organisaties zoals afnemers, leveranciers, 
transporteurs, banken en overheden. In feite is het referentiemodel dan een 
afbeelding van een generieke omgeving, waarvan een type organisatie deel 
uitmaakt. Informatieplanning is in het verleden bijna nooit gericht geweest 
op zo'n situatie. De scope van de studie lag doorgaans op de organisatie zelf, 
waarbij (informatie-)relaties met omringende organisaties nauwelijks in 
beschouwing werden genomen. Vooral door de ontwikkelingen op het 
gebied van de communicatietechnologie, krijgt men meer en meer aandacht 
voor de relaties van een organisatie met haar omgeving. Er bestaan echter 
nog maar weinig referentiemodellen, waarbij een organisatie in haar omge
ving als uitgangspunt is genomen. De eerder genoemde modellen, zoals ZIM 
en AEG-Telefunkenmodel zijn nog alle gericht op de organisatie intern. 

In de tweede situatie wordt een generieke organisatie intern beschreven. In 
dit soort referentiemodellen worden de elementen van een generieke organi
satie en de relaties daartussen afgebeeld. Daarbij onderkennen we de vol
gende afbakeningen van generieke organisaties (zie figuur 4-7): 

• Type/klasse van organisaties. Hierbij kiest men een typologie of classifica
tie. Voorbeelden hiervan zijn het AEG-Telefunkenmodel dat industrH~le 
bedrijven als uitgangspunt heeft en het ZIM dat ziekenhuizen als uit
gangspunt heeft (afbakening I in figuur 4-7). 
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• Type/klasse van bedrijfsfuncties. Hierbij is niet de totale organisatie aan 
de orde, maar kiest men bepaalde typen of klassen van functies, die door 
organisaties uitgevoerd worden. Een voorbeeld hiervan is het IMTOD
model [Smit89], waarbij men een referentiemodel heeft opgesteld voor 
technische en onderhoudsdiensten in organisaties. Een ander voorbeeld 
is het FATO-model voor het management van automatiseringsmiddelen. 
Dit is een generieke weergave van functionaliteiten, automatiseringsmid
delen, taakgebieden en organisatievormen [Looijen88]. Het model be
schrijft de hoofdlijnen daarvan en geeft de relaties ertussen weer (afbake
ning II in figuur 4-7). 

• Type/klasse functies van een bepaald type/klasse organisaties. Een voor
beeld daarvan zijn de modeilen van Van Rijn, die referentiemodeilen be
schrijft voor de produktie en logistieke functie in produktiesituaties 
[Rijn85] (afbakening III in figuur 4-7). 

• Geen afbakening. Het referentiemodel heeft betrekking op aile organisa
ties. Een voorbeeld hiervan is het model van Mintzberg, waarbij ver
schillende typen organisatiestructuren worden beschreven, van toepas
sing op aile organisaties. 
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Figuur 4-7: Afbakening van generieke organisaties/functies 
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Uiteraard is de afbakening waarvoor wordt gekozen van grote invloed op de 
mogelijkheid tot gerieriek gebruik van een referentiemodel. Tevens is die 
afbakening van grote invloed op het detailleringsniveau van een referentie
model. Naarmate de afbakening selectiever is1 zal men verschijnselen gede
tailleerder kunnen beschrijven. Daar staat tegenover dat het aantal situaties 
waarbij het referentiemodel toegepast kan worden, kleiner wordt. 

4.5.2 Aspecten in en mogelijkheden "'<an een referentiemodel 

Referentiemodellen varieren qua elementen en de relaties daartussen die ze 
afbeelden van een generiek systeem. Hoewel ook hier vele varianten moge
lijk zijn wordt onderscheid gemaakt in: 

• aspecten die betrekking hebben op de informatievoorziening van organi
saties; 

• aspecten die niet direct betrekking hebben op de informatievoorziening, 
maar daar wel van invloed op zijn. 

De meeste referentiemodellen die in de literatuur beschreven zijn stellen 
evenals de hiervoor genoemde referentiemodellen de informatiecomponent 
centraal. In eerdere publikaties zijn dergelijke referentiemodellen steeds 
referentie-infonnatiemodellen genoemd, zie bijvoorbeeld [Boer86a] en [Gre
veling88]. Ook in de overige literatuur wordt het begrip referentiemodel 
meestal in de betekenis van referentie-informatiemodel gehanteerd. Bij de 
modellering van de informatievoorziening zal een keuze gemaakt moeten 
worden uit de missies die daarbij centraal staan. In het AEG-Telefunkenmo
del heeft men bijvoorbeeld gekozen voor de missie toepassingen, waarbij 
men primair het aspect processen heeft afgebeeld. 

Naarmate de optiek op informatievoorziening verschuift van management 
naar intermediairs en bouwers verschuift eveneens het accent naar het in
formatie-aspect. Bij ISF en IP, dus vanuit de optiek van management, zijn 
nog andere aspecten relevant die van invloed kunnen zijn op de ontwikke
ling van de informatievoorziening. Referentiemodellen die worden toegepast 
bij informatieplanstudies hebben bijvoorbeeld betrekking op typen onderne
mingsstrategieen, bedrijfsculturen, organisatiestructuren, kritieke succes fac
toren, etc. In de volgende hoofdstukken worden verschillende van dit soort 
referentiemodellen besproken, waarin niet het informatie-aspect centraal 
staat. 

Referentiemodellen kunnen tot slot worden getypeerd naar de wijze waarop 
ze ondersteuning leveren bij een besluitvormingsproces. Onderscheiden wor
den: 
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• diagnosemodellen: tot deze categorie worden die referentiemodellen gere
kend die inhoudelijke ondersteuning leveren bij de analyse van het 
vraagstuk dat aan de orde is; 

• ontwerpmodellen: deze categorie modellen geven mogelijke ontwerpen of 
oplossingsrichtingen aan; 

• keuzemodellen: deze modellen bieden ondersteuning bij de keuzes die 
gemaakt moeten worden uit de alternatieve ontwerpen. 

4.5.3 De manier waarop een referentiemodel is vastgelegd 

De laatste invalshoek om referentiemodellen te typeren is de manier waarop 
een referentiemodel is vastgelegd. Referentiemodellen kunnen namelijk op 
verschillende manieren zijn vastgelegd. Alhoewel ook hier een genuanceer
der onderscheid gemaakt kan worden, worden hier enkele hoofdzaken 
belicht. Er zal een keuze gemaakt worden uit: 

• het modeltype; 
• de modelleringswijze. 

Voor wat betreft het modeltype wordt verwezen naar paragraaf 4.2. AI eerder 
is aangegeven dat referentiemodellen conceptuele modellen zijn van ge
nerieke systemen. In principe kunnen de relaties daarin zowel kwalitatief als 
kwantitatief zijn vastgelegd. Kwantitatieve referentiemodellen komen aan
merkelijk minder vaak voor in de literatuur dan kwalitatieve modellen. 

De keuze voor een modelleringswijze bepaalt in grote mate de acceptatie en 
succes van een referentiemodel en dient dan ook niet Iicht te worden opge
vat. Iemand die al jarenlang met bijvoorbeeld JSD-schema's en de achterlig
gende methodiek bekend is, zal niet eenvoudig ISP-schema's en de achter
liggende methodiek hanteren. Referentiemodellen worden op verschillende 
wijzen vastgelegd en beschreven. Bij die referentiemodellen, waarbij het 
informatie-aspect centraal staat, tracht men veelal aan te sluiten bij de 
modelleringswijze van methoden voor informatieplanstudies. Zo kunnen re
ferentiemodellen worden opgesteld volgens methoden als ISS, ISP, PRISMA, 
etc. Een voorbeeld hiervan betreft de referentiemodellen die zijn opgesteld 
in het kader van het INSP voor het Ministerie van Landbouw en Visserij. In 
dat kader zijn modellen opgesteld voor de varkenshouderij, de kippenfokke
rij, de rundveehouderij en het potplantenbedrijf [Elzas87]. Deze modellen 
zijn alle opgesteld volgens de methode ISP. 

Soms sluit een model niet expliciet aan bij methoden, maar bij bepaalde 
technieken. Zo kan men aspecten van een generieke situatie vastleggen met 
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matrices, schematechnieken, etc. De datamodellen van Van Rijn zijn bij
voorbeeld alle vastgelegd met Bachmann-diagrammen [Rijn85], maar bad
den ook met entiteit-relatie diagrammen vastgelegd kunnen worden. 

Tot slot kan de moqelleringswijze zijn beinvloed door de beschikbaarheid 
van hulpmiddelen. Eerder in dit hoofdstuk is een methode voor informatie
planning beschreven volgens de referentiestrategie. Daarbij is een referen
tiemodel opgesteld voor een produktiebedrijf, dat vastgelegd moest worden 
met het geautomatiseerde hulpmiddel ARTIST [Huis in 't Veld85]. Dit hulp
middel is een voorloper van de hedendaagse ge1ntegreerde tools die het 
gehele traject van systeemontwikkeling inclusief het onderhoud ondersteu
nen, zoals AD/Cycle [IBM89]. Vanwege het beoogde gebruik van het tool 
ARTIST, namelijk reeds bij informatieplanning, is bet referentiemodel des
tijds opgesteld en vastgelegd met bebulp van dat tool. 

4.5.4 Samenvatting 

In bet voorgaande zijn typen referentiemodellen besproken. Door bet aantal 
invalsboeken dat daarbij is onderkend, moge duidelijk zijn geworden dat de 
term referentiemodel een verzamelbegrip is. Om een bepaald referentiemodel 
bij een IPS aan te duiden of te karakteriseren, zal aangegeven moeten wor
den: 

• wat de scope is van dat referentiemodel; 
• welke aspecten worden afgebeeld in dat referentiemodel; 
• welke onderdelen van een IPS worden ondersteund met dat referentie-

model; 
• de wijze waarop dat referentiemodel is vastgelegd. 

Het aantal mogelijke variaties van referentiemodellen is blijkens het voor
gaande groot. Indien men overweegt om referentiemodellen toe te passen bij 
een IPS, zal dan ook telkens een selectie gemaakt moeten worden. Het 
spreekt voor zicb dat men bij dit selectieproces de vragen moet beantwoor
den, zoals: 

• komt de scope van bet reele (object)systeem overeen met de scope van 
bet generieke systeem dat is afgebeeld in bet referentiemodel; 

• geven de afgebeelde aspecten uit bet referentiemodel voldoende inzicbt 
in de specifieke problematiek die bij de IPS aan de orde is; 

• kan bet referentiemodel worden toegepast in dat onderdeel van de IPS 
waarbij men wil werken volgens de referentiestrategie; 

• is de marrier waarop bet model is vastgelegd geschikt voor toepassing bij 
de IPS. 
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Indien op al deze vragen positief geantwoord kan worden, kan men kiezen 
voor toepassing van een referentiemodel. Indien dit slecbts gedeeltelijk bet 
geval is, moet men zicb allereerst afvragen of bet referentiemodel niet 
aangepast kan worden, waardoor bet wel gescbikt wordt voor toepassing. 
Dat dit niet bypotbetiscb is moge blijken uit bet al eerder besproken Zie
kenbuis InformatieModel. Daarvan is naast een versie voor algemene zieken
buizen een uitgebreide versie verscbenen voor academiscbe ziekenbuizen, 
waar men naast functies als mediscbe bulpverlening, opname en verpleging, 
onderzoek en bebandeling een wetenscbappelijke onderzoeksfunctie beeft 
opgenomen. 

4.6 Samenvatting hoofdstuk 4 

Modelleren krijgt bij informatieplanning steeds meer aandacbt, nog extra 
gestimuleerd door een toenemende bescbikbaarbeid van allerlei case-tools. 
Gebleken is dater een grote diversiteit bestaat aan soorten modellen. Ver
scbillende soorten modellen zijn in dit boofdstuk toegelicbt. Tevens is bet 
karakteristieke verscbil aangegeven tussen 'gewone' modellen en referentie
modellen. Een model is een abstractie van een specifiek systeem en geeft een 
afbeelding van dat specifieke systeem. Een referentiemodel is een verder
gaande abstractie en geeft een afbeelding van een generiek systeem. In dit 
boofdstuk is aangegeven dat daarbij een bierarcbie van abstracties onder-
kend kan worden. · 

In de praktijk bestaat beboefte om ervaring en deskundigbeid van anderen 
in eerdere informatieplanstudies te gebruiken. Referentiemodellen lijken zeer 
gescbikt om die ervaring en deskundigbeid op systematiscbe wijze vast te 
leggen. Het zijn bulpmiddelen, die vooral toegepast kunnen worden indien 
bij de IPS wordt gekozen voor de referentiestrategie. Hoewel eeh IPS tegen
woordig nog dikwijls volgens de ontwikkelstrategie wordt uitgevoerd, wordt 
een verscbuiving verwacbt ten gunste van de referentiestrategie. Dit geldt 
vooral als bet accent van de IPS ligt op de ontwikkeling van een toepassin
gen-arcbitectuur voor een specifieke organisatie. Met de missies rniddelen en 
dienstverlening is tot nu toe veel rninder ervaring en kennis opgedaan met 
referentiemodellen bi j informatieplanstudies. 

Tot slot is in dit hoofdstuk duidelijk geworden dat de term referentiernodel 
een verzamelbegrip is. Door onderscbeid te maken in typen referentiernodel
len wordt bet rnogelijk om gericbter en effectiever referentiemodellen te 
ontwikkelen, en kan de selectie uit de verzameling bescbikbare middelen bij 
een concrete IPS efficient en effectief verlopen. De bij deze studie ontwik-
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kelde raamwerken die in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven, zijn 
bruikbaar gebleken om typen referentiemodellen aan te duiden. De vraag 
wie in de praktijk dit soort modellen op moet gaan stellen en hoe die refe
rentiemodellen onderhouden en aangepast moeten worden is in dit hoofd
stuk niet ter sprake gekomen. Op deze en andere vraagstukken met betrek
king tot ontwikkeling en gebruik van referentiemodellen wordt in de hoofd
stukken 8 en 9 ingegaan. 



5.1 Inleiding 

Hoofdstuk 

5 VERKENNING Bl] EEN INFORMATIE
PLANSTUDIE 

In hoofdstuk 3 is betoogd dat het verstandig is expliciet een verkenningsfase 
te doorlopen, als startpunt van een informatieplanstudie. Tijdens deze fase 
moeten beslissingen worden genomen die van invloed zijn op het vervolg 
van de informatieplanstudie. In deze inleidende paragraaf wordt aangegeven 
waarover beslissingen genomen moeten worden, waarom een expliciete 
verkenning belangrijk is en voor wie dat belangrijk is. Tijdens de verken
ningsfase van een IPS dienen achtereenvolgens beslissingen te worden geno
men over: 

• De inhoud, gericht op de resultaten die men met de informatieplanstudie 
wenst te bereiken. Hierbij gaat het om vaststelling van aandachtspunten 
uit het raamwerk van een IPS. 

• De methodiek die gevolgd gaat worden tijdens de informatieplanstudie om 
de beoogde resultaten te bereiken. Hierbij gaat het om de selectie van 
methoden, technieken en hulpmiddelen bij de IPS. 

• De pragmatiek, gericht op formulering van afspraken tussen de betrok
kenen die tijdens het traject een invulling moeten geven aan die metho
diek. 
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Deze beslissingen worden genomen vanuit een bepaalde vraagstelling om
trent de informatievoorziening. Dit bepaalt in grote mate het gebied (of de 
gebieden) uit het raamwerk van de IPS (zie figuur 3-10) waarover uitspraken 
gedaan dienen te worden. Zo kan een organisatie behoefte hebben aan inte
gratie tussen informatiesystemen, een visie omtrent de informatietechno
logische infrastructuur of een oplossing voor redundante/inconsistente 
gegevensopslag. Uitgaande van deze vraagstelling zal gezocht moeten wor
den naar methoden, technieken en/of hulpmiddelen die ondersteuning 
bieden bij de genoemde gebieden. Zoals Theeuwes heeft Iaten zien verschil
len methoden voor een IPS vaak ten aanzien van de gebieden die ze onder
steunen [Theeuwes87, pag. 140]. Dit betekent in ieder geval dat de selectie 
van methoden, technieken en hulpmiddelen pas na de vaststelling van 
aandachtsgebieden plaats dient te vinden. 

Als een keuze is gemaakt uit beschikbare methoden, technieken en hulpmid
delen, is een organisatie nog niet in staat een IPS te starten. Er zullen mensen 
aangesteld moeten worden om een en ander te realiseren. Daarbij zullen 
afspraken gemaakt moeten worden over de samenstelling van studieteams 
en werkgroepen (met of zonder adviseurs), de wijze van documentatie, de te 
volgen fasering, terugkoppeling met de opdrachtgevers en overige betrokke
nen, etc. In sommige gevallen kan hierbij worden teruggevallen op de 
gekozen methode, maar methoden besteden slechts summiere aandacht aan 
dit vraagstuk. Een methode kan bijvoorbeeld aangeven dat een studieteam 
samengesteld moet worden of dat een sponsor aangewezen dient te worden. 
De selectie van de juiste personen uit de organisatie is echter van wezenlijk 
belang voor succesvolle afronding van de IPS, en nog meer voor de accepta
tie ervan in de organisatie. Dit is een van de redenen voor het onderscheid 
tussen methodiek en pragmatiek bij een IPS. 

Een andere reden voor dit onderscheid is gelegen in de variatie in doelstel
lingen die organisaties kunnen hebben bij een IPS. Een organisatie kan bij
voorbeeld een inhoudelijke doelstelling hebben, zoals integratie van de aan
wezige 'eilanden van automatisering' of een nieuw beeld van de mogelijkhe
den die informatietechnologie biedt voor de bedrijfsvoering. In andere situa
ties kan de doelstelling betrekking hebben op opdoen van ervaring met ge
structureerde methoden, technieken en/of geautomatiseerde hulpmiddelen 
voor informatieplanning. Tijdens het traject zal dan het methodisch facet 
van een IPS centraal staan. De inhoudelijke resultaten van het traject zijn 
dan veel minder belangrijk dan de manier waarop men tot die resultaten is 
gekomen. 
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Een ander type doelstelling bij een IPS kan verbetering zijn van communi
catie tussen automatiserings-, gebruikers- en top management. Ook kan men 
meer betrokkenheid van top management wensen bij vraagstukken op het 
gebied van informatievoorziening en automatisering, of wenst een automati
seringsmanager zijn positie binnen de organisatie te verbeteren. Bij dergelij
ke doelstellingen zal het accent gelegd moeten worden op pragmatische fa
cetten bij de IPS. 

Bij het voorgaande worden twee kanttekeningen geplaatst. Ten eerste is het 
zo dat een IPS in vele situaties op verschillende doelstellingen mikt. In die 
situaties dient een juist evenwicht gevonden te worden tussen de facetten 
die van belang zijn bij de IPS. De tweede kanttekening betreft de verwach
tingen van diverse betrokkenen. Voor degenen die de opdracht krijgen of in 
overweging nemen om een informatiestrategie en/of informatieplan op te 
stellen, is het zaak om zo snel mogelijk gesprekken met betrokkenen te voe
ren over de verwachtingen die leven ten aanzien van de beoogde resultaten 
en het planningsproces. Inschatting van situaties is overigens geen eenvou
dige zaak (zie bijv. [Gosens88]). Daarbij moet men alert zijn op 'verborgen 
agenda's'. 

Het gemaakte onderscheid in inhoud, methodiek en pragmatiek is belangrijk 
voor een systematische beschouwing van literatuur en praktijk op het gebied 
van informatieplanning. Het onderscheid behoeft daartoe nog enige toelich
ting. Tijdens de verkenningsfase van een IPS is het, zo blijkt uit het voor
gaande, voor organisaties belangrijk om antwoord te vinden op achtereen
volgens drie vraagstellingen: 

• Wat zijn de aandachtsgebieden bij de IPS waarover uiteindelijk uitspraken 
gedaan moeten worden? Dit wordt bepaald door vraagstelling, probleem
stelling en/of de behoeften met betrekking tot de informatievoorziening 
binnen de organisatie. Dit zal worden besproken in paragraaf 5.2, waarin 
deze inhoudelijke vraagstelling centraal staat. 

• Welke methodiek wordt gevolgd bij de IPS? Dit wordt mede bepaald door 
de inhoudelijke vraagstelling, de aanwezige ervaring met en geschiktheid 
van methodieken, technieken en hulpmiddelen. Dit is het aandachtsge
bied van paragraaf 5.3, waarin het methodische facet centraal staat. 

• Welke praktische afspraken worden gemaakt voor de IPS? Dit wordt on
der andere bepaald door de aanwezige expertise omtrent de inhoudelijke 
aandachtsgebieden, de richtlijnen die daarvoor gelden uit de geselec
teerde methoden en de eisen en (bijvoorbeeld financiele) randvoorwaar
den, gesteld vanuit de organisatie. Aan dit onderwerp wordt in paragraaf 
5.4 aandacht besteed. 

Daarnaast blijkt in de praktijk dater een groot aantal situationele factoren is, 
dat van invloed is op deze drie vraagstellingen. Het zijn deze situationele 
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factoren die het vaak onmogelijk maken om algemene uitspraken te doen 
over de beantwoording van deze vraagstellingen. Voorbeelden van dergelijke 
factoren zijn de omvang van een organisatie, de bedrijfscultuur van een 
organisatie en de ervaring met informatietechnologie. In paragraaf 5.5 wordt 
dit toegelicht en wordt aangegeven hoe deze situationele factoren elk van de 
bovengenoemde vraagstellingen bei:nvloedt. In paragraaf 5.6 worden voor
beelden gegeven van referentiemodellen, die ondersteuning kunnen bieden 
bij beantwoording van voornoemde vraagstellingen. 

Figuur 5-1 geeft een overzicht van de analyse die nodig is bij een organisatie 
tijdens de verkenningsfase van een IPS. Deze figuur kan tevens worden be
schouwd als een samenvatting van deze inleidende paragraaf. 

VERKENNINGSFASE 
Blj EEN IPS - o rganisat ievo rm en prakt iHhe afspraken 

- betrokkenheid / ro l van adviseu n 

Figuur 5-l: Te nem en beslissingen bij de verkenningsfase van een IPS 
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5.2 De inhoud 

Tijdens de verkenning zal in eerste instantie vastgesteld moeten worden wat 
er aan de orde moet komen tijdens de informatieplanstudie. Daarbij moet 
een selectie worden gemaakt uit: 

• toepassingsgebieden van informatietechnologie; 
• aandachtspunten uit het raamwerk voor ontwikkeling van de informatie

voorziening; 
• de deelsystemen van een organisatie. 

5.2.1 Selectie van IT-toepassingsgebieden 

In hoofdstuk 1 is reeds beschreven dat in hoofdlijnen drie toepassingsgebie
den worden onderkend van informatietechnologie, namelijk bestuurlijke au
tomatisering, procesautomatisering en produkt-/dienstautomatisering. Daar
bij is aangegeven dat deze studie vooral gericht is op bestuurlijke automatise
ring. Dit neemt niet weg dat in de praktijk ook andere toepassingsgebieden 
bij een IPS betrokken kunnen worden. Doorgaans is dit pas het geval indien 
de ervaring van een organisatie met deze toepassingsgebieden zich in het
zelfde groeistadium bevindt. Elk stadium van ervaring stelt immers andere 
eisen aan de plannen die gemaakt moeten worden (zie bijvoorbeeld [McFar
lan83a]). 

De selectie van IT-toepassingsgebieden heeft onder andere gevolgen voor de 
te volgen methodiek en pragmatiek en client dan ook in een vroeg stadium 
te geschieden. In de literatuur wordt nog weinig aandacht besteed aan de 
mogelijkheden om tijdens een IPS andere aandachtsgebieden te betrekken 
dan bestuurlijke automatisering. Gezien de toename van ervaring bij diverse 
organisaties met andere toepassingsgebieden is nader onderzoek gewenst om 
aan verschillende toepassingsgebieden ge'integreerd aandacht te besteden 
tijdens een IPS. 

5.2.2 Selectie van aandachtspunten 

Indien de selectie van IT-toepassingsgebieden valt op bestuurlijke automati
sering, client bestudeerd te worden welke aandachtspunten daaruit centraal 
moeten staan. In hoofdstuk 2 is daarbij onderscheid gemaakt in verschillen
de missies, groepen betrokkenen en typen vraagstukken. 
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Voor wat betreft missies zal een nadere keuze moeten worden gemaakt uit 
bijbehorende aspecten. Over de selectie van aspecten merkt Zachman op 
'There are reasons for electing to expend the resources for developing each architec
tural representation. And there are risks associated with not developing any of the 
architectural representations' [Zachman87, pag. 291]. Het is echter zelden 
nodig om aan alle as pecten evenveel aandacht te bested en .. Dit is eveneens 
afhankelijk van vraagstelling en/of probleemstelling die de aanleiding vormt 
voor de informatieplanstudie. Als integratie van informatiesystemen het 
belangrijkste knelpunt is zullen de aspecten proces en gegevens centraal 
staan. Bij de analyse van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de 
mogelijkheden van Electronic Data Interchange zullen de aspecten proces, 
gegevens en vooral (informatie)technologie centraal staan. Het aspect perso
neel zal centraal staan bij onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden binnen de informatievoorziening. 

Voor wat betreft de groepen betrokkenen zal een keuze gemaakt moeten 
worden uit management (onder te verdelen in beleidsmakers en opdrachtge
vers), intermediairs en bouwers. Uiteraard wordt dit in grote mate bepaald 
door de probleem- en/of vraagstelling uit de organisatie. Sommige vraag
stukken zullen door de directie of een Raad van Bestuur behandeld moeten 
worden, andere door lijn- en stafmanagement en weer andere door bouwers, 
in overleg met gebruikers. Als de aanleiding tot de informatieplanstudie 
gevormd wordt door een voorgenomen herstructurering van de organisatie 
zullen vooral beleidsmakers uitspraken over de informatievoorziening 
moeten doen. Als bijvoorbeeld integratieproblematiek de aanleiding vormt 
tot de IPS, vormen lijn- en stafmanagement de belangrijkste groep betrokke
nen. 

5.2.3 Selectie van deelsystemen uit een organisatie 

De laatste selectie waaraan aandacht moet worden besteed in het kader van 
een IPS, betreft de organisatie. Dikwijls is het niet nodig om alle deelsyste
men van een organisatie te betrekken bij een IPS. Daaruit zal een bewuste 
keuze gemaakt moeten worden. Zo zal een keuze gemaakt moeten worden 
uit onder andere bedrijfsfuncties en bedrijfsonderdelen die bij de studie 
betrokken zullen worden. Hierbij speelt de structuur van de organisatie een 
belangrijke rol. Bij een sterk gedecentraliseerde organisatie kan men bijvoor
beeld voor onderdelen afzonderlijk een informatieplan opstellen. Indien 
sprake is van een centraal gestuurde organisatie is dit doorgaans moeilijker. 
Dit wordt in paragraaf 5.5 toegelicht bij de bespreking van een van de 
situationele factoren. 
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5.3 De methodiek 

Voor informatieplanstudies zijn verschillende methoden, technieken en 
hulpmiddelen ontwikkeld. Methoden bieden een leidraad bij de totstandko
ming van een informatiestrategie en/of informatieplan. In de literatuur krijgt 
de invalshoek 'methodiek' veel aandacht. De selectie van een te volgen 
methodiek is zeker belangrijk aangezien method en van elkaar verschillen. Zij 
verschillen onder andere in de aspecten uit de inforrnatievoorziening die zij 
centraal stellen en in de optieken van waaruit informatievoorziening wordt 
beschouwd. Theeuwes heeft hiernaar onderzoek verricht [Theeuwes86]. Hij 
heeft methoden vergeleken op de aspecten die centraal staan bij informa
tieplanning en de niveaus die ze centraal stellen (zie subparagraaf 3.2.1). 

Bij informatieplanstudies in organisaties zijn methoden, technieken en hulp
middelen vaak onontbeerlijk, onder andere vanwege: 

• De complexiteit van de problematiek. Integratie bijvoorbeeld is niet een
voudig te bereiken. Daartoe is een methodische aanpak vereist. 

• De duur en effectiviteit van bet ontwikkelingstraject. Een methodische 
aanpak is nodig om onder andere de doorlooptijd van informatieplan
ning zo beperkt mogelijk te houden en om verkeerde keuzes zo veel 
mogelijk te voorkomen. 

• De waarde van bet eindresultaat. Door met methoden te werken beoogt 
men onjuistheid en onvolledigheid van eindresultaten te voorkomen. 

• Cornmunicatie. Bij een IPS zijn diverse personen betrokken, die allen op 
een lijn moeten kornen. Een ieder moet weten welke stappen uitgevoerd 
gaan worden en welke (tussen)resultaten beoogd worden. Een methode 
biedt een kader om betrokkenen op een lijn te krijgen. 

Met bet voorgaande is bet belang gedemonstreerd van de selectie van een 
geschikte methodiek voor een IPS. In deze paragraaf wordt van bet selec
tievraagstuk inzake de methodiek toegelicht: 

• de selectie uit strategieen voor de ontwikkeling van de informatievoor
ziening (5.3.1); 

• de selectie uit methoden, technieken en hulpmiddelen (5.3.2). 

5.3.1 Selectie van een strategie 

Alvorens een informatiestrategie te formuleren of een informatieplan op te 
stellen, zal men binnen een organisatie na moeten denken over een te vol
gen strategie bij de ontwikkeling van de informatievoorziening. In 4.3.1 zijn 
vier strategieen besproken die daarbij onderkend kunnen worden, namelijk 
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de oberstrategie, de referentiestrategie, de ontwikkelstrategie en de evolu
tionaire strategie. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de 
onzekerheid van het verloop van een IPS, en daarmee van invloed zijn op een 
te volgen strategie. Deze factoren hebben betrekking op [Davis85]: 

• De organisatie. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn de stabiliteit van 
primaire processen en besturingsprocessen, te verwachten veranderingen 
in de omgeving en ervaring met reeds geautomatiseerde toepassingen. 

• Het te ontwerpen informatiesysteem. Voorbeelden zijn de complexiteit 
ervan, de mate van structureerbaarheid van problemen en de behoefte 
aan c.q. noodzaak tot integratie. 

• De betrokkenen, zoals automatiserings-, gebruikers- en top management. 
Hierbij gaat het om factoren als het kennis- en ervaringsniveau met de 
materie en met automatisering en informatieplanstudies. 

• De informatiekundigen. Belangrijke factoren zijn het kennis- en erva
ringsniveau met de problematiek bij soortgelijke organisaties en/of situa
ties. 

In figuur S-2 is aangegeven wat bijvoorbeeld een te prefereren strategie is, 
afhankelijk van de onzekerheid bij een informatieplanstudie (zie ook [Bemel
mans87, pag. 161]). 

Onzekerheid Strategie voor ontwikkeling 

LAAG - OBERSTRATEGIE 

I - REFERENTIESTRATEGIE 

- ONTWIKKELSTRATEGIE 

HOOG EVOLUTIONAIRE STRATEGIE 

Figuur 5-2: Voorkeuren voor een te volgen strategie bij een IPS, afhankelijk van de 
onzekerheid 

In de figuur is aangegeven wat een te prefereren strategie is bij een IPS. Als 
bijvoorbeeld bij zowel informatiekundigen als gebruikers het kennis- en 
ervaringsniveau laag is, zal een evolutionaire strategie te prefereren zijn. De 
onzekerheid is dan immers relatief groot. De keuze voor een strategie in een 
bepaalde situatie is van invloed op de keuze van methoden, technieken en 
hulpmiddelen en op de te volgen pragmatiek tijdens een informatieplanstu
die. De indruk bestaat dat de keuze voor een strategie in de praktijk zelden 
expliciet wordt gemaakt. Een bewuste keuze zal echter de duidelijkheid bij 
betrokkenen aanzienlijk kunnen vergroten en de keuze voor methoden, 
technieken en hulpmiddelen beter kunnen rechtvaardigen. 
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5.3.2 Selectie van methoden, technieken en hulpmiddelen 

Vrijwel alle methoden die momenteel gebruikt worden bij informatieplan
studies zijn geent op de ontwikkelstrategie, zoals CSF [Rockart79], BSP [IBM-
84], ISP [Bushoff87] en MAlA [Hopstaken88]. Ter illustratie wordt een van 
die methoden besproken bijlage I, namelijk ISS. ISS is een van BSP afgeleide 
methode, zoals veel methoden voor informatieplanning. ISS is vooral gericht 
op planvorming voor de missie toepassingen vanuit de optiek van manage
ment. Als vervolg daarop kan worden besloten een toepassingsgebied met 
een hoge prioriteit verder te ontwikkelen vanuit de optiek van intermediairs 
(OIV) met een Toepassing Systeem Studie [Riksen86]. Een ander mogelijk 
vervolgtraject na een ISS is automatiseringsplanning, waarbij vanuit de optiek 
van management plannen worden gemaakt voor de missies middelen en 
dienstverlening, gebaseerd op de opgestelde plannen voor de missie toepas
singen. Automatiseringsplanning is vanuit deze visie een specifieke IPS, 
namelijk gericht op de missies middelen en dienstverlening. 

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat de referentiestrategie in de nabije toekomst 
steeds vaker toegepast zal worden bij informatieplanstudies, vooral als de IPS 
gericht is op de ontwikkeling van architecturen vanuit de optiek van mana
gement. Met dit type IPS is de afgelopen jaren de meeste ervaring opgedaan 
en is de onzekerheid over de afloop van de IPS het kleinst. Als voordelen van 
de referentiestrategie boven de ontwikkelstrategie worden genoemd: 

• verkorting van de doorlooptijd van een IPS; 
• verbetering van de ontwerpen (vooral architecturen) en actieplannen; 
• vergroting van de eenduidigheid bij de betrokkenen over de beoogde 

uitkomsten en het verloop van de IPS; 
• effectievere communicatie tussen betrokkenen voorafgaand aan en tij

dens de IPS. 

Om deze voordelen te benutten, zal men gebruik moeten maken van andere 
methoden, technieken en hulpmiddelen dap. bij de ontwikkelstrategie. Een 
aanzet voor een methode volgens de referentiestrategie is kort toegelicht in 
4.3.2. 

Voor diverse doelgroepen worden de laatste jaren geautomatiseerde gereed
schappen ontwikkeld. Voor uitvoerders (programmeurs) zijn reeds vele jaren 
tools beschikbaar waarmee source code gegenereerd en gecompileerd kan 
worden. Deze tools worden tegenwoordig zodanig uitgebreid dat die ook 
door systeemontwerpers gebruikt kunnen worden (CASE: Computer Aided 
Software Engineering). Daarnaast worden voor ontwerpers zoals informatie
en systeemanalisten tools ontwikkeld, aangeduid als workbenches. In veel 
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gevallen zijn deze workbenches bedoeld voor ondersteuning van ontwerpers 
bij vastlegging en onderhoud van allerlei schema's c.q. deelarchitecturen van 
de informatievoorziening. Deze workbenches zijn dikwijls gebaseerd op 
reeds lang bestaande methoden voor systeemontwikkeling. Voorbeelden 
zijn: 

• SOW (System Development Workbench), gebaseerd op SDM. Binnen de 
ontwerpfasen van SDM is het mogelijk om verschillende technieken te 
hanteren die tezamen de SOT (System Development Techniques) omvat
ten. SOW kent voor deze fasen verschillende modules voor ondersteuning 
van de verschillende technieken. 

• lEW (Information Engineering Workbench) en IEF (Information Engin
eering Facilities), beide gebaseerd op de Information Engineering Metho
dology van james Martin (zie bijvoorbeeld [Staring89]). 

Een recente ontwikkeling betreft uitbreiding van voorgaande tools naar een 
IPSE (Integrated Project Support Environment). Een IPSE is een ge'integreerd 
tool dat naast inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van informa
tiesystemen tevens ondersteuning biedt voor projectbeheersing. De integra
tie van dergelijke geautomatiseerde hulpmiddelen heeft betrekking op twee 
invalshoeken: 

• Integratie van methoden en technieken voor het totale traject van sys
teemontwikkeling zoals informatieplanning, systeemontwerp, bouw, 
implementatie en onderhoud. Denk daarbij aan de achtereenvolgende 
doelgroepen uit de architectuur van de informatievoorziening in figuur 2-
14. Bekijken we dit traject, dan wordt het belang van ge'integreerde 
methoden en gereedschappen duidelijk. Hiermee wordt het mogelijk om 
tijdens de deeltrajecten voor systeemontwikkeling zoveel mogelijk ge
bruik te maken van reeds gedaan werk. De informatiemodellen die bij
voorbeeld zijn opgesteld tijdens informatieplanning vormen dan het 
uitgangspunt voor de ontwerpen die tijdens systeemontwikkeling en 
systeembouw opgesteld worden. 

• Integratie van systeemontwikkeling met projectbeheersing. De gedachte 
daarbij is dat door geautomatiseerde uitvoering van projecten gegevens 
vastgelegd kunnen worden die tevens gebruikt kunnen worden voor be
heersing van die projecten. De achterliggende gedachte is ook dat infor
matiesystemen projectmatig worden ontwikkeld en niet improviserend of 
routinematig. Dit onderscheid wordt in paragraaf 5.4 toegelicht. 

Geautomatiseerde gereedschappen worden in toenemende mate ingezet om 
informatieplanstudies te ondersteunen. Een van de belangrijkste taken 
daarbij is ondersteuning van analisten/ontwerpers bij het maken en onder-
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houden van deelarchitecturen (schema's) zoals proces- en gegevensmodellen. 
Bij de geautomatiseerde hulpmiddelen die daar momenteel beschikbaar voor 
zijn staan vooral grafische toepassingsmogelijkheden centraal. Een geauto
matiseerd hulpmiddel van een geheel andere aard is ISMOD (Information 
System Model and Architecture Generator). ISMOD [IBM86a] biedt nauwe
lijks ondersteuning bij de totstandkoming van schema's als proces- en gege
vensmodellen maar is juist gericht op ondersteuning van besluitvorming bij 
een ISS inzake de informatievoorziening binnen organisaties. ISMOD komt 
bijvoorbeeld met voorstellen voor decompositievraagstukken en prioriteits
stelling. In bijlage I wordt ter illustratie van een geautomatiseerd hulpmiddel 
toegelicht wat de functionaliteit is van ISMOD bij ISS en wat het meta
gegevensmodel van ISMOD is. 

5.4 De pragmatiek 

In de vorige paragraaf is aandacht besteed aan de vraag hoe informatie
strategieen en -plannen tot stand kunnen komen. Daarbij zijn varianten 
belicht voor wat betreft de methodiek bij een IPS. In de praktijk blijkt dat 
naast de keuze omtrent een te volgen methodiek ook praktische afspraken 
gemaakt moeten worden. Deze afspraken zijn dikwijls doorslaggevend voor 
een succesvolle afronding en acceptatie van het resultaat van de IPS. Soms 
bieden methoden ondersteuning bij het nemen van praktische beslissingen, 
maar zeer dikwijls is dit niet het geval. Voorbeelden van praktische beslis
singen zijn: 

• wat wil men nu precies bereiken met het uiteindelijke informatieplan, 
c.q. wanneer is men tevreden over de kwaliteit van het eindresultaat; 

• wordt de IPS routinematig, projectmatig of improviserend uitgevoerd; 
• hoe wordt het totale traject gefaseerd, welke activiteiten dienen te wor

den uitgevoerd per fase, wat is de doorlooptijd per fase, welke documen
tatie en/of presentatie geschiedt na elke fase etc.; 

• welke middelen staan bij de IPS ter beschikking, zoals financiele, per
sonele en materiele middelen; 

• welke personen uit de organisatie worden betrokken bi j de IPS en op 
welke wijze; 

• worden exteme adviseurs betrokken bij de IPS en welke rol moeten zij 
daarbij krijgen; 

• welke werkafspraken dienen gemaakt te worden zoals wie tijdens de IPS 
verantwoordelijk is voor de uit te voeren activiteiten, de te nemen beslis
singen, wie kan bij onregelmatigheden sturend optreden en wie is de 
sponsor van de studie. 
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Dit soort praktische afspraken dienen gemaakt te worden voordat men start 
met een IPS. In veel situaties gebeurt dit niet of onvoldoende. Hierdoor 
worden dikwijls projecten afgebroken of worden resultaten met grote ver
traging opgeleverd. Onvoldoende specificeren van wat men wil bereiken met 
een IPS en hoe men dit wenst te bereiken heeft een negatieve uitwerking op 
kwaliteit, doorlooptijd, kosten en acceptatie van het uiteindelijke resultaat. 
In het navolgende worden enkele van de te maken afspraken kort toegelicht. 

5.4.1 Selectie van werkwijze 

Wijnen, Renes en Storm maken onderscheid tussen routinematig werken, 
projectmatig werken en improviserend werkeh. Bij routinematig werken 
tracht men zoveel mogelijk standaard procedures toe te passen bij de uitvoe
ring van een nieuwe taak. Daarbij zoekt men naar mensen die de meeste er
varing hebben c.q. het meest bekwaam zijn met de toepassing van die pro
cedures. Bij improviserend werken maakt men juist geen gebruik van stan
daard procedures, maar wordt getracht op geheel nieuwe wijze een beoogd 
eindresultaat te bereiken. Bij projectmatigwerken ligt het accent op doelmatig 
en planmatig werken, waarbij elementen uit zowel routinematig als improvi
serend werken worden gecombineerd. In figuur S-3 is het onderscheid tussen 
routinematig, projectmatig en improviserend werken nog eens schematisch 
weergegeven. 

- resultaat is vo lstrekt ni e uw - o p te lev eren re sultate n zi jn bekend 

- omstandigheden z ijn nag - omsta nd igheden tijden s de werkza am-

onbekend heden w ijzi gen n auwe l ijks 

- gehee l nieu w e w erkwij ze - toepassing van sta ndaardprocedu res 

Figuur 5-3: Onderscheid tussen routinematig, projectmatig 
en improviserend werken 

Als een IPS een eenmalige inhaaloperatie betreft voor een organisatie zal 
men in de meeste gevallen projectmatig te werk gaan. Op het moment dat 
informatieplanning gei'ntegreerd wordt in de jaarlijkse planningscyclus van 
een organisatie zal men routinematig te werk gaan. Indien een IPS een 
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innovatief of exploratief karakter heeft zal men waarschijnlijk op improvise
rende wijze te werk gaan. Momenteel wordt doorgaans de projectmatige 
manier van werken gekozen bij informatieplanstudies. Een project wordt 
omschreven als [Wijnen87, pag. 29]: 

• een geheel van onderscheidbare activiteiten; 
• gericht op een of meer concrete resultaten; 
• resultaten, waarin een of meer zelfstandige personen belang stellen en die 

binnen een bepaalde tijdsperiode en met beperkte middelen bereikt 
dienen te worden, waarbij 

• de resultaten voor de opdrachtgever(s) en opdrachtnemer(s) een of meer 
geheel nieuwe elementen omvatten. 

Men gaat in het algemeen projectmatig te werk indien (zie [Wijnen87, pag. 
23]): 

• het gewenste resultaat weliswaar niet volstrekt nieuw is, maar wel nieuwe 
elementen of aspecten bevat; 

• mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden dat resultaat samen 
moeten bereiken; 

• men eenmalig een forse prestatie moet leveren; 
• men over beperkte middelen beschikt om dat resultaat te bereiken. 

Uitgaande van deze definitie moet betwijfeld worden of de veelal in de prak
tijk bij informatieplanstudies gehanteerde aatiduiding projectgroep wel de 
juiste is. Regelmatig komen we 'projectgroepen' tegen waarvan de leden on
voldoende duidelijk is welke concrete resultaten ze eigenlijk op moeten le
veren en/of wie in de resultaten belang stellen. De werkwijze heeft in die 
gevallen veel meer een improviserend karakter. 

Overigens bestaat er een relatie tussen de eerdergenoemde strategieen [Da
vis85] en werkwijzen [Wijnen87J. Indien een organisatie, lettende op de vele 
onbekendheden en risico's, bewust kiest voor de evolutionaire strategie bij 
een IPS, zal de werkwijze overwegend een improviserend karakter hebben. 
Bij de keuze voor de ontwikkelstrategie zal men dikwijls projectmatig te werk 
gaan, terwijl de werkwijze bij de referentie- en oberstrategie veel meer routi
nematig zal zijn (zie figuur S-4). 
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Figuur S-4: Verband tussen een te volgen pragmatiek bij een methodiek 

De manier waarop men in een concrete situatie te werk zal gaan tijdens een 
IPS, is afhankelijk van: 

• de problematiek/vraagstelling met betrekking tot bepaalde aspecten uit 
het raamwerk voor ontwikkeling van de informatievoorziening c.q. de 
beoogde inhoud van het informatieplan; 

• de beschikbaarheid van methoden/technieken/hulpmiddelen die deze 
probleemstelling ondersteunen; 

• aanwezige kennis en ervaring met: 

- deze methoden, technieken en hulpmiddelen; 
- referentie-situaties waarbij een soortgelijke probleem- en/of vraagstel-

ling is aangepakt. 

De expliciete keuze van de werkwijze bij een IPS bei:nvloedt in hoge mate de 
verwachtingspatronen in een organisatie met betrekking tot eindresultaten, 
doorlooptijd en te verrichten inspanningen. Door explidet de werkwijze aan 
te geven waarmee een informatiestrategie en/of informatieplan wordt opge
steld, kunnen overspannen verwachtingspatronen worden vermeden. Als 
wordt aangegeven dat men routinematig te werk gaat heeft men vooraf een 
duidelijk beeld van de uiteindelijke resultaten, de benodigde middelen en 
tijdsduur om die resultaten te bereiken. Het planningsproces zal dan ook 
betrekkelijk eenvoudig te beheersen zijn. Als improviserend wordt gewerkt is 
het nog onduidelijk hoe de eindresultaten eruit zullen zien, welke middelen 
nodig zijn om de resultaten te bereiken en binnen welke termijn men resul
taten kan verwachten. De beheersing van dergelijke trajecten krijgt dan ook 
andere accenten. 
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5.4.2 Selectie van betrokkenheid/rol van adviseurs 

Een andere praktische vraagstelling waar method en vaak geen uitspraak over 
doen betreft de betrokkenheid van interne en/of externe adviseurs. Organisa
ties hebben soms weinig kennis en ervaring omtrent aanpak en omtrent 
methoden, technieken en hulpmiddelen bij een IPS. Wie moet worden 
betrokken bij het project, wanneer, welke vragen moeten beantwoord wor
den, hoe moeten resultaten worden verwerkt, etc. Organisaties kunnen zelf 
een informatiestrategie en/of informatieplan opstellen, maar kunnen daar 
tevens adviesorganisaties bij betrekken. Indien een sterke behoefte bestaat 
aan een informatieplan en men vindt binnen de eigen organisatie onvol
doende expertise, dan kan men beroep doen op een adviesorganisatie. In 
Nederland zien we een groeiend aanbod van bedrijven die dergelijke dien
sten aanbieden. Voorbeelden daarvan zijn accountants-, software-, hardware
en organisatie-adviesbureaus. Deze bureaus profileren zich op het terrein van 
dienstverlening door eigen methoden, technieken en hulpmiddelen aan te 
bieden voor informatieplanstudies. 

Als adviseurs bij een IPS worden betrokken dient men stil te staan bij de rol 
die rrien wenst van de adviseur(s). In grate lijnen kunnen daarbij de volgen
de typen rollen worden onderkend (zie ook [Verburg83, pag. 119]): 

• De expert-rol. De adviseur is hierbij de deskundige die als onderzoeker 
gegevens verzamelt, verwerkt en analyseert en uiteindelijk zelf de con
clusies en aanbevelingen formuleert. 

• De participant-rot In deze rol maakt de adviseur deel uit van een team dat 
verder bestaat uit geselecteerde personen uit de organisatie. Ieder brengt 
eigen specifieke kennis en ervaring in in het team dat gezamenlijk gege
vens verzamelt, verwerkt en analyseert en conclusies en aanbevelingen 
formuleert. De adviseur beschikt in deze rol over kennis, ervaring en 
vaardigheden omtrent het gebruik van methoden, technieken en hulp
middelen voor ontwikkeling van de informatievoorziening. 

• De opleider-rol. De adviseur in deze rol draagt vooral kennis en vaardighe
den over aan leden uit de organisatie die daarna zelfstandig de studie 
uitvoeren. 

• De begeleider-rol. De informatieplanstudie wordt in feite uitgevoerd door 
een team uit de organisatie zelf, maar onder begeleiding van een adviseur. 

Uiteraard zijn combinaties mogelijk, zoals de adviseur als participant die er 
tevens voor zorg draagt dat kennis en vaardigheden worden overgedragen 
aan leden uit de organisatie. Bij een volgende gelegenheid kunnen zij dan de 
studie zelf uitvoeren, eventueel met een adviseur als begeleider. 
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Bij de meeste methoden worden geen uitspraken gedaan over mogelijke rol
len van adviseurs. ISS is een voorbeeld van een methode die dat wei doet. Bij 
ISS wordt een zwaar accent gelegd op betrokkenheid van organisatieleden bij 
de studie, juist om de veranderingsbereidheid te stimuleren. De externe ISS
consultant participeert dan ook in het studieteam, waarbij hij/zij doorgaans 
als moderator fungeert. 

Advisering over ontwikkeling van de informatievoorziening in organisaties is 
in de praktijk aan veranderingen onderhevig. Met name in grotere orga
nisaties zullen managers in staat zijn aan te geven wat ze verwachten als 
uitkomst van een IPS en hoe de aanpak er uit moet zien om dit te bereiken. 
Deze organisaties hebben dikwijls zoveel ervaring opgedaan met informatie
planstudies dat de rol van adviseur kan verschuiven van 'expert' naar 'bege
leider'. In middelgrote en kleine organisaties ligt dat anders. Daar zal juist 
meer behoefte ontstaan aan een adviseur met branche-kennis in de rol van 
expert of participant. 

Uit observaties in de praktijk blijkt dat door bij informatieplanstudies exter
ne adviseurs te betrekken een IPS vaak: 

• meer aandacht/betrokkenheid krijgt van top management; 
• de resultaten sneller geaccepteerd worden; 
• organisatieleden eerder geneigd z~jn hun bijdrage te leveren. 

Afgezien van een gebrek aan kennis, vaardigheden en ervaring omtrent in
formatieplanstudies kunnen dit belangrijke overwegingen zijn om een advi
seur van een intern of extern bureau bij de informatieplanstudie te betrek
ken. Het selectieproces van een bureau of adviseur speelt een belangrijke rol 
bij het uiteindelijke succes van een IPS. Dit wordt hiema kort toegelicht. 

Aan de hand van proposals en gesprekken probeert een organisatie allereerst 
gegevens te achterhalen omtrent kennis, ervaring, inzichten, mogelijke aan
pak en prijsstelling van een bureau c.q. een adviseur. Het spreekt voor zich 
dat een organisatie tijdens dit selectieproces nog niet alle details prijs geeft 
van de onderhavige problematiek of vraagstelling. Het adviesbureau blijft 
eveneens globaal bij de beschrijving van een mogelijke aanpak. Dit selectie
proces is dan ook voornamelijk een commercieel proces, waarbij de inhoude
lijkheid van een opdracht summiere aandacht krijgt. Voor de adviseur die 
uiteindelijk bij de studie betrokken wordt betekent dit dat hij/zij meer 
inzicht moet krijgen in de probleemstelling bij en doelstelling van de infor
matieplanstudie. In de praktijk blijkt dat zich daarbij vanuit de optiek van de 
opdrachtnemer problem en voor kunnen doen. Deze kunnen betrekking heb
ben op: 
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• De inhoud van de opdracht. Tijdens de studie wordt bijvoorbeeld gecon
stateerd dater onvoldoende visie bestaat op de besturing van de organisa
tie. De organisatie kampt niet met een informatieprobleem, maar met een 
organisatieprobleem. De opdracht kan eveneens betrekking hebben op 
het verkeerde informatieprobleem. Zo kan de opdrachtgever eisen dat 
men zich concentreert op een specifiek deel uit de matrix voor ontwikke
ling van de informatievoorziening (figuur 2-14), bijvoorbeeld gegevens en 
processen op het niveau van de beleidsmakers. Tijdens de studie kan 
blijken dat de studie beter gericht had kunnen zijn op andere aspecten of 
groepen betrokkenen uit dat raamwerk. 

• De gevolgde methodiek. Stel dat men bij een informatieplanstudie kiest 
voor de ontwikkelstrategie. lndien die keuze niet goed is onderbouwd kan 
halverwege blijken dat een referentie-situatie beter was geweest. 

• De gevolgde pragmatiek. Tijdens de studie kan blijken dat men niet de 
juiste mensen bij de studie heeft betrokken, dat er onvoldoende vertrou
wen bestaat om trent de gevolgde aanpak, dat werkafspraken niet worden 
nagekomen, dat organisatieleden niet gemotiveerd zijn hun bijdragen 
leveren, etc. 

Door dergelijke problemen kan tijdens informatieplanstudies een spannings
veld ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De laatste zal zich 
derhalve zo snel mogelijk een beeld moeten vormen van de uitgangssituatie 
om in te schatten hoe groot de kans is op een succesvolle afronding van de 
studie. Daartoe zal een opdrachtnemer in een vroeg stadium antwoord 
willen hebben op vragen als: 

• Schat de opdrachtgever de opdracht goed in? Afgeleide vragen hebben 
dan betrekking op: 
- de verwachtingspatronen in de organisatie om trent de uitkomsten van 

de studie; 
- degenen in de organisatie die daadwerkelijk zitten te wachten op 

oplossingen voor bestaande en/of toekomstige problemen; 
het besef in de organisatie inzake mogelijke consequenties van de 
studie. 

• Schat de opdrachtnemer zelf de opdracht goed in? Daartoe zal men in
zicht willen hebben in: 
- de scope van de studie: bestaat er duidelijkheid of de studie betrekking 

moet hebben op een afdeling, een divisie of een concern; 
- de doelstelling van de studie: is het voor de betrokkenen duidelijk wat 

wordt beoogd met de informatieplanstudie; 
- de complexiteit van de problematiek; 
- de veranderingsgezindheid binnen de organisatie. 
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Een goede inschatting van de situatie door een opdrachtnemer, eventueel 
sam en met een studieteam, is dus van groot belang. In de volgende paragraaf 
komen we hier op terug als aandacht wordt besteed aan factoren in een 
specifieke situatie die van invloed zijn op de inhoudelijke doelstelling van 
een IPS en op de manier waarop het beoogde resultaat tot stand dient te 
komen. 

5.5 Situationele factoren bij de verkenningsfase 

In het begin van dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt tussen de inhoud, de 
methodiek en de pragmatiek bij een IPS. Gebleken is dat bij de keuzes die 
gemaakt dienen te worden situationele factoren een grote rol spelen. In deze 
paragraaf worden zonder uitputtend te willen zijn verschillende situationele 
factoren belicht, waarbij wordt aangegeven wat het effect ervan is op de 
selectie van inhoud, methodiek en pragmatiek. 

5.5.1 Contingentiebenadering 

Het begrip 'contingency theory' doet in de organisatiekunde haar intrede 
rond 1967 (zie [Botter80]). Uitgangspunt daarbij is dat 'the best way of 
management and organization' afhangt van de situatie in een organisatie. 
De contingentietheorie is een reactie op theorieen die algemene uitgangs
punten en overwegingen hanteren voor de structurering van organisaties. 
Botter constateert dat het begrip 'contingency' niet eenvoudig te vertalen is 
in het Nederlands. In de literatuur komen we tegenwoordig verschillende 
begrippen tegen. In dit boek wordt de term contingentiebenadering gehan
teerd, waarbij de factoren aangeduid worden met situationele factoren. 

De laatste jaren krijgt de contingentiebenadering eveneens aandacht in de 
informatiekunde. Zo geeft Theeuwes bij de toelichting op de niveaus uit zijn 
informatieplanningpiramide aan dat er situaties zijn waarbij men kan vol
staan met een informatieprojectenplanning. In andere situaties zal men het 
accent moeten leggen op het on twerp van een informatie-architectuur of op 
bijstelling van de informatiestrategie [Theeuwes86, pag. 109]. Als factoren 
die daarop van invloed zijn noemt hij onder andere karakteristieken van de 
organisatie en van de informatievoorziening. Hij concludeert dat het door de 
diversiteit aan situationele factoren noodzakelijk is 'different methods for 
different situations' toe te passen. 
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Situationele factoren kunnen betrekking hebben op verschillende niveaus: 

• de inforrnatievoorziening in een organisatie; 
• de organisatie zelf; 
• de omgeving van een organisatie. 

Factoren die wij onderkennen zijn: technologic, cultuur, structuur, fase, 
dynamiek en mensen. Figuur 5-S geeft van het voorgaande een schematische 
weergave. 
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Figuur 5-5: Voorbeelden van situationele factoren op verschillende niveaus 

Ter illustratie worden in de volgende subparagrafen de effecten van situa
tionele factoren op een IPS toegelicht die betrekking hebben op de organi
satie zelf (het gearceerde deel uit figuur 5-S). 

5.5.2 Belang van informatietechnologie voor een organisatie 

McFarlan en McKenney behoorden tot de eersten die een andere 'nieuwe' rol 
zagen voor informatietechnologie en informatiesystemen voor organisaties. 
Hun Strategic Grid (zie figuur S-6) typeert organisaties naar: 

• de strategische betekenis van bestaande operationele applicaties; 
• de strategische betekenis van in ontwikkeling zijnde applicaties. 
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Figuur 5-6: Strategic Grid [McFarlan83b, pag. 75] 
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Voor sommige orga11isaties zijn informatiesystemen en informatietechnolo
gische toepassingen van grote strategische betekenis, voor andere organi
saties zijn ze voornamelijk van ondersteunende aard. Het belang van infor
matietechnologie voor organisaties kan zijn [McFarlan83b]: 

• Strategic: informatiesystemen zijn voor de dagelijkse operationele activi
teiten van groot belang, onder andere in verband met de concurrentiepo
sitie. Voor deze groep organisaties zijn de in ontwikkeling zijnde applica
ties eveneens belangrijk. Het tijdstip van introductie van applicaties is bij 
organisaties in dit kwadrant van grote invloed op de concurrentiepositie. 
Planning en beheersing van de informatievoorziening spelen bij deze 
organisaties dan ook een grote rol. Voorbeelden van typen organisaties 
waarbij dit het geval is zijn banken en verzekeringsmaatschappijen. De 
onderkenning van de grote invloed van informatietechnologie op de 
ondernemingsstrategie blijkt dikwijls uit de aanwezigheid van een infor
matiedirecteur in de Raad van Bestuur. 

• Factory: dit type organisatie is voor een goed verloop van de dagelijkse 
werkzaamheden sterk afhankelijk van ondersteuning door informatiesys
temen. Vooral de continue beschikbaarheid en betrouwbaarheid van deze 
informatiesystemen zijn factoren die de concurrentiepositie be'invloeden. 
Toekomstige applicaties hebben nauwelijks een uitwerking op de concur
rentiepositie. Van de drie missies van de informatievoorziening zal de 
meeste aandacht uitgaan naar dienstverlening. Ontwikkeling richt zich 
vooral op uitbreiding en onderhoud van bestaande applicaties. Typische 
organisaties in dit kwadrant zijn luchtvaartmaatschappijen, distributie
en postorderbedrijven. 

• Turnaround: in dit kwadrant gaat het om organisaties die (nog) niet direct 
afhankelijk zijn van het effectief functioneren van operationele informa
tiesystemen. De in ontwikkeling zijnde applicaties zijn echter van groot 
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belang. Op het moment dat die beschikbaar komen verschuift de organi
satie dan ook naar het kwadrant 'factory' of 'strategic', afhankelijk van de 
applicaties die in ontwikkeling zijn. Dit geldt dikwijls voor snel groeiende 
produktiebedrijven en grotere winkelketens. 

• Support alhoewel grote budgetten voor ontwikkeling gepland kunnen 
zijn, zijn operationele werkzaamheden van de organisatie veel minder 
afhankelijk van applicaties. Automatisering heeft hier dikwijls een hH~rar
chisch lagere plaats in de organisatie dan in de voorgaande gevallen. 
Volgens McFarlan c.s. vallen blijkens hun ervaringen de meeste orga
nisaties in deze categorie. 

De Strategic Grid is door McFarlan c.s. aangevuld met vragenlijsten voor de 
positionering van organisaties daarin. Bij de positionering van een organisa
tie (of onderdeel daarvan) dient men zich te realiseren dat het daarbij gaat 
om een momentopname. Door een dergelijke positionering ontstaat inzicht 
in de consequenties voor een informatieplanstudie. De consequenties voor 
inhoud, methodiek en pragmatiek worden achtereenvolgens kort toegelicht. 

INHOUD: Naarmate het belang van informatietechnologie voor een organisa
tie toeneemt, worden planning en strategieformulering belangrijker. Integra
tie van toepassingen en afstemming met de ondernemingsstrategie zullen 
dan essentiele aandachtspunten zijn bij een IPS. Indien informatietechnolo
gie minder belangrijk is, zal men minder aandacht besteden aan ontwikke
ling van nieuwe toepassingen, maar zal de nadruk liggen op gebruik en 
beheer van de informatievoorziening. Planning zal dan vooral gericht zijn 
op een efficiente inzet van middelen en op een adequate dienstverlening aan 
gebruikersafdelingen. 

METHODIEK: Het belang van informatietechnologie voor een organisatie 
be'invloedt de onzekerheid bij het verloop van een IPS. Als het strategische 
belang bijvoorbeeld groter wordt neemt de onzekerheid toe, en zal eerder 
gekozen worden voor de evolutionaire strategie. 

PRAGMATIEK: Naarmate het belang van informatietechnologie groter wordt, 
zal men vaker en intensiever management moeten betrekken bij de ontwik
keling van de informatievoorziening. Indien adviseurs worden betrokken bij 
een IPS, zal men deze vaker in een expert-rol wensen, dan in een opleider-rol 
of begeleider-rol. 
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5.5.3 Bedrijfscultuur 

De invloed van de bedrijfscultuur op een IPS kan worden toegelicht met het 
Van Peursen-cultuurmodel [Peursen87]. In dit model wordt de cultuur in 
drie fasen onderverdeeld: 

• een fase A, waarin men zich in de organisatie richt op machthebbers; 
• een fase B, waarin men meer op interne beheersing is georienteerd; 
• een fase C, waarin men meer open is ingesteld en gericht is op de omge-

ving. 

Bij elk van deze fasen wordt een positieve variant onderkend en een negatie
ve. In figuur 5-7 zijn deze fasen schematisch weergegeven en is elke fase met 
karakteristieken aangeduid. 
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Figuur 5-7: Het Van Peursen-cultuurmodel (zie [Mentink89]) 

Het model dat is weergegeven in figuur S-7 is een fasemodel dat een orga
nisatie op verschillende manieren kan doorlopen. Indien een organisatie 
zich in een positieve variant van een fase bevindt, kan de cultuur verstoord 
raken door bijvoorbeeld de drang tot overheersen. Daardoor raakt men in 
een negatief deel van een fase. Oat leidt op zijn beurt tot protest en tot een 
crisis. Voorbeelden van protestsignalen zijn stakingen, stijgend ziektever
zuim, omzetdalingen, etc. Een organisatie kan uit de problemen komen door 
spanningen weg te nemen, door een overname, door een management buy
out, etc. Hiermee raakt men meestal in een andere fase. In het navolgende 
gaan we kort in op de consequenties van het voorgaande op de inhoud, 
methodiek en pragmatiek bij een IPS. 
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INHOUD: De bedrijfscultuur kan,een beperkende factor zijn bij de oplossing 
van problemen. Zo zal men in organisaties met veel negatieve accenten in de 
bedrijfscultuur vaak stuiten op een geringe bereidheid tot veranderingen. De 
bedrijfscultuur kan ook een stimulerende werking hebben om veranderingen 
door te voeren. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in fase C (zie figuur S-7), 
waar men veel eerder dan in andere bedrijfsculturen geneigd zal zijn om 
informatietechnologie te zien als strategisch wapen. Hierbij geeft de directie 
vaak de richting aan waarin de informatievoorziening en de automatisering 
zich dient te ontwikkelen. Projecten moeten snel worden uitgevoerd wat het 
flexibele karakter van de organisatie benadrukt. Een IPS, waarin bijvoorbeeld 
integratie van toepassingen wordt nagestreefd, sluit niet aan bij deze cultuur. 
De weg om dit te realiseren is immers te lang, en het risico bestaat dat 
integratie te veel verstarrend werkt. 

METHODIEK: Niet elke methodiek past bij elke bedrijfscultuur. In ontologi
sche organisaties werkt men doorgaans volgens formele procedures, waarbij 
management vaak gericht is op de interne bedrijfsvoering. In dit soort or
ganisaties sluiten formele methoden die zijn gebaseerd op de ontwikkelstra
tegie goed aan. Men is immers gewend om volgens vaste patronen te komen 
tot resultaten. In een functionele organisatie zal men eerder geneigd zijn te 
kiezen voor een referentiestrategie. In dit soort organisaties is men steeds op 
zoek naar nieuwe ideeen die snel ingevoerd moeten worden. Daardoor 
bestaat er een grotere interesse voor externe ontwikkelingen die relatief snel 
in de eigen organisatie gei:mplementeerd kunnen worden. 

PRAGMATIEK: De bedrijfsculttiur is van invloed op de te volgen pragmatiek 
bij een IPS. Om de strategieen en plannen gerealiseerd te krijgen is het nodig 
dat de manier waarop die tot stand zijn gekomen aansluit bij de cultuur. In 
substantialistische organisaties komt men doorgaans via langdurige en 
formele procedures pas tot besluitvorming. Uiteraard heeft dit consequenties 
voor de samenstelling van stuur- en werkgroepen, maar ook voor de door
looptijd en de werkwijze van deeltrajecten. 

5.5.4 Organisatiestructuur 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in organisaties komen tot uitdruk
king in een organisatiestructuur. Dergelijke structuren maken inzichtelijk waar 
binnen een organisatie bepaalde beslissingen genomen worden. Mintzberg 
heeft onderzoek verricht naar organisatiestructuren en beschrijft een aantal 
structuurconfiguraties. Een van de structuurconfiguraties betreft de divisie
structuur. Hierbij is sprake van een aantal betrekkelijk autonome eenheden 
die ten aanzien van een aantal aspecten ge'integreerd zijn, bijvoorbeeld 
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financien, juridische zaken, informatievoorziening en automatisering, etc. 
Deze betrekkelijk autonome eenheden komen we in de praktijk tegen als 
werkmaatschappijen of divisies van een holding of concern. Mzonderlijke 
divisies kunnen verantwoordelijkheid dragen voor een eigen produkten- en 
dienstenpakket of voor specifieke marktsegmenten. Vanwege efficientie en 
effectiviteit zijn bepaalde zaken centraal bij een holding ondergebracht. 

Het spreekt voor zich dat een IPS in een sterk gerntegreerde organisatie 
andere karakteristieken kent dan een IPS in een organisatie met een divi
siestructuur. In het laatste geval heeft men immers decentraal eigen verant
woordelijkheden en bevoegdheden, ook ten aanzien van de informatievoor
ziening. In een dergelijke structuur zal men derhalve expliciet aandacht 
moeten besteden aan de scope van de studie. In het geval van de ge'inte
greerde organisatie is dat veel duidelijker, aangezien uitwisseling van gege
vens alle organisatie-onderdelen kan betreffen. 

Vooral in zeer grote organisaties is het vrijwel onmogelijk om een informa
tieplan op te stellen voor de totale organisatie. Dit is vaak ook niet wenselijk, 
omdat verschillende onderdelen uit dit soort organisaties nauwelijks relaties 
met elkaar hebben. Al eerder is erop gewezen dat het ontwerpen van structu
ren voor de informatievoorziening zinvol is voor die organisatie-onderdelen, 
die gemeenschappelijk gebruik maken van onderdelen van de informatie
voorziening. Van de Geijn heeft uitgaande van de divisiestructuur van 
Mintzberg een structuurmodel ontwikkeld waarin hij 4 niveaus onderkent. 
Dit model illustreert onder andere de relatie tussen niveaus van een organi
satie en de inhoud van een informatieplan. Dit model, dat is weergegeven in 
figuur S-8, wordt kort toegelicht. 

Niveaus yan besturing: 

Besturlng va~ concerns 

Management van resources 
die door ondernemingen 
gemetonschappelijlc worden 
gebruikt (middelen-integratie} 

Management van de 
value~c::hain 

(in- en externe integu:tie} 

Management van bedrijfs. 
proces:sen 

Figuur S-8: Het structuurmodel van een organisatie met een divisiestructuur 
[Geijn87, pag.12] 
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In het structuurmodel worden vier niveaus onderscheiden (zie [Geijn87, pag. 
10]): 

• De business-unit. Dit is een onderdeel van de waardenketen van een orga
nisatie. Een business-unit kent geformaliseerde relaties met andere busi
ness-units. Management is vooral gericht op besturing en beheersing van 
de bedrijfsprocessen. 

• De onderneming (divisie/werkmaatschappij). Deze omvat de waardenketen 
van een bepaalde produkt-/marktcombinatie. De onderneming kent 
diverse business-units die goederen en/of diensten aan elkaar toeleveren 
en daar waarde aan toevoegen. Op ondernemingsniveau vindt de bestu
ring daarvan plaats. Binnen de onderneming is sprake van een sterke 
interne integratie van bedrijfsonderdelen. Overigens kan er ook sprake 
zijn van externe integratie met business-units die niet door de onderne
ming bestuurd worden. 

• Het concern (holding). Een concern omvat een groep ondernemingen. 
Tussen deze ondernemingen is dikwijls sprake van zogenaamde aspect
integratie. De ondernemingen maken bijvoorbeeld gebruik van gemeen
schappelijke financH~le, materiele en personele middelen. 

• Het conglomeraat. Deze is opgebouwd uit concerns, waarmee een bestuur
lijke relatie wordt onderhouden. 

In de praktijk kunnen binnen organisaties vaak een of meer van deze ni
veaus worden onderkend. Indien verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
met betrekking tot informatievoorziening gedecentraliseerd zijn, kunnen op 
verschillende niveaus informatieplannen worden opgesteld. De inhoud van 
die plannen zal per niveau verschillen. Voor elk van de niveaus wordt dit 
toegelicht. 

Op business-unit niveau kan een IPS plaatsvinden indien informatie-uitwis
seling met andere business-units geformaliseerd is. Daarbij zal men rekening 
moeten houden met randvoorwaarden die vanaf ondernemingsniveau moe
ten worden gesteld. De randvoorwaarden kunnen betrekking hebben op de 
infrastructuren van IT-middelen, de gegevensuitwisseling tussen business
units, de gegevensuitwisseling met andere ondernemingsniveaus en op 
personele, organisatorische en financiele randvoorwaarden. Een informa
tieplan op business-unit niveau schept mogelijkheden om de ontwikkelingen 
in verschillende business-units onafhankelijk en in eigen tempo ter hand te 
nemen. 

Een informatiestrategie en/of -plan op ondernemingsniveau is gericht op 
samenhang en bestuurbaarheid van de waardenketen. Tevens dient aandacht 
te worden geschonken aan de gegevensuitwisseling met het concernniveau. 
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De aandachtsgebieden die daarbij centraal zullen staan zijn afstemming met 
de ondernemingsstrategie, infrastructuur van informatietechnische midde
len en de organisatie van de informatiefunctie. Hieruit kunnen vervolgens 
randvoorwaarden worden vastgesteld die gelden voor realisatie van de 
interne integratie van business-units. 

Op concemniveau zal een IPS gericht zijn op de middelen (mensen, financH~n, 
materieel, e.d.) die door de ondernemingen gezamenlijk gebruikt worden. 
Speciale aandacht is nodig voor afspraken over gegevens die bij meerdere 
ondernemingen c.q. business-units gemeenschappelijk gebruikt worden, 
onder andere voor wat betreft vergelijkbaarheid en mogelijkheid tot consoli
datie daarvan. Dit kan tevens leiden tot randvoorwaarden m.b.t. (gemeen
schappelijk gebruikte) informatietechnische middelen en de organisatie van 
de informatiefunctie. 

Op conglomeraatniveau zal de aandacht voor wat betreft ontwikkeling van de 
informatievoorziening gericht zijn op besturing van het concern en op de 
stimulering van strategische toepassingen van IT. Tevens speelt middelenal
locatie op dit niveau een belangrijke rol, en kan men een actief stimule
ringsbeleid voeren, zoals drempelverlagende maatregelen voor de benutting 
van informatietechnologie. Tot slot dient op dit niveau aandacht te worden 
geschonken aan de mate van (de)centralisatie van de verschillende taakge
bieden voor de organisatie van de informatiefunctie en regelgeving daarom
trent. 

In het voorgaande is een beeld geschetst van de invloed van de situationele 
factor organisatiestructuur op de inhoud van een informatiestrategie en/of
plan. Hiermee is gedemonstreerd dat de structuur in een organisatie van 
invloed is op de inhoud van een IPS. In deze wordt verwezen naar [Gosens-
88]. Hierin wordt een IPS uit de praktijk beschreven, waarbij in analogie met 
het hier gepresenteerde structuurmodel richting is gegeven aan de ontwikke
ling van de informatievoorziening op drie verschillende niveaus van een 
holding, namelijk op concernniveau, op ondernemingsniveau en op busi
ness-unit niveau. 

5.5.5 Groeifase 

Organisaties ontwikkelen zich in de tijd. In de organisatiekundige literatuur 
is onderzoek verricht naar patronen, waarlangs die ontwikkeling verloopt. 
Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal groeifasenmodellen, waarin 
wordt aangegeven hoe organisaties in de loop van de tijd veranderen. Quinn 
en Cameron hebben een aantal van die modellen bestudeerd, met als doel 
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onder andere vast te stellen welke algemene groeifasen daaruit af te leiden 
zijn. Zij constateren dat organisaties in het algemeen de volgende fasen 
doorlopen [Quinn83]: 

• Entrepreneurial stage (ondernemende fase). In deze fase ligt de voornaam
ste zorg van management op werving van middelen (financH~n, perso
neel, capaciteiten, etc.) om de organisatie van de grond te krijgen. Er 
worden allerlei activiteiten uitgevoerd om nieuwe ideeen te realiseren. 
Planning en coordinatie van activiteiten geschiedt nauwelijks. Het accent 
van de bedrijfsvoering ligt op flexibiliteit. Er is sprake van een inforrnele 
organisatie, waarin de ondernemer (de initiatiefnemer) de meeste macht 
heeft. 

• Collectivity stage (saamhorigheidsfase). In deze fase is de voornaamste zorg 
van management de motivatie en het saamhorigheidsgevoel van het per
soneel. Er wordt in een informele organisatiestructuur gewerkt. Aan inno
vatieve activiteiten wordt nog steeds veel aandacht geschonken. 

• Formalization and control stage (formele beheersfase). Mede door de toe
nemende groei ziet management zich in deze fase genoodzaakt te streven 
om het bereikte te behouden en formele regels in te voeren. Men streeft 
naar een stabiele organisatiestructuur en een efficient gebruik van mid de
len. In deze fase worden activiteiten op een systematische, planmatige 
wijze uitgevoerd. 

• Elaboration of structure (uitbreidingsfase). In deze fase besteedt manage
ment aandacht aan expansie, waarbij nieuwe uitdagingen worden ge
zocht, nieuwe produkt-/marktcombinaties worden gecreeerd en opnieuw 
wordt gestreefd naar flexibiliteit. Dit resulteert doorgaans in decentra
lisatie van de bedrijfsvoering. 

De positionering van een organisatie in het fasenmodel is gebaseerd op een 
momentopname. Daarbij dient men zich te realiseren dat verschillende orga
nisatie-onderdelen zich op eenzelfde moment in verschillende fasen kunnen 
bevinden. Elke fase heeft haar eigen karakteristieken. Quinn en Cameron 
hebben dit schematische weergegeven. Zij onderkennen daarbij drie dimen
sies met elk twee uitersten, namelijk: 

• een interne focus van management (gericht op de eigen organisatie) 
versus een externe focus (gericht op de omgeving); 

• aandacht van management voor flexibiliteit (innovatie, aanpassingsver
mogen) versus aandacht voor beheer (voorspelbaarheid, stabiliteit); 

• aandacht van management voor doelstellingen (bijvoorbeeld efficiente 
produktie) versus aandacht voor middelen (bijvoorbeeld formele plan
ningsprocedures). 
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Om aan te kunnen geven hoe de accenten van management verschuiven in 
de verschillende fasen, hebben Quinn en Cameron vier modellen gebruikt, 
die belangrijke accenten in de organisatie representeren. Deze modellen 
worden weergegeven in figuur S-9. Het betreft: 

1. Internal Process Model. Dit model heeft een interne focus, waarbij de 
aandacht uitgaat naar beheer. Management is gericht op beheer en sta
biliteit, waarbij een adequate informatievoorziening en een communi
catie-infrastructuur belangrijke randvoorwaarden zijn om dat te reali
seren. 

2. Human Relations Model. Ook dit model kent een interne focus, maar is 
gericht op flexibiliteit van personeel. Volgens dit model dient de aan
dacht van management primair uit te gaan naar kwaliteit van de arbeid, 
waarbij men gericht is op bevordering van motivatie en saamhorigheids
gevoel van personeel. 

3. Open Systems Model. Bij deze stroming dienen organisaties zich te rich
ten op de omgeving en dienen flexibel ingericht te zijn om te kunnen 
anticiperen op veranderingen in die omgeving. Organisaties zijn gericht 
op middelenwerving en groei, waarbij flexibiliteit en slagvaardigheid het 
succes van dit soort organisaties bepaalt. 

4. Rational Goal Model. Organisaties hebben een externe focus, waarbij het 
accent van de activiteiten ligt op beheer. In dit model zijn efficH:'ntie en 
produktiviteitsverbetering de belangrijkste doelstellingen. Dit moet 
worden gerealiseerd door formele plannings- en beheersingscycli. 

Uit figuur S-9 wordt duidelijk dat organisaties in verschillende fasen andere 
accenten zullen leggen in hun bedrijfsvoering. Organisaties blijken in ver
schillende groeistadia andere succesbepalende factoren te hebben. Het sta
dium waarin een organisatie zich bevindt is van invloed op de ontwikkeling 
van de informatievoorziening. Dit heeft gevolgen voor zowel de inhoud, de 
methodiek als de pragmatiek bij informatieplanstudies. 

INHOUD: In de eerste twee fasen zal de ontwikkeling van de informatie
voorziening nauwelijks planmatig geschieden. In de beheersfase zal men 
informatietechnologie en informatievoorziening vooral will en toepassen om 
efficientie en produktiviteit te verbeteren (integratie van toepassingen, 
efficiente inzet van middelen). In de uitbreidingsfase bestaat behoefte aan 
informatiesystemen om nieuwe produkt-/marktcombinaties te creeren. 
Daarin zal men op zoek gaan naar mogelijkheden om informatietechnologie 
te gebruiken als commercieel wapen waarmee concurrentievoordeel behaald 
kan worden. Vooral als een organisatie verschillende onderdelen heeft die 
zich in andere fasen bevinden zal men zich af moeten vragen welke van die 
onderdelen in een informatieplanstudie moeten worden meegenomen. 
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Figuur 5-9: Groeifasenmodel [Quinn83, pag. 43] 

METHODIEK: De groeifase waarin een organisatie zich bevindt is eveneens 
van invloed op de te volgen methodiek bij een IPS. In 3.2.1 is aangegeven 
dat Hopstaken en Kranendonk onderscheid maken tussen de ontwikkelbena
dering en de ontwerpbenadering. De ontwikkelbenadering zal meer aanspre
ken in organisaties die zich in de saamhorigheidsfase bevinden, terwijl de 
ontwerpbenadering meer zal aanspreken bij organisaties in de beheersfase. 
Socio-technische aanpakken zullen meer aanspreken bij organisaties in de 
saamhorigheidsfase, terwijl methoden als IEM en SDM succesvoller zullen 
zijn bij de ontwikkeling van de informatievoorziening in de beheersfase. 
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Organisaties die meer extern georienteerd zijn, zullen eerder een referentie
strategie prefereren. Naarmate de focus meer intern is gericht zal men min
der snel geneigd zijn om zaken uit de omgeving over te nemen ('wij zijn niet 
te vergelijken met een andere organisatie'). In die situatie neigt men naar de 
ontwikkel- of evolutionaire strategic. 

PRAGMATIEK: Vanwege de accentverschillen in de verschillende fasen, zal 
het accent qua pragmatiek van informatieplanstudies anders moeten zijn. 
Aangezien dit vooral afgeleiden zijn van de effecten op de inhoud en me
thodiek wordt dit niet verder toegelicht. 

5.5.6 Dynamiek 

In het voorgaande is er al enkele keren op gewezen dat organisaties continu 
in ontwikkeling zijn. Organisaties zijn eveneens dynamisch wat betreft de 
uitvoering van bedrijfsprocessen. Hierbij kan onder andere onderscheid wor
den gemaakt in primaire bedrijfsprocessen (= transformatiesysteem uit figuur 
1-1) en besturings- en beheersingsprocessen ( = beslissingssysteem uit figuur 
1-1). De dynamiek in primaire processen blijkt vaak uit het wisselende aan
bod van produkten/diensten op wisselende markten inet wisselende distribu
tiekanalen. Indien organisaties zeer dynamisch zijn, zullen strategieen en 
plannen dikwijls wijzigen, ook ten aanzien van de ontwikkeling van de in
formatievoorziening. lnformatieplanstudies zullen dan weinig effectief zijn. 

De dynamiek in besturings- en beheersingsprocessen wordt beinvloed door 
stabiliserende en destabiliserende factoren. Voor high-techbedrijven is bij
voorbeeld onderzocht welke van dit soort factoren te onderkennen zijn en 
van invloed zijn op het succes van dit type bedrijven. Stabiliserende factoren 
zijn [Maidique84]: 

• business focus: een duidelijke specialisatie op een produktgroep of sterk 
aan elkaar gerelateerde produktgroepen evenals veel aandacht voor Re
search & Development en een ondernemingsfilosofie die gedurende enige 
jaren door management wordt uitgedragen; 

• organizational cohesion: een sterke cohesie binnen de organisatie, door 
effectieve communicatie, job rotation, intensieve training, etc.; 

• hands on top management: de directe betrokkenheid van top management 
bij de bedrijfsvoering en een inzicht in de fundamenten van de technolo
gic waarmee de organisatie werkt. 
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Destabiliserende factoren zijn [Maidique84]: 

• adaptability: de bereidheid, de mogelijkheid en de durf van een organi
satie om grote veranderingen snel door te voeren (flexibiliteit); 

• culture: stimuleren van en de beschikbaarheid over fondsen voor inno
vatieve projecten, de tolerantie ten aanzien van fouten en mislukkingen 
en een divisionele structuur (kleinschaligheid) karakteriseren de bedrijfs
cultuur; 

• sense of integrity: eerlijkheid, duidelijkheid en openheid naar medewer
kers, aandeelhouders en klan ten (of algemeen de binding aan ethische 
waarden) is belangrijker dan korte-termijn doeleinden. 

Maidique en Hayes stellen dat succesvolle high-techbedrijven een goed 
evenwicht weten te vinden in stabiliserende en destabiliserende factoren, 
waarbij ze in de tijd gezien afwisselend accenten leggen op stabiliserende en 
destabiliserende factoren [Maidique84]. Hierdoor wijzigt de wijze van bestu
ring en beheersing van organisaties in de loop van de tijd. Dat gebeurt ook 
op deelgebieden in organisaties. Mede door technologische ontwikkelingen 
ontstaan allerlei nieuwe concepten voor besturing en beheersing, met name 
op het gebied van de logistiek. De dynamiek van besturings- en beheersings
processen is vooral van invloed op de inhoud van een IPS. 

De stabiliteit van bedrijfsprocessen is ook van invloed op een te volgen 
methodiek bij informatieplanstudies. Bemelmans geeft aan dat n~armate een 
organisatie zich in rustig vaarwater begeeft, het beste een deductieve benade
ring gevolgd kan worden. Bevindt een organisatie zich daarentegen in een 
erg instabiele situatie, dan pleit alles ervoor om meer inductief te werk te 
gaan [Bemelmans87, pag. 139]. Voor wat betreft pragmatiek zijn de conse
quenties van deze situationele factor onder andere dat men in een instabiele 
situatie in een kortere doorlooptijd resultaten moet boeken. 

5.5.7 Ervaring van management en gebruikers 

Indien een organisatie overweegt een informatieplanstudie te starten, is het 
ervaringsniveau van management/gebruikers van invloed op de te volgen 
methodiek en pragmatiek. Voor wat betreft de methodiek wordt vooral de 
keuze van een strategie voor de ontwikkeling van de informatievoorziening 
be'invloed. Het ervaringsniveau is immers van invloed op wat Davis onzeker
heid noemt (zie 5.3.1). Dit betekent dat als management en gebruikers reeds 
veel ervaring hebben met informatieplanstudie, dat dan eerder besloten kan 
worden volgens de referentiestrategie te werken. 
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Daarnaast is het ervaringsniveau van invloed op de te selecteren methoden 
en technieken bij de informatieplanstudie. Indien men bij systeemontwikke
ling al veel ervaring heeft met bijvoorbeeld BAA en BSD (uit IEM) kan dat 
een reden zijn ISP (eveneens uit IEM) te kiezen voor de informatieplanstudie. 
Voordeel daarvan is de herkenbaarheid van methoden, technieken en hulp
middelen voor management en de aansluiting op systeemontwikkeling. 

Tot slot is het ervaringsniveau van management en gebruikers van invloed 
op de te volgen pragmatiek, zoals de behoefte aan externe adviseurs, het 
moment dat externe adviseurs in de discussie over een informatieplanstudie 
betrokken worden, en de rol en inbreng die worden gewenst van adviseurs. 

5.6 Referentiemodellen bij de verkenningsfase 

Bij de verkenningsfase zijn drie deelfasen te onderkennen, namelijk (zie ook 
figuur S-1): 

• de deelfase verkenning, gericht op vaststelling van de definitieve vraagstel
ling en/of probleemstelling die in de organisatie bestaat; 

• de deelfase ontwerp, gericht op de vaststelling van de doelstelling (in
houd) voor de IPS; 

• de deelfase keuze, gericht op de formulering van een aanpak (methodiek 
en pragmatiek) voor de IPS. 

Elk van de drie deelfasen is een besluitvormingsproces. In deze paragraaf 
worden per deelfase referentiemodellen aangeduid, die zo'n besluitvormings
proces kunnen ondersteunen. 

5.6.1 Referentiemodellen bij de verkenningsfase 

In deze deelfase kunnen verschillende soorten referentiemodellen ondersteu
ning bieden om te komen tot een definitieve vraagstelling of probleemstel
ling. Een diagnosemodel dat in deze fase ondersteuning kan bieden is het 
orH~ntatiemodel [Gosens88], weergegeven in figuur S-10. Dit model kan wor
den gebruikt om in een zeer vroeg stadium diverse managementleden/-teams 
van een organisatie inzicht te geven in hetbelang dat men toekent aan in
formatievoorziening en informatietechnologie in relatie tot andere aspecten 
van de bedrijfsvoering. 
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In het model worden verschillende aandachtsgebieden in de bedrijfsvoering 
onderkend. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: 

• Wat zijn de aandachtgebieden die het meest kritiek c.q. van strategisch 
belang zijn? Aan welke gebieden moet de meeste tijd besteed worden? 

• Waar worden de belangrijkste veranderingen verwacht? 
• Waar doen zich nu of in de toekomst belangrijke knelpunten voor? 
• Wat zijn de meest urgente behoeften en waar treden die op? 

AANDACHTSGEB~DEN VAN MANAGEMENT 

Bedrijfs- Organisa- Midde- lnformatie 
Markt Produkt proces- tie/perso- len/capa- (techno· 

sen nee! dteiten Iogie) 

Kritiek aan-
dachtsgebied? 

v 
R Veranderingen? 
A 
G Knelpunten? 
E (nu/to<ekomst) 
N 

Behoeften? 
(nu/toekomst) 

Figuur 5-10: Orientatiemodel [Gosens88] 

Bij het gebruik van dit model is het belangrijk dat de gei:nterviewden de 
vragen beantwoorden voor dat deel van de bedrijfsvoering waar zij verant
woordelijk voor zijn. Een ander essentieel punt is dat per vraag twee, maxi
maal drie gebieden worden aangewezen en toegelicht. Door op deze wijze 
verschillende bedrijfsonderdelen door te lichten ontstaat in betrekkelijk 
korte tijd inzicht in de problemen en behoeften in de organisatie, de over
eenstemming die men daarover heeft, de betekenis die men toekent aan 
informatievoorziening en informatietechnologie en de mogelijkheden voor 
een informatieplanstudie. 

Een uitgebreider diagnosemodel in deze deelfase is het MOS-SWOT-model 
[Hopstaken88, pag. 82]. Met dit model wordt onderscheid gemaakt in drie 
soorten kenmerken van organisaties, namelijk managementkenmerken (M), 
organisatiekenmerken (0) en situatiekenmerken (S). Deze kenmerken komen 
overeen met wat eerder situationele factoren is genoemd. Voor een aantal 
belangrijk geachte kenmerken wordt vervolgens nagegaan welke sterke (S: 
strenghts) en zwakke (W: weaknesses) punten dit met zich meebrengt en 
welke kansen (O:opportunities) en bedreigingen (T:threats). Door met een 
representatief aantal betrokkenen de SWOT's te beschrijven in relatie tot de 
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MOS-kenrnerken ontstaat er een gerneenschappelijk beeld voor de (on)moge
lijkheden voor informatieplanning [Hopstaken88, pag. 85]. 

Een voorbeeld van een ontwerpmodel in deze fase is figuur 1-2, waarin een 
overzicht wordt gegeven van rnogelijke toepassingsgebieden voor informa
tietechnologie, waarop een IPS gericht kan zijn. Een ander voorbeeld van een 
ontwerprnodel geeft figuur 3-7. Deze figuur biedt een overzicht van vraag
stukken en probleemstellingen die in organisaties kunnen bestaan bij de 
ontwikkeling van de informatievoorziening. Dit overzicht is te hanteren bij 
het toepassingsgebied bestuurlijke automatisering uit figuur 1-2. Van keuze
modellen in deze fase zijn geen voorbeelden bekend. 

5.6.2 Re{erentiemodellen bij de ontwerpfase 

Uitgaande van de probleem- of vraagstelling zal in deze deelfase de inhoud 
van de IPS vastgesteld moeten worden. Daarop zijn zoals uit dit hoofdstuk is 
gebleken situationele factoren van invloed. Voorbeelden van diagnosemo
dellen in deze deelfase zijn het overzicht van situationele factoren (figuur 5-
5), het Strategic Grid van McFarlan (figuur 5-6), het Van Peursen-cultuurrno
del (figuur 5-7) en het groeifasenmodel van Quinn en Cameron (figuur 5-9). 
Dit zijn voorbeelden van modellen die inzicht verschaffen in de aandachts
punten van de IPS (inhoud). Modellen die inzicht verschaffen in de informa
tievoorziening in organisaties zijn onder andere de groeifasenmodellen uit 
[Nolan79], [McFarlan83a, pag. 148] en [Bemelmans87, pag. 62]. Deze diagno
semodellen bieden inzicht in de effecten op de inhoud van een IPS. 

Voorbeelden van ontwerpmodellen in deze fase zijn de matrix voor ontwik
keling van de informatievoorziening (figuur 2-14), de informatieplanning
piramide (figuur 3-1), de inforrnatiebeleid en -plancirkel (figuur 3-2) en het 
raamwerk voor een IPS (figuur 3-10). Dit soort modellen laat zien welke 
accenten gelegd kunnen worden op de inhoud van informatieplanstudies. 

Een voorbeeld van een keuzemodel in deze fase is het structuurmodel van 
Van de Geijn (figuur 5-8). Dit modellaat zien voor welke niveaus van be
sturing in een divisionele organisatie welk soort uitspraken gedaan moeten 
worden in een IPS. 

5.6.3 Referentiemodellen bij de keuzefase 

In deze fase rnoet worden vastgesteld volgens welke aanpak (methodiek en 
pragmatiek) de IPS uitgevoerd moet worden. Zoals in dit hoofdstuk is aange
geven zijn hierop diverse situationele factoren van invloed. Diagnosemodellen 
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waarmee dat inzichtelijk wordt zijn dezelfde als in de vorige deelfase. Een 
voorbeeld van een ontwerpmodel voor de methodiek in deze fase is het over
zicht van strategieen voor de ontwikkeling van de informatievoorziening in 
organisaties uit [Davis82, pag. 12], zie ook figuur S-2. Een ander ontwerpmo
del maar dan voor de pragmatiek, is het overzicht van rollen van adviseurs 
beschreven in subparagraaf 5.4.2. 

Een voorbeeld van een keuzemodel is het problemen- en oplossingenkruis 
(figuur 3-3). Met dit model kan op grond van inzicht in de problematiek een 
keuze worden gemaakt uit de benadering die gevolgd moet worden om de 
problematiek op te lassen. Een ander keuzemodel biedt figuur S-2, waarmee 
de onzekerheid in een situatie bepaald kan worden alsmede de strategie. Als 
laatste voorbeeld wordt het overzicht genoemd uit [Theeuwes87, pag. 140]. 
Uitgaande van de aspecten en niveaus die Theeuwes onderkent in zijn plan
ningpiramide (zie figuur 3-1), wordt aangegeven welke methoden voor infor
matieplanning het best toegepast kunnen worden in welke situatie. 

5. 7 Samenvatting hoofdstuk 5 

In dit hoofdstuk is aangegeven dat een explidete verkenningsfase zinvol is 
voorafgaand aan een informatieplanstudie. Daarbij is toegelicht welke beslis
singen genomen moeten worden omtrent de inhoud, de te volgen metho
diek en de te volgen pragmatiek. Tevens is belicht hoe situationele factoren 
deze besluitvorming kunnen belnvloeden. In de praktijk blijkt dat men 
gebruik wil maken van allerlei referentiemodellen. In dit hoofdstuk is een 
aantal van die referentiemodellen belicht. Gebleken is dat zowel diagnose-, 
antwerp- als keuzemodellen voor deze fase voorhanden zijn. Deze modellen 
hebben vooral het karakter van typologieen en classificaties. Figuur S-11 vat 
nog eens op een compacte wijze samen welke referentiemodellen voor welke 
onderdelen van de verkenning kunnen worden toegepast. 
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TYPE REFERENTIEMODEL 
DIAGNOSE· ONTWlRP· KEUZl· 

MODEL MOD£l MODEL 

v Verkenning -,Oriintatlemodel (5A10) - Toepauingsgebieden van 

(onderzoek ~ MOS~SWOT~mode! informatietechnologie {1·2) 

vraagstelling/ 
[ Hopstaken&S, pag, 82) • Voorbeelden van vraagstok· 

E ken bij de ontwlkkeling van 

probleemstelling) de informatievoorziening (3-i 

R 
~ Overzicht van situatione!e - Matrix voor de ontwikkeling - Structuurmodet {S~S) 

iac.toren (S-S) van de informatie-
Strategic Grid (S-6) voorzfening (2-14) 

K On twerp 
• Van Peursenmodel ($-7) tnformatieplanning-

Groeifasenmodel voor piramide {3-1) 

doelstelling organisatie:s (S-9) lnformat!ebeleid en 

E de IPS 
Croeitasenmodellen voor -piancirkel {3-2) 

voor automatisedng: (fasertng bij het) raamwerk 
• [Nolao79) voor een IPS (3·1 0) 

N * {M<Farlan83a, pag. 143] 
• [8emelmam87, pag. 62] 

N - OvEttid'lt van situationele • StrategieEon voor ontwikkeling • Problemen~ en oplosslng-en~ 

factoren (S~S) van d-e lnformati-evoorziening krul! (3·l) 
• StHitegi< Grid (5·6) (4.3.1) • Strategiekeuze (S-2) 

I Formuleer Van Peursenmodel {5·7) - Rollen van advise1,.1rs (5.4.2) • keuze methoden/technieken 

IPS-aanpak - Groeifuenmod-el voor [Theeuwes87, pag. 140) 
organisaties (5-9) 

N (methodiek/ • Croeifasenmodellen voor 

pragmatiek) automatisering: 
" {Nolan79) 

G ~ [McFartanS3a, pag. 148] 
* {Bemelmans87, pag. 62) 

Figuur 5-11: Voorbeelden van referentiemodellen voor de verkenning van een IPS 



Hoofdstuk 

6 INFORMATIESTRATEGIEFORMULERING 

6.1 Inleiding 

Informatiestrategieformulering (ISF) is een besluitvormingsproces waarin bet 
top management van een organisatie een informatiestrategie formuleert. Als 
na de verkenningsfase blijkt dat ISF prioriteit beeft, kunnen opnieuw drie 
deelfasen worden onderkend, te weten verkenning, ontwerp en keuze (zie 
paragraaf 3.4). 

In ISF stelt bet management van een organisatie de belangrijkste doelstel
lingen vast voor de informatievoorziening, alsmede langs welke weg deze 
doelstellingen gerealiseerd gaan worden. Daarbij gaat bet onder andere om 
uitspraken inzake de inzet van financiE~le, materiE~le en personele middelen. 
In bet recente verleden is gebleken dat ontwikkelingen op bet gebied van in
formatietecbnologie (IT) van grote invloed zijn op informatiebeleid en 
informatiestrategie. In dit boofdstuk worden die ontwikkelingen toegelicbt, 
evenals de invloed van IT op dit soort uitspraken. Hiermee wordt benadrukt 
dat bet voor organisaties steeds belangrijker wordt expliciet aandacbt te 
besteden aan informatietecbnologie. 

Eerder is kort een bistoriscb overzicbt gegeven van verscbillende toepas
singsgebieden van IT. Daarbij zijn drie boofd-toepassingsgebieden onder
scbeiden namelijk bestuurlijke automatisering, procesautomatisering en 
automatisering van produkten/diensten. Per toepassingsgebied zijn de ont
wikkelingen op bet gebied van informatietechnologie kort toegelicht (zie 
1.2.2). Alhoewel in dit boek het toepassingsgebied bestuurlijke automatise
ring centraal staat, wordt in dit hoofdstuk veel aandacht besteed aan proces
en produkt-/dienstautomatisering. Vanwege de betekenis van informatie
technologie voor organisaties is het vaak noodzakelijk om aan aile drie de 
toepassingsgebieden aandacht te besteden bij strategieformulering. 
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In bet vervolg wordt allereerst aandacht besteed aan algemene doelstellingen 
van organisaties om informatietechnologie toe te passen. Dat geschiedt in 
paragraaf 6.2. Daaruit zal duidelijk worden dat IT voor organisaties van 
strategische betekenis is geworden. In paragraaf 6.3 wordt besproken op 
welke gebieden die strategische betekenis geldt. Tot slot van dit hoofdstuk 
worden referentiemodellen besproken die de verschillende deelfasen van ISF 
kunnen ondersteunen. 

6.2 Investeren in informatietechnologie 

In deze paragraaf gaat de aandacht uit naar de vraag waarom organisaties 
investeren in informatietechnologie. Door een historisch perspectief wordt 
aangegeven wat de belangrijkste redenen zijn voor organisaties om te inves
teren in informatietechnologie. 

+ Streven naar efficiency 

In de jaren zestig schaffen organisaties hard- en software aan om efficiency
voordelen te behalen. Geautomatiseerde systemen kunnen sneller werken 
dan mensen en zijn vaak betrouwbaarder en nauwkeuriger. Allerlei 'stan
daard' bedrijfsprocessen komen dan ook voor automatisering in aanmerking. 
Bekende applicaties die vanuit dat oogmerk zijn ontwikkeld, zijn salarisad
ministraties, orderbehandeling en financii~le administratie. Het betreft bier 
vooral administratieve automatisering. Efficiency treedt op doordat 'dure' 
mensen worden vervangen door 'goedkope' apparaten met een hogere 
capaciteit en betrouwbaarheid. 

• StTeven naar effectiviteit 

In de loop van de jaren zeventig is efficiency niet meer bet enige doel. 
Organisaties wensen effectiever te functioneren en ontwikkelen informatie
systemen om effectiviteitsverbetering te realiseren. Streven naar effectiviteit 
impliceert dat een organisatie de activiteiten die zij uitvoert anders en beter 
wil doen. Informatiesystemen worden bijvoorbeeld ontwikkeld om voor
raden beter te beheersen, de produktie beter te plannen of betere verkoop
prognoses te maken (bestuurlijke informatiesystemen). Vanzelfsprekend 
moeten deze informatiesystemen ook efficiencyvoordelen realiseren. De in
vesteringen in automatisering moeten tenslotte weer terugverdiend worden. 
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Efficiencyvoordelen ontstaan nu bijvoorbeeld door lagere voorraden, lagere 
bestelkosten, lagere produktiekosten e.d. 

In deze periode wordt het moeilijker om management te overtuigen van het 
nut van dergelijke systemen. Immers, de voordelen die uiteindeiijk ontstaan 
zijn moeilijker direct terug te voeren op automatisering, de kosten daaren
tegen zijn wei direct aanwijsbaar. Indien wordt ge:investeerd in bestuurlijke 
informatiesystemen, rekent men veelal de kosten direct toe aan automatise
ring, terwijl de baten worden toegekend aan andere afdelingen en activitei
ten (produktie, inkoop, verkoop, magazijnen, e.d.). 

• Streven naar concurrentievoordeel 

In de loop van de jaren tachtig wordt het nog moeilijker om investeringen 
in informatietechnologie te verantwoorden. In deze periode komt het begrip 
competitiveness naar voren. Organisaties streven met informatiesystemen niet 
primair efficiency of effectiviteit na, maar een verbetering van hun concur
rentiepositie. Dit houdt in dat die informatiesystemen ontwikkeld moeten 
worden die concurrentievoordeel opleveren voor organisaties. Indien dit 
wordt gerealiseerd, Ievert dit indirect eveneens effectiviteits- en efficiency
voordelen op. Organisaties kunnen in principe op drie manieren voordelen 
behalen op hun concurrentie (zie figuur 6-1): 

• nieuwe produkten/diensten introduceren op bestaande markten (pro
duktontwikkeling); 

• nieuwe markten bereiken met het bestaande produkten-/dienstenpakket 
(marktontwikkeling); 

• nieuwe produkten/diensten introduceren op nieuwe markten (diversifica
tie). 

NIEUW 

PRODUKT· PROOUKT-IMARKT-
ONTWIKKEliNG VERNIEUWING 

PRODUKT t / 
(OIVERSIFICATIE) 

I / t EFFECTIVITEIT 
MARKT· 

BESTAAND 
EFFICIJNCY + ONTWIKKELING 

BESTAAND NIEUW 

MARKT 
Figuur 6-1: Alternatieven voor de inzet van informatietechnologie 

met het oog op concurrentievoordeel 
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• Produktontwikkeling 
Door de introductie van flexibele produktie-automatisering (FPA) in organi
saties wordt het mogelijk om een breder assortiment aan te bieden aan klan
ten. Informatietechnologie leidt in dat geval tot innovaties in het produk
ten-/dienstenpakket. Investeringen in FPA worden gerechtvaardigd door de 
toenemende vraag naar klantspecifieke produkten. 

• Marktontwikkeling 
Informatietechnologie wordt door veel organisaties .ingezet om met het be
staande produktenassortiment nieuwe markten te bereiken. In deze gevallen 
wordt dikwijls gebruik gemaakt van nieuwe communicatietechnologieen. 
Een voorbeeld daarvan is telemarketing. Nieuwe markten worden bereikt 
door gebruik te maken van nieuwe distributiekanalen. Maar ook de opzet 
van een nieuwe marketing database kan tot deze categoric behoren. Hiermee 
wordt het onder andere mogelijk de huidige omzetten beter te analyseren 
waarna men kan proberen achtergebleven gebieden te ontwikkelen. 

• Produkt-/marktvemieuwing (diversificatie) 
Een bekend voorbeeld waarbij men diversificatie heeft gerealiseerd komt uit 
de Amerikaanse literatuur en betreft het orderafhandelingssysteem van 
American ·Hospital Supply. Dit bedrijf besloot orders vast te Iaten leggen 
door de afnemers zelf. Bij klanten werden terminals geplaatst waarmee zij 
zelf bestellingen konden ingeven. Via een netwerk komen deze orders bij 
AHS terecht. Daarbij leverde AHS onder andere een applicatie, waarmee zie
kenhuizen hun voorraden beter konden beheersen. De bestellers waren zeer 
enthousiast over dit nieuwe systeem. De omzet en het marktaandeel van 
AHS steeg hierdoor snel. Toen concurrenten van AHS het systeem wilden 
kopieren, weigerden bestellers daaraan mee te werken. Tenslotte moesten de 
concurrenten van AHS zich 'inkopen' in het systeem van AHS. Voor elke 
transactie tussen bestellers en concurrenten van AHS, krijgt AHS een vergoe
ding. 

Het voorbeeld laat zien dat door een nieuwe dienst aan te bieden aan be
staande relaties, in korte tijd ook nieuwe markten kunnen worden bereikt. 
Daarom heten dergelijke systemen ook wel strategische systemen. 

+ Streven naar integratie 

De ontwikkelingen extrapolerend zullen organisaties in de jaren negentig 
vooral gericht zijn op de ontwikkeling van inforrnatiesystemen, die zowel 
een interne als externe integratie van de bedrljfsvoering bevorderen. Dit zal 
intern leiden tot een grotere samenhang tussen de bestuurlijke automatise· 
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ring, automatisering van de primaire processen en produkt-/dienstautomati
sering. Extern za! dit leiden tot meer samenhang met informatiesystemen in 
de omgeving van de eigen organisatie. Achterliggende overwegingen zijn 
versterking van de concurrentiepositie, effectiviteitsverbetering en efficiency
verbetering. In paragraaf 6.3 zal dit nader worden uitgewerkt. 

6.3 De huidige betekenis van informatietechnologie 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de inzet van informatietechno
logie in de loop der tijden andere accenten heeft gekregen voor organisaties. 
Informatietechnologie is op de dag van vandaag voor organisaties van 
strategisch belang vanwege de invloed ervan op de interne bedrijfsprocessen, 
op de relatie tussen de organisatie en haar omgeving en op het produkt-/ 
dienstenpakket van een organisatie. Alvorens deze punten toe te lichten 
wordt kort ingegaan op de relatie tussen informatietechnologie en strategie
formulering. 

6.3.1 Strategieformulering en informatietechnologie 

Het is belangrijk voor organisaties om expliciet aandacht te besteden aan 
informatietechnologie. Vee! organisaties doen dat ook. In grote lijnen 
worden twee manieren onderkend waarop organisaties omgaan met infor
matietechnologie, namelijk reactief en proactief (zie bijvoorbeeld (Nielen88] 
en [Greveling89]). In het eerste geval gebruikt een organisatie informatie
technologie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Informatietechnologie 
wordt daarbij beschouwd als een middel om de ondernemings- en informa
tiestrategie te realiseren. Kenmerkend is dat de ondernemingsstrategie en 
eventuele knelpunten daarbij het uitgangspunt vormen voor informatiebe
leid en informatiestrategie. Schematisch is deze benadering weergegeven in 
figuur 6-2. 

KNELPUNTEN AUTOMATISERING ON DERNEMINGSSTRATEG IE 

Figuur 6-2: Het reactieve aspect van informatietechnologie 
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In het tweede geval dient informatietechnologie als middel om een onder
nemingsstrategie te profileren. Kenmerkend hier is dat de ondernemingsstra
tegie gebaseerd is op de innovatiemogelijkheden van informatietechnologie. 
Dit is dan tevens de basis voor informatiebeleid en informatiestrategie. 
Schematisch is dit weergegeven in figuur 6-3 . 

INFORMATIE · 
TECHNOLO<OISCHE 

ONTWIKKELIN<OEN 

I NFORMATI ESTRATE<OIE 

DERNEMIN<OS · 
STRATE(; IE 

IE 
INFORMATIETEC HNOLO<O IE 

Figuur 6-3: Het proactieve aspect van informatietechnologie 

Beide benaderingen worden hierna kort toegelicht. 

• Reactief 

Historisch gezien domineert het reactieve aspect van informatietechnologie. 
Informatietechnologie wordt vooral toegepast om efficiency- en effectivi
teitsvoordelen te behalen, uitgaande van een reeds vastgestelde onderne
mingsstrategie. Een voorbeeld van zo'n strategie is de Business Portfolio 
Strategie [Botter80]. Kort samengevat wordt van elke produkt-/marktcombi
natie (pmc) van een organisatie bepaald: 

• wat de relatieve concurrentiepositie is van een produktgroep (grotendeels 
bepaald door het relatieve marktaandeel); 

• wat de attractiviteit is van de produkt-/marktcombinatie (grotendeels be
paald door de omzet). 

De twee indicatoren marktaandeel en omzet bepalen de positie van een pro
dukt-/marktcombinatie in de markt. Ze worden tegen elkaar uitgezet in een 
matrix. Afhankelijk van de positie van een produkt in de matrix worden 
strategieen ontwikkeld als: 

• veel investeren in verdere produkt-/marktontwikkeling; 
• consolideren van de marktpositie door bijvoorbeeld de kostprijs te verla

gen; 
• desinvesteren. 
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Op deze wijze beoogt men beslissingen te nemen omtrent de inzet van 
schaarse capaciteiten en middelen. Informatietechnologie kan daarbij wor· 
den beschouwd als middel om zo'n ondememingsstrategie te ondersteunen. 
Dit heeft bij veel organisaties geleid tot automatisering van ondersteunende 
bedrijfsprocessen zoals facturering, orderadministratie en voorraadadmini· 
stratie. Overigens heeft dit mede geleid tot de zogenaamde 'eilanden van 
automatisering' met aile nadelen vandien. 

• Proactief 

De laatste jaren krijgt het proactieve aspect van informatietechnologie steeds 
vaker aandacht, vooral in de Amerikaanse literatuur. Ter illustratie een 
bloemlezing van enkele titels uit die literatuur: 

• IS redraws Competitive Boundaries [Cash85]; 
• How Information Technology gives you Competitive Advantage [Porter· 

85b]; 
• Information Systems: Weapons to gain the Competitive Edge [Notowidig· 

do84]; 
• Information Technology: a new Competitive Weapon [Parsons83]; 
• Information for Competitive Advantage [Galimidi88]. 

Bij bet proactieve aspect staat de vraagstelling centraal hoe men informa
tietechnologie bet beste kan toepassen om de concurrentiepositie te verbe
teren. Hiertoe is een analyse nodig van: 

• de interne bedrijfsprocessen; 
• de concurrentiefactoren; 
• bet produkten-/dienstenpakket. 

In de volgende subparagrafen wordt dit toegelicht. 

6.3.2 De invloed van IT op de interne bedrijfsprocessen 

Elke organisatie voert activiteiten uit die direct of indirect een toegevoegde 
waarde leveren aan de totale materialen- en/of dienstenstroom. Aile activi
teiten, of bedrijfsprocessen, maken derhalve onderdeel uit van de waarden
keten (value chain) van een organisatie (zie bijv. [Porter8Sa]). 

Informatietechnologie kan worden ingezet in elk punt binnen de waarden
keten. In figuur 6-4 is dit schematisch weergegeven. In die figuur zijn voor
beelden opgenomen van informatietechnologie bij de diverse bedrijfspro-
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cessen. De inzet van informatietechnologie bij de verschillende bedrijfspro
cessen kan geschieden vanuit verschillende overwegingen. Door inpassing 
van CAD- en CAM-systemen kan men bijvoorbeeld een betere voorraad- en 
produktiebeheersing nastreven. Dit kan echter ook leiden tot produktdiffe
rentiatie, verbetering van de leverbetrouwbaarheid, verkorting van de lever
tijd, verlaging van de kostprijs etc. en dus tot een verbetering van de concur
rentiepositie van een organisatie. 
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Figuur 6-4: Voorbeelden van de inzet van informatietechnologie in de waar
denketen van een produktiebedrijf 

Bij de beoordeling van de mogelijkheden van informatietechnologie om de 
toegevoegde waarde van een organisatie te vergroten kan de waardenketen 
als uitgangspunt worden genom en. Allereerst zal men zich af moeten vragen 
wat de primaire processen zijn en wat de besturingsprocessen. Vervolgens zal 
een analyse plaats moeten vinden van de mogelijkheden die informatie
technologie biedt om toegevoegde waarde in de waardenketen te leveren. Dit 
kan onder andere worden bereikt door de interne bedrijfsprocessen via in
formatietechnologie beter op elkaar aan te Iaten sluiten, of bedrijfsprocessen 
te optimaliseren. Voorbeelden zijn de integratie van CAD en CAM. De 
verhoging van de toegevoegde waarde kan blijken uit: 

• efficiencyvoordelen, zoals lagere produkt-/dienstkosten; 
• effectiviteitsverbetering, zoals snellere levertijden; 
• concurrentievoordeel, zoals produktdifferentiatie. 
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6.3.3 De invloed van IT op de omgeving 

De waardenketen van een organisatie maakt onderdeel uit van een groter 
geheel: het waardensysteem (value system). Dit waardensysteem heeft be
trekking op vier voorname componenten in een bedrijfskolom namelijk 
leveranciers, producenten, distributeurs en klanten. Vrijwel elke organisatie 
kan zich beschouwen als 'producent' en heeft derhalve te maken met leve
ranciers, distributeurs en afnemers. Zij vormen voor een groot deel de omge
ving van een organisatie. 

Bij de beoordeling van mogelijkheden voor informatietechnologie om de 
toegevoegde waarde van een organisatie in relatie tot haar omgeving te ver
groten, kan het waardensysteem centraal worden gesteld. Daarbij zal een 
analyse plaats moeten vinden van de mogelijkheden die informatietech
nologie biedt om het waardensysteem te optimaliseren. Informatietechno
logie biedt hier vooral voordelen op het terrein van de communicatieverbe
tering. Orders, facturen, verzenddocumenten e.d. zijn typische voorbeelden 
van documenten die door een computersysteem worden afgedrukt, verzon
den en weer worden ingevoerd in een ander computersysteem. Elektronische 
communkatie (EDI) tussen organisaties kan dit proces aanmerkelijk verbete
ren. Mits goede afspraken omtrent die elektronische communicatie gemaakt 
worden, kunnen voordelen zijn: 

• efficiency, vanwege minder handelingen; 
• effectiviteit, vanwege een lagere kans op fouten; 
• concurrentievoordeel, vanwege de versterking van de concurrentiekracht. 

Het laatste punt verdient enige toelichting. Door toepassing van informatie
technologie kan een organisatie de relatie met haar omgeving belnvloeden 
en daarmee haar concurrentiepositie verbeteren. Die relatie, ofwel de mate 
van concurrentie, kan worden bepaald door een analyse van vijf concurren
tiefactoren [Porter80], te weten (zie figuur 6-S): 

1. de dreiging van substituutgoederen of -diensten; 
2. de dreiging van nieuwe concurrenten; 
3. de onderhandelingskracht van afnemers; 
4. de onderhandelingskracht van leveranciers; 
5. de rivaliteit tussen bestaande concurrenten. 
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Figuur 6-5: Concurrentiefactoren (zie [Porter85]) 

De eerste vier factoren kunnen de positie van een gehele bedrijftak ten opzich
te van andere bedrijfstakken wijzigen. De aanbieding van diensten op het 
terrein van verzekeringen en reizen door banken is daarvan een voorbeeld. 

Toepassing van informatietechnologie is van invloed op de genoemde 
concurrentiefactoren. In het navolgende wordt dit toegelicht. 

1. De dreiging van substituutgoederen of -diensten 
Vrijwel elke organisatie wordt geconfronteerd met nieuwe produkten en 
diensten die de marktpositie van eigen produkten en diensten be'invloeden. 
Informatietechnologie kan op dit vlak hulp bieden. Zo worden tegenwoordig 
diverse databases aangeboden die uitvoerige naslagwerken overbodig maken. 
De introductie van CAD maakt het mogelijk sneller en goedkoper produktei
genschappen te verbeteren. 

2. De dreiging van nieuwe concurrenten 
Deze dreiging kan afkomstig zijn vanuit andere bedrijfstakken, maar kan ook 
afkomstig zijn van beginnende ondernemers. Deal eerder genoemde banken 
die de verzekerings- en reisbranche binnentreden vormen hiervan een voor
beeld. Andere voorbeelden zijn 'elektronisch' vergaderen dat een bedreiging 
kan gaan vormen voor zakelijk reizen en de conferentie-industrie. 

Informatietechnologie kan ook dienen om de 'toegangsdrempel' tot een 
branche te vergroten. Uit het voorbeeld van de AHS-case wordt duidelijk dat 
nieuwkomers in de rnarkt van ziekenhuizen zich zullen moeten inkopen in 
het AHS-systeem, om een voet aan de grond te krijgen in die markt. 
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3. De onderhandelingskracht van afnemers 
Afnemers hebben in het algemeen de keuze uit meer leveranciers. Factoren 
zoals prijs, kwaliteit, levertijd, leverbetrouwbaarheid en service spelen daarbij 
dikwijls een grote rol. Op al die factoren kan informatietechnologie een 
impact hebben. AHS is daarvan weer een voorbeeld. Door de aangeboden 
informatietechnologische service aan de ziekenhuizen, werd het voor inko
pers onaantrekkelijker om over te stappen naar andere leveranciers. 

4. De onderhandelingskracht van leveranciers 
De prestaties van een organisatie in de markt zijn dikwijls afhankelijk van de 
prestaties van haar toeleveranciers. Door toepassing van informatietechnolo
gie kan de onderhandelingspositie van die toeleveranciers worden bei"nvloed. 
Zo kan een organisatie in overleg met een leverancier besluiten haar CAD
systemen te koppelen aan de CAM-systemen van die leverancier. Voor de 
leverancier betekent dit gegarandeerde afzet, voor de afnemende organisatie 
versnelling van door te voeren veranderingen. Door die verbinding en de 
daarmee gepaard gaande investeringen, is het voor de afnemers echter 
moeilijker geworden om over te stappen naar andere toeleveranciers. De we
derkerige afhankelijkheid is vergroot. 

5. Rivaliteit tussen bestaande concurrenten 
Door informatietechnologie op een juiste wijze toe te passen en als eerste 
met een systeem op de markt te komen, kunnen organisaties hun marktposi
tie ten opzichte van die van de concurrenten verstevigen. Dit geldt vooral bij 
organisaties met een hoge informatie-intensiteit, zoals banken en verze
keringsmaatschappijen. De AHS-case toont aan hoe informatietechnologie 
de onderlinge concurrentieverhoudingen kan bei"nvloeden. 

Bij de analyse van de mogelijkheden van informatietechnologie voor de vijf 
genoemde concurrentiefactoren, dient antwoord te worden gevonden op de 
volgende vragen: 

• kan informatietechnologie gebruikt worden om nieuwe produkten en/of 
diensten te genereren? 

• kan informatietechnologie de onderhandelingskracht van afnemers bei"n
vloeden? 

• kan informatietechnologie de onderhandelingskracht van leveranciers 
bei"nvloeden? 

• kan informatietechnologie toegepast worden om barrU~res op te bouwen 
tegen nieuwe concurrenten in de markt? 

• kan informatietechnologie de aard van de onderlinge concurrentiepositie 
bei"nvloeden? 
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Indien op een of meer van deze vragen positief wordt geantwoord, dan is 
informatietechnologie een strategisch middel dat op het hoogste niveau in 
de organisatie aandacht vereist (zie [McFarlan84]). 

Het voorgaande houdt in dat men bij de formulering van een onderne· 
mingsstrategie rekening dient te houden met de omgeving. Een grote beper
king van strategievorming volgens de Business Portfolio Strategie is dat niet 
expliciet rekening wordt gehouden met het optreden van concurrenten in de 
markt. Een benaderingswijze waarbij dat wei gebeurt is de formulering van 
een concurrentiestrategie [Porter80]. Bij deze benaderingswijze richt de 
aandacht zich op de mogelijkheden voor een organisatie om zich te onder
scheiden van concurrenten. Een concurrentiestrategie bevat offensieve of 
defensieve maatregelen. Hiertoe zijn drie typen strategieen mogelijk die in 
figuur 6·6 schematisch zijn weergegeven: 

1. Kostenleiderschap. De organisatie streeft naar een situatie waarin men 
als producent tegen de laagste kosten produceert. Deze strategie wordt 
dikwijls gevolgd voor gestandaardiseerde produkten, waarbij een groot 
marktaandeel noodzakelijk is voor de continu1teit. 

2. Differentiatie. De organisatie streeft naar een situatie waarbij men 
unieke, gedifferentieerde produkten en/of diensten voert. Differen
tiatie kan gerealiseerd worden door aanbrengen van variatie in kwali
teit, ontwikkeling van speciale ontwerpen, speciale dienstverlening 
e.d. Het accent in deze strategie ligt op exclusiviteit. 

3. Focus. De organisatie zoekt naar behoeften binnen specifieke marktseg· 
men ten. Vervolgens tracht men deze behoeften te vervullen. Uitgangs· 
punt van deze strategie is dat men verwacht dit efficienter en/of effec
tiever te kunnen doen dan concurrenten. 
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Figuur 6-6: Mogelijke concurrentiestrategieen [Porter80} 

McFarlan en McKenney hebben dit raamwerk van Porter gehanteerd om het 
strategisch belang van informatietechnologie aan te geven. Per concurrentie
strategie geven zij voorbeelden die de strategische waarde van informatie· 
technologie illustreren (zie [McFarlan83a]): 
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1. Kostenleiderschap. 
Informatietechnologie kan van strategische waarde zijn als daardoor 
mogelijk wordt: 

• verlaging van arbeidskosten door vermindering van staf- en pro
duktiepersoneel; 

• beperking van de vaste kosten van produktie-eenheden door een 
betere planning en scheduling; 

• verlaging van o.a. rentekosten door reductie van bijvoorbeeld voor
raden en debiteurensaldi. 

2. Differentiatie. 
Informatietechnologie heeft een strategische waarde als het: 

- een component vormt van een produkt of dienst (zoals de smart
card, gelduitgifte-automaten, e.d.); 

- van invloed is op de doorlooptijd in produktontwikkeling, orderaf
handeling en levertijd (bijv. CAD, CAM, CAL); 

- differentiatie van produkten toestaat naar specifieke klantenwensen 
(bijv. CAD/CAM); 

- een duidelijk zichtbaar hoger serviceniveau aan klanten Ievert, of 
duidelijk beter inspeelt op de informatiebehoeften (zoals de moge
lijkheid tot navraag van orderstatus, produktiestatus e.d.). 

3. Focus. 
Voor organisaties met een focusstrategie biedt informatietechnologie 
strategische waarde indien: 

- daardoor betere identificatie van klantenwensen en gewenste varia
ties in de markt mogelijk zijn (bijv. door analyse van gegevens uit 
databases omtrent verkopen van de bedrijfstak of de organisatie 
zelf); 

- deze organisaties hun informatieprodukten richten op specifieke 
marktsegmenten zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en 
uitgeverijen dat doen. 
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6.3.4 De invloed van IT op produkten/diensten 

Informatietechnologie kan van grote invloed zijn op het produkten-/dien
stenpakket van een organisatie. In het voorafgaande zijn reeds enkele voor
beelden van produkt-/dienstuitbreiding genoemd. Bij toevoeging van waarde 
aan de individuele produkten/diensten speelt chiptechnologie een belangrij
ke rol. Chips/microprocessoren treffen we tegenwoordig aan in wasmachi
nes, auto's, CD-spelers etc. Dergelijke componenten vergroten de functiona
liteit van deze apparaten. Bij dergelijke toepassingen zijn en de informatie
strategie en het produktbeleid relevant. 

Een bekend voorbeeld van de invloed van IT op het dienstenpakket is de al 
eerder genoemde AHS-case. Ook in Nederland zijn er verschillende voorbeel
den van uitbreiding van het dienstenaanbod door toepassing van informa
tietechnologie. Voorbeelden zijn: 

• Intis, dat tot doel heeft de communicatie in de transportwereld te verbe
teren; 

• Odette, waarin nieuwe diensten worden aangeboden voor de automo
bielindustrie; 

• Sagitta, het douanenetwerk voor elektronische afhandeling van douane
documenten; 

• etc. 

6.3.5 Consequenties 

Bij de formulering van een ondernemingsstrategie zal men de mogelijk
heden die informatietechnologie biedt, moeten verkennen. In deze paragraaf 
is aangegeven dat informatietechnologie van strategisch belang kan zijn 
door toe te lichten wat de invloed ervan is op: 

• de omgeving van een organisatie i.e. leveranciers, afnemers, distributeurs 
en concurrenten; 

• de interne bedrijfsprocessen van een organisatie; 
• het produkten-/dienstenpakket van een organisatie. 

In de omgeving van organisaties vormt informatietechnologie een bedreiging 
voor de functie van de tussenpersoon. Organisaties kunnen immers elektro
nisch direct met elkaar communiceren. Binnen organisaties lijkt een soortge
lijke ontwikkeling zich voor te doen. Managers kunnen elektronisch direct 
met elkaar en met ander personeel communiceren. Hierdoor zal de behoefte 
aan intermediaire functies van het middenkader afnemen, (zie [Drucker88]). 
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Het voorgaande maakt duidelijk dat bij de inventarisatie van mogelijkheden 
van IT, niet aileen gekeken kan worden naar de strategische voordelen. 
Vooral bij exteme integratie spelen factoren een rol die het succes daarvan 
be'invloeden (zie bijv. [Cash8S]). Enkele factoren zijn: 

• de bereidheid van medewerkers om de benodigde veranderingen door te 
voeren; 

• kosten voor participanten, zoals de prijs per transactie; 
• de vaststelling van partijen die mogen participeren en de mate van in

vloed van die partijen. 

Ook moet men rekening houden met de strategische kwetsbaarheid van or
ganisaties die kan ontstaan door exteme integratie (zie [McFarlan84]). Zo kan 
een vliegtuigfabrikant in overleg met zijn leveranciers besluiten om CAD
systemen te plaatsen bij die leveranciers en die te koppelen aan het eigen 
CAD-systeem. Voordelen hierbij zijn verkorting van de ontwerptijd, verla
ging van ontwerpkosten, verlaging van de voorraden van onderdelen, etc. 
Voor de leveranciers liggen de voordelen vooral in een gegarandeerde afzet. 
De vliegtuigfabrikant wordt door deze ontwikkeling echter meer afhankelijk 
van zijn leveranciers, waardoor een kwetsbare positie ontstaat. 

In de literatuur wordt nog maar weinig aandacht besteed aan het proactieve 
aspect van informatietechnologie. De voorbeelden die in dit verband steeds 
worden aangehaald zoals de AHS-case zijn niet terecht. De strategie van AHS 
was destijds gericht op vergroting van de interne effectiviteit. Pas achteraf is 
gebleken dat de gekozen oplossing vele concurrentievoordelen had. De AHS
case is derhalve een prima voorbeeld voor wat betreft de mogelijkheden die 
informatietechnologie kan bieden, echter niet voor een ondernemings
strategie die gebaseerd is op een analyse van de strategische mogelijkheden 
van informatietechnologie. 

6.4 Referentiemodellen bij informatiestrategieformulering 

In paragraaf 3.4 is aangegeven dat ISF is onder te verdelen in drie deelfasen, 
namelijk: 

• de deelfase verkenning, gericht op specifieke verkenning; 
• de deelfase ontwerp, gericht op het opstellen van altematieven qua infor

matiebeleid; 
• de deelfase keuze, gericht op de keuze van een informatiestrategie. 
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Elk van deze deelfasen omvat een besluitvormingsproces waarbij referentie
modellen ondersteuning kunnen bieden. In deze paragraaf wordt dit toege
licht. 

6.4.1 Referentiemodellen bij de verkenningsfase van /SF 

In de verkenningsfase van ISF kunnen verschillende typen referentiemodel
len worden gebruikt. Een aantal van de modellen uit de algemene verken
ningsfase (zie hoofdstuk 5) is ook toepasbaar in deze deelfase bij ISF. Een 
voorbeeld van een diagnosemodel dat in deze deelfase gebruikt kan worden is 
het MOS-SWOT-model [Hopstaken88. pag. 82], zie ook 5.6.1. Een diagno
semodel dat specifiek bedoeld is voor ISF is het strategisch vierkant dat is 
weergegeven in figuur 6-7. Dit diagnosemodel is niet alleen bruikbaar in de 
verkenningsfase van ISF, maar zoals zal blijken ook in de antwerp- en de 
keuzefase. Het model wordt hierna kort toegelicht. 
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EXTERN 
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- doelstellingen • beschikbare informatie-

technologie 

Figuur 6-7: Strategisch vierkant 

Het strategisch vierkant is bedoeld voor een snelle doorlichting van een 
organisatie. Het is toepasbaar voor verschillende soorten strategische vraag
stukken. 

In figuur 6-7 zijn de vraagstellingen toegespitst op ISF. Vraagstellingen zijn: 

• Wat moet er? Hoe ontwikkelt zich de omgeving en hoe beYnvloedt dat 
het informatiebeleid? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden is 
onder andere een bedrijfstakanalyse nodig, een concurrentie-analyse, een 
technologie-analyse, etc. 
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• Wat willen wij? Hierbij gaat de aandacht uit naar een analyse van de 
ondernemingsstrategie en -plannen (welke produkten/diensten, markten, 
distributiekanalen, etc.) en Critical Success Factors. 

• Wat kan er? Om deze vraag te beantwoorden zal aandacht besteed moe
ten worden aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatie
technologie zoals nieuwe produkten en diensten, beschikbare standaards, 
ontwikkelingen bij leveranciers van IT, etc. 

• Wat kunnen wij? Met deze vraag wordt getracht inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden en beperkingen van de organisatie op het gebied van 
informatievoorziening en informatietechnologie. Inzicht is nodig in 
bijvoorbeeld de ervaring en deskundigheid van personeel, in de beschik
bare hoeveelheid middelen, gegevens, systemen, etc. 

Antwoorden op de vragen in de kolom 'beleid' geven een basis voor een 
informatiebeleid in een organisatie. Door dit aan te vullen met antwoorden 
in de kolom 'uitvoering' kunnen strategieen worden geformuleerd. Het 
model is dan ook in elke deelfase van ISF te gebruiken als diagnosemodel. 

Ook de Strategic Grid is een bruikbaar diagnosemodel, omdat daarmee in
zicht ontstaat in het belang van informatietechnologie voor een organisatie 
(figuur S-6). 

6.4.2 Referentiernodellen bij de ontwerpfase van ISF 

In de ontwerpfase van ISF staat beleidsvorming centraal. Belangrijk daarbij is 
inzicht te krijgen in de ondernemingsstrategie van een organisatie omdat het 
informatiebeleid daarop aan moet sluiten. Voor deze deelfase van ISF zijn 
verschillende diagnosernodellen bruikbaar. Een voorbeeld daarvan is het 
zojuist besproken strategisch vierkant (figuur 6-7). Andere voorbeelden van 
diagnosemodellen in deze fase zijn de Business Portfolio Matrix [Botter80] en 
de concurrentiestrategieen van Porter (figuur 6-6). Met deze modellen is het 
mogelijk de ondernemingsstrategie van een organisatie te positioneren, 
waardoor inzicht ontstaat in zinvolle alternatieven voor de inzet van infor
matietechnologie. Ook inzicht in concurrentiefactoren (figuur 6-S) kan hier
aan een bijdrage leveren. Met deze inzichten kan worden vastgesteld wat de 
doelstellingen zijn van een organisatie om informatietechnologie te gebrui
ken. Figuur 6-1 toont alternatieven voor de inzet van IT en is dan ook te 
beschouwen als ontwerpmodel voor deze deelfase van ISF. 
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Een nog niet besproken ontwerpmodel is het Strategic Opportunities Frame
work uit [Benjamin84]. In dit model staan twee vragen centraal (zie figuur 6-
8): 

• kan IT een significante verschuiving teweegbrengen in de manier waarop 
onze organisatie zaken doet, zodat concurrentievoordeel kan worden be
haald? 

• moeten we ons als organisatie concentreren op verbetering van de relaties 
met de markt of op verbetering van de interne bedrijfsprocessen? 

Nieuwe produkten/ 
diensten en 
primaire processen 

Bestaande produkten/ 
diensten en primaire 
processen 

Verbetering van de 
concurrentiepositie in 
de markt 

Verbetering van de 
interne bedrijfs
processen 

Figuur 6-8: Strategic Opportunities Framework [Benjamin84] 

De eerste vraag is bedoeld om vast te stellen of men zich moet concentreren 
op toepassing van IT in bestaande produkten/diensten en processen of op 
nieuwe produkten/diensten en processen. Met de tweede vraag moet worden 
aangegeven of men IT wenst te gebruiken voor interne bedrijfsprocessen of 
dat men IT wenst te gebruiken voor verbetering van de positie in de markt. 
Het Strategic Opportunities Framework laat zien dat een IT-toepassing niet 
per definitie gerelateerd hoeft te zijn aan de markt om van strategisch belang 
te zijn. Ook interne verbeteringen kunnen van strategisch belang zijn voor 
een organisatie. 

6.4.3 Referentiemodellen bij de keuzefase van ISF 

Een voorbeeld van een diagnosemodel in deze deelfase van ISF is weer het 
strategisch vierkant, waarbij de antwoorden in de kolom 'uitvoering' een 
basis zijn voor een te volgen strategic. Als het informatiebeleid met name 
gericht is op de verbetering van efficiency en effectiviteit van de bedrijfs
voering (interne relaties), is het waardenketenmodel een bruikbaar diagnose
model (zie figuur 6-4). Indien het informatiebeleid met name gericht is op 
verbetering van de concurrentiepositie (de relatie met de omgeving) is het 
overzicht van concurrentiefactoren (figuur 6-5), aangevuld met de vragenlijst 
van McFarlan een bruikbaar diagnosemodel. Tot slot: indien het informatie-
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beleid gericht is op een meer gei:ntegreerde bedrijfsvoering, dan zijn het 
waardenketenmodel en het waardensysteem bruikbare diagnosemodellen in 
deze deelfase van ISF. 

Voor de keuze van een informatiestrategie zijn verschillende modellen ont
wikkeld, die te beschouwen zijn als ontwerpmodel. In het navolgende wordt 
aandacht besteed aan: 

• de Strategic Information Systems Opportunities Framework [Rackoff85]; 
• de Customer's Resource Life Cycle [Ives84]. 

• SIS Opportunities Framework 

Het Strategic Information Systems (SIS) Opportunities Framework dat door Rack
off, Wiseman en Ullrich is ontwikkeld (zie figuur 6-9) sluit aan op de ideeen 
van onder andere Porter en McFarlan. Dit raamwerk is bedoeld voor de 
identificatie van strategische informatiesystemen, waarmee alternatieven 
voor een informatiestrategie kunnen worden gegenereerd. In het model 
wordt onderscheid gemaakt naar een vijftal strategische koersen die een 
organisatie kan varen, die zowel offensief als defensief van aard kunnen zijn 
(zie ook [Wiseman85]): 

• differentiatie: voordeel kan worden behaald door een gedifferentieerd 
aanbod van produkten en diensten aan te bieden, die zich onderscheiden 
van concurrenten of die de voordelen van het gedifferentieerde aanbod 
van concurrenten beperken; 

• kosten: voordeel kan worden behaald door de kosten voor de eigen 
organisatie, leveranciers of afnemers te verlagen of door die van de con
currentie te verhogen; 

• produkt- of procesinnovatie, waardoor wijzigingen optreden in de manier 
waarop zaken in de bedrijfstak worden afgehandeld; 

• groei: voordeel kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door geografische of 
volume-expansie; 

• samenwerking: voordeel kan worden behaald door bijvoorbeeld joint 
ventures op te zetten, te fuseren of bedrijven over te nemen. 
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Leverancier 

Differentiatie 

STRATECISCH£ Kosten 

KOERS; 
lnnovatie 

VOORDEEL DOOR: 

Groei 

Samenwerking 

STRATECISCH DOEL; 

CER/CHT OP: 

Klant Concurrent 

Figuur 6-9: SIS Opportunities Framework [Rackof{BS] 

Elk van de strategische koersen kan worden toegepast op leveranciers, afne
mers en concurrenten. Het raamwerk dat hierdoor ontstaat kan worden 
gebruikt om samen met management voor elke eel uit de matrix ideeen te 
genereren voor strategische toepassingen. Hierdoor wordt volgens Rackoff 
c.s. een relatie gelegd tussen de ondernemingsstrategie en de informatiestra
tegie van een organisatie. Door identificatie van strategische toepassingen 
kan de ondernemingsstrategie worden ondersteund, maar kan eveneens blij
ken dat de koers moet worden bijgestuurd. Een van de opmerkelijke bevin
dingen van Rackoff is dat het zinvol is gebleken om bij dit proces expliciet 
informatiekundig personeel te betrekken. Doorgaans hebben zij beter zicht 
op de mogelijkheden van informatietechnologie en zijn zij beter in staat om 
voorstellen te beoordelen op (technische) haalbaarheid. Deze bevindingen 
komen overeen met die uit [Beath86], waarin soortgelijke ervaringen worden 
genoemd. · 

• Customer's Resource Life Cycle 

Een andere manier om te komen tot een informatiestrategie is de Customer's 
Resource Life Cycle (afgekort: CRLC). Dit model is toepasbaar indien het 
informatiebeleid is gericht op verbetering van de relatie met de afnemers van 
een organisatie. Het model beschouwt een organisatie primair als leverancier 
van produkten en diensten aan afnemers en geeft alternatieven om na te 
gaan hoe de relatie met afnemers kan worden verbeterd, gebruik makend 
van informatietechnologie. Het model is met name bruikbaar, indien een 
organisatie heeft gekozen voor de differentiatiestrategie (zie bijv. [Porter80]). 
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Uitgangspunt van bet model is dat de produkten die afnemers van een orga
nisatie afnemen een bepaalde levenscyclus doorlopen. Gedurende die levens
cyclus wordt door afnemers veel tijd en inspanning besteed aan bet produkt. 
Als leveranciers in staat zijn hun afnemers te ondersteunen bij dat proces, 
ontstaat differentiatie in dienstverlening ten opzichte van concurrenten. Ives 
en Learmonth onderkennen 13 stappen in de levenscyclus van produkten. 
In hoofdlijnen gaat bet achtereenvolgens om vaststelling van de behoefte 
aan een produkt, werving van produkten, gebruik en operationeel beheer en 
uiteindelijk verwijdering van een produkt, zie figuur 6-10. 

ALGEMENE STAPPEN IN DE CUSTOMER'S VOORBEELDEN VAN IT-

INDELING RESOURCE LIFE CYCLE TOEPASSINGEN 

I VASTSTHLEN 1.Vaststellen van behoeften -system en om bijv. vrachtwagens 
BEHOEFTEN (kwantitatief} en vliegtuigen te configureren 

2.Specificeren van eisen -idem 

II WERVEN 3.Selecteren van een leverancier vliegt u igreserve ring ss yste men 
4.Bestellen van een hoeveelheid - order-entry in de AHS-case 

produkten 
5.Betalen (uitbreiden krediet of - betaalautomaten in bijv. winkels 

overdragen van geld) en benzinestations 
6.0ntvangen (in bezit nemen) elektronisch verzenden door !eve-

randers van software naar klanten 
7 .Testen en accepteren - beoordelingssysteem voor krediet-

acceptatie in bijv. banken 

Ill OPERATIO- S.lntegreren in de aanwezige 
NEEL voorraad 
BEHEER/ 9.Toezien op adequaat gebruik - signaleringssystemen voor onder-
GEBRUIK houd en storingen in bijv. auto's 

1 O.Opwaarderen van het produkt 
(bijv. uitbreiding/aanpassing) 

11 .Repareren, indien storingen onderhoudsnetwerken voor 
optreden computerconfiguraties 

IIV VERWI)DEREN 12.Verwijderen of retourneren 
1 3.Verantwoorden van het gebruik 

Figuur 6-10: Customer's Resource Life Cycle [Ives84] 

Door elke stap te analyseren en per stap ideeen voor toepassingen te gene
reren, ontstaat inzicht in mogelijke strategische systemen. In figuur 6-10 zijn 
in de laatste kolom enkele voorbeelden weergegeven van strategische syste
men per fase. Door inventarisatie van de mogelijkheden van strategische 
system en kunnen alternatieven worden gegenereerd voor een informatiestra
tegie. Vanuit deze gedachtengang kunnen strategieen worden geformuleerd, 
gericht op een of meer van de stappen uit de CRLC. 
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6.5 Samenvatting hoofdstuk 6 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van 
de informatietechnologie. Deze ontwikkelingen zijn in de afgelopen decen
nia van invloed geweest op de overwegingen die organisaties hebben gehan
teerd bij gebruik van informatietechnologie. De hedendaagse tendens laat 
zien dat concurrentievoordeel en integratie van de bedrijfsvoering in de 
toekomst steeds doorslaggevender worden bij beslissingen over de informa
tievoorziening binnen organisaties. Dergelijke beslissingen vereisen visie bij 
management omtrent de plaats van de organisatie in haar omgeving. Daarbij 
is het van belang dat organisaties zich bij de planning van de interne infor
matievoorziening meer gaan rich ten op integra tie daarvan met de omgeving. 
Om dit te realiseren moeten methoden voor informatieplanning op dit punt 
worden uitgebreid. 

Het proactieve aspect van informatietechnologie wordt steeds belangrijker 
bij strategieformulering. Bij de formulering van ondernemingsstrategieen zal 
naast inzicht in markt, politiek, economie, interne ontwikkelingen e.d., 
eveneens inzicht nodig zijn in ontwikkelingen op het gebied van de infor
matietechnologieen. De inpassing van dergelijke technologieen in een be
staande technische infrastructuur vereist afstemming met de reeds gei:mple
menteerde informatietechnologieen. 

In de verschillende deelfasen van ISF kunnen verschillende referentiemodel
len worden gebruikt. In figuur 6-11 is een overzicht gegeven van referen
tiemodellen die in deze paragraaf genoemd zijn en toegepast kunnen wor
den bij informatiestrategieformulering. Opgemerkt wordt dat dit geen 
volledig overzicht is. Ongetwijfeld zijn er in de literatuur meer modellen 
beschreven die in figuur 6-11 gepositioneerd kunnen worden. In het over
zicht zijn alleen die referentiemodellen opgenomen die in dit boek zijn 
genoemd en toegelicht. 
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TYPE REFERENTIEMODEL 
DIAGNOSE· OIITWI-- llEUZI· 

MODIL MODIL MODEL 

Verkenning 
- MOS-SWOT·model - Proactieve/reactleve 

[Hopstaktm88, pag. 82] benadering (6-2/6-3) 

I (onderzoek - Situationele factoren (5-5) 
• Strategic Cnd (5~6) situatie) 
- Strategisch vierkcmt {6-7} 

On twerp 
· Strategisch vierkant (6-7) • Alternatieven voor de inzet 

s • Business Portfolio Matrix informatietechnologie (6-1) 
(bepaal infor- [Sotter80] - Strategic Opportunities 

matiebeleid) 
- Concurrentiefactoren (6-S} framework {6-8) 
- Concurrentiestrategieen (6-6) 

F Keuze - S.trategfsch vierkant {6·7) • SIS Opportunities Framework 

(bepaal infor-
- Waardenketen (6·4) (6-9) 
- Concvrrentiefactoren {6·5) Customer's Resource life 

matlestrategit:) Cycle (6·10) 

Figuur 6-11: Voorbeelden van referentiemodellen bij /SF 

Uit bet overzicbt valt op dat voor zover bekend in de literatuur geen keuze
modellen zijn bescbreven die ISF ondersteunen. Er zijn blijkbaar geen mo
dellen waarin algemene uitspraken worden gedaan over welk informatiebe
leid of welke informatiestrategie bet beste past in een bepaalde situatie, zoals 
dat bijvoorbeeld wei is gedaan voor ondernemingsstrategieen (zie bijvoor
beeld bet in subparagraaf 5.5.6 besproken werk van Maidique en Hayes over 
succes factoren in bigb-tecbbedrijven en bet werk van Peters en Waterman 
[Peters82]). De referentiemodellen die in dit boofdstuk zijn besproken, lijken 
in veel opzicbten op elkaar. Dat komt doordat veel auteurs bet werk van 
Porter en McFarlan als uitgangspunt kiezen voor de formulering van infor
matiestrategieen. 





Hoofdstuk 

7 INFORMATIEPLANNING 
--------------------------------------~ 

7.1 Inleiding 

Informatieplanning is bet besluitvormingsproces waarmee management 
actieplannen opstelt voor verdere ontwikkeling van de informatievoorzie
ning in een organisatie. Als na een verkenning is gebleken dat informatie-

, planning bet beste alternatief is, dan kunnen in dat proces opnieuw drie 
fasen worden onderkend (zie paragraaf 3.5): 

• verkenning: verken de situatie met bet oog op informatieplanning; 
• on twerp: stel structuren op voor de missies van de informatievoorziening; 
• keuze: formuleer een actieplan om de gewenste toekomstige structuren te 

realiseren. 

Wat betreft missies heeft men de keuze om structuren en actieplannen op te 
stellen voor toepassingen, middelen en dienstverlening. Dit is scbematiscb 
nog eens weergegeven in figuur 7-1. Actieplannen, gericbt op middelen en 
dienstverlening worden in de praktijk aangeduid met automatiseringsplannen, 
terwijl actieplannen gericbt op toepassingen meestal informatieplannen 
worden genoemd. In dit boek wordt dit onderscbeid niet gemaakt. Wei 
wordt onderkend dat informatieplannen verscbillende accenten kunnen 
bebben voor wat betreft missies en aspecten van die missies. 
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MISSIES 
TOEPAS-

MIDDELEN 
DIENST-

SING EN VERLENING 

I 
p VERKENNING 

-
F 

: Bestemming paragraaf paragraaf paragraaf ONT- :------------
: Uitrusting 

A WERP ~------------
7.2 7.3 7.4 : Realisatie 

s 
E KEUZE 
N 

Figuur 7-1: Afbakening van het onderwerp van dit hoofdstuk 

Zoals opgemerkt kan men kiezen voor een of meer missies. Aile drie missies 
zullen nooit op eenzelfde moment evenveel aandacht eisen van manage
ment. Zo kan de ene organisatie behoefte hebben aan planning gericht op 
toepassingen en een andere organisatie behoefte · hebben aan planning 
gericht op middelen of dienstverlening. Binnen een organisatie varH!ren de 
behoeften eveneens in de tijd. Zo kan het ene jaar de missie toepassingen 
centraal staan en een jaar later een andere missie. Dit wordt onder andere be
invloed door situationele factoren. Met een verkenningsfase zoals in hoofd
stuk 5 is toegelicht, kan worden vastgesteld waar de behoeften precies liggen. 

Overigens is in hoofdstuk 2 reeds aangegeven dat planning gericht op een 
van de missies vrijwel altijd repercussies heeft voor de andere missies. Deze 
repercussies moeten in ogenschouw worden genomen alvorens een plan 
goed te keuren. Dit betekent dat men zich tijdens informatieplanning in een 
organisatie weliswaar kan concentreren op een missie of een aspect daarvan, 
maar dat de andere missies op zijn minst marginaal getoetst moeten worden. 

Hetzelfde geldt voor de aandacht die tijdens informatieplanning uitgaat naar 
ofwel bestemmingsvraagstukken, ofwel uitrustingsvraagstukken ofwel reali
satievraagstukken (zie ook paragraaf 2.5). Ook hiervoor geldt dat men de niet 
centraal gestelde vraagstukken niet geheel buiten beschouwing kan Iaten. In 
de praktijk blijkt dat dit helaas wei gebeurt. Men 'zoomt' als het ware in op 
slechts een eel uit de matrix van bijvoorbeeld figuur 3-7, men ontwikkelt 
structuren voor dat onderwerp en stelt daarvoor actieplannen op zonder de 
andere cellen uit de matrix te toetsen. Ondanks het feit dat gelntegreerde 
informatievoorziening essentieel is voor veel organisaties, worden de structu-
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ren en plannen voor verschillende missies om dat te realiseren niet of nau
welijks op elkaar afgestemd. 

Dit laatstgenoemde wordt mede veroorzaakt doordat de methoden voor in
formatieplanning overwegend de nadruk leggen op de missie toepassingen. 
Aan middelen en dienstverlening besteden zij aanmerkelijk minder of zelfs 
geen aandacht. Qua type vraagstuk ligt de nadruk van methoden verder op 
het bestemmingsvraagstuk. Voor strategische uitrustings- en realisatievraag
stukken bieden de methoden weinig tot geen ondersteuning. Concreet 
betekent dit dat bij de huidige methoden voor informatieplanning een te 
eenzijdig accent wordt gelegd op de totstandkoming van een toepassingen
architectuur en op een actieplan voor realisatie daarvan. 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat informatieplanning omvat. Daarbij 
wordt het principe gehanteerd dat informatieplanning geconcentreerd kan 
zijn op de missie toepassingen, middelen of dienstverlening. Voor elk van 
deze typen informatieplanning wordt in respectievelijk paragraaf 7.2, 7.3 en 
7.4 toegelicht waarom het belangrijk is om hieraan vanuit de optiek van 
management aandacht te besteden en daar plannen voor op te stellen. Per 
type informatieplanning wordt eveneens aangegeven welke fasen daarbij 
onderkend worden. In paragraaf 7.5 volgt een inventarisatie van referentie
modellen die ondersteuning kunnen bieden in elk van de fasen. 

7.2 Toepassingen 

Vanuit de optiek van management is het in eerste instantie noodzakelijk om 
de bedoeling van toepassingen aan te geven. Hiermee geeft men onder ande
re aan welke toepassingsgebieden, entiteittypen en relaties daartussen be
langrijk zijn voor de bedrijfsvoering. Hiertoe worden verschillende structu
ren ontworpen, die tezamen worden aangeduid als toepassingen-architectuur. 
Er wordt op gewezen dat de term 'toepassingen' hier een bredere betekenis 
heeft dan in de praktijk, waar met toepassingen vaak (geautomatiseerde) 
applicaties worden bedoeld. 

In deze paragraaf wordt toegelicht waar informatieplanning, gericht op toe
passingen, betrekking op heeft. Achtereenvolgens komt aan de orde: 

• het belang van organisaties om te beschikken over een toepassingen
architectuur (7 .2.1 ); 

• de verkenningsfase (7 .2.2); 
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• de ontwerpfase: uit welke stappen bestaat de totstandkoming van een 
toepassingen-architectuur (7 .2.3); 

• de keuzefase: uit welke stappen bestaat de formulering van een actieplan 
(7.2.4). 

7.2.1 Waarom een toepassingen-architectuur 

Uit praktijkonderzoek is gebleken dat de aanleiding voor informatieplanning 
vaak wordt gevormd door integratieproblematiek bij toepassingen (zie bij
voorbeeld [Mantz90] en [Theeuwes87]). Toepassingen blijken vaak slecht op 
elkaar aan te sluiten. De oorzaak hiervan is dat men bij de ontwikkeling van 
een toepassing te weinig rekening heeft gehouden met mogelijke interfaces 
naar andere toepassingen. Dit wordt kort toegelicht. 

Informatievoorziening is bedoeld ter ondersteuning van bedrijfsprocessen. 
Binnen die bedrijfsprocessen wordt vaak gebruik gemaakt van dezelfde gege
vens. Er bestaan daardoor informatie-relaties tussen bedrijfsprocessen. Het 
proces 'orderacceptatie' Ievert bijvoorbeeld 'geaccepteerde orders' als output. 
Deze output is een belangrijke input, onder andere bij het proces 'produktie
planning', maar ook bij het proces 'opstellen van facturen'. Het is dan ook 
gewenst dat verschillende bedrijfsprocessen in organisaties gebruik maken 
van dezelfde gegevens. In 2.3.2 is reeds aangegeven dat het juist van belang 
is architecturen te ontwikkelen voor die toepassingen die gemeenschappelijk 
gebruikt worden in een organisatie. Daarmee kunnen afspraken worden vast
gelegd die nodig zijn vanwege het gemeenschappelijk gebruik. Bij de ontwik
keling van met name geautomatiseerde toepassingen (applicaties) is het 
belangrijk dat men dezelfde gegevensdefinities hanteert bij verschillende 
processen. Een voorbeeld hiervan betreft voorraden. Daarbij kan het gaan 
om de fysieke voorraad, veiligheidsvoorraad, economische voorraad, etc. 
Indien afstemming van gegevensdefinities bij de verschillende processen 
achterwege blijft, dan kan dat leiden tot verwarring en inconsistente gege
vensverzamelingen. 

Voor een toepassingen-architectuur is het noodzakelijk de samenhang in een 
organisatie te kennen tussen bedrijfsprocessen en bedrijfsgegevens. Die 
samenhang is van invloed op de mate van integratie tussen toepassingsge
bieden. Overigens hoeft dit niet uitsluitend de samenhang tussen interne 
bedrijfsprocessen te betreffen. Als een organisatie behoefte heeft en moge
lijkheden ziet voor verbetering van de informatie-uitwisseling met andere 
organisaties, dan zal ook de interactie met bedrijfsprocessen van andere 
organisaties onderwerp van studie zijn. 
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Integratie is ook een belangrijke voorwaarde voor een beheersbare ontwik
keling van toepassingen. De opdeling in deelsystemen maakt kleinere auto
matiseringsprojecten mogelijk. In het verleden is gebleken dat men vaak vele 
jaren moest wachten op de oplevering van omvangrijke en veelomvattende 
systemen. Uit de eerder genoemde praktijkonderzoeken van Mantz en 
Theeuwes is tevens gebleken dat een andere belangrijke aanleiding voor 
informatieplanning wordt gevormd door een slechte afstemming van sys
teemontwikkeling op de ondernemingsdoelstellingen. Management van 
organisaties vraagt zich daarbij af of de prioriteiten van automatisering wei 
aansluiten bij de strategie van de organisatie. 

Door deze aanleidingen wordt de noodzaak duidelijk voor management om 
te beschikken over een visie op de informatievoorziening. De basis daarvoor 
zijn consistente structuren van de informatievoorziening, gebaseerd op de 
ondememingsstrategie voor de komende 4-6 jaar. Deze visie moet een beeld 
geven van de gewenste toepassingen in een organisatie (aldan niet geauto
matiseerd), de gewenste gegevensbestanden en de relaties daartussen. 

Samengevat is een toepassingen-architectuur een belangrijk middel om te 
komen tot een consistente inrichting van toepassingen in een organisatie. 
Het geeft een beschrijving van de benodigde toepassingen in een organisatie 
en een beschrijving van de samenhang daartussen. Het doel daarvan in het 
kader van informatieplanning is uiteindelijk om aan te kunnen geven in 
welke volgorde en met welke prioriteit de ge'identificeerde tqepassingen 
verbeterd of ontwikkeld moeten worden. Het vormt een basis voor de reali
satie van projecten (migratiepad). De doelstellingen van een toepassingen
architectuur zijn: 

• mogelijk maken van integratie van toepassingsgebieden en gegevensver
zamelingen, omdat verbrokkeling tot chaos leidt ('eilanden van automa
tisering'); 

• mogelijk maken van decompositie van toepassingsgebieden, waardoor 
complexiteit vermeden wordt; 

• mogelijk maken van een zinvolle besluitvorming wat volgorde en priori
teit van ontwikkeling van toepassingsgebieden betreft; 

• mogelijk maken van beheersbare projecten voor de realisatie van (geau
tomatiseerde) toepassingsgebieden. 
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7.2.2 Verkenning 

Bij de verkenning voor de missie toepassingen is het belangrijk vast te 
stellen welke bedrijfsonderdelen betrokken moeten worden. Een toepassin
gen-architectuur is immers met name nodig voor die bedrijfsonderdelen, 
die veel relaties met elkaar hebben. Onderdelen die vrijwel geheel zelfstan
dig werken en hun eigen gegevens en toepassingen hebben, hoeven niet bij 
de studie te worden betrokken. Zij hebben immers geen gemeenschappelij
ke elementen waarover afspraken nodig zijn. Overigens is het vaak moeilijk 
om in een vroeg stadium vast te stellen of bedrijfsonderdelen al dan niet 
ge1soleerd werken. Daarom worden vaak voor de zekerheid aile bedrijfson
derdelen bij de studie betrokken. Pas achteraf komt men dan tot de consta
tering dat er onderdelen ge1soleerd werken of kunnen werken. 

Nadat is vastgesteld welke bedrijfsonderdelen bij de studie betrokken wor
den, dient te worden bepaald welke personen bij de studie betrokken moe
ten worden en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de betrok
kenen hebben. Vervolgens kan een werkplan worden gemaakt voor de ont
werpfase en voor de keuzefase. Aan het eind van de verkenningsfase moe
ten aile betrokkenen op de hoogte zijn van de bedoeling van de studie en 
van de bijdragen die van hen worden verwacht. 

7.2.3 Ontwerpen van een toepassingen-architectuur 

In deze subparagraaf wordt ingegaan op de marrier hoe een toepassingen
architectuur tijdens informatieplanning opgesteld kan worden. Daarvan 
worden de hoofdlijnen aangegeven, afgeleid van enkele veel gebruikte 
methoden voor informatieplanning volgens de ontwikkelstrategie, zoals 
ISP en ISS. In grote lijnen verloopt de totstandkoming van een toepassin
gen-architectuur in de volgende stappen: 

1. inventariseer de bedrijfsprocessen van een organisatie; 
2. inventariseer de informatiebehoeften bij die bedrijfsprocessen; 
3. analyseer de informatiestromen; 
4. baken toepassingsgebieden af (decompositie). 

1. Inventarisatie bedrijfsprocessen 
Allereerst wordt gei"nventariseerd welke'bedrijfsprocessen in een organisatie 
worden uitgevoerd, c.q. welke bedrijfsprocessen het management van een 
organisatie wenst te onderkennen bij de informatieplanstudie. Dat kunnen 
processen zijn die nu nog niet worden uitgevoerd, maar wellicht in de toe
komst uitgevoerd zuUen worden. Voor deze stap worden door methoden 
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verschillende technieken gebruikt. Veel gebruikte uitgangspunten daarvoor 
zijn bedrijfsfuncties en bedrijfsmiddelen, waarvan de life-cycle wordt bestu
deerd. Bij functiedecompositie gaat men na welke bedrijfsfuncties te onder
kennen zijn in een organisatie. Voorbeelden daarvan zijn produktie, ver
koop en personeelbeheer. Door het verloop van zo'n functie van het begin 
tot het eind te doorlopen kunnen bedrijfsprocessen worden vastgesteld. 
Functiedecompositie wordt bijvoorbeeld toegepast bij de methode ISP. 

Een andere techniek, die onder andere wordt toegepast bij de methoden 
BSP en ISS, is te kijken naar de belangrijkste bedrijfsmiddelen van een 
organisatie, zoals bepaalde produkten/diensten, financH~n, personeel en 
faciliteiten/capaciteiten. Door per bedrijfsmiddel na te gaan wat de life
cycle is, ontstaat een beeld van de bedrijfsprocessen van een organisatie. In 
de life-cycle wordt een aantal typen processen onderkend [IBM84]: 

• planningsprocessen: het gaat hierbij om zaken als de vaststelling van doel
stellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor bedrijfsmiddelen 
en de formulering van plannen om een en ander te realiseren; 

• verwervingsprocessen: hierbij gaat het om de acquisitie van onder andere 
bedrijfsmiddelen die nodig zijn om de plannen uit te kunnen voeren; 

• uitvoerende processen, nodig voor de realisatie/uitvoering van gemaakte 
plannen; 

• beeindigingsprocessen, voor aflevering, vemietiging e.d. van bijvoorbeeld 
bedrijfsmiddelen. 

Voorbeelden van bedrijfsprocessen die op deze wijze worden vastgesteld 
zijn opgenomen in figuur 7-2. Overigens zijn er verschillende varianten op 
het life-cycle model. De essentie daarvan is dezelfde, maar de procestypen 
worden anders benoemd of meer of minder gedetailleerd. 
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Figuur 7-2: Voorbeelden van bedrijfsprocessen in de life-cycle 

2. Inventarisatie informatiebehoeften 
Nadat de bedrijfsprocessen zijn vastgesteld en door management zijn geac
cordeerd, worden informatiebehoeften ge'inventariseerd. Door manage
ment wordt een aantal medewerkers uit de organisatie geselecteerd die 
inzicht hebben in het verloop van bedrijfsprocessen. Deze medewerkers 
zijn doorgaans afkomstig uit het hoger en midden management. Tijdens 
interviews wordt deze medewerkers gevraagd aan te geven welke informa
tiebehoeften er bestaan bij de bedrijfsprocessen, waar zij nu en/of in de 
toekomst bij betrokken zijn. Voor interviews worden eveneens verschillen
de technieken gebruikt. Bij sommige methoden organiseert men individue
le interviews, bij andere methoden worden groepsinterviews georganiseerd. 

3. Analyse van informatiestromen 
De informatiebehoeften die tijdens de interviews naar voren komen, zijn 
vooralsnog ongestructureerd. Omdat de genoemde informatiebehoeften de 
visies van de ge'interviewde weergeven en vaak geen 'echte' gegevens zijn, 
wordt ook wel gesproken van 'data views': de manier waarop de gebruiker 
zijn informatiebehoeften bij de uitvoering van een proces benoemt. Dit 
kan een combinatie van gegevens zijn, zoals een overzicht dat is samenge
steld uit kenmerken van verschillende gegevensklassen. Een voorbeeld van 
zo'n data view is een 'positiestaat', waarop staat aangegeven wat de finan
ciele positie is van een client bij een bank. De meest logische stap na de 
interviews is dan ook structurering van alle genoemde 'data views' die 
tijdens de interviews naar voren zijn gekomen. Na structurering van de 
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'data views' moet er een conceptueel gegevensmodel ontstaan, waarin 
entiteittypen zijn onderkend. 

Door de analyse van de interviews wordt duidelijk welke entiteittypen 
nodig zijn bij een bedrijfsproces. Tevens is duidelijk geworden door welke 
bedrijfsprocessen entiteiten van een bepaald type gecreeerd worden. Met 
dit inzicbt kunnen de informatiestromen in een organisatie in kaart wor
den gebracbt. De meeste metboden gebruiken biervoor een zogenaamde 
c/u-matrix (zie bijvoorbeeld figuur 7-3), waarvan de oorsprong bij BSP ligt 
[IBM84]. 

ENTITEITTYPEN 
c 
!! 
Q. 

"' .g 
t! -""-Ill - ~ :::t 

~ Ill c .! -o -o .. .. 0 

::! '"' 0 0 0:. 
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• ******** • 

8 
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F ******** I • Accepteren/verwerken van orders u u c/u u • 0 ******** c 
I 

Beheren van de klantenportefeurlle c/u I u 

ll_E··· - = ~ 

Figuur 7-3: Voorbeeld van een deel uit een informatiestromenmodel 
(c/u-matrix) 

. . 
: . . . . 

= 

In de cellen van een c/u-matrix wordt aangegeven of een proces bepaalde 
gegevens van een entiteittype gebruikt, of dat een proces bepaalde gege
vens van een entiteittype creeert. Bij de interviews beeft een ge'interviewde 
bijvoorbeeld gezegd beboefte te bebben aan 'klantgegevens' bij bet proces 
'accepteren verwerken van orders'. In de matrix leidt dit tot een 'u' (af
komstig van bet Engelse woord use) wat aangeeft dat bet proces 'accepte
ren/verwerken van orders' gegevens van bet entiteittype 'klant' wenst te 
gebruiken. De 'c' in de matrix (afkomstig van bet Engelse create) geeft aan 
dat een proces gegevens van een entiteittype creeert. Bij bet proces 'wer
ven/bezoeken van klanten/prospects' kunnen bijvoorbeeld gegevens wor
den toegevoegd van bet entiteittype 'klant', indien bet een nieuwe klant 
betreft. Daarnaast kan bet proces 'beberen van de klantenportefeuille', 
klantgegevens wijzigen, bijvoorbeeld als een klant verbuist. Ook dit wordt 
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in de matrix aangegeven met een 'c' in de betreffende eel. Een proces kan 
tenslotte zowel een bepaald type gegeven gebruiken (u) als creeren (c). 

De matrix geeft een overzicht van de relatie tussen bedrijfsprocessen en 
benodigde gegevens, twee belangrijke componenten van een informatiesys
teem. Een compleet ingevulde matrix geeft een overzicht van de informa
tiestromen in een organisatie. Een figuur als figuur 7-3 wordt dan ook een 
informatiestromenmodel genoemd. Het informatiestromenmodel geeft een 
overzicht van wat we in hoofdstuk I het 'informatiesysteem in brede bete
kenis' hebben genoemd. 

4; Decompositie 
Er is nu een beeld ontstaan van de bedrijfsprocessen in een organisatie en 
de informatiestromen daartussen en van de entiteittypen en de relaties 
daartussen (conceptueel gegevensmodel). Dit totale beeld moet nu zodanig 
worden opgedeeld in toepassingsgebieden, dat een consistente en beheers
bare ontwikkeling mogelijk wordt. Deze opdeling moet resulteren in clus
ters van bedrijfsprocessen en entiteittypen, waarvan per cluster de functio
nele en prestatie-eisen moeten worden aangeven. Elke cluster kan worden 
beschouwd als toepassingsgebied. 

Een voorbeeld van een architectuur van toepassingsgebieden is weergege
ven in figuur 7-4. Van elk toepassingsgebied kan worden aangegeven welke 
bedrijfsprocessen primair worden ondersteund, en voor welke entiteittypen 
een toepassingsgebied verantwootdelijk is. Zo ondersteunt het toepassings
gebied 'verkoop' in figuur 7-4 bijvoorbeeld de bedrijfsprocessen 3.1 tot en 
met 3.5 en is dat toepassingsgebied verantwoordelijk voor de vastlegging 
van gegevens over de entiteittypen 3A tot en met 3E. 
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1.1 Op-/bijstellen van verkoopprognoses 
1.2 0[>·/bijstellen van marketingplan 
1.3 Voorbereiden van marketingacties 
1.4 Uitvoeren van marketingacties 
1.5 Op-/bljstellen klantenbeleid 

2.1 Werven/bezoeken van klanten/prospects 
2.2 Voorlichten van klanten/prospects 
2.3 Verzorgen van cursussen voor klan 
2.4 Behandelen van klachten 
2.5 Beheren van de klantenportefeume 

3.1 Uitbrengen van verkoopoffertes 
3.2 Beheren van de offe<teportefeuille 
3.3 Accepteren/verwerken van orders 
3.4 Beheren van de orderportefeullle 
3.5 Analyseren van verkoopresultaten 

4.1 Op-/bljstellen produkten-/dlenstenbeleld 
4.1 Op~/bijstellen van kwaliteitseisen 

van produkten en diensten 
4.3 Bewaken van de kwaliteit 
4.4 Beheren van het produktenas.sortiment 

ENTITEITTYPEN 

Figuur 7-4: Een voorbeeld van een architectuur van toepassingsgebieden 

Bij de bestudering van figuur 7-4 zal men zich de vraag stellen hoe de clus
ters zijn ontstaan c.q. welke criteria gebruikt zijn om bedrijfsprocessen en 
entiteittypen op deze wijze samen te voegen tot toepassingsgebieden. De 
opdeling van een informatiestromenmodel (met bijbehorende proces- en 
gegevensmodellen) in toepassingsgebieden wordt decompositie genoemd. 
Bemelmans stelt dat het vraagstuk van decompositie wellicht het meest 
moeilijke onderdeel is van het ontwerp van een toepassingen-architectuur, 
aangezien daarvoor in de theorie en in de praktijk weinig aanzetten be
staan [Bemelmans87, pag. 89 en 96]. 

De opdeling van de totale informatievoorziening van een organisatie in 
hanteerbare toepassingsgebieden is een keuzevraagstuk, waarbij in principe 
diverse varianten mogelijk zijn. De huidige methoden voor informatieplan
ning behandelen dit vraagstuk doorgaans niet volgens dit principe. Gebruik 
makend van deze methoden komt meestal slechts een alternatief tot stand, 
afhankelijk van het criterium dat wordt gehanteerd bij een methode. Het 
management kan dan nog op grond van haar inzichten enkele wijzigingen 
aanbrengen in de opgestelde architectuur. Voor criteria die gebruikt wor-
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den voor decompositie wordt verwezen naar onder andere [Parnas72], 
[Yourdon79], [Martin82], [Blokdijk82], [Blokdijk87] en [Pels88]. 

7.2.4 Opstellen actieplan 

Indien een toepassingen-architectuur tot stand is gekomen, moet een actie
plan worden opgesteld om dit te realiseren. De architectuur beschrijft 
immers de gewenste informatievoorziening voor de komende 3 a 5 jaar. De 
totstandkoming van een actieplan verloopt in grote lijnen in de volgende 
stappen: 

1. stel de verantwoordelijkheden vast voor de toekomstige toepassings
gebieden in de organisatie; 

2. definieer projectvoorstellen voor realisatie van de gewenste toepas
singsgebieden; 

3. inventariseer de beschikbare middelen voor realisatie van de nodige 
veranderingen; 

4. stel prioriteiten vast voor projectvoorstellen; 
5. stel actieplan op. 

1. Verantwoordelijkheden voor toepassingsgebieden 
Toepassingsgebieden moeten worden ingepast in de organisatie. Doorgaans 
wordt hiervoor de organisatiestructuur als uitgangspunt genomen. Er dient 
bijvoorbeeld te worden vastgesteld wie (welke organisatorische functie, 
afdeling, locatie) in de toekomst verantwoordelijk is voor de gegevensvast
legging van een entiteittype en wie gegevens mag inzien en wijzigen. Even
eens wordt hierbij aangegeven wie in de toekomst verantwoordelijk/betrok
ken is bij de uitvoering van bedrijfsprocessen. Door een dergelijke analyse 
ontstaat tevens inzicht in de organisatie-onderdelen, die in de toekomst 
betrokken moeten worden bij de verdere ontwikkeling van toepassingsge
bieden. 

2. Definieer projectvoorstellen 
Om de gewenste situatie te bereiken moeten veranderingen plaatsvinden. 
Bij vrijwel alle methoden voor informatieplanning worden daartoe project
voorstellen gedefinieerd. De projecten hebben overigens niet altijd betrek
king op de gewenste toepassingen. Er kunnen ook projecten worden gedefi
nieerd die betrekking hebben op de missies middelen en dienstverlening of 
op de organisatie zelf. Dit is uiteraard afhankelijk van de bevindingen uit 
de voorgaande stappen. Bij projectvoorstellen wordt onder andere aangege
ven wat het doel is van het project, wie uit de organisatie verantwoordelijk 
is voor het project, wie erbij betrokken moet worden, wanneer het project 
afgerond moet zijn en wat de verwachte kosten/opbrengsten zijn. 
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3. Inventarisatie van middelen 
Om te kunnen beoordelen of de projectvoorstellen uitgevoerd kunnen wor
den en door wie, is een inventarisatie nodig van beschikbare middelen. Er 
moet bijvoorbeeld bestudeerd worden: 

• of men beschikt over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve personele 
middelen om de projecten te realiseren; 

• of men beschikt over voldoende financH~le middelen; 
• of de informatietechnologische middelen kwalitatief en kwantitatief 

voldoende zijn om de toekomstige functionele en prestatie-eisen van 
toepassingsgebieden te kunnen verwezenlijken. 

Afstemming met de missies middelen en dienstverlening is hier derhalve 
noodzakelijk. De inzichten die tijdens deze stap worden opgedaan zijn dik
wijls aanleiding voor de definiering van nieuwe projecten voor de missies 
middelen en dienstverlening. Ook kan men tijdens deze stap strategische 
uitspraken doen over uitrustings- en realisatievraagstukken bij de missie 
toepassingen (zie bijvoorbeeld figuur 3-7). Als tijdens deze stap onvoldoen
de wordt gekeken naar de consequenties van de voorstellen voor de missies 
middelen en dienstverlening en/of onvoldoende wordt gekeken naar uit
rustings- en realisatievraagstukken bestaat het risico dat het uiteindelijke 
actieplan slechts gedeeltelijk of helemaal niet wordt uitgevoerd. Men zal bij 
de uitvoering daarvan immers al snel constateren dat er onvoldoende is na
gedacht over de consequenties van de projectvoorstellen en het actieplan 
als te theoretisch bestempelen. 

Methoden voor informatieplanning besteden helaas weinig aandacht aan 
dit vraagstuk. Dit lijkt een belangrijke oorzaak voor slechte ervaringen in 
organisaties met informatieplanning (zie bijv. [Theeuwes87]). Op deze 
punten is nader onderzoek nodig, om op gestructureerde wijze de genoem
de aansluitingen te verbeteren en daarmee de gesignaleerde knelpunten in 
de praktijk op te lossen. 

4. Prioriteitsstelling 
Bij deze stap bieden methoden voor informatieplanning doorgaans meer 
ondersteuning. Toepassingsgebieden zijn niet aile even nuttig. Evenmin 
zijn organisaties in staat een groot aantal projecten gelijktijdig uit te voe
ren. Daarbij komt dat sommige projecten pas gestart kunnen worden als 
andere geheel of gedeeltelijk zijn afgerond. Om al deze redenen en omdat 
financtele en personele middelen beperkt zijn, dient management aan te 
geven met welke prioriteiten en in welke volgorde de voorgestelde projec
ten uitgevoerd moeten worden. In de praktijk is de prioriteitsstelling vaak 
een probleemgebied, aangezien het voor management moeilijk is project
voorstellen onderling te vergelijken. Daarnaast heeft management dikwijls 
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de behoefte om investeringen in informatietechnologie af te wegen tegen 
overige bedrijfsinvesteringen, zowel qua te verwachten kosten als te ver
wachten opbrengsten. In paragraaf 7.5 wordt dit vraagstuk toegelicht. 
Daarin wordt aandacht besteed aan referentiemodellen en technieken die 
expliciet ondersteuning bieden bij dit vraagstuk. 

5. Stel actieplan op 
Als aan projectvoorstellen prioriteiten zijn toegekend en de definities van 
projectvoorstellen definitief zijn geaccordeerd door management kan een 
actieplan worden opgesteld om de gewenste veranderingen in de infor
matievoorziening te realiseren. 

7.3 Middelen 

Om medewerkers te kunnen voorzien van informatie zijn in elke organisa
tie middelen nodig. Bij informatieplanning gericht op middelen, worden 
vanuit de optiek van management structuren ontworpen en plannen opge
steld voor technologie, personeel en financien (zie 2.3.4). In deze paragraaf 
wordt voor elk middel toegelicht, waarom het noodzakelijk is daarvoor 
plannen op te stellen. Eveneens worden per middel de fasen van het plan
ningsproces belicht. In paragraaf 7.5 wordt voor elke fase aangegeven welke 
referentiemodellen daarbij ondersteuning kunnen bieden. 

7.3.1 Technologie 

In een organisatie heeft men technische middelen nodig voor de invoer, 
opslag, verwerking en verstrekking van gegevens. In de afgelopen decennia 
zijn daar in toenemende mate automatiseringsfaciliteiten voor gebruikt, 
zoals computers, printers, netwerken, systeemsoftware, etc. Van veel van 
deze faciliteiten wordt gemeenschappelijk gebruik gemaakt in organisaties. 
Zonder afspraken te maken over het gemeenschappelijk gebruik van facili
teiten ontstaat wildgroei in organisaties. Een eenvoudig voorbeeld is de 
aanschaf van PC's door gebruikersafdelingen, waarbij elke afdeling een 
ander operating systeem als uitgangspunt kiest. Nog afgezien van het feit 
dat het beheer van verschillende systemen vaak diverse problemen ople
vert, is de uitwisselbaarheid van programma's en gegevens vaak nauwelijks 
realiseerbaar. Om dit soort problemen het hoofd te bieden is een planmati
ge aanpak nodig vanuit de optiek van management. lnformatieplanning, 



7.2 · Toepassingen 187 

gericht op dit vraagstuk, bestaat weer uit de fasen verkenning, ontwerp en 
keuze, die hierna kort worden toegelicht. 

In de verkenningsfase dient ge1nventariseerd te worden, welke eisen en wen
sen er in de organisatie bestaan voor integratie van automatiseringsmid
delen. Dit wordt mede belnvloed door: 

• de gewenste integratie tussen bestuurlijke toepassingsgebieden; 
• de gewenste integratie met het toepassingsgebied procesautomatisering 

(zoals Computer Aided Manufacturing en Computer Aided Logistics); 
• de gewenste integratie met kantoorautomatisering in enge zin (zoals 

agendering, elektronisch berichtenverkeer, tekstverwerking, archivering, 
etc.); 

• de gewenste integratie met toepassingsgebieden in de omgeving van de 
organisatie (zoals Electronic Data Interchange met banken, leveranciers, 
afnemers, transporteurs, etc.); 

• de gewenste integratie tussen de ontwikkelfasen (zoals ge1ntegreerde 
CASE-tools); 

• de fysieke locatie van de huidige en de gewenste automatiseringsfacili-
teiten en de communicatiepatronen (frequentie en omvang) daartussen; 

• de ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie; 
• de status/kwaliteit van de huidige automatiseringsfaciliteiten. 

De ontwerpfase beoogt een architectuur te ontwerpen van de technische in
frastructuur. Dit moet een conceptueel beeld geven van de communicatie
patronen tussen de verschillende soorten toepassingen en fysieke locaties. 
Hierbij zal onder andere vastgesteld moeten worden, voor welke onderwer
pen standaards nodig zijn om een en ander te realiseren (bijvoorbeeld voor 
operating systemen, datacommunicatie, e.d.). 

Tot slot worden in de keuzefase beslissingen genomen over de standaards, 
richtlijnen en uitgangspunten die men nodig acht voor een beheersbare 
ontwikkeling van de automatiseringstechnische middelen in de organisatie. 
In de praktijk blijkt dat sommige organisaties moeite hebben uitspraken te 
doen over standaards en richtlijnen, vooral omdat men vreest daarmee te 
afhankelijk te worden van leveranciers van informatietechnologie. Vaak is 
die vrees ongegrond, zeker als er in de markt diverse leveranciers zijn die 
gezamenlijk standaards ondersteunen. Indien te laat uitspraken worden ge
daan over standaards, haalt men zich andere, zo niet grotere problemen op 
de hals. Dan juist ontstaat de kans op wildgroei, omdat gebruikers dan on
rustig worden en hun eigen weg gaan. Naast voornoemde uitspraken wor
den in de keuzefase plannen opgesteld om de gewenste technische infra
structuur te realiseren. Ook deze plannen bestaan uit projectvoorstellen die 
beoordeeld moeten worden worden door management. 
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7.3.2 Personeel 

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het is dan ook zaak 
in organisaties om te beschikken over een visie omtrent het gewenste infor
matiekundige personeel, evenals een visie omtrent het gewenste kennisni
veau van gebruikers inzake informatietechnologie. Naast dit vraagstuk is 
aandacht nodig voor de organisatiestructuur van de informatievoorziening. 
Beide vraagstukken worden doorgaans tezamen in beschouwing genomen 
bij informatieplanning. 

lnformatieplanning, gericht op voornoemde vraagstukken, kent ook weer 
drie fasen die kort worden toegelicht. Tijdens de verkenningsfase worden 
zaken ge'inventariseerd als: 

• het huidige takenpakket van informatiekundigen en gebruikers; 
• de bestaande organisatievorm; 
• het kennis- en ervaringsniveau van het huidige informatiekundig perso

neel en gebruikers; 
• welke vormen van dienstverlening worden gewenst door de gebruikers

organisaties {zie 7.4); 
• wel,ke functionele en prestatie-eisen worden gesteld aan toepassingen in 

de organisatie (zie 7.2). 

Met deze inzichten moet onder andere een beeld ontstaan van taakgebie
den die spedfiek voor bepaalde gebruikersgroepen worden uitgevoerd en 
van taakgebieden waar diverse afdelingen gebruik van (wensen te) maken. 
Hiermee kan in de ontwerpfase bijvoorbeeld worden vastgesteld: 
• welke functies en taakgebieden de automatiseringsafdeling in de toe

komst moet kunnen uitvoeren; 
• in hoeverre functies en taken met eigen personeel ingevuld worden en 

voor welke functies en taken (in voorkomende gevallen) een beroep 
wordt gedaan op daartoe gespecialiseerde bureaus; 

• welke functies en taken ondergebracht worden bij gebruikersafdelingen 
(decentralisatie) en welke centraal in de organisatie moeten worden 
uitgevoerd. 

Vervolgens dient in de keuzefase te worden aangegeven wat de toekomstige 
organisatiestructuur is voor de informatievoorziening. Mede op grond daar
van worden plannen opgesteld om de inrichting van de nieuwe structuur 
te realiseren. Deze plannen kunnen betrekking hebben op onder andere 
werving, opleiding en training van informatiekundig personeel en gebrui
kers. Daarbij is het van belang procedures op te stellen om aan te geven wie 
bijvoorbeeld de prioriteiten bepaalt van de werkzaamheden van informa-
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tiekundig personeel. Daar wordt in veel gevallen immers gemeenschappe
Iijk gebruik van gemaakt. 

7.3.3 Financien 

Naast technologie en personeel zijn financien een belangrijk middel bij de 
ontwikkeling, het gebruik en het beheer van de informatievoorziening. In
formatievoorziening en informatietechnologie kunnen weliswaar de effi
ciency en/of effectiviteit van de bedrijfsvoering vergroten of zelfs de con
currentiepositie verbeteren, maar dit neemt niet weg dat daar eerst in ge
investeerd moet worden. FinancH~le middelen zijn in elke organisatie be
perkt beschikbaar. Dit betekent dat er in organisaties constant discussies 
plaatsvinden of investeringen in informatietechnologie wei zinvol zijn in 
relatie tot investeringsmogelijkheden in andere bedrijfsonderdelen. Op 
deze problematiek wordt later in dit hoofdstuk ingegaan, bij de bespreking 
van referentiemodellen. 

Het vraagstuk omtrent en de omvang van financiele middelen voor infor
matievoorziening en automatisering is in veel organisaties geintegreerd in 
de jaarlijkse plannings- en budgetteringsronde. Daarin dienen aile afdelin
gen hun begroting in te dienen voor het komende jaar en dus ook de auto
matiseringsafdeling. Vervolgens wordt in onderling overleg met manage
ment vastgesteld wat het automatiseringsbudget is voor het volgende jaar. 
Uit praktijkbevindingen blijkt dat dit afhankelijk van de bedrijfstak waarin 
men zich bevindt in de meeste gevallen schommelt tussen de 1 o/o en 4o/o 
van de omzet van de organisatie. 

Informatieplanning, gericht op financien, kent ook weer drie fasen. Tijdens 
de verkenningsfase zal geinventariseerd moeten worden welke plannen (pro
jectvoorstellen) er bestaan voor uitbreiding/aanpassing van de informatie
voorziening. Hiermee kan in de ontwerpfase worden begroot welke kosten 
dit in de komende periode met zich mee zal brengen. Indien inzicht bestaat 
in de kostenplaatsen kunnen tevens kostenverdeelsleutels worden aangege
ven waarmee de automatiseringskosten kunnen worden doorbelast. Overi
gens is dit afhankelijk van de vraag of management automatisering ziet als 
een kostenpost of als profit-center. Het komt steeds vaker voor dat automa
tiseringsafdelingen een eigen juridische status krijgen binnen de organisatie 
(bijvoorbeeld als B.V.) en hun werkzaamheden factureren. Een dergelijke 
opzet zal het best tot zijn recht komen in organisaties met een divisionele 
structuur, omdat men daarin gewend is aan gedelegeerde winstverantwoor-' 
delijkheid. Gebruikers worden al dan niet in de gelegenheid gesteld om ook 
van andere bedrijven automatiseringsdiensten te vragen; de zelfstandige 
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automatiseringsafdeling kan de mogelijkheid worden geboden om ook aan 
andere organisaties haar diensten aan te bieden. 

In de keuzefase worden tenslotte de definitieve budgetten toegekend, waar
mee het mogelijk wordt vast te stellen welke plannen voor ontwikkeling in 
de gebudgetteerde periode doorgang kunnen vinden. De voorbereidingen 
daarvan kunnen in gang worden gezet. Overigens is het zeker vanuit finan
cieel oogpunt gezien noodzakelijk de voortgang van die ontwikkelingen 
goed te beheersen (zie bijvoorbeeld [Heemstra89]). 

7.4 Dienstverlening 

Dienstverlening op het gebied van de informatievoorziening is essentieel 
voor een adequaat gebruik daarvan. In 2.3.4 is daarbij onderscheid gemaakt 
in de aspecten gebruikersondersteuning, beveiliging en verwerking. Het 
belang van planning bij deze aspecten wordt kort toegelicht. Daarna wordt 
een indicatie gegeven van de fasen die doorlopen moeten worden om te 
komen tot planvorming op deze gebieden. 

Binnen organisaties treden vaak veranderingen op in toepassingen (zoals 
nieuwe releases van software, nieuwe pakketten, gewijzigde bestandsstruc
turen, etc.) en in middelen (zoals nieuwe randapparatuur, nieuw informa
tiekundig personeel, etc.). Ook gebruikers veranderen van functie of van 
baan, waarbij ze in aanraking komen met nieuwe systemen. Mede door dit 
soort veranderingen in organisaties bestaat er behoefte aan gebruikerson
dersteuning. 

De aandacht die nodig is voor beveiliging heeft andere achtergronden. Naar
mate geautomatiseerde informatiesystemen een meer open karakter krij
gen, wordt het steeds belangrijker om afdoende beveiligingsmaatregelen te 
treffen tegen het ongeoorloofd gebruik ervan. 

Het laatste aspect bij dienstverlening betreft verwerking. Hiervoor is onder 
andere aandacht nodig om vast te stellen wat er moet gebeuren als er din
gen fout gaan. Veel bedrijven, zoals banken en verzekeringsbedrijven, zijn 
gevoelig voor storingen/calamiteiten die op kunnen treden. Naarmate die 
gevoeligheid toeneemt, wordt het noodzakelijk om vanuit de optiek van 
management aandacht te besteden aan het verwerkingsvraagstuk. 

In de literatuur wordt weliswaar aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
dienstverlening in organisaties, doch dikwijls vanuit de optiek van interme-
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diairs en bouwers. Vanuit de optiek van management zijn geen publikaties 
over dit onderwerp bekend. In bet kader van informatieplanning is al 
eerder aangegeven dat bet belangrijk is om plannen voor toepassingen en 
middelen af te stemmen op die van dienstverlening. Bij nieuwe plannen 
voor deze missies, zoals bijvoorbeeld de implementatie van een nieuwe ge
automatiseerde toepassing of de aanbieding van een geautomatiseerd ver
koopsysteem aan afnemers, moet worden nagegaan welke consequenties 
dit heeft voor de geboden diensten. 

Bij informatieplanning gericht op dienstverlening zijn ook weer drie fasen 
te onderkennen, namelijk een verkenningsfase, een ontwerpfase en een 
keuzefase. Tijdens de verkenningsfase is bet van belang vast te stellen: 

• wat de plannen zijn voor de andere missies; 
• welke categorieen gebruikersgroepen onderkend moeten worden uit de 

in-/exteme medewerkers; 
• welke diensten thans worden geboden en hoe de huidige dienstverle

ning wordt ervaren door gebruikers (kwaliteit); 
• welke behoeften gebruikers hebben aan ondersteuning; 
• voor welke systemen management vindt dat extra beveiligingsmaatrege

len nodig zijn en voor welke systemen extra procedures voor bescher
ming tegen calamiteiten nodig zijn; 

• welke (technologische) mogelijkheden bestaan voor recovery/back-up, 
beveiliging en gebruikersondersteuning. 

Met dit soort inzichten kan in de ontwerpfase het dienstenaanbod van de 
automatiseringsafdeling aan de onderkende gebruikerscategorieen worden 
vastgesteld. Daarbij dient men zich niet uitsluitend te baseren op de be
hoeften van gebruikersgroepen en management. De praktijk wijst uit dat 
bet eveneens nodig is dat de automatiseringsafdeling zich afvraagt welke 
diensten aanvullend aangeboden worden om zich beter te profileren in de 
organisatie. Op grond hiervan kunnen structuren worden vastgesteld, zoals: 

• de service-levels die men nodig acht voor gebruikersondersteuning, 
beveiliging en verwerking; 

• procedures die nodig zijn voor gebruikersondersteuning, beveiliging en 
voor herstel; 

• de marketing van de activiteiten van de automatiseringsafdeling. 

Ook voor dienstverlening is het van belang aan te geven welke diensten 
men centraal, en welke men decentraal wil aanbieden, welke men zelf wil 
uitvoeren en welke uitbesteed zullen worden. Tijdens de keuzefase worden 
plannen opgesteld om het toekomstige dienstenaanbod te realiseren. Hier 
kunnen omvangrijke projecten uit voortvloeien. 
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7.5 Referentiemodellen bij informatieplanning 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van referentiemodellen die 
informatieplanning ondersteunen. De referentiemodellen worden gety
peerd naar diagnose-, ontwerp- en keuzemodel. Het accent daarbij ligt op 
inventarisatie van referentiemodellen. Voor de bespreking van referentie
modellen bij verkenning (zie 5.6) en bij informatiestrategieformulering (zie 
6.4) is als hoofdindeling de fasering verkenning, ontwerp en keuze aange
houden . .In deze paragraaf wordt deze indeling ook gehanteerd, maar dan 
voor de missie toepassingen en voor de missie middelen. Ons zijn geen 
referentiemodellen bekend voor de missie dienstverlening. 

7.5.1 Referentiemodellen voor toepassingen 

In deze subparagraaf worden referentiemodellen besproken die de verken
nings-; de ontwerp- en de keuzefase van dit type informatieplanning on
dersteunen. 

• Referentiemodellen bij de verkenningsfase 

Een referentiemodel in deze fase is het al eerder genoemde MOS-SWOT
model [Hopstaken88, pag. 82]. In deze deelfase van informatieplanning 
kan dit model worden gebruikt als diagnosemodel om de verschillende 
kenmerken van een organisatie en de consequenties daarvan voor de infor
matievoorziening te inventariseren. Een ander referentiemodel is het struc
tuurmodel, dat in 5.5.4 is toegelicht. Met dit model kan bij organisaties 
met een divisionele structuur worden vastgesteld welke bedrijfsonderdelen 
veel en welke onderdelen relatief weinig samenhang hebben. Dit model 
wordt ook beschouwd als keuzemodel voor afbakening van de scope van de 
stu die. 

• Referentiemodellen bij de ontwerpfase 

In de ontwerpfase kunnen diverse referentiemodellen worden toegepast. 
Een voorbeeld van een diagnosemodel is het life-cycle model (figuur 7-2). 
Met dit model kunnen de bedrijfsprocessen in een organisatie worden 
gei:nventariseerd. Een ander voorbeeld is het beschrijvingsmodel van het 
AEG-Telefunkenmodel (zie 4.4.1). Dit model gaat verder dan het life-cycle 
model, omdat het aangeeft welke bedrijfsprocessen kunnen worden ver
wacht bij een produktiebedrijf. Hetzelfde geldt voor het Ziekenhuis Infor-
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matieModel (zie 4.4.2). Dit model geeft naast een generieke beschrijving 
van de bedrijfsprocessen in ziekenhuizen oak aan welke informatiebehoef
ten daarbij verwacht kunnen worden. 

Een voorbeeld van een model, waarmee ontwerpen kunnen worden ge
maakt is ISMOD (zie bijlage I en [IBM86a]. Dit is een kwantitatief antwerp
model dat op grand van ge1nventariseerde bedrijfsprocessen en informatie
behoeften een architectuur van toepassingsgebieden simuleert. Een kwalita
tief model in dit verband is het P-B-1-model dat in 8.2.2 wordt toegelicht. 
Bij dat model wordt onder meer gekeken naar de relatie tussen de wijze van 
beheersing van een organisatie en de consequenties daarvan voor de infor
matievoorziening. Meer uitgewerkte ontwerpmodellen zijn de gegevens
modellen bij verschillende typen produktiebeheersing [Rijn85] en de refe
rentiemodellen voor handelsondememingen, die in paragraaf 8.4 worden 
beschreven. Beide onderkennen verschillende typen van beheersing in 
organisaties en beschrijven de consequenties die dit heeft voor de informa
tievoorziening. 

Tot slpt zijn er verschillende keuzemodellen, die oak de ontwerpfase kunnen 
ondersteunen. Zo geeft het AEG-integratiemodel (4.4.1) een antwerp van 
de architectuur van toepassingsgebieden en een conceptueel gegevens
model. Hetzelfde geldt voor de opgestelde prescriptieve modellen voor 
agrarische bedrijven [Elzas87] en voor Gemeentelijke Functionele Ontwer
pen [Meijer89]. 

• Referentiemodellen in de keuzefase 

In paragraaf 7.2 is gebleken dat de prioriteitsstelling van projectvoorstellen 
als knelpunt wordt ervaren bij informatieplanning. De kern van het pro
bleemgebied ligt bij management. De moeilijkheid voor hen is tweeledig. 
Enerzijds moeten de projectvoorstellen voor investeringen in informatie
technologie onderling worden afgewogen, anderzijds moet worden afgewo
gen of moet worden ge'investeerd in informatietechnologie en of niet beter 
ge'investeerd kan worden in projecten op andere vlakken. 

In het vervolg worden (kwantitatieve) referentiemodellen besproken die in 
de praktijk gebruikt worden voor prioriteitsstelling. Dit zijn: 

• de evaluatietabel; 
• het portfolio-model; 
• het EwiE-model (Enterprise-wide Information Economics). 
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• De evaluatietabel 

Een manier om te komen tot prioriteitsstelling is de beoordeling van een 
projectvoorstel aan de hand van een zogenaamde evaluatietabel (zie bijvoor
beeld [Sebus81]). In die tabel zijn factoren opgenomen die voor de organi
satie relevant zijn. Belangrijk daarvoor is om het ondememingsbeleid te 
vertalen naar criteria die men wenst te gebruiken voor de beoordeling van 
projectvoorstellen. In de praktijk worden daartoe dikwijls Critical Success 
Factors gedefinieerd [Rockart79]. Daarbij probeert het management vast te 
stellen welke factoren kritiek zijn voor de realisatie van de ondernemings
doelstellingen. Dit kunnen bijvoorbeeld de kostprijs, de levertijd of de 
kwaliteit van produkten zijn. De projecten die daar het beste aan bijdragen 
krijgen dan de hoogste prioriteit. Een voorbeeld van een evaluatietabel is 
weergegeven in figuur 7-5. 

Toepasslngsgebleden 

Marke-
Service Verkoop 

Produk- : 
1 ting ten 

Algemeen nut voor de bedrijfsvoering ++ 0 - 0 
c 
R 

Kosten bespari n g - I ++ + -
I Verwachte acceptatfe door gebruikers ++ -- + + 
T 
E 

Vereiste kennis om het systeem te bouwen -- 0 + 

R Complexiteit van het systeem -- 0 + -
I Benodigde investeringen + - 0 

A 
Etc. 

Figuur 7-5: Voorbeeld van een evaluatietabel 

De tabel wordt consumentengids-achtig ingevuld, met plussen en minnen. 
De evaluatietabel, die uiteraard door het top management in samenspraak 
met het gebruikers- en automatiseringsmanagement wordt ingevuld, maakt 
inzichtelijk welke factoren men laat meewegen bij de besluitvorming en 
wat men tegen elkaar afweegt. 

• Het portfolio-model 

Een andere manier om te komen tot prioriteiten voor projectvoorstellen is 
een portfolio-analyse, waarbij wordt gekeken naar het belang van een toe
passingsgebied voor een organisatie en de huidige kwaliteit daarvan. Deze 
analyse is beperkt tot een afweging van projectvoorstellen die betrekking 
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hebben op toepassingsgebieden. Andersoortige projecten kunnen op deze 
wijze niet worden geevalueerd. Om het belang van de toepassingsgebieden 
vast te kunnen stellen kan worden vastgesteld in welke mate toepassingsge
bieden Critical Success Factors ondersteunen en/of van belang zijn bij de 
realisatie van ondememingsdoelstellingen. Aan de andere kant kan worden 
nagegaan wat de kwaliteit is van de huidige toepassingsgebieden. Door be
lang en kwaliteit aan elkaar te relateren kunnen prioriteiten worden toege
kend aan toepassingsgebieden. Het management stelt bij deze analyse de 
waarde vast van zowel het belang als de kwaliteit van toepassingsgebieden. 
Een voorbeeld van een portfolio-model is weergegeven in figuur 7-6. 
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D: SERVICE 

E: FINANCIEN 

F: MARKETING 

G: PERSONHL 

Figuur 7-6: Voorbeeld van een portfolio-model voor de analyse van prioriteiten 
van toepassingsgebieden 

Toepassingsgebieden die een lage score hebben qua kwaliteit en een hoge 
score hebben qua belang zullen de hoogste prioriteit krijgen (A en B uit 
figuur 7 -6). Aan toepassingsgebieden met een hoge kwaliteit en een laag 
belang hoeft voorlopig nog niets te worden gedaan (Den E uit figuur 7-6). 
Van de toepassingsgebieden waarvan het belang redelijk in evenwicht is 
met de kwaliteit zullen toepassingsgebieden een hogere prioriteit krijgen 
naarmate het belang voor de organisatie groter is. 
Van portfolio-modellen bestaan enkele varianten. In [Zee89] wordt bijvoor
beeld beschreven dat toepassingsgebieden geevalueerd kunnen worden 
door de technische kwaliteit te relateren aan de functionele kwaliteit. 
Daarbij wordt de functionele kwaliteit bepaald door gebruikers en de tech
nische kwaliteit vastgesteld door automatiseringsdeskundigen. 
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Bij portfolio-analyses is men altijd beperkt in het aantal criteria dat ge
bruikt kan worden voor de evaluatie van toepassingsgebieden. Doorgaans 
zijn dit er 2, met verfijndere technieken kunnen dat er 3 of 4 zijn. Daar
naast zal men bij het gebruik van deze techniek de nodige aandacht moe
ten besteden aan de betrouwbaarheid van kwantitatieve gegevens. 

• Het EwlE-model 

Enterprise-wide Information Economics (EwiE) is de laatste en meest uitge
breide techniek die in het kader van prioriteitsstelling voor projectvoorstel
len aan de orde komt. EwiE is gebaseerd op Enterprise-wide Information 
Management (EwiM), zie bijvoorbeeld [Parker88] en [Parker89J. Dit is het 
managementproces dat organisatie, implementatie en beheer omvat van 
informatie en informatietechnologische middelen. EwiM is vergelijkbaar 
met wat in de Nederlandse literatuur soms wordt verstaan onder 'informa
tiemanagement', met dien verstande dat EwiM een concept is dat explidet 
gericht is op ondersteuning van huidige en toekomstige doelstellingen van 
een organisatie. Een belangrijk streven bij dit proces is de kloof te overbrug
gen tussen de domeinen 'Bedrijfsvoering' en 'Informatietechnologie' in een 
organisatie. Deze kloof is reeds besproken in paragraaf 2.5. 

Over de kloof tussen beide domeinen zegt Parker [Parker88] 'How can we 
measure and justify the necessary investments in information technology, 
for the competitive health of the enterprise?'. Vanuit deze vraagstelling is 
EwiE ontstaan. EwiE omvat een groot aantal technieken en voorstellen 
voor de evaluatie van alternatieve investeringsmogelijkheden in informa
tietechnologie. De bedoeling van EwiE is om management in staat te stel
len te beoordelen in welke mate projectvoorstellen de ondernemingsstrate
gie ondersteunen en wat de kans is op succes van projecten. Bij deze tech
nick worden projectvoorstellen beoordeeld op 10 criteria, waarvan een 
aantal betrekking heeft op het domein 'Bedrijfsvoering' en een aantal 
betrekking heeft op het domein 'Technologie'. Een project wordt beoor
deeld op elk criterium en kan per criterium een score krijgen uiteenlopend 
van 0- 100 punten. Een voorbeeld van de analyse van projectvoorstellen 
met het EwiE-model is weergegeven in figuur 7-7. 
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Justlflcatle vanult de Technlsche 
bedrljfsvoering ultvoerbaarheld 
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Figuur 7-7: Voorbeeld van de werking van het EwiE-model 

Criteria, waarrnee wordt aangegeven hoe een project de bedrijfsvoering 
ondersteunt, zijn: 

• Return On Investment (Bl): hiermee wordt de mate van financieel voor
deel aangegeven dat een organisatie heeft met een project; 

• aansluiting bij ondememingsdoelstellingen (B2): naarmate projecten direc
ter ondersteuning bieden bij ondernemingsdoelstellingen krijgen ze een 
hogere score; 

• concurrentievoordeel (B3): hierbij wordt aangegeven in welke mate een 
project concurrentievoordeel oplevert; 

• managementinformatie (B4): hiermee worden projecten beoordeeld naar 
de mate waarin management wordt voorzien met informatie over de 
kemactiviteiten van de organisatie; 

• concurrentiereactie (BS): met dit criterium wordt beoordeeld wat de gevol
gen zijn om een project niet uit te voeren waardoor bijvoorbeeld de 
concurrentiepositie nadelig wordt be!nvloed; 

• projectrisico (B6): hiermee beoordeelt men in hoeverre de organisatie in 
staat is het project succesvol uit te voeren. 

Vooral automatiseringsprojecten brengen risico's met zich mee, die betrek
king hebben op het domein 'lnformatietechnologie'. Daarom dient de 
technische uitvoerbaarheid van projectvoorstellen in ogenschouw gena
men te worden, los van de bedrijfsvoering. Op dit terrein worden 4 criteria 
onderscheiden. Deze zijn: 
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management gedefinieerde architecturen van toepassingsgebieden; 
• definitie-onzekerheid (T2): aangezien veranderingen in behoeften en eisen 

op kunnen treden, dient beoordeeld te worden in hoeverre projectvoor
stellen duidelijk zijn omschreven en projectdefinities stabiel zijn in de 
tijd; 

• technische onzekerheid (T3): hiermee wordt geevalueerd in hoeverre de 
mate van succes van een project afhankelijk is van vereiste kennis en 
vaardigheden van medewerkers, van hardware, systeemsoftware en/of 
applicatiesoftware, van de mate van integratie met reeds aanwezige 
infrastructurele faciliteiten, etc.; 

• dienstverlening (T4): aangezien men bij projecten ondersteuning nodig 
heeft van onder andere de automatiseringsafdeling, dient beoordeeld te 
worden voor welke onderwerpen ondersteuning nodig is en in welke 
mate die ondersteuning ook daadwerkelijk geleverd kan worden. 

Bij EwiE worden projectvoorstellen beoordeeld op de eerdergenoemde 10 
criteria. Bij zo'n evaluatie kan management besluiten om aan sommige 
criteria een hoger gewicht toe te kennen dan aan andere. Met EwiE is het 
mogelijk om investeringen in informatietechnologie in relatie te brengen 
en te vergelijken met andere bedrijfsinvesteringen, zie ook [Trainor88]. 
EwiE biedt die mogelijkheid, doordat onder andere onderscheid wordt 
gemaakt in criteria die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en criteria 
die betrekking hebben op technische uitvoerbaarheid. De eerste groep 
criteria kunnen eveneens worden toegepast bij de evaluatie van andere 
projectvoorstellen in een organisatie. EwiE biedt tevens een grote nauwkeu
righeid, maar daarbij moet worden opgemerkt dat men bij deze techniek de 
nodige inspanningen moet verrichten om bruikbare kwantitatieve gege
vens hoven water te krijgen. Overigens biedt EwiE aanvullende technieken 
om dat te realiseren. 

7.5.2 Referentiemodellen voor middelen 

In deze subparagraaf worden referentiemodellen besproken die informatie
planning gericht op de missie middelen, ondersteunen. In deze subpara
graaf staan referentiemodellen centraal die het personeelsvraagstuk onder
steunen, namelijk het FATO-model en de Information Systems Manage
ment Architecture. Beide modellen zijn diagnosemodellen, die gebruikt 
kunnen worden bij het ontwerp van de personele en organieke infrastruc
tuur. Van andere middelen zijn ons geen referentiemodellen bekend. 
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+ Het FATO-model 

Door technologische ontwikkelingen en expansie van geautomatiseerde 
toepassingen in organisaties is het steeds belangrijker geworden dat bedrij
ven en instellingen hun management en organisatie van de automatise
ringsmiddelen goed benaderen [Looijen88, pag. 222]. Om de organisatie en 
het management van automatiseringsmiddelen te structureren is het FATO
model ontwikkeld. In het model worden de relaties zichtbaar gemaakt 
tussen Functionaliteiten, Automatiseringsmiddelen, Taakgebieden met 
Taakvelden en Organisatie (FATO) -bij informatievoorziening. Elk van deze 
hoofdelementen en de relaties daartussen worden kort toegelicht. 

Informatievoorziening in organisaties omvat een aantal functionaliteiten 
rondom gegevensverwerking. Bij geautomatiseerde gegevensverwerking 
worden in het FATO-model drie niveaus van functionaliteiten onderschei
den, waarmee alle gebruikers te maken hebben, namelijk: 
• gegevensverwerking en -opslag; 
• gegevenstransport; 
• gegevensinvoer en -uitvoer. 

Om elk van deze niveaus in te vullen met apparatuur en programmatuur 
zijn diverse automatiseringsmiddelen beschikbaar. Voor elk van de niveaus 
van functionaliteit zijn dat respectievelijk: 

• een computersysteem (algemeen of specifiek); 
• netwerken (openbaar of privaat); 
• werkstations (gekoppeld of gei:soleerd). 

Elk van deze typen automatiseringsmiddelen is in het FATO-model onder
verdeeld in klassen en subklassen. Voor beheersing van de automatiserings
middelen worden in het FATO-model vervolgens taakgebieden onderschei
den, namelijk: 

• management; 
• personeel; 
• techniek; 
• algemene bedrijfsondersteuning; 
• operationele besturing; 
• operationele ondersteuning; 
• dienstverlening. 

In het model wordt elk taakgebied uitvoerig beschreven, waarbij per taak
gebied taakvelden en taken worden onderscheiden en toegelicht. Vervol-
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gens worden in het FATO-model organisatievormen onderscheiden voor een 
of meer van de hiervoor genoemde taakgebieden. In het model wordt van 
elke organisatievorm het belang aangegeven voor organisaties om daarover 
te beschikken, wat het omvat en wat de relatie is met de overige organi
satievormen. Deze organisatievormen zijn: 

• Strategisch Management (SM); 
• Technologic Zaken (TZ); 
• Algemene Ondersteuning (AO); 
• Reken-, Communicatie- en Servicecentmm (RCS); 
• Speciale Beheersgroep (SB); 
• Administratieve Beheersgroep (AB); 
• Individueel Beheer (IB). 

Het FATO-model kan ondersteuning bieden bij informatieplanning als die 
gericht is op de missies middelen en dienstverlening. Het model omvat 
primair een aanpak voor stmcturering van de organisatie van de informa
tievoorziening in bedrijven en instellingen. Daarnaast omvat het een aan
tal referentiemodellen, onder andere voor typen automatiseringsmiddelen 
in organisaties (A), voor taakgebieden en taakvelden (T) en voor organisa
tievormen (0) bij de organisatie van de automatisering. Deze referentiemo
dellen zijn aile gebaseerd op typologieen, waarbij elk type descriptief wordt 
beschreven. 

De aanpak voor structurering van organisatie en management van automa
tiseringsmiddelen in een concrete situatie bestaat uit een viertal stappen. 
Tijdens de eerste stap wordt de functionaliteit (F) van de gegevensverwer
king in een organisatie aan de orde gesteld. In de tweede stap worden auto
matiseringsmiddelen (A) gerelateerd aan de functionaliteit. Op grond van 
de samenhang tussen die beide worden in de derde stap benodigde taakge
bieden en taakvelden vastgesteld. Tenslotte worden in de vierde stap orga
nieke eenheden aangegeven waarmee de organisatie van automatiserings
middelen gestalte krijgt. Looijen gebmikt daarvoor het logo van Mintzberg 
voor de positionering van organisatievormen [Mintzberg83]. Naast functio
naliteit, automatiseringsmiddelen en taakgebieden spelen situationele 
factoren een belangrijke rol bij de uiteindelijke vastlegging van de organisa
tie van de automatiseringsmiddelen in een organisatie. In figuur 7-8 is 
FATO nog eens schematisch weergegeven. 
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Figuur 7-8: De relaties tussen de elementen van het FATO-model 

Figuur 7-8 laat van F naar 0 zien langs welke weg de structurering voor de 
organisatie van de automatiseringsmiddelen verloopt en wat de relaties zijn 
tussen de FATO-elementen. Het deellinksboven in de figuur toont de rela
ties tussen F en A, het deel linksonder tussen Ten 0, en het rechter deel 
toont de mogelijke organisatievormen (0} in het logo van Mintzberg. 

• Information Systems Management Architecture 

Een model met een soortgelijke strekking als het FATO-model is de Infor
mation Systems Management Architecture (zie bijvoorbeeld [IBM81] en 
[Schaik85]). Dit model is eveneens gericht op management van de informa
tievoorziening in organisaties. Het geeft een generieke beschrijving van de 
processen, gegevens en relaties daartussen die nodig zijn voor het beheer 
van de informatievoorziening in organisaties. De Information Systems 
Management Architecture (afgekort: ISM Architecture) kent daarbij een 
aantal invalshoeken die kort worden toegelicht. 
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De eerste invalshoek is de planning- en beheersingcyclus (zie subparagraaf 
2.3.3, figuur 2-6), die zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau 
voorkomt. De tweede invalshoek is het onderscheid in missies dat vanuit 
de optiek van een automatiseringsafdeling onderkend is. Er wordt op gewe
zen dat deze indeling van missies niet gelijk is aan onze indeling van mis
sies. De missies bij de ISM Architecture zijn: 

• 'development', gericht op ontwikkeling en beheer van applicaties en 
diensten voor de overige afdelingen van een organisatie; 

• 'consultation', gericht op voorlichting, bewustwording, opleiding, trai
ning, e.d. inzake informatievoorziening en automatisering, het beheer 
van de automatiseringsafdeling zelf en het beheer van middelen (infor
matietechnologie, financien en personeel); 

• 'services', gericht op beheer en uitvoering van opslag, verwerking, distri
butie en in-/uitvoer van gegevens voor gebruikers. 

Door deze twee invalshoeken tegen elkaar uit te zetten ontstaat een raam
werk voor informatiemanagement. De contouren van dit raamwerk zijn 
vergelijkbaar met het raamwerk voor functiegebieden van informatiemana
gement dat in figuur 2-7 is weergegeven. De ISM Architecture beschrijft op 
generieke wijze welke processen per functiegebied uitgevoerd moeten wor
den in een organisatie en geeft aan welke gegevens nodig zijn voor de 
uitvoering daarvan. Daarnaast is een conceptueel gegevensmodel beschre
ven waarin entiteittypen en gegevenselementen zijn opgenomen, die van 
belang zijn voor het beheer van de informatievoorziening zelf. 

7.6 Samenvatting hoofdstuk 7 

In dit hoofdstuk heeft informatieplanning centraal gestaan. Bij informatie
planning worden doorgaans plannen opgesteld door management die 
gericht zijn op een of meer van de missies toepassingen, middelen en 
dienstverlening. Methoden voor informatieplanning zijn meestal gericht 
op de missie toepassingen. In dit hoofdstuk zijn de verschillende typen 
informatieplanning belicht, waarbij is aangegeven wat het belang is voor 
organisaties om bier aandacht aan te besteden. Eveneens is toegelicht wel
ke fasen bij elk type informatieplanning onderkend kunnen worden. Tot 
slot is gei:nventariseerd welke in de literatuur beschreven referentiemo
dellen ondersteuning kunnen bieden bij elk type informatieplanning. Fi
guur 7-9 vat op compacte wijze sam en welke referentiemodellen voor wel
ke missies en onderdelen van informatieplanning kunnen worden toege
past. 
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Figuur 7-9:Voorbeelden van referentiemodellen bij informatieplanning 





Hoofdstuk 

8 EEN METHODE OM REFERENTIEMODELLEN 
OP TE STELLEN 

8.1 Inleiding 

In de vorige drie hoofdstukken is onder andere aangegeven welke referen
tiemodellen gebruikt kunnen worden bij informatieplanstudies. Daaruit is 
duidelijk geworden dat referentiemodellen zowel bij de verkenning, als bij 
informatiestrategieformulering en informatieplanning gebruikt kunnen wor
den. Het gebied dat in zowel de literatuur als in de praktijk beschouwd wordt 
als het meest geschikt voor toepassing van referentiemodellen is het gebied 
van de toepassingen-architectuur. In dit hoofdstuk wordt dit nader uitge
werkt. 

8.2 Denkwijze 

In subparagraaf 7 .2.3 is een methodiek beschreven, die momenteel veel 
wordt toegepast om een toepassingen-architectuur op te stellen in organisa
ties. Daarbij is aangegeven dat die methodiek gebaseerd is op de ontwikkel
strategie. Volgens die methodiek worden ook vaak referentiemodellen opge
steld. De referentie-informatiemodellen voor agrarische bedrijven zijn 
bijvoorbeeld ontworpen met de methode ISP [Elzas87]. Alhoewel methoden 
voor informatieplanning die gebaseerd zijn op de ontwikkelstrategie goed 
kunnen werken in specifieke situaties, is het twijfelachtig of ze ook geschikt 
zijn voor toepassing bij generieke situaties. In deze paragraaf wordt dit 
toegelicht. Daarbij worden kenmerkende verschillen tussen de ontwikkel- en 
de referentiestrategie toegelicht. 
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8.2.1 Ontwikkel- en referentiestrategie 

Door het gebruik van een methodiek zoals beschreven in 7 .2.3 komt een 
toepassingen-architectuur op deductieve wijze tot stand. Men analyseert 
immers de huidige sjtuatie, inventariseert de informatiebehoeften en knel
punten en beschrijft hoe op grond van deze inzichten de toekomstige situa
tie eruit moet komen te zien. Deze methodiek is typerend voor de ontwikkel
strategie. In het navolgende wordt kart toegelicht waarom toepassing van 
referentiemodellen niet goed past in de filosofie van de ontwikkelstrategie. 

AI in 4.5.2 is onderscheid gemaakt in typen referentiemodellen, namelijk in 
diagnose-, ontwerp- en keuzemodellen. Van deze typen komen diagnosemo
dellen nog het meest in aanmerking voor toepassing bij de ontwikkelstrate
gie. Ze kunnen worden gehanteerd om de situatie in een organisatie te 
diagnostiseren. Ontwerpmodellen zijn al minder bruikbaar. Deze modellen 
laten immers zien welke alternatieve architecturen mogelijk zijn voor een 
bepaald type organisatie. Aangezien deze modellen niet specifiek ingaan op 
de knelpunten en behoeften in een specifieke organisatie, kan men dit soort 
modellen nauwelijks gebruiken. Keuzemodellen passen zeker niet in de 
filosofie van de ontwikkelstrategie. Deze modellen geven aan welke keuze 
gemaakt moet worden uit de mogelijke alternatieven. Aangezien men een 
bestaande situatie als uitgangspunt neemt bij de ontwikkelstrategie, zijn 
algemene keuzemodellen niet bruikbaar. Ze komen immers nooit overeen 
met het ge!nventariseerde in de specifieke situatie. 

Het voorgaande verklaart waarom referentiemodellen niet vaak worden toe
gepast bij het antwerp van de toepassingen-architectuur. Dit gebruik past 
niet in de filosofie van de ontwikkelstrategie. De referentiestrategie kent een 
andere filosofie. Daarin staat centraal, dat indien mogelijk, andere situaties 
en organisaties als uitgangspunt genomen worden. De werkwijze daarbij is 
niet deductief, maar inductief. Er wordt een bepaalde gewenste situatie als 
uitgangspunt gekozen, waarna wordt vastgesteld hoe men vanuit de huidige 
situatie de gewenste situatie kan bereiken. Bij toepassing van een dergelijke 
werkwijze is het essentieel dat de juiste gewenste situatie wordt gekozen. 
Referentiemodellen die dit proces ondersteunen kunnen van het type ont
werp- en keuzemodellen zijn. 

Bij systeemontwikkeling heeft de ontwikkelstrategie al in een groot aantal 
organisaties plaats gemaakt voor de referentiestrategie. Er zijn tegenwoordig 
nog maar weinig bedrijven die bijvoorbeeld hun eigenboekhoudsysteem of 
personeelsregistratiesysteem ontwikkelen. Voor dit type toepassingen is 
inmiddels een grate varieteit aan pakketten ontstaan, waar organisaties een 
keuze uit kunnen maken. De moeilijkheid daarbij is dat pakket te kiezen, dat 
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aansluit op de behoeften, de problematiek en de doelstellingen van de 
organisatie. 

Overigens wordt hiermee niet aangegeven dat de referentiestrategie altijd 
beter is dan de ontwikkelstrategie of in de toekomst per definitie toegepast 
zou moeten worden. Ook voor systeemontwikkeling zijn er legio voorbeel
den van toepassingen die niet volgens de referentiestrategie tot stand kun
nen komen, al was het aileen maar omdat er geen standaard pakketten voor 
beschikbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor toepassingen die concurrentie
voordeel op moeten leveren. Het moge duidelijk zijn dat men bij de aanvang 
van systeemontwikkeling een keuze moet maken uit de mogelijke strate
gieen. 

8.2.2 Het B-P-I-model 

Het P-B-1-model wordt onder andere beschreven in [Bemelmans86]. In het 
model worden drie deelsystemen onderkend die in elke organisatie voorko
men en onderling afhankelijk zijn, namelijk een transformatiesysteem (P), 
een beslissingssysteem (B) en een informatiesysteem (I). In subparagraaf 
1.2.1 zijn hiervan reeds voorbeelden genoemd. Het P-B-1-model, dat is 
weergegeven in figuur 8-1, vertoont grote overeenkomsten met figuur 1-1 en 
is eigenlijk een kernachtige abstractie daarvan. 

Figuur 8-1: Het P-B-I-model [Bemelmans86] 
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De pijlen in het P-B-1-model geven de onderlinge afhankelijkheid weer van 
de systemen. Het primaire proces van een organisatie bepaalt de wijze van 
besturing en beheersing in het beslissingssysteem. Het beslissingssysteem 
bepaalt op haar beurt, tezamen met het primaire proces, het infonnatiesys
teem van een organisatie. Volledigheidshalve wordt in het model ook aange
geven dat ook het informatiesysteem van invloed kan zijn op het beslis
singssysteem. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat de wijze van beheersing 
in organisaties beinvloed wordt door de mogelijkheden en beperkingen die 
het informatiesysteem biedt. Produktiebedrijven kunnen bijvoorbeeld pas 
een besturings- en beheersingsconcept als MRP doorvoeren, als ook de infor
matievoorziening daartoe is ingericht. 

De afhankelijkheid tussen de hoofdlijnen van het P-B-1-model wordt toege
licht met een voorbeeld bij twee verschillende meubelfabrikanten. De ene 
meubelfabrikant produceert tafels en heeft te maken met een markt waarin 
klanten snelle levertijden eisen. De fabrikant biedt hiertoe een breed stan
daard assortiment aan, met vaste prijzen, betalings- en leveringsvoorwaarden 
en heeft zich een betrekkelijk vaste klantenkring verworven. Tot zover een 
korte kenschets van het primaire proces (P). Om hieraan te kunnen voldoen 
is het noodzakelijk dat er continu van alle produkten voldoende voorraad 
ligt. Men produceert derhalve op voorraad. Essentieel daarbij is dat men de 
vraag naar eindprodukten goed moet kunnen voorspellen. Verkoopplanning 
en voorraadbeheersing zijn dan ook belangrijke beslissingssystemen. Tot 
zover een korte kenschets van het beslissingssysteem (B). Voor het informa
tiesysteem heeft dit de consequentie dat men moet beschikken over be
trouwbare en actuele voorraadgegevens. Aangezien orderacceptatie tele
fonisch geschiedt moeten deze gegevens on-line beschikbaar zijn, evenals 
kredietlimieten van klanten. Daarnaast worden hoge eisen gesteld aan toe
passingen voor wat betreft de optimalisatie van seriegroottes in produktie
plannen. Tot zover enkele kenschetsen van het informatiesysteem (I). 

De andere meubelfabrikant produceert eveneens tafels maar zit in een markt 
waarin klanten flexibiliteit eisen. Klan ten wensen zelf specificaties te kunnen 
bepalen van meubels en men is bereid om daarvoor tangere levertijden te 
accepteren en een hogere prijs te betalen. Tot zover P. Aangezien elke order 
vrijwel uniek is, zal men zich moeten afvragen of en tegen welke prijs men 
deze kan uitvoeren, gezien de aanwezige kennis en know-how in de organi
satie en de mogelijkheden om de benodigde grondstoffen te verkrijgen e.d. 
Qua beheersing en besturing ligt er een zwaar accent op het offerte-traject, 
de vertaling van een order naar produktie-opdrachten en de bewaking 
daarvan. Tot zover B. In deze organisatie zal men van het informatiesysteem 
onder andere 'real-time' inzicht eisen in de status van produktie-opdrachten 
en de bezetting van machines. Daarnaast is het van belang te beschikken 



8.2 . 209 

over toepassingen die het verloop in de produktie volgen en produktie
opdrachten genereren. Tot zover I. 

Het voorbeeld geeft een sterk gestyleerd beeld met het doel de afhankelijk
heid tussen P, B en I te schetsen. Doordat het primaire proces in de ene 
situatie wezenlijk anders is dan in de andere situatie, moet men op een 
andere wijze de besturing organiseren. De wijze van besturing en beheersing 
in het beslissingssysteem is weer van invloed op de functionele eisen en 
prestatie-eisen die in een organisatie worden gesteld aan de informatievoor
ziening. 

8.2.3 Denkwijzen bij het ontwerp van referentiemodellen 

Het ontwerp van een toepassingen-architectuur volgens de ontwikkelstrate
gie (zie 7 .2.3) is een proces dat in de meeste organisaties een doorlooptijd 
kent van twee of meer maanden, terwijl de uitkomsten daarvan meestal 
nauwelijks verrassende resultaten opleveren. Zowel directies van organisaties 
als adviseurs vragen zich dan ook steeds vaker af of deze inspanningen wei 
verricht moeten worden, vooral ook omdat voor sommige typen organisaties 
al diverse toepassingen-architecturen zijn opgesteld. Deze gedachten hebben 
reeds geresulteerd in verschillende referentiemodellen van toepassingen
architecturen, zoals: 

• het AEG-Telefunkenmodel voor produktiebedrijven (zie 4.4.1); 
• het Ziekenhuis InformatieModel voor ziekenhuizen (zie 4.4.2); 
• modellen voor de informatievoorziening binnen gemeentes, zoals Ge

meentelijke Functionele Ontwerpen door de VNG [Meijer89]; 
• modellen voor de informatievoorziening bij landbouwbedrijven (zie bij

voorbeeld [Elzas87]). 

Deze prescriptieve modellen hebben echter vaak een beperkte toepasbaar
heid. Ze zijn opgesteld en bedoeld voor toepassing voor aile organisaties van 
een bepaalde soort zonder dat rekening is gehouden met de P-B-1-afhanke
lijkheid. Vanuit een typologie voor het primaire proces (P) volgt direct een 
beschrijving van de informatievoorziening (I). Schematisch is dit weergege
ven in figuur 8-2. In die figuur staat aangegeven hoe referentiemodellen 
dikwijls tot stand komen. Bij de totstandkoming van dergelijke modellen 
wordt geen onderscheid gemaakt naar verschillen in het primaire proces en 
naar typen beslissingssystemen. 
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TYPOLOCIE/CLASSIFICATit 

VAN (ONDERDELEN VAN) 

GENERIEKE BESCHRIJVING VAN Dt 

INFORMATIEVOORZIENING 

Figuur 8-2: Een veel gehanteerde denkwiize over het ontwerp en het gebruik van 
referentiemodellen bii informatieplanning, gericht op de missie toepassingen 

Onder andere uit eigen ervaring is gebleken dat de toepasbaarheid van de 
genoemde referentiemodellen zeer beperkt is. Ook in de literatuur wordt dit 
aangegeven. Dit blijkt vaak al bij de beschrijving van het primaire proces. In 
bijvoorbeeld het AEG-Telefunkenmodel heeft men geprobeerd aile bedrijfs
processen die voor kunnen komen in een produktiebedrijf, op te nemen. Het 
is echter niet duidelijk hoe de aanwezigheid van sommige bedrijfsprocessen 
en relaties daartussen verklaard moeten worden. Ook is niet aangegeven wat 
de karakteristieken zijn geweest van het primaire proces die als uitgangspunt 
zijn genomen voor het beschrijvingsmodel. Mede daardoor is het onduide
lijk welke wijze van besturing en beheersing ten grondslag ligt aan het mo
deL Hierdoor is de bruikbaarheid van het model als prescriptief model voor 
produktiebedrijven vrijwel nihil. 

Samengevat wordt geconstateerd dat de beschrijving van veel referentiemo
dellen te algemeen is om als basis te dienen voor het antwerp van specifieke 
modellen in organisaties. Dit wordt veroorzaakt doordat: 

• geen rekening is gehouden met verschillen die kunnen optreden in het 
primaire proces van ogenschijnlijk eenzelfde type organisatie; 

• geen aandacht is besteed aan de wijze van besturing en beheersing van 
het afgebeelde type organisatie. 

Om de voornoemde belemmeringen te ondervangen is een andere denkwijze 
nodig omtrent het ontwerp en het gebruik van referentiemodellen bij infor
matieplanning. Daarbij moet niet primair de aandacht uitgaan naar een 
beschrijving van de informatievoorziening in een organisatie in het alge
meen, maar naar de achtergronden, argumenten en redenen waarom die 
informatievoorziening zo in elkaar zit. Omdat de informatievoorziening in 
een specifieke situatie bepaald wordt door karakteristieken in het beslis
singssysteem, en omdat die weer worden bepaald door de karakteristieken 
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van het primaire proces, moet bij inforrnatieplanning een analyse plaatsvin
den in de volgorde P-B-1. lndien men daarbij gebruik wenst te maken van 
referentiemodellen voor de beschrijving van I, dan moet duidelijk zijn welke 
B ten grondslag ligt aan die I, en welke P ten grondslag ligt aan de B. We 
achten het dan ook van groot belang om bij het ontwerp van referentiemo
dellen voor de informatievoorziening (referentie-informatiemodellen) expliciet 
het primaire proces en het beslissingssysteem te beschrijven. 

Bij deze denkwijze wordt in eerste instantie uitgegaan van een typologie van 
organisaties. Hierin verschilt de denkwijze niet met de eerder toegelichte 
denkwijze. De verschillen treden echter direct daama op. In plaats van 
meteen een generieke beschrijving te geven van een soort organisatie, wordt 
eerst nagegaan welke typen primaire processen zijn te onderkennen binnen 
zo'n type organisatie. Dit leidt tot een typologie van primaire processen van 
bijvoorbeeld produktiebedrijven, banken, verzekeringsbedrijven, etc. Vervol
gens wordt bestudeerd welke vormen van besturing en beheersing kunnen 
voorkomen bij de verschillende typen primaire processen. Dit laatste wordt 
vastgelegd in een conceptueel besturingsmodel, waarover later meer. Op 
basis van deze inzichten wordt dan een generieke beschrijving gegeven van 
de informatievoorziening. Per besturingsvorm wordt dit vastgelegd in een 
referentie-informatiemodel. 

Voigt men bij informatieplanning het P-B-1-stramien dan kan men bij de 
beschrijving van P reeds zien welke altematieven van P mogelijk zijn en welk 
type men zou willen nastreven. Hetzelfde geldt voor de beschrijving van het 
besturingsmodel en voor het informatiemodel. Bij deze denkwijze worden 
derhalve voor zowel P, B, als I generieke altematieven beschreven per type 
organisatie. Naast het feit dat men daardoor beter kan beoordelen of de 
scope van het referentiemodel overeenkomt met de specifieke situatie, 
bieden de modellen het management inzicht in verschillende visies op 
besturings- en beheersingswijzen op hun type organisatie en op de conse
quenties daarvan voor de informatievoorziening. De samenhang tussen de 
bedrijfsvoering en de informatievoorziening wordt hierdoor meer inzichte
lijk en duidelijk voor management. 

8.3 Beschrijvingswijze 

Vanuit de toegelichte problematiek met de toepassing van veel bestaande 
referentiemodellen is in de vorige paragraaf een denkwijze gegeven over het 
ontwerp van referentiemodellen. Een belangrijk facet van die denkwijze is 
dat het referentie-informatiemodellangs dezelfde weg tot stand komt als een 
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specifiek informatiemodel voor een organisatie, namelijk volgens het P-B-1-
model. Een denkwijze aileen is echter onvoldoende om verbetering aan te 
brengen inzake de geconstateerde problematiek rond referentiemodellen. 
Gebaseerd op de denkwijze is een werkwijze nodig om aan te geven hoe 
referentiemodellen toegepast kunnen worden. Het is eveneens noodzakelijk 
om te beschikken over een beschrijvingswijze, alvorens dit soort modellen 
op te stellen. Het is immers nog niet duidelijk hoe het primaire proces, het 
beslissingssysteem en het informatiesysteem beschreven en vastgelegd moe
ten worden. Aan deze materie wordt in deze paragraaf aandacht besteed. 

In deze paragraaf wordt getoond hoe het primaire proces, het beslissingssys
teem en het informatiesysteem van handelsondernemingen beschreven 
kunnen worden. Zoals zal blijken, kunnen veel typen organisaties op soort
gelijke wijze worden beschreven, maar een aantal zaken is specifiek voor 
handelsondernemingen. 

8.3.1 Uitgangspunten bij de handelsondememing 

Van handelsondernemingen wordt achtereenvolgens toegelicht: 

• welke categorie ondernemingen als uitgangspunt is genomen; 
• welke primaire processen van handelsondernemingen zijn onderkend; 
• welke organisatievorm als uitgangspunt is genomen. 

Handelsondernemingen zijn 'Huishoudingen die voor de markt produceren, 
met een doorstroming van eigen goederen, zonder een ornzettingsproces' 
[Starreveld89, pag. 237]. Goederen worden ingekocht, opgeslagen en weer 
verkocht. Starreveld onderkent twee categorieen handelsbedrijven: 

• groothandelsbedrijven: deze leveren hun goederen aan andere bedrijven 
(voorbeelden zijn grossiers, importeurs en exporteurs); 

• detailhandelsbedrijven: levering vindt plaats aan particulieren (voorbeelden 
zijn winkels en warenhuizen). 

In het primaire proces van handelsondernemingen zijn de volgende deelpro
cessen onderkend (zie figuur 8-3): 

• opslag: goederen worden ingekocht en opgeslagen, alvorens te worden 
verkocht; 

• transport en levering: verkochte goederen worden afgeleverd bij de klant; 
• bewerkingen: aan klanten kan als extra service worden aangeboden om de 

goederen te bewerken. 
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Figuur 8-3: De goederenstroom door de primaire processen 
bij een handelsonderneming 

Deze primaire processen kunnen door een onderneming zelf worden uitge
voerd, maar kunnen ook (gedeeltelijk) worden uitbesteed. In dat geval 
bestaan vaak lange-termijn contracten, waarin de afspraken zijn vastgelegd. 
Bewerkingen zijn onderkend als apart primair proces. De reden hiervoor is 
dat steeds meer handelsondernemingen zich inspannen om zich te onder
scheiden van collega-handelaren en leveranciers. De leveranciers van han
delsbedrijven beschikten vaak over betrekkelijk starre produktiecapaciteiten. 
Doordat in deze produktiebedrijven een accentverschuiving heeft plaatsge
had en nog plaatsvindt naar marktgerichter opereren en doordat deze bedrij
ven in toenemende mate beschikken over flexibeler capaciteiten, zijn zij 
steeds meer gelnteresseerd geraakt in de markt. Daarmee is het voor produk
tiebedrijven eveneens mogelijk 'account control' te krijgen. 

Mede door deze ontwikkeling en mede om zich te onderscheiden van be
staande collega-handelaren, gaat men op zoek naar nieuwe vormen van 
dienstverlening. Uitvoeren van eenvoudige bewerkingen (bijvoorbeeld zagen 
van hout/metaal/plastic, installeren van machines1 verpakken van bulkgoe
deren1 nabehandelen van goederen e.d.) komt dan ook steeds vaker voor en 
zijn meegenomen in het primaire proces van handelsondernemingen. De 
accenten van handelsbedrijven verschuiven hierdoor van handelaar naar 
service-centrum. 

Tot slot wordt kort de organisatievorm toegelicht die als uitgangspunt is 
gekozen, namelijk een handelsonderneming met verschillende vestigingen. 
Vestigingen zijn doorgaans regionale verkoopkantoren, waar de primaire 
processen uitgevoerd kunnen worden. Gekozen is voor deze organisatie
vorm, omdat dat een veel voorkomende situatie is in de praktijk. Vaak heeft 
een handelsonderneming een hoofdkantoor met meer regionale verkoop
kantoren. De onderkenning van meer vestigingen is belangrijk vanwege de 
beheersingsproblematiek. Vooral het logistiek beheer wordt complexer, 
naarmate het aantal vestigingen groter wordt. Vraagstukken zijn bijvoor
beeld: uit welk magazijn moet worden geleverd, waar moeten de bewerkin
gen worden uitgevoerd, welk kantoor of welke klant krijgt voorrang bij te 
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lage voorraden, welke goederen moeten in welke magazijnen worden opge
slagen, wat zijn de minimum voorraden per produkt per magazijn, etc. 

8.3.2 De beschrijvingswijze van P 

Nu omschreven is wat onder een handelsonderneming wordt verstaan, 
wordt in deze subparagraaf de beschrijvingswijze toegelicht voor het primai
re proces (P). In het algemeen kan gesteld worden dat het zinvol is om van 
het primaire proces alleen datgene te beschrijven, dat inzicht geeft in de 
moeilijkheidsgraad van de bestuurbaarheid van die organisatie en de conse
quenties daarvan voor de informatievoorziening. Deze regel is zeer algemeen 
en wordt in het navolgende geconcretiseerd. 

Voor de beschrijving van het primaire proces van een organisatie worden in 
[Bemelmans86] enkele voorstellen gedaan, waarbij voornamelijk een produk
tiebedrijf als uitgangspunt is genomen. Om het primaire proces van een 
produktiebedrijf te beschrijven dienen kenmerken gei'nventariseerd te wor
den van produkten/diensten, middelen en het produktieproces. 

In figuur 8-4 is een overzicht opgenomen van de onderwerpen die gei"nven
tariseerd worden voor de beschrijving van het primaire proces van produk
tiebedrijven. Door een analyse van deze karakteristieken van het primaire 
proces van een produktiebedrijf ontstaat inzicht in de aard en mate van 
bestuurbaarheid van een produktiebedrijf. 
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DYNAMIEK 

BAARHEID 
HEIO/VERAN· 
DERLIJKHEID 

K 
~ ~antal d!ensten/eindpro~ dynamis.ch k:ara:kter • voorspelbaarheid van ~ e<:onomische waarde 

dukten dat aan de van de vraag naar de vraag naar eind· van produltten/dienneo 

E PRO- markt wordt aangebo· eindprodukten/diensten produkten/diensten • verelste kwaliteiH· 

DUKT/ 
den niveau. levertijd, lever 

N • samengesteldheid van betrouwbaarheid. et<:. 

M MARKT de produkte:n/diensten 
- specificiteit v~n de 

E produktenldfensten 
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N 
DE LEN ~ spedficiteit van pro-duk~ 
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aantal vers<:hillende • dynamlsch karakter - voorspe!baarheid van • toegevoegde waarde/ 
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• samenhang tussen kingsprocessen bewerkingen 

bewerkingen 

N PROCES spedficlteit van bewer-
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Figuur 8-4: Kenmerken van het primaire proces bij produktiebedrijven 
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Aangezien in dit hoofdstuk geen produktiebedrijven maar handelsonderne
mingen centraal staan, is gezocht naar karakteristieken om het primaire pro
ces daarvan te beschrijven. Bij handelsbedrijven spelen produktiemiddelen 
en produktieprocessen immers nauwelijks een rol. In analogie met het voor
gaande zijn de volgende onderwerpen onderkend voor de beschrijving van 
het primaire proces van een handelsonderneming: 

• Produkten/diensten. Hierbij dient afzonderlijk gekeken te worden naar het 
produktaanbod aan de markt, het aanbod van diensten en naar betalings
en leveringsvoorwaarden. 

• Omgeving. Handelsondememingen hebben intensieve contacten met 
zowel afnemers als leveranciers. Beide worden afzonderlijk in ogen
schouw genomen. 

• Capaciteiten. In het algemeen zijn de belangrijkste primaire processen de 
opslag en het transport van goederen, waarbij steeds vaker de mogelijk
heid wordt geboden om eenvoudige bewerkingen uit te voeren. Van be
lang daarbij is vast te stellen in hoeverre ondernemingen zelf beschikken 
over capaciteiten hiervoor en/of in hoeverre deze capaciteiten worden 
ingehuurd bij derden. 

• Bestaansrecht. Dit hangt samen met het imago van de organisatie, waar
mee wordt aangegeven hoe de handelsonderneming zich naar de markt 
wenst te profileren. Het geeft de missies van een organisatie weer, waar
van doelstellingen, strategieen en plannen worden afgeleid. 

Per onderwerp dient geanalyseerd te worden wat de dynamiek, de complexi
teit, de voorspelbaarheid en de veranderlijkheid is. Door een dergelijke 
analyse ontstaat inzicht in de moeilijkheidsgraad van de bestuurbaarheid en 
de beheersbaarheid van handelsondememingen. Later, in 8.4.1, worden con
crete voorbeelden gegeven van de beschrijving van het primaire proces. 

8.3.3 De beschrijving van B 

Alvorens de wijze van besturing en beheersing te beschrijven, is het zinvol 
om op grond van de karakteristieken van P beslissingssystemen te onderken
nen en na te gaan door welke gebeurtenissen/stimuli elk beslissingssysteem 
wordt aangestuurd en wat elk beslissingssysteem zelf aanstuurt. Dit kan 
worden vastgelegd in een besturingsmodel. Het besturingsmodel geeft de visie 
weer van management op de besturing en beheersing van de organisatie. 
Naast het besturingsmodel worden de belangrijkste karakterieken van de te 
besturen/beheersen situatie beschreven. In deze subparagraaf worden achter
eenvolgens het besturingsmodel en de karakteristieken toegelicht. 
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• Besturingsmodel 

De wijze van besturing en beheersing van een organisatie bepalen het gedrag 
van een organisatie, dat wil zeggen de manier van interactie tussen een 
organisatie en haar omgeving evenals de interactie tussen de beslissingssyste
men van een organisatie zelf. Deze interactie kan in beeld worden gebracl)t 
in een besturingsmodel. In een besturingsmodel worden verschillende elemen
ten onderkend, namelijk primaire processen, beslissingssystemen en relaties 
daartussen. 

Een primair proces omvat een aantal bedrijfsprocessen, die zich aile bezig 
houden met uitvoerende activiteiten. Primaire processen worden bestuurd 
door beslissingssystemen. Een beslissingssysteem is een systeem dat een aantal 
bedrijfsprocessen omvat en dat zelf op grond van bepaalde gebeurtenissen 
een of meer beslissingssystemen en/of primaire processen aanstuurt. Dit 
kunnen systemen zijn binnen de eigen organisatie, maar ook daarbuiten. 
Een voorbeeld van dat laatste is een inkoopsysteem van een organisatie dat 
aanvragen voor inkoopoffertes en/of bestellingen genereert. Voor leveran
ders zijn dit stimuli op grond waarvan hun verkoopsysteem activiteiten 
moet ondernemen. De samenhang tussen de bedrijfsprocessen in een beslis
singssysteem is per definitie groot. Doorgaans kent een beslissingssysteem in 
een organisatie een functionaris (manager) die verantwoordelijk is voor dit 
systeem. Voorbeelden van beslissingssystemen zijn een systeem voor bijvoor
beeld de acceptatie van orders, een produktieplanningssysteem voor de crea
tie van een produktieplan, een managementsysteem voor creatie van onder 
meer een financieel plan, etc. 

In principe zijn de beslissingssystemen op te delen in verschillende bestu
ringsniveaus, namelijk in operationele en in strategisch/tactische beslissings
systemen. Operationele beslissingssystemen zijn gericht op het operationeel 
beheer van de primaire processen; strategisch/tactische beslissingssystemen 
zijn bedoeld om kaders aan te geven waarbinnen de operationele beslissings
systemen en de primaire processen hun activiteiten uit kunnen voeren. Zij 
houden zich vooral bezig met beleidsvorming en planningsactiviteiten. 

De relaties tussen primaire processen en beslissingssystemen die in het 
besturingsmodel worden opgenomen zijn gebeurtenissen of stimuli. Deze 
tonen de directe samenhang tussen beslissingssystemen en primaire proces
sen, en zijn doorgaans ook essentiEHe entiteittypen van een organisatie. 
Voorbeelden daarvan zijn een produktieplan voor de aansturing van een 
produktiesysteem, een financieel plan en betalingsopdrachten voor de aan
sturing van een financieel systeem, etc. Qua aansturing worden in een 
besturingsmodel twee niveaus onderkend, namelijk een operationele aanstu-
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ring en strategisch/tactische aansturing. Operationele aansturing heeft de 
functie van stimulus, en komt in organisaties vaak voor als 'opdracht'. Strate
gisch/tactische sturing heeft daarentegen een kaderstellend karakter, waarin 
doelstellingen, plannen en uitgangspunten zijn vervat. Vaak zijn dit geen 
stimuli, maar in combinatie met gebeurtenissen kan bet aanleiding vormen 
tot actie. Tactische aansturing wordt in besturingsmodellen steeds aange
duid als plannen, terwijl strategische aansturing is aangeduid als'beleid. Voor 
het onderscheid tussen doelstellingen, plannen en beleid wordt verwezen 
naar paragraaf 2.3. 

Samengevat kennen besturingsmodellen twee soorten elementen (beslis
singssystemen en primaire processen) en twee soorten relaties daartussen 
(operationele en strategisch/tactische aansturing). In figuur 8-5 is dit in een 
overzicht weergegeven. 

STRATEGtSCH/TACTISCH 
BESLISStNGSSYSHEM 

OPERATiONEEl 
BESLISSINGSSYST£EM 

PRIMAlR PROCES/ 
TRANSFORMATIESYSTEEM 

STRATEGISCHI 
TACTISCHE STURING 

OPERATIONEL£ 
STUf\ING 

Figuur 8-5: Notatiewijze (betekenis van symbol en) bij het besturingsmodel 

Voor elk type organisatie zijn verschillende altematieven mogelijk voor 
besturing en beheersing, getuige ons voorbeeld van de meubelfabrikanten. 
Dit dient dan ook tot uiting te komen in de besturingsmodellen voor beide 
situaties. In figuur 8-6 zijn delen van besturingsmodellen weergegeven, voor 
produktie op voorraad versus produktie op order. Deze voorbeelden corres
ponderen met Jiet eerder beschreven voorbeeld van de twee meubelfabrikan
ten. De figuur dient ter illustratie van het feit dat voor soortgelijke organisa
ties verschillende besturingsmodellen kunnen bestaan. 
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SITUATIE 1: SITUATIE 2: 

PRODUKTIE OP VOORRAAD PRODUKTIE OP ORDER 

KLANT 
offe n e -

Figuur8-6: Voorbeelden van besturingsmodellen in verschillende situaties 

• Karakteristieken van de besturing 

De gekozen wijze van besturing en beheersing van het primaire proces, 
vastgelegd in het besturingsmodel, heeft consequenties voor de informatie
voorziening. Om deze goed te kunnen overzien dient naast een besturings
model te worden vastgesteld wat de belangrijkste karakteristieken zijn van de 
besturingswijze. Hiermee ontstaat beter zicht op de functionele en prestatie
eisen voor de informatievoorziening. Voor de vastlegging van karakteristie
ken van B worden in [Bemelmans86] voorstellen gedaan voor produktiebe
drijven. Afgeleid daarvan worden de volgende kenmerken van belang geacht 
voor de analyse van B in handelsbedrijven: 

• Accent van besturing. Hierbij dient te worden nagegaan wat de belang
rijkste (interne of externe) initiator is van bedrijfsprocessen. 

• Belangrijkste problematiek/doelstelling. In het primaire proces is het onder
werp 'bestaansrecht' onderkend. Voor de beheersing is het noodzakelijk 
dat gebaseerd op het bestaansrecht wordt nagegaan wat de kern van de 
beheersingsproblematiek is en wat de belangrijkste doelstelling is van een 
organisatie (bijvoorbeeld minimale voorraden, betrouwbare levertijden, 
kostenminimalisatie, etc.). 
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• Aansturing van beslissingssystemen. Zoals reeds opgemerkt, wordt een 
beslissingssysteem altijd ergens door aangestuurd. Vaak zijn er zelfs twee 
of meer stimuli van een beslissingssysteem, bijvoorbeeld een operationele 
(zoals een transportopdracht) en een strategische/tactisch (zoals een 
transportplan en/of -beleid). In het algemeen geldt dat de besturing van 
een beslissingssysteem moeilijker wordt naarmate het wordt aangestuurd 
door meer stimuli. De analyse van aansturing geeft tevens inzicht in de 
belangrijkste informatiestromen in een organisatie en in de frequentie en 
omvang daarvan. 

• Accent van beslissingssystemen. Hier gaat het om de vaststelling van de 
belangrijkste accenten (doelstellingen, beheersingsproblematiek) per 
beslissingssysteem. Idealiter is dit steeds een afgeleide van de eerderge
noemde 'belangrijkste problematiek/doelstelling'. Daarbij is het van 
belang aan te geven in welke mate dit wordt nagestreefd, bijvoorbeeld in 
termen van betrouwbaarheid, kosten, snelheid, etc. Hiermee kunnen later 
prestatie-eisen voor de informatievoorziening worden vastgesteld. 

In 8.4.2 worden concrete voorbeelden gegeven van de beschrijving van het 
beslissingssysteem. Kort samengevat Ievert de beschrijving van B: 

• een besturingsmodel van de te besturen!beheersen situatie; 
• een overzicht van de karakteristieken van de te besturen/beheersen si

tuatie. 

8.3.4 De beschrijving van I 

Pas na een analyse van het primaire proces en het beslissingssysteem kunnen 
uitspraken worden gedaan over de structuren van de informatievoorziening. 
Voor de beschrijving van I kan onderscheid worden gemaakt naar een weer
gave van functionele en prestatie-eisen. Voor een uitvoerig overzicht hiervan 
wordt verwezen naar [Bemelmans87, hoofdstuk 5], waarin deze materie 
wordt toegelicht bij systeemontwikkeling. 

• Functionele eisen 

De functionele eisen voor de informatievoorziening betreffen die specificaties 
die aangeven welke gegevens verwerkt en verstrekt moeten worden in een 
organisatie. Functionele eisen zijn derhalve generiek af te leiden uit de wijze 
van besturing en beheersing in een organisatie. Daarnaast zullen in een 
organisatie spectfieke functionele eisen bestaan, die samenhangen met 
individuele informatiebehoeften. Ze varieren per organisatie, afhankelijk van 
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bijvoorbeeld de functie en de aard van degenen die beslissingen moeten 
nemen. Overigens zijn deze specifieke informatiebehoeften bij informatie
planning nauwelijks relevant. Bij informatieplanning gaat het om hoofdlij
nen, die vastgelegd moeten worden in de toepassingen-architectuur. Speci
fieke zaken komen aan de orde bij systeemontwikkeling per toepassingsge
bied. 

De functionele eisen worden bij informatieplanning beschreven en vastge
legd in een informatiemodel. Het informatiemodel omvat een aantal deel
modellen, namelijk: 

• · de architectuur van toepassingsgebieden; 
• de relaties tussen de toepassingsgebieden van een organisatie met de 

omgeving; 
• een entiteit-relatie diagram; 
• een gedecomponeerd entiteit-relatie diagram. 

In de architectuur van toepassingsgebieden worden de toepassingsgebieden van 
een organisatie beschreven en de hoofdrelaties daartussen. Elk primair proces 
en elk beslissingssysteem vormt de basis voor een toepassingsgebied. De 
relaties tussen toepassingsgebieden zijn informatiestromen. Deze worden in 
eerste instantie bepaald door de stimuli van beslissingssystemen uit het 
besturingsmodel. Elke stimulus is immers een informatiestroom. In tweede 
instantie kunnen informatiestromen worden vastgesteld door per toepas
singsgebied bedrijfsprocessen te onderkennen en informatiebehoeften te 
inventariseren. De architectuur van toepassingsgebieden wordt vastgelegd in 
een model (zie bijvoorbeeld figuur 8-lSa, 8-17a en 8-19a). In dit model wor
den toepassingsgebieden beschreven en de belangrijkste relaties daartussen. 
De notatiewijze hiervan is weergegeven in figuur 8-7. 

TOEPASSINGSGEBIED 

INFORMATIESTROOM 

Figuur 8-7: Notatiewijze (betekenis van symbolen) bij de architectuur 
van toepassingsgebieden 

De relaties tussen de toepassingsgebieden van een organisatie met de omgeving 
worden weergegeven in een ander deelmodel. Onder andere in hoofdstuk 6 
is opgemerkt dat informatieplanning vaak beperkt blijft tot een organisatie. 
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Door het toenemende belang van een adequate informatie-uitwisseling met 
omringende organisaties is het noodzakelijk om aan te geven hoe die uitwis
seling verloopt. Op grand van dergelijke inzichten kan met externe partijen 
getracht worden de informatie-uitwisseling te optimaliseren. De relaties 
tussen toepassingsgebieden met de omgeving worden vastgelegd in een 
model 'externe informatie-uitwisseling' (zie figuur 8-lSb, 8-17b en 8-19b). 
Per toepassingsgebied worden de belangrijkste informatiestromen van en 
naar externe instanties weergegeven. De notatiewijze daarvan is weergegeven 
in figuur 8-8. 

ORGANI SATIE 

EXTE RNE 

IN STANTIE 

TOEPASSINGS G EBIED 
IN DE ORGANISAT IE 

INFOR M ATIE STROOM 

Figuur 8-8: Notatiewijze (betekenis van symbolen) bij externe 
informatie-uitwisseling 

In een entiteit-relatie diagram worden de entiteittypen van een organisatie 
weergegeven en de belangrijkste relaties daartussen (zie figuur 8-16a, 8-18a 
en 8-20a). De stimuli van beslissingssystemen zijn doorgaans ook de belang
rijkste entiteittypen. Immers, als er iets gebeurt (bijvoorbeeld er wordt een 
order geplaatst) dan is het bij verschillende bedrijfsprocessen van belang om 
gedurende enige tijd te kunnen beschikken over de gegevens van die gebeur
tenis. Het overzicht van entiteittypen kan worden uitgebreid door analyse 
van de karakteristieken van beslissingssystemen en/of een analyse van 
informatiebehoeften. Om de relaties tussen entiteittypen vast te stellen 
vormt het besturingsmodel met bijbehorende karakteristieken eveneens de 
basis. Om de weergave van entiteit-relatie diagrammen overzichtelijk te 
houden, is besloten een beperkt aantal cardinaliteitsregels, die in de litera
tum worden onderkend tussen entiteittypen, in acht te nemen. In figuur 8-9 
is aangegeven welke dat zijn. 
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CARDINALITEITSREGELS 
ENTITEITTYPE 

1:1 RELATIE 

1:N RELATIE 
RELATIE 

N:M RELATIE 

Figuur 8-9: Notatiewijze (betekenis van symbolen) bij het entiteit-relatie diagram 

Bij beslissingssystemen uit het besturingsmodel worden gegevens gecreeerd 
en gebruikt. Door na te gaan bij welk beslissingssysteem de kerngegevens 
van een entiteittype worden gecreeerd, kan het gegevensmodel worden 
opgedeeld. Dit resulteert in een gedecomponeerd entiteit-relatie diagram. In het 
gedecomponeerd entiteit-relatie diagram wordt een kader geplaatst om de 
entiteittypen, waarvan de gegevens gecreeerd worden door hetzelfde toepas
singsgebied. Bij zo'n kader wordt aangegeven welk toepassingsgebied de 
gegevens creeert bij elk van die entiteittypen (zie figuur 8-16b, 8-18b en 8-
20b). 

Opgemerkt wordt dat het informatiemodel voor een generieke organisatie 
(een referentie-informatiemodel) per definitie beperkter is dan een informa
tiemodel voor een specifieke organisatie. Een referentie-informatiemodel 
omvat de hiervoor beschreven deelmodellen. Voor een specifieke organisatie 
is een dergelijke weergave onvoldoende, aangezien men tevens moet aange
ven hoe de informatievoorziening ingepast moet worden in de organisatie. 
Van bedrijfsprocessen, toepassingsgebieden en entiteittypen moeten onder 
andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgesteld per 
organisatie-onderdeel. Het mage duidelijk zijn dat dit soort zaken zelden 
generiek te beschrijven is. Dit kan slechts dan als organisatie-onderdelen 
identiek voorkomen (zoals bij regio-kantoren het geval kan zijn). Tot zover 
de beschrijving van functionele eisen voor de informatievoorziening. 

• Prestatie-eisen 

Bij prestatie-eisen gaat het niet om de vraag welke gegevens verwerkt en 
verstrekt moeten worden, maar om de kwaliteit van de gegevens die verwerkt 
en verstrekt moeten worden. Deze eisen bevatten voorwaarden waaraan 
gegevens en gegevensverwerkende processen moeten voldoen en hebben 
derhalve betrekking op entiteittypen en toepassingsgebieden. Ook voor 
prestatie-eisen geldt, dat ze nauwkeuriger beschreven kunnen worden, naar
mate men verder komt in het systeemontwikkelingstraject. Tach is het zin
vol om hier tijdens informatieplanning reeds aandacht aan te besteden. 
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Hiermee ontstaat bijvoorbeeld inzicht in de complexiteit en de omvang van 
systeemontwikkeling en technische uitvoerbaarheid van projecten. Prestatie
eisen vallen uiteen in (zie [Bemelmans87, pag. 179]): 

• Doeltreffendheid (ef{ectiviteit). Het gaat hierbij om de mate waarin toepas
singen voldoen aan functionele eisen. Deeleisen hierbij hebben onder 
andere betrekking op responsietijd van geautomatiseerde toepassingen, 
de nauwkeurigheid, aggregatie- en selectiemogelijkheden van gegevens, 
beveiliging, identificatie en autorisatie van gebruikers ten aanzien van 
toepassingen en gegevens. 

• Duurzaamheid. Hiermee wordt onder andere de mate aangegeven, waarin 
men kan anticiperen op toekomstige veranderingen. Aangezien de omge
ving van het primaire proces verandert in de tijd, is de duurzaamheid van 
een informatiesysteem beperkt. Deeleisen hebben dan ook betrekking op 
de flexibiliteit van toepassingen, de uitbreidbaarheid en overdraagbaar
heid van apparatuur en de aanpasbaarheid, onderhoudbaarheid en over
draagbaarheid van programmatuur. 

• Gebruiksvriendelijkheid. Hiermee wordt aangegeven in welke mate toe
passingen zijn afgestemd op de mensen die er mee moeten werken. Deel
eisen hierbij zijn het bedieningsgemak, de inzichtelijkheid van toepas
singen en gegevens en de overdraagbaarheid c.q.leerbaarheid van toepas
singen en gegevens. Dit laatste wordt onder andere bepaald door oplei
ding, training en de beschikbaarheid van documentatie. 

• Integreerbaarheid. De integratieproblematiek is in 7.2 reeds aan de orde 
geweest. Hierbij gaat het om de mate waarin toepassingen met elkaar 
kunnen communiceren. Dit wordt mede beinvloed door de mate van 
standaardisatie van ontwerp- en programmeertalen, de mate waarin 
gegevens en programmatuur overdraagbaar zijn tussen systemen en de 
mate waarin toepassingen aansluiten op de verantwoordelijkheden in een 
organisatie. 

• Doelmatigheid (efficiency). Hiermee wordt de verhouding aangegeven 
tussen kosten en inspanning van een systeem en de baten daarvan. 

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat prestatie-eisen niet uitsluitend 
betrekking hebben op de missie toepassingen, maar ook betrekking kunnen 
hebben op de missies middelen en dienstverlening. Voorbeelden daarvan 
zijn uitspraken c.q. eisen over standaards, opleidingen, beveiliging, etc. 
Eveneens is duidelijk geworden dat niet uitsluitend bestemmingsvraagstuk
ken aan de orde zijn, maar eveneens uitrustings- en realisatievraagstukken. 
Voorbeelden daarvan zijn uitspraken c.q. eisen over het gebruik van stan
daards voor systeemontwikkeling, de overdraagbaarheid van gegevens en 
toepassingen, etc. Beperken de functionele eisen omtrent de informatievoor
ziening zich tot het bestemmingsvraagstuk voor de missie toepassingen, de 
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prestatie-eisen richten zich juist op andere missies voor de informatievoor
ziening en op andere typen vraagstukken. AI eerder is geconstateerd dat 
methoden voor informatieplanning nauwelijks aandacht besteden aan dit 
vraagstuk. 

Ook voor prestatie-eisen geldt dat men zich vanuit de optiek van manage
ment moet richten op hoofdlijnen. Dit betekent dat de prestatie-eisen vooral 
gestalte zullen krijgen in de vorm van beleidsuitspraken, principe-uitspraken 
en strategieen (zie figuur 2-4). Daarbij kunnen prestatie-eisen nieuwe projec
ten genereren. Als men bijvoorbeeld de eis stelt dat in de toekomst applica
ties nog maar met een methode en met een set CASE-tools mogen worden 
ontwikkeld, zal bestudeerd moeten worden welke methode en tools daarvoor 
het meest in aanmerking komen en wat de consequenties daarvan zijn voor 
personeel, het onderhoud van reeds ontwikkelde toepassingen, etc. 

Naast het feit dat uitspraken van management over prestatie-eisen voor de 
informatievoorziening de duidelijkheid en aansluiting van vervolgprojecten 
vergroten, bieden ze een additioneel uitgangspunt voor de prioriteitsstelling 
van die vervolgprojecten. Veel van de genoemde prestatie-eisen hebben 
betrekking op de technische uitvoerbaarheid van projecten (bijvoorbeeld 
integreerbaarheid en duurzaamheid), andere hebben betrekking op de mate 
waarin de bedrijfsvoering wordt ondersteund (bijvoorbeeld doeltreffendheid 
en doelmatigheid). In subparagraaf 7.3.3 is aangegeven hoe dergelijke inzich
ten van invloed zijn op de prioriteiten die gesteld worden aan projectvoor
stellen (zie ook de bespreking van EwiE in 7.5.1). Hiermee wordt nog eens 
benadrukt dat analyse en vaststelling van prestatie-eisen vanuit de optiek 
van management essentieel zijn bij informatieplanning. 

Om de beschrijving van prestatie-eisen overzichtelijk te houden, wordt bij de 
generieke beschrijving van handelsondememingen per toepassingsgebied 
aangegeven wat de belangrijkste entiteittypen zijn, welke generieke prestatie
eisen van toepassing zijn per toepassingsgebied en hoe de toepassingsge
bieden getypeerd kunnen worden. Voor die typering wordt een indeling ge
bruikt uit [Bemelmans8 7]. Daarin worden informatiesystemen onderverdeeld 
in: 

• transactieverwerkende systemen (afgekort TPS: transaction processing 
system), gericht op registratie van gebeurtenissen/stimuli die plaatsvin
den binnen en buiten de organisatie (bijv. een personeelsregistratiesys
teem); 

• geprogrammeerde beslissingssystemen (afgekort SDS: structured decision 
system), gericht op routinematige verwerking van gegevens volgens 
rationele modellen (bijv. een systeem voor salarisberekening); 
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• beslissingsondersteunende systemen (afgekort DSS: decision support sys
tem), gericht op verstrekking van gegevens die een beslisser relevant 
vindt bij zijn/haar besluitvormingsproces (bijv. een systeem waarmee kan 
worden gesimuleerd wat de consequenties zijn voor produktieplanning 
als aile uitgebrachte offertes aan klanten worden geaccepteerd). 

In deze paragraaf is de denkwijze uitgewerkt om trent de totstandkoming van 
informatieplannen met referentiemodellen. Nadat beknopt onze uitgangs
punten zijn aangegeven voor een handelsondememing, is vervolgens toege
licht hoe en in welke volgorde bet primaire proces, bet beslissingssysteem en 
bet informatiesysteem voor zo'n onderneming beschreven worden. In 
hoofdlijnen betreft dit: 

• Kenmerken van bet primaire proces (P) van: 
- produkten/diensten; 
- de omgeving; 
- capaciteiten; 
- bet bestaansrecht. 

• V~n bet beslissingssysteem (B): 
- een besturingsmodel, met daarin aangegeven de beslissingssystemen 

van een organisatie en de gebeurtenissen/stimuli die deze systemen 
aansturen; 

- karakteristieken van de te beheersen/besturen situatie: 
* accent van de besturing; 
* belangrijkste problematiek/doelstelling; 
* per beslissingssysteem de gebeurtenissen/stimuli die bet systeem 

aansturen; 
* accent van doelstellingen/beheersingsproblematiek per beslissings

systeem. 
• Van bet informatiesysteem (1): 

- een informatiemodel, waarin de functionele eisen van management 
voor de informatievoorziening zijn vastgelegd; bet model omvat: 
* een architectuur van toepassingsgebieden; 
* de relatie tussen de toepassingsgebieden en de omgeving van een 

organisatie; 
* een gegevensmodel; 
* een gedecomponeerd gegevensmodel; 

- karakteristieken van de informatievoorziening in termen van prestatie
eisen, belangrijkste entiteittypen en typering per toepassingsgebied. 

In de volgende paragraaf worden referentiemodellen voor handelsonderne
mingen besproken, die op deze wijze zijn beschreven. 
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8.4 Referentiemodellen voor handelsondememingen 

In de vorige paragraaf is het werk van Starreveld reeds genoemd. Hij be
schrijft onder andere een typologie van organisaties, waar de handelsonder
neming als apart type wordt besproken. Hierbinnen worden twee categoric
en onderkend en toegelicht, namelijk groothandelsbedrijven en detailhan
delsbedrijven. Voor handelsbedrijven houdt zijn typologie hier op. Bij deze 
studie is het groothandelsbedrijf als uitgangspunt genomen. Voor een gene
rieke beschrijving van de informatievoorziening in dit type onderneming 
gaat de typologie niet ver genoeg, zoals in paragraaf 8.2 is aangegeven. 
Volgens onze bevindingen in de praktijk kunnen drie typen handelsonder
nemingen worden onderkend van de categorie 'groothandelsbedrijf' met elk 
eigen karakteristieken in het primaire proces en in het beslissingssysteem. 
Dit heeft geresulteerd in verschillende referentiemodellen. 

In 8.3.1 is reeds beknopt besproken welke uitgangspunten gehanteerd zijn 
bij onze opvatting over een handelsonderneming. In deze paragraaf worden 
de drie onderkende typen handelsondernemingen beschreven en toegelicht. 
Van elk type wordt achtereenvolgens het primaire proces, het beslissings
systeem en het informatiesysteem toegelicht. 

8.4.1 Ben generieke beschrijving van P 

In de praktijk komen we drie typen handelsondernemingen tegen die van 
elkaar verschillen qua primair proces: 

• de voorraadhandel; 
• de partijenhandel; 
• de opdrachthandel. 

• Voorraadhandel 

De voorraadhandel karakteriseert zich doordat men een relatief vast assorti
ment goederen aanbiedt aan afnemers die snel, uit voorraad, worden gele
verd. Men werkt met standaard leveringsvoorwaarden, waaronder prijzen, 
voor te leveren goederen en diensten. In deze handel heeft men meestal een 
vaste klantenkring en wordt gewerkt met vaste leveranciers. Zowel met afne
mers als met leveranciers wordt soms gewerkt met lange-termijn contracten 
(bijvoorbeeld jaarcontracten), waarin afspraken zijn vastgelegd over de 
afname van goederen in de termijn met bijbehorende betalings- en leve
ringsvoorwaarden. Aan afnemers kunnen allerlei bonussen worden toege-
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kend als ze in een bepaalde periode meer dan een vooraf vastgestelde hoe
veelheid goederen of omzet afnemen. In deze handel is de concurrentie vaak 
hevig, aangezien verschillende handelaren vaak dezelfde goederen verkopen. 
Snel kunnen leveren tegen concurrerende verkoopprijzen zijn in combinatie 
met een goed relatiebeheer dikwijls voorwaarden voor continuiteit bij dit 
soort handelsbedrijven. 

Voor wat de primaire processen betreft houdt men zich bezig met opslag, 
transport en bewerkingen. Opslag en transport zijn vaak ge'integreerde 
activiteiten (material handling), gericht op opslag van inkomende goederen, 
verzorging van interne goederenverplaatsing (binnen en tussen magazijnen) 
en transport naar afnemers. In onze beschrijving wordt ervan uitgegaan dat 
men beschikt over eigen opslag- en transportcapaciteiten, in combinatie met 
contracten met transporteurs. Als men niet beschikt over eigen opslag- en 
transportcapaciteiten, wordt dit uitbesteed bij gespecialiseerde bedrijven. 

De bewerkingen die uitgevoerd worden zijn beperkt in aantal. Er is uitgegaan 
van de situatie waarbij men beschikt over eigen bewerl,<ingscapaciteiten in 
combinatie met vaste contracten met bewerkingsbedrijven. De eigen bewer
kingscapadteiten zijn doorgaans specifiek en geschikt voor eenvoudige 
bewerkingen. Bewerkingen worden altijd uitgevoerd op grond van klantspe
cificaties. Men houdt derhalve geen bewerkte goederen op voorraad. 

+ Partijenhandel 

De partijenhandel is een ander type handelsbedrijf. Daar koopt men partijen 
goederen in, die vervolgens worden opgeslagen en dan pas worden aan
geboden aan de verkoopmarkt. De goederen zijn vaak van mindere kwaliteit 
dan bij de voorraadhandel (bijvoorbeeld 2e hands of 2e keus). Per partij 
wordt een marge bepaald waartegen de goederen verkocht kunnen worden. 
Zowel de klantenkring als leveranciers varii~ren dikwijls per partij. Ook 
betalings- en leveringsvoorwaarden varU!ren per partij. Voor dit type han
delsbedrijf is het essentieel om partijen in te kopen die (eventueel na enkele 
bewerkingen) weer verkoopbaar zijn. Alhoewel de verkoopprijzen vaak laag 
zijn, moet er op vrijwel elke partij voldoende marge zitten op de inkoopprijs. 

De primaire processen zijn dikwijls dezelfde als bij de voorraadhandel. Ook 
bier zijn transport en opslag ge'integreerde activiteiten, die eventueel uitbe
steed kunnen worden. Hetzelfde geldt voor bewerkingen. In dit type han
delsbedrijf zal men echter minder snel beschikken over eigen bewerkingsca" 
paciteiten, omdat de partijen nogal sterk kunnen verschillen vari samenstel
ling en de kans op een lage bezettingsgraad van capadteiten groot is. Een 
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ander verschil met de voorraadhandel betreft de mogelijkheid om bewerkin
gen uit te voeren op een partij, nog voordat de produkten aan afnemers 
'worden aangeboden (bijvoorbeeld reparatie- en herstelwerkzaamheden). 
Vervolgens kunnen bewerkingen worden uitgevoerd op grond van klantspe
cificaties, indien een afnemer de partij wei wil kopen, mits nog enkele 
bewerkingen zijn uitgevoerd. 

• Opdrachthandel 

In de opdrachthandel handelt men doorgaans in een zeer breed assortiment 
goederen, zonder ze op voorraad te hebben. Door de grote varH~teit van de 
produkten die geleverd kunnen worden heeft men geen eigen bewerkingsca
paciteiten, maar ook geen eigen opslag- en transportcapaciteiten. Immers, 
verschillende produkten eisen vaak specifieke capaciteiten, die men onmoge
lijk aile in huis kan hebben. Transport, opslag en bewerkingen worden 
daarom uitbesteed. Hier komt een klant met een verzoek of een opdracht 
voor een grote varH~teit aan goederen en/of diensten, die volgens aangegeven 
betalings- en leveringscondities geleverd moet worden. In de opdrachthan
del wordt zo'n opdracht uiteengerafeld en wordt vastgesteld welke goederen, 
transporten, bewerkingen en overige diensten in welke combinatie uitge
voerd moeten worden om aan de opdracht te kunnen voldoen. Bij leve
ranciers, transporteurs, bewerkingsbedrijven en andere dienstverlenende 
instanties worden vervolgens offertes aangevraagd op grond waarvan wordt 
bepaald of men kan en wil voldoen aan de initiele opdracht. Als het verzoek 
of de opdracht definitief wordt omgezet in een order, is men verantwoorde
lijk voor de naleving daarvan. Als gevolg hiervan moeten inkoop, transport, 
opslag en bewerkingen per opdracht gecoordineerd worden. 

In dit type handel is kennis van de inkoop-, transport- en bewerkingsmarkt 
essentieel, omdat daarmee de snelheid van reactie naar de opdrachtgever 
wordt bepaald, evenals de winstmarge per opdracht. Bij veel voorkomende 
typen produkten bestaan soms vaste afspraken of contracten met leveran
ders, transporteurs en bewerkingsbedrijven. De klantenkrtng varieert door
gaans. 

• Overzicht 

In deze subparagraaf zijn karakteristieken beschreven van de drie onderken
de typen handelsondernemingen. In figuur 8-10 zijn deze samengevat weer
gegeven, waaruit vooral de verschillen blijken tussen deze typen handelsbe
drijven. In veel branches komen alle drie typen handelsondernemingen 
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voor. Een goed voorbeeld daarvan betreft de handel in automatiseringsmid
delen c.q. informatietechnologie. In de Nederlandse rnarkt zijn veel verkoop
kantoren gevestigd van leveranciers van dit type produkt die te karakterise
ren zijn als voorraadhandel. Ook agenten en dealers van deze leveranciers 
zijn te karakteriseren als voorraadhandel. Naast de verkoop van nieuwe 
produkten zijn er bedrijven ontstaan die 2e hands apparatuur aanbieden aan 
de markt. Deze bedrijven zijn te typeren als partijenhandel. Tot slot zijn er 
handelsondememingen die zich opwerpen als 'system integrators'. Dit zijn 
bedrijven die aile produkten en diensten kunnen leveren die een klant maar 
wenst. Dit is een duidelijk voorbeeld van opdrachthandel. 
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INDUSTRIELE HANDEL 
VOORRAAD· PARTIJEN· OPDRACHT-

HANDEL HANDEL HANDEL 

- Verkoop van eenheden - Verkoop van partijen - Aanbod van produktgroepen 

Produkt- - Vast; breed assortiment Aanbod wisselt per partlj (geeo vast aanbod) 

aanbod 
- GekwaiUiceerde produkten - Produkte: z:!~::~:~~~~:=~ende~- Cekwalifl<eerde produkten 
- Kwantitett van te: leve:re:n pro- kwaliteit, zijn Kwantiteit is in prindpe 

dukten in princlpe onbeperkt ~ Kwantiteit is onbeperkt 

PRO· - Advisering/VoortichUng Af!evering bij klant - Regelen/coOrdineren van in-

Dienst-
- Aflevering bij klant E.envoudige, standaard bewer· koop. bewerkingen en trans-

DUKT/ - Eenvoudige, standaard hewer- kingen op produkten is port van verschiltende pro· 
aanbod kingen op produkten is mogelifk dukten in een {comple.x 

mogelijk samengestelde) opdracht 

DIENST - Vaste prijs.stelling per produk ~ Prijs, betalings- en leverings~ Pr•js, betalings- en leverings-
Betalings- en per bewerking voorwaarden worden vastge~ voorwaarden worden per 
en I eve- - Vaste korlings· en bonus- steld bii onderhand~llngen opdracht bepaald door de 

ringsvoor- reg.eiingen per order/klant over een partij goeder-en tdant 
- Vaste betalings~ en leverings 

waarden voorwaarden 

• Vaste afnem~rs (b~drljven), Wisselend per partij - Wisselend per opdracht 
OMGE- Afnemers soms met verkoopcontracten 

leve-
- Vaste leverancien. soms met - Wisselend per partij, soms opdracht. gee:n 

VING inkoopcontracten met tanglope:nde: c:ontracten 
ranciers voor diverse partljen 

- Eigen opslagcapa-dtelten Eigen opslagcapaciteiten Ce:en opslagcapaciteiten;1;~;;ia Opslag dereo gaan van ieveranc 
bewerkingsbedrijf) naar ktant 

CAPA· - Eigen capaciteiten en/of Eigen capadteiten en/of Geen eigen capadteiten, 
Trans- ... Viiste transporteurs met gega~ • (Vaste) trcmsporteurs. met transporten worden per 

CITEI· port randeerde capaclteiten (lang- contracten per partfj opdrac:ht uitbesteed 
lopende contracten) 

- £igen capadteiten (machines, - Eigen capaclteiten voor . Geen eigen capaciteiten, 
TEN 

Bewer-
personeel) voor standaard enkele bewerkingen en/of bewerkingen worden per 
bewerkingen en/of - lngehuurde bewerkingsupaci opdracht uitbesteed 

kingen - langlopende contraeten met telten b!j bewerklngs:bedrijveo 
bewerkingsbedrljven 

- Breed assortiment van • Goedkope, ongekwallficeerde - Complex samengestelde op-

BESTAANS-
kwahteitsprodukten produkten drachten uit kuonen voeren 

· Snel (eenvoudige) bewerldn· • Bewerkingen utt kunnen voe- blnnen de gestelde eiseo van 

RECHT gen uit kunnen voeren reo (of Iaten uitbesteden) een opdrachtgever 
• Soel kunnen leveren - Op tijd (betrouwbaar) ieveren 

Figuur 8-10: Karakteristieken van het primaire proces bij verschillende 
typen handel 

8.4.2 Een generieke beschrijving van B 

Elk van de typen primaire processen kent een eigen karakteristieke wijze van 
besturing en beheersing. In deze subparagraaf wordt dit weer per type toege
licht. 
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• Voorraadhandel 

Bij de wijze van besturing en beheersing van het primaire proces worden de 
volgende beslissingssystemen onderkend: 

• Management. Dit is een strategisch/tactisch beslissingssysteem, gericht op 
de formulering van beleid en plannen voor de overige beslissingssys
temen en de primaire processen. Belangrijk daarbij is dat de verschillende 
doelstellingen en plannen in de organisatie op elkaar zijn afgestemd. 
Daarnaast is dit systeem verantwoordelijk voor personeel en voor het 
management bij vestigingen, indien aanwezig. De aansturing van dit 
systeem geschiedt naast de interne resultaten vooral door externe ontwik
kelingen. 

• Marketing. Aangestuurd door een verkoopplan waarin staat aangegeven 
wat men qua verkopen wil realiseren, houdt dit systeem zich bezig met de 
vraag hoe dat plan gerealiseerd moet worden (welke produkten/diensten 
horen in het assortiment, welke betalings- en leveringscondities, welke 
marketing-acties, welke klantengroep, welke prijzen, welke distributieka
nalen, etc.). Doorgaans wordt dit vastgelegd in een marketingplan. 

• Verkoop. Dit systeem is gericht op realisatie van het marketingplan en 
houdt zich bezig met werving van klanten en orders. EssentH~le onder
delen hiervan zijn orderacceptatie en orderbeheer. 

• Logistiek beheer. Als een order geaccepteerd is dient deze te worden uitge
voerd. Dit systeem is verantwoordelijk voor de coordinatie van transport, 
opslag en bewerkingen van orders. Hiertoe wordt dagelijks een logistiek 
plan opgesteld, gebaseerd o'p ontvangen orders en beschikbare capacitei
ten. Essentieel daarbij is dat alle orders snel worden uitgeleverd. Daar
naast is het systeem verantwoordelijk voor goederenstroombeheersing en 
voorraadbeheer. Vanuit dit oogpunt wordt onder andere inkoop aange
stuurd. Aangezien wijzigingen in de logistieke status van orders ook van 
invloed zijn op de financiele status, wordt eveneens financieel beheer 
aangestuurd. 

• Inkoop. Aangestuurd door logistiek beheer is dit systeem gericht op ver
krijging van goederen. Aanvragen van offertes en bestellen van goederen 
tegen minimale kosten zijn hier de belangrijkste oogmerken. 

• Financieel beheer. Dit systeem is gericht op het beheer van de geldstroom 
en organisatorische kosten. Naast betalingsopdrachten van crediteuren, 
wordt dit systeem aangestuurd door de statuswijzigingen in het logistieke 
proces. Vanuit het oogpunt van financieel beheer en door het feit dat 
vaak met vaste klanten wordt gewerkt, dient per klant een kredietlimiet te 
worden vastgesteld en bewaakt. 
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Naarmate men meer vestigingen heeft met eigen opslag-, transport- en 
bewerkingscapaciteiten komt een zwaarder accent te liggen op logistiek 
beheer. Dit beheer moet dan gecoordineerd worden vanuit een centraal 
punt. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld voorraadgegevens in een 
centrale gegevensverzameling liggen opgeslagen (die overigens gedistri
bueerd kan zijn over verschillende vestigingen). Ook marketingactiviteiten 
moeten gecoordineerd worden vanuit een centraal punt, maar op het uitvoe
rende vlak kan veel worden overgelaten aan vestigingen. Verkoop is het 
enige beslissingssysteem dat decentraal kan functioneren. Het is dan ook 
vaak niet nodig om vanuit een centraal punt te beschikken over klantgege
vens. Uiteraard zijn management en financieel beheer ook centrale syste
men. Bij inkoop ligt dat anders. Vanuit kostenoogpunt is het zinvol inkoop 
te centraliseren. Tach kan men besluiten om alle of bepaalde categorieen 
produkten per vestiging in te kopen. Voordelen daarvan zijn dat men dicht 
bij de (lokale) leverancier zit en dat men snel kan beschikken over de beno
digde goederen. 

In figuur 8-11 is het voorgaande vastgelegd in een referentie-besturingsmo
del voor voorraadhandel. Uit dit model wordt duidelijk dat de strategisch/ 
tactische beslissingen genomen worden in het managementsysteem. Het 
zwaartepunt voor de operationele besturing en beheersing ligt bij logistiek 
beheer. 
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marketing 
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marketing 

plan 

geaccepteerde 

order 

inkoop-

opdracht 

opdracht 
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verpJichtingen 
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marktont

wikkelingen 

Figuur 8-11: Referentiemodel voor de besturing bij voorraadhandel 
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• Partijenhandel 

Bij de wijze van besturing en beheersing van het primaire proces worden de 
volgende beslissingssystemen onderkend: 

• Management. Dit beslissingssysteem is gericht op tactische en strategische 
coordinatie van de overige beslissingssystemen en de primaire processen. 
Het is kaderstellend en wordt bei:nvloed door ontwikkelingen op de 
inkoopmarkt. Een belangrijk resultaat van management is het inkoop
plan, waarmee het inkoopsysteem wordt aangestuurd. 

• Inkoop. Op grond van een inkoopplan wordt beoordeeld welke aangebo
den partijen op de inkoopmarkt moeten worden gekocht. Dit beslissings
systeem is gericht op de aanschaf van partijen die met winst weer ver
kocht kunnen worden op de verkoopmarkt. Kennis van de verkoopmarkt 
is derhalve essentieel voor dit systeem. 

• Logistiek beheer. Dit systeem wordt enerzijds aangestuurd door ingekochte 
partijen en anderzijds door verkochte partijen. Het is verantwoordelijk 
voor de coordinatie van transport, opslag en bewerkingen. Kostenmini
malisatie van deze activiteiten is belangrijk bij dit systeem. 

• Marketing. Dit geschiedt per ingekochte partij, waarbij het doel is om 
potentH~le kopers te vinden voor zo'n partij. Met ge'interesseerden wordt 
onderhandeld over de verkoopprijs, betalings- en leveringsvoorwaarden 
van een partij. 

• Verkoop. Per uitgebracht bod (order) moet beoordeeld worden of die moet 
worden geaccepteerd of dat men beter kan wachten op een beter bod. 
Afweging van verkoopmogelijkheden en de rente- en opslagkosten van 
partijen spelen daarbij een rol. 

• Financieel beheer. Dit systeem wordt intern aangestuurd door financUHe 
verplichtingen die vooral voortvloeien uit de voortgang in het logistieke 
proces. Daamaast wordt het aangestuurd door betalingsopdrachten van 
crediteuren. Daarnaast zijn organisatorische kosten en verkoopopbreng
sten een belangrijk gegeven voor financieel beheer. 

Bij partijenhandel kent men vaak slechts een vestiging. Men hoeft ook niet 
dicht bij de markt te zitten, aangezien afnemers toch dikwijls varieren per 
partij. In figuur 8-12 is het voorgaande vastgelegd in een referentie-bestu
ringsmodel voor partijenhandel. Management speelt bij dit type handel een 
aanmerkelijk beperktere rol dan bij voorraadhandel, aangezien men veel 
minder planmatig te werk gaat en operationeel is ingesteld. 
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Figuur 8-12: Referentiemodel van de besturing bij partijenhandel 

+ Opdrachthandel 

Hierbij worden de volgende beslissingssystemen onderkend: 

• Management. Dit systeem is gericht op cobrdinatie van de andere beslis
singssystemen. Daarnaast wordt op grond van ontwikkelingen op de ver
koop-, inkoop- en transportmarkt een verkoopplan opgesteld waarmee 
marketing wordt aangestuurd. 

• Marketing. Dit systeem is ingesteld om potentiele opdrachtgevers te selec
teren en te werven. 

• Verkoop. Het verkoopsysteem wordt aangestuurd door ontvangen op
drachten. Met een opdracht geeft een opdrachtgever aan tegen welke 
prijs, betalings- en leveringscondities men wenst te beschikken over een 
bepaalde hoeveelheid goederen. Per opdracht moet worden beoordeeld of 
men die uit wil voeren en uit kan voeren. Afhankelijk van de strekking 
van de opdracht worden inkoop-, transport- en bewerkingsoffertes aan
gevraagd. Als die zijn ontvangen kan worden bepaald wat de kosten en 
inspanningen zullen zijn om de opdracht uit te voeren. Daaruit kan de 
marge worden afgeleid die overblijft bij de opdracht. Aangezien het 
hierbij kan gaan over zeer grote bedragen (vele miljoenen guldens) en de 
opdrachtgever totaal onbekend kan zijn, eist men in sommige gevallen 
dekking (accreditieven) van een financiele instelling voordat de opdracht 
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wordt geaccepteerd. Inzichten in de marge en de risico's van de opdracht 
zijn met de accreditieven noodzakelijk om een opdracht te accepteren. 

• Logistiek beheer. Als de opdracht wordt geaccepteerd moet deze worden 
uitgevoerd. Hiervoor is het beslissingssysteem logistiek beheer verant
woordelijk. Inkoop-, transport/opslag- en bewerkingsopdracbten moeten 
per opdracht zeer dikwijls op elkaar zijn afgestemd. Per opdracbt wordt 
dan ook een logistiek plan gemaakt. Op grond van de door verkoop reeds 
ontvangen offertes, ligt het accent op een correcte afhandeling van de 
opdracht tegen minimale kosten. 

• Financieel beheer. Ook bij de opdrachtbandel geldt dat financieel bebeer 
voornamelijk wordt aangestuurd door de financH~le verplicbtingen die 
voortvloeien uit statusveranderingen in het logistieke proces. Voor elke 
opdracht die logistiek beheer uitgeeft kunnen immers facturen worden 
verwacht en voor elke afgeronde opdracbt kunnen facturen worden ver
zonden. Uiteraard zijn ook organisatoriscbe kosten een belangrijk gege
ven voor financieel beheer. 

Bij opdrachthandel is bet evenals bij partijenhandel doorgaans niet zinvol 
om te beschikken over meer vestigingen. Het beslissingssysteem manage
ment is weliswaar een strategisch/tactisch systeem, maar speelt geen echte 
sturende rol. Vanuit management ziet men er vooral op toe dat verkoop 
geen opdrachten accepteert die te riskant zijn. Verkoop is bier het belangrijk
ste toepassingsgebied, omdat daar de winstgevendbeid van bet bedrijf wordt 
bepaald en omdat daar de logistieke voorbereiding plaatsvindt. In figuur 8-
13 is een referentie-besturingsmodel weergegeven van opdrachthandel. 
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Figuur 8-13: Referentiemodel van de besturing bij opdrachthandel 

• Overzicht 

In deze subparagraaf zijn in hoofdlijnen enkele overeenkomsten en verschil
len toegelicht bij drie vormen van besturing en beheersing. Daaruit is nog 
eens duidelijk geworden dat verschillen in het primaire proces inderdaad 
aanleiding geven tot verschillen in besturing en beheersing van organisaties. 
Dit heeft geleid tot drie verschillende referentie-besturingsmodellen. Alhoe
wel bij de referentie-besturingsmodellen soms dezelfde beslissingssystemen 
worden genoemd, kunnen er grate verschillen bestaan tussen de inhoud en 
betekenis van die beslissingssystemen, zie figuur 8-14. 
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Figuur 8-14: Karakteristieken van het beslissingssysteem bij verschillende typen 
handel 

In het voorgaande is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat logistiek beheer 
een beslissingssysteem is dat in aile situaties voorkomt. Er is echter ook 
duidelijk geworden dat logistiek beheer in de voorraadhandel iets geheel 
anders omvat dan logistiek beheer bij partijenhandel en opdrachthandel. In 
figuur 8-14 zijn de karakteristieken van het beslissingssysteem in deze drie 
situaties nog eens samengevat weergegeven. 
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8.4.3 Een generieke beschrijving van I 

Een generieke beschrijving van de informatievoorziening van elk type han
del wordt weergegeven in een referentie-informatiemodel dat, zoals in sub
paragraaf 8.3.4 is aangegeven, 4 deelmodellen omvat. In deze subparagraaf 
worden deze deelmodellen per handelstype kort toegelicht. 

+ Voorraadhandel 

Het referentiemodel van de architectuur van toepassingsgebieden bij voor
raadhandel is weergegeven in figuur 8-1Sa; dat van de exteme informatie
uitwisseling in figuur 8-1Sb. In dit model zijn de volgende exteme instanties 
onderkend voor voorraadhandel: 

• verkoopmarkt, waarbinnen vanuit de optiek van marketing en verkoop 
klant/prospect als speciale categorie te onderkennen is; vanuit financieel 
beheer zijn debiteuren een belangrijke categorie; 

• inkoopmarkt, waarbinnen voor inkoop leveranciers een belangrijke cate
gorie vormen; 

• crediteuren, die als gevolg van leveringen van· material en, uitbestede 
bewerkingen en transporten vanuit het oogpunt van financieel beheer 
een belangrijke groep vormen; 

• bewerkingsbedrijven, die voor het primaire proces uitbestede bewerkin
gen uit kunnen voeren; 

• transporteurs, die voor het primaire proces transport en opslag uitbestede 
transport- en opslagopdrachten uit kunnen voeren; 

• arbeidsmarkt, waardoor het sociale beleid van de ondememing wordt 
bei'nvloed en waarbinnen zich personele ontwikkelingen afspelen; 

• financH~le markt, waarbinnen men beschikt over financiele middelen; 
• overige exteme instanties, zoals overheden, instellingen en concurrenten. 

Uit beide referentiemodellen valt op dat logistiek beheer essentieel is voor 
coordinatie van veel interne processen, maar geen intensieve relaties onder
houdt met exteme instanties. Alle andere toepassingsgebieden onderhouden 
wei intensieve contacten met omringende instanties. Een generieke beschrij
ving van het entiteit-relatie diagram bij voorraadhandel is weergegeven in 
figuur 8-16a. Daaruit blijkt onder andere dat aile operationele en strategisch/ 
tactische aansturing uit het besturingsmodel (figuur 8-11) tot de belangrijk
ste entiteittypen behoren. De decompositie van dit model is weergegeven in 
figuur 8-16b. In het gedecomponeerde model komt de samenhang tussen 
entiteittypeh, waarvan de bijbehorende gegevens gecreeerd worden door 
hetzelfde toepassingsgebied, goed tot uitdrukking. 



8.4 · Referentiemodellen voor handelsondememingen 239 

Uit het referentie-informatiemodel wordt duidelijk dat het verkoopplan een 
belangrijke strategisch entiteittype is in de voorraadhandeL Management zal 
dan ook gelnteresseerd zijn in de voortgang van de verkoopresultaten en 
zich intensief bezighouden met de bewaking/bijstelling van dat plan. Voor 
het toepassingsgebied marketing is het essentieel om goede marketingacties 
te bedenken. Registratie van de effecten daarvan kan daaraan een belangrijke 
bijdrage leveren: Voor de overige toepassingsgebieden zijn vooral de gege
vens over het produkt-/dienstassortiment belangrijk, zoals prijsgegevens, 
produktspecificaties etc. Voor het toepassingsgebied verkoop is het essentieel 
snel te kunnen beschikken over betrouwbare voorraadgegevens per produkt, 
en over juiste debiteurengegevens per klant om snel orders te kunnen accep
teren. In het entiteit-relatie diagram is het entiteittype verkoopofferte niet 
opgenomen. In ondernemingen die handelen in duurzame en complex 
samengestelde produkten (zoals mainframes) kunnen offertes een belangrij
ke rol spelen en zullen dan zeker in ogenschouw genomen moeten worden. 
Bij logistiek beheer is het logistiek plan een belangrijke entiteittype. Alhoe
wel dit een intern entiteittype is, worden hieruit opdrachten afgeleid voor 
andere beslissingssystemen en primaire processen. Hiermee is het mogelijk 
om de voortgang van die opdrachten op effectieve wijze te bewaken. Uiter
aard is het noodzakelijk om bij dit toepassingsgebied de nodige aandacht te 
besteden aan een adequate voorraadregistratie (iets wat bij partijenhandel en 
opdrachthandel aanmerkelijk minder tot niet relevant is). Bij inkoop speelt 
de bewaking van uitgebrachte bestellingen een belangrijke roL De toepas
singsgebieden voor de operationele processen zijn betrekkelijk overeenkom
stig. Daarbij gaat het om een adequate uitvoering van de opdrachten. 

+ Partijenhandel 

De generieke beschrijving van de deelmodellen uit het referentie-informatie
model voor partijenhandel is weergegeven in de figuren 8-l?a, 8-l?b, 8-18a 
en 8-18b. De architectuur van toepassingsgebieden bevat dezelfde toepas
singsgebieden als voorraadhandel, maar de inhoud van die toepassings
gebieden is wezenlijk anders. Dit blijkt onder andere uit de verschillende 
informatiestromen in de architectuur van toepassingsgebieden, uit de exter
ne informatie-uitwisseling en uit het gedecomponeerde entiteit-relatie 
diagram van voorraadhandel en van partijenhandeL De toepassingsgebieden 
voor de primaire processen zijn wei betrekkelijk overeenkomstig, maar de 
verschillen doen zich voor bij de toepassingsgebieden voor ondersteuning 
van de beslissingssystemen. 
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Figuur 8-lSa: Referentiemodel van de architectuur van toepassingsgebieden bij 
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Figuur 8-lSb: Referentiemodel van de exteme informatie-uitwisseling 
bij voorraadhandel 
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Figuur 8-16a: Referentiemodel van het entiteit-relatie diagram bij voorraadhandel 
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Figuur 8-16b: Referentiemodel van het gedecomponeerde entiteit-relatie diagram 
bij voorraadhandel 
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Figuur 8-17a: Referentiemodel van de architectuur van toepassingsgebieden 
bij partijenhandel 
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Figuur 8-17b: Referentiemodel van de externe informatie-uitwisseling bij 
partijenhandel 
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Figuur 8-18a: Referentiemodel van het entiteit-relatie diagram bij partijenhandel 
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Figuur 8-lBb: Referentiemodel van het gedecomponeerde entiteit-relatie diagram bij 
partijenhandel 
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Voor inkoop is het bijvoorbeeld essentieel om een registratie te voeren van 
aangeboden partijen op de inkoopmarkt en van de onderhandelingen daar
over. Een logistiek plan wordt hier niet aileen bepaald door geaccepteerde 
orders, maar ook door ingekochte partijen. Ook coordineert logistiek beheer 
hier niet de inkoopopdrachten en zijn betrouwbare voorraadgegevens een
voudiger te realiseren en van minder belang. Het toepassingsgebied logistiek 
beheer is hier dan ook minder complex dan bij de voorraadhandel. Het toe
passingsgebied verkoop is vooral gericht op ondersteuning van orderaccepta
tie en -registratie. Voor het eerste is een decision support systeem nodig, 
waarmee op grond van verkoopverwachtingen van een partij en (bijvoor
beeld opslag- en rente-)kosten van een partij kan worden berekend of het 
verstandig is een partij te verkopen tegen het ontvangen bod. 

Voor het marketingsysteem is het essentieel om per partij snel te kunnen 
beschikken over een geselecteerd overzicht van potentH~le kopers. Tevens is 
een registratie belangrijk van de vorderingen van verkooponderhandelingen. 
Bij logistiek beheer valt op dat geen registratie van een produktenassorti
ment en produkten nodig is, maar een registratie van ingekochte partijen, 
met per partij de specificaties daarvan. Management creeert hier geen ver
koopplan, maar een inkoopplan. In dat plan staat onder andere in welke ty
pen produkten men wil handelen, in welke hoeveelheden en tegen welke be
talings- en leveringscondities. Op grond daarvan wordt beoordeeld of men 
gaat onderhandelen over partijen die in de inkoopmarkt worden aangebo
den. 
Voor wat de informatie-uitwisseling met externe instanties betreft, zijn de 
overeenkomsten groot qua functionele aanduiding van informatiestromen. 
De omvang en frequentie van informatiestromen zijn echter zeer verschil
lend. Dit wordt veroorzaakt doordat relaties (leveranciers, klanten, bewer
kingsbedrijven e.d.) vaak aileen bestaan per ingekochte partij. 

• Opdrachthandel 

Het referentie-informatiemodel van opdrachthandel is weergegeven in de 
figuren 8-19a, 8-19b, 8-20a en 8-20b). 



8.4 · Referentiemodellen voor handelsondememingen 249 

In deze modellen zitten grote verschillen met de beide hiervoor toegelichte 
referentie-informatiemodellen. Op de eerste plaats valt het beperkte aantal 
toepassingsgebieden op. Dit komt doordat bewerkingen, transport en opslag 
altijd worden uitbesteed. Deze activiteiten worden gecoordineerd door logis
tiek beheer, die dit tezamen met de feitelijke inkoopactiviteiten moet af
stemmen. Logistiek beheer is hier derhalve voornamelijk extern georien
teerd. Dit, in tegenstelling tot logistiek beheer bij voorraad- en partijenhan
del. Dit is goed zichtbaar in de referentiemodellen van de externe infor
matie-uitwisseling voor deze typen handel. Logistiek beheer stelt per geac
cepteerde opdracht een logistiek plan (feitelijk een projectplan) op, geba
seerd op de reeds door verkoop ontvangen offertes voor inkoop, transport, 
opslag en bewerkingen. Dit plan wordt omgezet in uitbestede opdrachten, 
waarvan de voortgang bewaakt moet worden. De registratie van de status in 
het logistieke proces betreft hier dan ook voornamelijk vastlegging van 
externe gegevens. 

Uit het referentie-informatiemodel valt tevens het toepassingsgebied op dat 
gericht is op ondersteuning van het beslissingssysteem verkoop. Verkoop en 
inkoopvoorbereiding zijn ge'integreerde activiteiten. Per opdracht worden 
immers offertes aangevraagd voor inkoop, bewerkingen, transport en opslag. 
Aileen als de opdracht wordt bevestigd aan de opdrachtgever worden de 
offertes doorgespeeld naar logistiek beheer, al waar ze worden omgezet in 
definitieve opdrachten. Binnen dit toepassingsgebied is men verantwoorde
lijk voor de registratie van gegevens over produkten en diensten. Deze 
gegevens worden vastgelegd per opdracht, maar moeten wel passen in het 
assortiment van de onderneming. Gegevens over accreditieven zijn altijd 
gerelateerd aan een klant en aan een order. 

Voor verkoop/inkoopvoorbereiding is een DSS nodig, waarmee snel kan wor
den berekend welke combinatie van offertes leidt tot de meest optimale mar
ge bij die opdracht. Daarmee wordt vervolgens een verkoopofferte opgesteld, 
waarin globaal staat aangegeven langs welke weg men de opdracht denkt te 
realiseren. Deze offerte is van belang voor de interne verantwoording (onder 
andere naar management) van de acceptatie/weigering van de opdracht. 
Deze verkoopofferte is tevens de basis voor het logistieke plan dat wordt 
opgesteld als de opdracht uitgevoerd moet worden. Overigens komt het ook 
voor dat een opdrachtgever zo'n offerte eist om te beoordelen of de handels
onderneming in staat is de opdracht adequaat uit te voeren. 

Marketing is gericht op al die bedrijven die gei'nteresseerd zouden kunnen 
zijn in de produkten/diensten van een opdrachthandelsbedrijf. Men is steeds 
op zoek naar nieuwe ge'interesseerde bedrijven en tracht men per mogelijke 
klant opdrachten te verwerven. In bet marketingsysteem staat registratie van 
mogelijke klanten centraal. Ook zal men trachten om opdrachtgevers te 
benaderen om van hen nieuwe opdrachten te verkrijgen. 
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Figuur 8-19a: Referentiemodel van de architectuur van toepassingsgebieden 
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Figuur 8-19b: Re(erentiemodel van de externe in(ormatie-uitwisseling bij opdracht
handel 
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Figuur 8-20a: Referentiemodel van het entiteit-relatie diagram bij opdrachthandel 
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Figuur 8-20b: Referentiemodel vanhet gedecomponeerde entiteit-relatie diagram bij 
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• Overzicht 

In deze subparagraaf is niet getracht een volledige beschrijving te geven van 
de informatievoorziening in de drie typen handelsbedrijven. Getracht is aan 
te geven dat door verschillen in het primaire proces en de wijze van bestu
ring en beheersing, kenmerkende verschillen optreden in de inforrnatievoor
ziening. De verschillen in generieke functionele eisen die gesteld worden aan 
de inforrnatievoorziening blijken uit de referentie-inforrnatiemodellen en de 
toelichting daarop in deze subparagraaf. In figuur 8-21 zijn enkele karakteris
tieke verschillen qua prestatie-eisen per toepassingsgebied globaal weergege
ven. Zoals in 8.3.4 is aangegeven worden daarbij tevens de toepassingsgebie
den gekarakteriseerd naar TPS, SDS en DSS en zijn per toepassingsgebied de 
belangrijkste entiteittypen aangeduid. 
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Figuur 8-21: Karakteristieke verschillen van het informatiesysteem bij 
verschillende typen handel 
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8.4.4 Samenvatting 

In deze paragraaf zijn verschillende typen handelsondernemingen op gene
rieke wijze beschreven. Daaruit is onder andere gebleken dat de relaties in 
het P-B-1-model correct zijn. Indien in het primaire proces van gelijksoortige 
bedrijven karakteristieke verschillen optreden, zal men per situatie een 
andere wijze van besturing en beheersing nodig hebben. Verschillen in het 
beslissingssysteem zijn weer van invloed op de functionele en prestatie-eisen 
en leiden per situatie tot een ander informatiesysteem. Ook is gebleken dat 
de in paragraaf 8.3 voorgestelde beschrijvingswijze voor het primaire proces, 
het beslissingssysteem en het informatiesysteem bruikbaar is en leidt tot 
relevante inzichten in overeenkomsten en verschillen tussen typen handels
ondernemingen. 

8.5 Samenvatting hoofdstuk 8 

Referentiemodellen, die beschikbaar zijn voor het ontwerpen van een toe
passingen-architectuur, zijn in de praktijk vaak minder goed te gebruiken, 
omdat ze in de generieke beschrijving geen onderscheid maken in de wijze 
van besturing en beheersing. In paragraaf 8.2 is aangegeven waarom het 
essentieel is om dat wel te doen. Daarin is een denkwijze gepresenteerd voor 
het ontwerpen en het gebruik van referentiemodellen. Daaruit is gebleken 
dat het noodzakelijk is om eerst het primaire proces en het beslissingssys
teem generiek te beschrijven, alvorens referentiemodellen op te stellen voor 
het informatiesysteem van een generieke organisatie. Voor de beschrijving 
van zowel het primaire proces, het beslissingssysteem en het informatiesys
teem zijn richtlijnen gegeven in paragraaf 8.3, gericht op met name handels
ondernemingen. 

De denkwijze en de beschrijvingswijze hebben geleid tot diverse referentie
modellen voor handelsondernemingen. Deze zijn in paragraaf 8.4 weergege
ven en toegelicht. Bij groothandelsbedrijven is onderscheid gemaakt naar 
drie typen met verschillende karakteristieken in het primaire proces, het 
beslissingssysteem en het informatiesysteem. Het betreft de voorraadhandel, 
de partijenhandel en de opdrachthandel. De referentiemodellen hebben de 
verschillen tussen P, Ben I bij deze typen nog eens duidelijk aangetoond. 
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Hoofdstuk 

9 SLOTBESCHOUWINGEN 

9.1 Inleiding 

In dit boek zijn diverse referentiemodellen belicht die ondersteuning kun
nen bieden bij informatieplanstudies. Daarbij is aangegeven bij welke onder
delen van een IPS ze ondersteuning kunnen bieden. Ter afsluiting van dit 
boek volgt een aantal slotbeschouwingen over informatieplanstudies en het 
gebruik van referentiemodellen daarbij. Aan de orde komen: 

• de gebruiksmogelijkheden van referentiemodellen naast informatieplan
studies; 

• het belang van consistentie bij de ontwikkeling van de informatievoor
ziening in organisaties; 

• aanbevelingen voor verder onderzoek. 

9.2 Overige gebruiksmogelijkheden van referentiemodellen 

In dit boek is op verschillende plaatsen het nut aangegeven van referentie
modellen bij informatieplanstudies. Referentiemodellen zijn daarbij een 
belangrijk communicatiemiddel waarmee de effectiviteit van informatieplan
studies verbeterd wordt en waarmee de doorlooptijd ervan verkort kan wor
den. Naast het gebruik bij informatieplanstudies zijn er andere gebruiks
mogelijkheden van referentiemodellen, die in het navolgende kort worden 
toegelicht. Het gaat hier om het gebruik van referentiemodellen als: 

• een basis voor de ontwikkeling van standaard pakketten; 
• leermiddel; 
• marketinginstrument voor adviesbureaus. 
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In figuur 4-3 is schematisch aangegeven op welke wijze referentiemodellen 
als basis kunnen dienen voor de ontwikkeling van standaard pakketten. 
Belangrijk daarbij is de relatie tussen primair proces, beslissingssysteem en 
informatiesysteem. Veel pakketten worden op de markt gebracht als zijnde 
geschikt voor meer typen organisaties. Daarbij wordt zelden aangegeven 
welke besturings- en beheersingssituatie ten grondslag ligt aan het pakket. 
Veel beter zou het zijn als leveranciers aan kunnen geven welke gedachten
gang qua besturing en beheersing als basis heeft gediend voor een pakket. 
Referentiemodellen zoals in hoofdstuk 8 beschreven, lijken een goed ver
trekpunt voor de ontwikkeling van standaard pakketten. Afnemers van die 
pakketten kunnen dan sneller en beter beoordelen of het aangeboden pakket 
past in de organisatie. De toegevoegde waarde die hiermee wordt gecreeerd 
lijkt interessant genoeg voor ontwikkelaars om standaard pakketten te ont
wikkelen volgens referentiemodellen. 

Een andere gebruiksmogelijkheid van referentiemodellen is die van leermid
del. Referentiemodellen bieden de mogelijkheid om snel kennis over te dra
gen over een bepaalde bedrijfstak of sector. Voor mensen die werkzaam zijn 
op het gebied van automatisering en informatievoorziening kunnen referen
tiemodellen een zinvol hulpmiddel zijn om kennis op te doen. Een goed 
voorbeeld hiervan is het werk van Starreveld dat al tientallen jaren als 
referentiemateriaal wordt gehanteerd door onder andere adviseurs in de 
praktijk [Starreveld89]. 

Tot slot wordt gewezen op de mogelijkheid referentiemodellen te gebruiken 
als marketinginstrument. Voor ontwikkelaars van standaard pakketten is dit 
zojuist aangegeven. Ook bij informatieplanstudies bieden referentiemodellen 
deze mogelijkheid, vooral voor adviseurs. Om opdrachten te verkrijgen 
speelt de beschikking van adviseurs over 'gevestigde' methoden, technieken 
en hulpmiddelen vaak een grote rol. In dit verband zullen adviseurs die 
beschikken over met name referentie-informatiemodellen (materiekennis), 
dit eveneens kunnen aanwenden om opdrachten te verkrijgen. 

9.3 Consistentie 

In hoofdstuk 2 is de ontwikkeling van de informatievoorziening in organisa
ties besproken vanuit een aantal invalshoeken: 

• de verschillende missies van informatievoorziening in organisaties; 
• de verschillende betrokkenen bij de ontwikkeling van de informatievoor

ziening; 
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• de verschillende vraagstukken bij de ontwikkeling van de informatievoor
ziening. 

In de daarop volgende hoofdstukken is op verschillende plaatsten benadrukt 
dat de ontwikkeling van de informatievoorziening in organisaties consistent 
moet verlopen. De ontwikkeling van nieuwe toepassingen kan bijvoorbeeld 
tot gevolg hebben dat ook nieuwe middelen en nieuwe vormen van dienst
verlening ontwikkeld moeten worden. Men kan zich bij een informatieplan
studie wei concentreren op bijvoorbeeld de missie toepassingen, maar zal 
daarna toch stil moeten staan bij de consequenties van de opgestelde plan
nen voor de overige missies. Hetzelfde geldt voor de verschillende onder
kende vraagstukken. Men kan zich wel concentreren tijdens een IPS op het 
bestemmingsvraagstuk, maar zal vervolgens stil moeten staan bij de gevol
gen daarvan voor de uitrusting en realisatie. 

Zoals al eerder in dit boek is aangegeven gebeurt dit weinig in de praktijk. 
Dikwijls wordt een partiele benaderlng gevolgd bij de ontwikkeling van de 
informatievoorziening, waarbij men zich beperkt tot een van de elementen 
van de informatievoorziening. Aan afstemming met andere elementen wordt 
weinig of zelfs geen aandacht besteed. In dit boek is op verschillende plaat
sen aangegeven waarom die afstemming (consistentie) belangrijk is. In deze 
paragraaf wordt een model beschreven, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt 
op welke terreinen die consistentie noodzakelijk is. 

In de organisatiekunde wordt onderscheid gemaakt in een partiele benade
ring versus een holistische benadering van organisaties. Bij de holistische 
benadering (halos = geheel) beschouwt men een systeem als geheel, waarbij 
men door bestudering van het geheel inzicht probeert te krijgen in de com
ponenten ervan. Bij de partiele benadering beschouwt men daarentegen de 
componenten, op grand waarvan uitspraken worden gedaan over het geheel. 

Een uitwerking van de holistische benadering van organisaties is het consis
tentiemodel (zie bijvoorbeeld [Broekstra86, pag. 5 13]). In dat model wordt 
een aantal aspectsystemen onderkend die koersbepalend zijn voor een orga
nisatie. Dit zijn het ondernemers-, het technologisch, het bestuurs- en het 
sociopsychologisch systeem. Belangrijk is dat de aspectsystemen in een or
ganisatie onderling gerelateerd zijn. Indien wijzigingen optreden in een as
pectsysteem heeft dit veranderingen in een ander aspectsysteem tot gevolg. 
Broekstra stelt dat in een goed functionerende organisatie tussen de aspect
systemen een zekere mate van afstemming of consistentie dient te bestaan 
om de interne stabiliteit te waarborgen. Naast interne consistentie is con
sistentie met de systemen uit de omgeving van een organisatie noodzakelijk. 
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Inconsistenties die blijven voortbestaan leiden uiteindelijk tot ineffectiviteit 
[Broekstra86] . 

Qua informatievoorziening is consistentie nodig op verschillende niveaus, 
namelijk op het niveau van: 

• de informatievoorziening in haar omgeving ( een organisatie inclusief 
externe instanties); 

• de informatievoorziening als gelntegreerd geheel van toepassingen, mid
delen en dienstverlening; 

• de aspecten bij de informatievoorziening. 

De informatievoorziening moet passen in de omgeving waarvoor die voorzie
ning bedoeld is. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat er twee belangrijke 
deelsystemen zijn waarin continu ontwikkelingen optreden, die van invloed 
zijn op de informatievoorziening, namelijk het transformatiesysteem (pri
mair proces) en het beslissingssysteem van een organisatie. Daarnaast zijn er 
nog de informatietechnologische ontwikkelingen. Veranderingen in een van 
deze deelsystemen hebben repercussies voor de informatievoorziening. 
Andersom kunnen veranderingen in de informatievoorziening veranderin
gen teweegbrengen in elk van de drie omringende systemen. Vanwege deze 
wisselwerking is voor consistentie op dit niveau de visie van management 
essentieel. Bij informatiestrategieformulering en informatieplanning zal 
hieraan dan ook de nodige aandacht moeten worden besteed. 

Binnen de informatievoorziening is afstemming nodig tussen de missies toepas
singen, middelen en dienstverlening. Strategieen en plannen voor elk van 
deze missies moeten op elkaar zijn afgestemd. Daarbij is het voor een effec
tieve uitvoering van de plannen noodzakelijk dat ze zodanig zijn opgesteld, 
dat intermediairs en bouwers er direct mee kunnen werken. Voor een effec
tieve ontwikkeling van de informatievoorziening is derhalve consistentie 
nodig tussen de verschillende optieken (management, intermediairs en 
bouwers). 

Het laatste niveau betreft consistentie tussen de aspecten van de informatie
voorziening. Voor de missie toepassingen is het bijvoorbeeld zaak om na te 
gaan in hoeverre wijziging in een bedrijfsproces van een organisatie conse
quenties heeft voor de gegevens en de programma's van de toepassing die 
dat bedrijfsproces ondersteunen. Daarnaast gaat het op dit niveau om consis
tentie tussen de ontwerpen per aspect. Voor een effectieve ontwikkeling van 
de informatievoorziening is op dit niveau afstemming vereist tussen bestem
mings-, uitrustings- en realisatievraagstukken. 
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In figuur 9-1 is het voorgaande schematisch weergegeven. Daarin zijn de ni
veaus weergegeven waarop consistentie nodig is en is met pijlen aangegeven 
tussen welke elementen op de verschillende niveaus afstemming het meest 
noodzakelijk is. 

Figuur 9-1: Consistentiemodel voor de ontwikkeling van de informatievoorziening 
in organisaties 

Er wordt nogmaals op gewezen dat consistentie niet betekent dat aan aile 
elementen evenveel aandacht wordt besteed bij een informatieplanstudie. 
Consistentie impliceert, dat men bij strategieformulering en planning voor 
bepaalde elementen, nagaat wat de repercussies daarvan zijn voor de andere 
elementen. 

Broekstra geeft bij zijn consistentiemodel aan dat er succesvolle en niet
succesvolle configuraties van organisaties kunnen bestaan .. Dit geldt tp·-ens 
voor het hier gepresenteerde. In hoofdstuk 8 is geblekendat bepaalde karak-
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teristieken van het beslissingssysteem een bepaalde informatievoorziening 
eisen. De informatievoorziening in een handelsondememing die uit voor
raad Ievert past bijvoorbeeld niet bij een ondememing die in partijen han
delt. Wijzigingen in het transformatie- en beslissingssysteem van een organi
satie kunnen dan ook grote gevolgen hebben voor de informatievoorziening. 
Soms gaat dat geleidelijk, soms gaat dat schoksgewijs. 

Een consistente ontwikkeling van de informatievoorziening ontstaat niet 
vanzelf. Op verschillende niveaus zal consistentie bewaakt moeten worden. 
Het management is daarbij verantwoordelijk voor de consistentie op het 
hoogste niveau. Dit moet blijken uit informatiestrategieen en -plannen die 
regelmatig worden afgestemd op de ondernemingsstrategie en informa
tietechnologische ontwikkelingen. 

9.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

In dit boek heeft de ontwikkeling van de informatievoorziening vanuit de 
optiek van management centraal gestaan. Gebleken is dat op een aantal 
punten behoefte bestaat aan aanvullingen en verbeteringen bij dit onder
werp. In deze paragraaf worden enkele aandachtspunten kort toegelicht. Het 
betreft: 

• de behoefte aan methoden en referentiemodellen voor met name de ont
wikkeling van de missies middelen en dienstverlening; 

• de behoefte aan methoden volgens de referentiestrategie voor de ontwik
keling van toepassingen; 

• empirische toetsing van referentie-informatiemodellen. 

Bij de toelichting op de raamwerken uit hoofdstuk 2 en 3 is aan de orde 
gekomen dat methoden voor informatieplanning doorgaans de missie toe
passingen centraal stellen, waarbij de aandacht vaak uitgaat naar het bestem
mingsvraagstuk. Op methodisch terrein is behoefte aan nader onderzoek. 
Een belangrijke vraag daarbij is hoe vanuit een toepassingen-architectuur 
functionele eisen kunnen worden afgeleid voor middelen en dienstverle
ning. Daarnaast is aandacht nodig voor uitbreiding van methoden, waardoor 
tijdens informatieplanstudies expliciet aandacht wordt besteed aan toetsings
mogelijkheden van plannen met betrekking tot uitrusting en realisatie. 

In de laatste hoofdstukken is gebleken dat ook referentiemodellen vooma
melijk beschikbaar zijn voor de missie toepassingen. Voor de missies midde
len en dienstverlening zijn geen tot weinig referentiemodellen beschikbaar. 
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Het tweede aandachtsgebied voor verder onderzoek sluit direct aan bij het 
voorgaande. Het betreft een methode voor informatieplanning die aansluit 
bij de referentiestrategie. Eerder in hoofdstuk 8 is toegelicht waarom het 
gebruik van referentiemodellen niet past bij de ontwikkelstrategie. Daaruit is 
geconcludeerd dat er een nieuwe filosofie nodig is, indien men gebruik 
wenst te maken van met name referentie-infonnatiemodellen bij informatie
planning. Bij dergelijk onderzoek zou ervan uitgegaan moeten worden dat 
de referentie-informatiemodellen zijn opgesteld volgens de denk-, werk- en 
beschrijvingswijze uit hoofdstuk 8, wat wil zeggen dat men karakteristieken 
van een primair proces en de wijze van besturing daarvan explidet als 
uitgangspunt heeft geformuleerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de modellen 
die zijn beschreven in paragraaf 8.4. 

Het laatste aandachtgebied betreft empirische toetsing. De in hoofdstuk 8 
beschreven methode om referentie-informatiemodellen op te stellen behoeft 
bredere toetsing dan bij deze studie is gebeurd. Ook het gebruik van refe
rentiemodellen bij informatieplanstudies zal op meer systematische wijze 
empirisch getoetst moeten worden. Een belangrijke vraag daarbij is in hoe
verre de effectiviteit van de besluitvorming bij informatieplanstudies wordt 
vergroot door toepassing van referentie-informatiemodellen en in hoeverre 
hierdoor de doorlooptijd van informatieplanstudies wordt verkort. De 
ervaring die daarmee in het kader van deze studie is opgedaan is op beide 
punten overwegend positief, maar is te beperkt om daaraan algemene con
clusies te verbinden. 





Bijlage 

A ISS/ISMOD 

A.l Inleiding 

Steeds meer organisaties in Nederland bescbikken over een informatieplan of 
bebben de intentie een informatieplan op te stellen. Uit een onderzoek in 
1988 is gebleken dat zo'n 56o/o van de Nederlandse organisaties (bedrijven, 
overbeidsinstellingen e.d.) zegt te bescbikken over een informatieplan, ter
wijl zo'n 38o/o de intentie beeft te starten met informatieplanning [Mantz88]. 
Mede door de ontwikkelingen op bet gebied van de informatietecbnologie 
bebben organisaties beboefte gekregen aan een consistente informatiestrate
gie die als uitgangspunt dient voor planning en bebeer van de informatie
voorziening. Informatietecbnologie (IT) is van strategiscb belang gebleken 
voor organisaties. Acbtergronden daarvan zijn (zie ook [Greveling89]): 

• IT wordt niet meer uitsluitend ingezet om efficiency- en effectiviteitsvoor
delen te bebalen, maar in toenemende mate om de concurrentiepositie 
van organisaties te versterken; 

• een adequate communicatie met omringende organisaties wordt steeds 
belangrijker en de mogelijkbeden en voordelen van elektroniscbe com
municatie nemen toe; 

• IT dringt op alle terreinen en onderdelen van organisaties door. 

Niet alleen ontwikkelingen op bet gebied van de informatietecbnologie kun
nen aanleiding zijn voor informatieplanning. Andere aanleidingen zijn: 

• bestaande of te verwachten problemen voor wat betreft de integratie van 
toepassingen en/of automatiseringsmiddelen; 

• onduidelijke prioriteiten voor onderboud van bestaande en/of ontwikke
ling van nieuwe toepassingen; 
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• de behoefte om de beperkt beschikbare automatiseringsmiddelen, zoals 
hardware, software en netwerken, personeel en financien optimaal in te 
zetten. 

Voor informatieplanning zijn diverse methoden ontwikkeld. Vrijwel aile me
thoden zijn gebaseerd op de BSP-methode (Business Systems Planning). Dit 
betreft vooral de technieken die in BSP worden gebruikt voor systeemafba
kening. BSP is in de jaren zestig ontwikkeld door IBM, vanwege integratie
problemen bij de eigen informatiesystemen in die tijd. Bij de komst van de 
360-serie ontstond er behoefte aan integratie van de orderverwerkingssyste
men die toen bestonden. Dit bleek niet eenvoudig. De definitie en vorm van 
gegevens over bijvoorbeeld 'klanten' en 'orders' bleken te verschillen in de 
diverse bestanden. Toen duidelijk werd dat veel organisaties met soortgelijke 
problemen kampten heeft IBM de methode BSP ontwikkeld (zie bijvoorbeeld 
[IBM84] en [Sebus81]). 

BSP is vooral geschikt voor afbakening van organisatorische systemen. Voor 
afbakening van informatiesystemen· in het kader van informatieplanning is 
echter gebleken, dat aanvullende inzichten nodig zijn. Aan het begin van de 
jaren tachtig is daarom de methode Informatie Systemen Studie (ISS) ont
wikkeld voor informatieplanning (zie ook [Blokdijk87]). Deze methode is 
eveneens ontwikkeld door IBM. Daamaast heeft IBM een geautomatiseerd 
hulpmiddel ontwikkeld (ISMOD), dat de methode tijdens de verschillende 
fasen ondersteunt. In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de be
langrijkste kenmerken van zowel de methode ISS als het hulpmiddel ISMOD. 

A.2 lnformatie Systemen Studie 

ISS wordt in deze paragraaf toegelicht aan de hand van de volgende punten: 

• de inhoudelijke resultaten van een ISS; 
• de karakteristieken van ISS; 
• de fasering van ISS. 

A.2.1 Inhoudeliike resultaten van een ISS 

Steeds meer organisaties stellen actieplannen op voor verdere ontwikkeling 
van hun informatievoorziening. Er worden echter vaak plannen gemaakt 
waaraan geen gegevensmodel en/of geen architectuur van informatiesyste
men ten grondslag liggen. Deze plannen missen dan consistente structuren. 
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Dit resulteert in niet-integreerbare toepassingen en inconsistente gegevens
bestanden (zogenaamde 'eilanden van automatisering'). Verder bestaat 
daarbij het risico dat de prioriteiten die aan projecten worden toegekend niet 
aansluiten bij de ondernemingsdoelstellingen. 

Het informatieplan dat volgens ISS ontstaat is wei gebaseerd op structurering 
van informatiestromen in een organisatie. Om de hiervoor beschreven 
problemen te voorkomen, worden tijdens een Informatie Systemen Studie in 
eerste instantie de structuren voor de toekomstige informatievoorziening 
vastgesteld in de vorm van een gegevensmodel en een architectuur van in
formatiesystemen. Deze structuren zijn gebaseerd op de ondernemingsstrate
gie en -filosofie en worden vastgesteld voor een periode van 4-6 jaar. Ze 
geven een beeld van de gewenste toepassingen in een organisatie, de ge
wenste gegevensbestanden en de relaties daartussen. Nadat overeenstem
ming is bereikt over deze structuren worden prioriteiten toegekend aan 
toepassingen en gegevensbestanden. Pas dan worden actieplannen opgesteld 
om de gewenste, toekomstige onderdelen van de informatievoorziening te 
realiseren volgens de dan bekende prioriteiten. 

Het ISS-informatieplan onderscheidt zich hiermee van vele andere informa
tieplannen. Een ISS-actieplan past in een vastgestelde structuur, waardoor de 
ontwikkeling van de informatievoorziening op consistente wijze kan ver
lopen. Overigens betekent dit niet dat een ISS-informatieplan in de loop van 
de tijd niet kan wijzigen. Uiteraard kunnen prioriteiten voor toepassingen en 
gegevensbestanden wijzigen in de loop van de tijd, bijvoorbeeld door gewij
zigde marktomstandigheden, overheidsontwikkelingen, beschikbare finan
ciele en/of personele middelen, etc. Om aan dit soort wijzigingen te kunnen 
voldoen is het van belang dat de structuren voor de informatievoorziening 
gedurende een aantal jaren geldig zijn. Daarom wordt tijdens een ISS relatief 
veel tijd besteed aan de ontwikkeling van consistente structuren voor de 
informatievoorziening. 

De methode ISS wordt door IBM sinds 1982 gehanteerd voor informatieplan
ning. Bij tientallen organisaties is met ISS een informatieplan opgesteld, ook 
bij organisaties die niet tot de klantenkring van IBM behoren. De belang
rijkste inhoudelijke resultaten van een ISS zijn: 

• een architectuur van informatiesystemen, overeenkomstig wat in dit boek 
de architectuur van toepassingsgebieden genoemd (zie hoofdstukken 7 en 
8); 

• een gegevensmodel; 
• beleidsuitspraken; 
• een actieplan voor realisatie. 
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Een architectuur van in(ormatiesystemen is een blauwdruk van de gewenste 
informatiesystemen van een organisatie en de samenhang daartussen. Daar
bij wordt uitgegaan van de informatiestromen tussen bedrijfsprocessen in 
een organisatie. Een bedrljfsproces wordt beschouwd als een groep bedrijfsac
tiviteiten, verantwoordelijk voor een bepaalde ondernemingsfunctie. Voor
beelden daarvan zijn relatiebeheer, voorraadbeheersing, produktieplanning, 
etc. Op grond van de informatiestromen worden bedrijfsprocessen met een 
sterke onderlinge informatie-uitwisseling gegroepeerd tot informatiesyste
men. Deze groepering geschiedt zodanig dat de informatie-uitwisseling 
tussen informatiesystemen relatief het geringst is. De architectuur van 
informatiesystemen vormt de basis voor toekomstige toepassingen (appli
caties) in een organisatie. 

In een gegevensmodel wordt de samenhang weergegeven tussen de gegevens 
die men in een organisatie nodig heeft bij de uitvoering van bedrijfspro
cessen. Deze informatiebehoeften worden tijdens interviews ge'inventariseerd 
en vastgelegd als data view: de manier waarop een gebruiker zijn/haar in
formatiebehoeften benoemt. Een voorbeeld daarvan is een factuur. Op een 
factuur staan gegevens over gegevensklassen als klant, order en artikel. Bij de 
inventarisatie van informatiebehoeften is het ge'interviewden toegestaan 
dergelijke, voor hen gebruikelijke begrippen te hanteren. Uit het overzicht 
van de data views worden gegevensklassen (entiteittypen) afgeleid, worden 
relaties tussen die gegevensklassen aangegeven en kunnen desgewenst per 
gegevensklasse attribuuttypen en domeinwaarden worden aangegeven. Het 
gegevensmodel vormt de basis voor de toekomstige bestandsstructuur van 
een organisatie. 

Beleidsuitspraken over verdere ontwikkeling van de informatievoorziening 
zijn bedoeld om sturing en richting te geven aan de ontwikkeling van de in
formatievoorziening. Voorbeelden daarvan zijn: 

• we ontwikkelen aileen nog zelf toepassingen als er geen geschikte stan
daard pakketten te verkrijgen zijn; 

• aile toekomstige toepassingen moeten zijn ontwikkeld volgens standaards 
waarmee de overdraagbaarheid van applicaties mogelijk wordt en een 
eenduidige gebruikersinterface wordt gerealiseerd (zoals SAA (Systems 
Application Architecture) en Unix); 

• als we zelf toepassingen ontwikkelen doen we dat met een set van metho
den, technieken en hulpmiddelen, bijvoorbeeld met SDM (System Deve
lopment Methodology), IEM (Information Engineering Methodology) 
en/of AD/Cycle. 



Ook over centralisatie/decentralisatie van automatiseringsactiviteiten moe
ten beleidsuitspraken worden gedaan (zie bijv. [Gosens88]). Van een andere 
soort zijn beleidsuitspraken over prioriteiten die door de organisatie worden 
toegekend aan gegevensklassen en toepassingen. Dit soort uitspraken zal af
gestemd moeten worden op de ondernemingsdoelstellingen en -strategie van 
een organisatie. 

In een actieplan voor realisatie tenslotte wordt aangegeven hoe men van de 
huidige naar de gewenste, toekomstige situatie wenst te gaan, onder andere 
rekening houdend met beschikbare middelen (informatietechnologie, 
personeel en financH~n). Er wordt een actieplan opgesteld, waarbij projecten 
worden gedefinieerd om de noodzakelijk geachte veranderingen te realise
ren. Dit plan bevat zowel projecten voor de korte termijn als projecten die 
pas op termijn uitgevoerd moeten worden. 

A.2.2 Karakteristieken van ISS 

Bij de totstandkoming van voornoemde resultaten legt ISS de nadruk op de 
te volgen methodiek en pragmatiek tijdens het project. De belangrijkste karak
teristieken daarvan zijn: 

1. Betrokkenheid van top management is vereist. Zowel voor een succesvolle 
afronding van een ISS als voor acceptatie van het uiteindelijke plan door 
de organisatie, is het noodzakelijk dat het hoger management het belang 
van een informatieplan onderschrijft. Concreet betekent dit dat een lid 
uit de directie of Raad van Bestuur van een organisatie als Sponsor van de 
ISS op dient te treden. 

2. Er wordt een studieteam gevormd, bestaande uit 6-8 personen uit het 
hoger management van een organisatie en een ISS-consultant. De ISS
consultant beheerst de methoden en technieken om op verantwoorde 
wijze te komen tot besluitvorming inzake de informatievoorziening. 
Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn ISMOD en MetaPlan waarover later 
meer. De belangrijkste rol van de ISS-consultant is die van moderator; de 
leden uit het hoger management zijn verantwoordelijk voor de besluiten 
die worden genomen tijdens de ISS. 

3. De doorlooptijd van een ISS is doorgaans beperkt tot 3 a 4 maanden. De 
ervaring met informatieplanning in de praktijk leert dat de betrokkenheid 
van hoger management minder wordt, als de doorlooptijd Ianger is dan 
een half jaar. Bij ISS ligt de nadruk op een beperkte doorlooptijd. Dit 
betekent dat het studieteam zich richt op hoofdzaken. Details komen zo-
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nodig tijdens vervolgprojecten aan de orde. Om de beperkte doorlooptijd 
te realiseren worden reeds voorafgaand aan de start van een ISS data 
vastgelegd voor alle bijeenkomsten van het studieteam. In de 3 a 4 maan
den wordt overigens van de leden van het studieteam een bijdrage ver
wacht van ongeveer 6 hele dagen. 

4. Tijdens een ISS wordt veelal gebruik gemaakt van de techniek MetaPlan. 
Deze techniek wordt wel aangeduid met de term schriftelijk discussieren. 
De techniek voorkomt 'verbaal geweld' door een of enkele deelnemers en 
het uitsluiten van 'zwijgers'. De ISS-consultant stelt vragen die voor de 
studie relevant zijn. De antwoorden worden door aile deelnemers indivi
dueel op antwoordkaarten geschreven, die op grote prikborden worden 
gehangen. Aan de hand daarvan vindt discussie plaats over de vraagstel
ling. Met kleine gekleurde stickers kunnen vervolgens prioriteiten of 
gewichtsfactoren worden aangegeven. Doordat aile deelnemers bezig zijn 
met schrijven van kaarten en plakken van stickers ontstaat een grote 
mate van betrokkenheid en deelname. Dit wordt versterkt door de direct 
zichtbare resultaten [Riksen86). 

S. ISS kent een gestructureerde aanpak, waarmee in verschillende typen or
ganisaties ervaring is opgedaan, zoals overheidsinstellingen, banken, 
produktiebedrijven en verzekeringsbedrijven. Door de opgedane ervaring 
in tientallen Nederlandse organisaties is de aanpak in de loop der tijd 
steeds verder uitgekristalliseerd. In het navolgende wordt een beknopte 
beschrijving gegeven van die aanpak. 

A.2.3 Fasering van ISS 

ISS kent 6 fasen om te komen tot een informatieplan. Deze worden in het 
navolgende kort toegelicht. Enkele fasen komen in de volgende paragraaf 
van deze bijlage nader aan de orde bij de bespreking vari ISMOD. 

1. Voorbereiding van de studie 
Belangrijke aandachtsgebieden bij de voorbereiding van de studie zijn de 
verwerving van betrokkenheid en actieve steun van hoger management. In 
deze fase dient de scope van de studie te worden vastgesteld, waaruit moet 
blijken welke organisatie-onderdelen bij de studie betrokken worden. Tevens 
wordt een werkplan gemaakt voor de totale studie en wordt vastgesteld 
welke personen in het studieteam zitting zullen nemen. 

Aan het eind van deze fase moet de doelstelling van de studie bij aile leden 
van het studieteam bekend zijn en moet het vertrouwen bestaan dat die 
doelstelling gerealiseerd kan worden door de studie uit te voeren. 
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2. Bedrijfsanalyse 
In deze fase geeft het studieteam aan welke bedrijfsprocessen uit de organisa
tie bij de studie betrokken moeten worden. Startpunt hierbij is dikwijls het 
(fysieke) voortbrengingsproces van produkten of diensten, de markten 
waarin de organisatie opereert en de distributiekanalen waarmee die markten 
worden bereikt. Niet aileen de huidige, maar ook toekomstige produkten/ 
diensten, markten en distributiekanalen worden in ogenschouw genomen. 
Als de belangrijkste aandachtsgebieden van het studieteam zijn vastgesteld, 
wordt met behulp van het levenscyclus-model bepaald welke (eventueel 
toekomstige) bedrijfsprocessen bij de studie onderkend moeten worden. Elk 
bedrijfsproces krijgt vervolgens een code. 

Ook moet in deze fase worden aangegeven welke medewerkers uit de organi
satie ge'interviewd moeten worden, om een volledig beeld te verkrijgen van 
de informatiebehoeften die bestaan bij elk van de bedrijfsprocessen. Deze 
personen zijn doorgaans afkomstig uit het midden management van een 
organisatie. Voor sommige bedrijfsprocessen kan het noodzakelijk zijn 
medewerkers uit onderliggende niveaus te selecteren, indien specifieke 
bedrijfskennis op het niveau van midden management niet of onvoldoende 
aanwezig is. Doorgaans worden zo'n 40 a 60 medewerkers uit een organisatie 
geselecteerd. Hieruit worden interviewgroepen gevormd van ± 6 personen. 

3. Interview 
Informatiebehoeften worden ge'inventariseerd via groepsinterviews, waarbij 
de groepen bestaan uit ongeveer 6 medewerkers van verschillende organisa
torische onderdelen c.q. afdelingen. Een groepsinterview duurt 2 aaneen
gesloten dagen en bestaat uit 3 onderdelen. Allereerst wordt ge'inventariseerd 
bij welke bedrijfsprocessen elk van de deelnemers betrokken is. Uiteraard 
kunnen meer deelriemers betrokken zijn bij een bedrijfsproces. Vervolgens 
wordt per bedrijfsproces ge'inventariseerd welke gegevens nodig zijn bij de 
uitvoering van die bedrijfsprocessen. Eenieder die daarbij betrokken is kan 
daarbij zijn/haar eigen informatiebehoeften kenbaar maken, uitgaande van 
de toekomstige situatie. Aile informatiebehoeften worden beschouwd als 
data views: de manier waarop de ge'interviewde tegen zijn/haar informatiebe
hoeften aankijkt en die informatiebehoeften benoemt. Elke data view krijgt 
een code. Ten slotte wordt bij elke ge'interviewde per data view (informatie
behoefte) ge'inventariseerd of de benodigde gegevens in de huidige situatie 
geautomatiseerd beschikbaar zijn, en of er kritiek bestaat in de huidige situatie 
met betrekking tot bijvoorbeeld beschikbaarheid, betrouwbaarheid, tijdig
heid, frequentie en inhoud van de benodigde gegevens. 

Deze inventarisaties worden door de ge'interviewden vastgelegd op formu
lieren die daarvoor speciaal zijn ontworpen. Voor elke data view (infor-
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matiebehoefte) vult elke ge'interviewde een formulier in, waarop door de 
geinterviewde wordt aangegeven bij welk bedrijfsprocessen hij/zij deze 
gegevens nodig heeft, of de gegevens nu geautomatiseerd aan hem/haar 
worden aangeleverd en wat de eventuele kritiek daarbij is. 

Tijdens de interviews ontstaat op deze wijze naast een beeld van de informa
tiebehoeften een beeld van de automatiseringsgraad en van de kwaliteit van 
de huidige informatievoorziening in een organisatie. 

4. Opstellen informatiemodel 
De interviewresultaten worden op standaard formulieren vastgelegd. Aan
gezien in verschillende interviewgroepen dezelfde data views genoemd 
kunnen worden, vindt een analyse plaats van de data views. Dit resulteert 
onder andere in een herstructurering en hercodering van de data views. De 
interviewresultaten worden vervolgens ingevoerd en verwerkt met behulp 
van het geautomatiseerde gereedschap ISMOD (Information System Model 
and Architecture Generator). Op deze wijze wordt het informatiemodel van 
de organisatie opgetuigd. Het informatiemodel omvat aile bedrijfsprocessen, 
de daarbij benodigde gegevens, de relaties daartussen en de kritiek op de 
huidige informatievoorziening. 

Daarnaast wordt aan de hand van een analyse van aile data views vastgesteld 
welke gegevensklassen (entiteittypen) in de organisatie onderkend kunnen 
worden en wat de gegevensrelaties daartussen zijn. Dit resulteert in een 
overkoepelend gegevensmodel voor de organisatie. 

5. Besluitvorming 
Aan de hand van het informatiemodel worden in deze fase onder andere 
bedrijfsprocessen gegroepeerd tot procesclusters. ISMOD is hierbij een be
langrijk hulpmiddel. Daarmee kunnen zowel statistische overzichten ge
maakt worden als oplossingen worden gesimuleerd. Statistische overzichten 
kunnen bijvoorbeeld aangeven welke afdelingen c.q. bedrijfsprocessen niet 
beschikken over een toereikende informatievoorziening. Aan de hand van 
simulaties kan onderzocht worden hoe bepaalde oplossingen van invloed 
zijn op de tevredenheid van gebruikers. Met behulp van dit soort inzichten 
vormt het studieteam een definitief beeld van de toekomstige architectuur 
van informatiesystemen. 

Vervolgens zal het studieteam aan moeten geven met welke prioriteiten de 
gewenste toekomstige informatiesystemen gerealiseerd moeten worden. 
Aangezien die prioriteiten aan moeten sluiten op de ondememingsdoel
stellingen, wordt bepaald wat de Critical Success Factors zijn van de organi
satie. Tezamen met een analyse van de knelpunten in de huidige informatie-



voorziening vormt dit de basis voor de definitieve prioriteitsstelling voor 
ontwikkeling van toepassingen. MetaPlan is vooral in deze fase een belang
rijk hulpmiddel om te komen tot de noodzakelijke besluitvorming. 

6. Opstellen informatieplan 
Als de belangrijkste beslissingen genomen zijn tijdens de vorige fase, kunnen 
de kernpunten van het informatiebeleid worden opgesteld. Tevens wordt 
een actieplan opgesteld voor korte en lange termijn om de benodigde ver
beteringen in de informatievoorziening te realiseren. Dit plan is een schrifte
lijke weergave van hetgeen in fase 5 reeds besloten is, waarbij rekening is 
gehouden met de te verwachten kosten en baten, beschikbare personele en 
financiele middelen, ontwikkelingscapaciteiten en bestaande systemen. Het 
informatiebeleid wordt tezamen met de actieplannen vastgelegd in het 
informatieplan. 

In figuur A-1 is de fasering van ISS samengevat weergegeven. Daarbij is per 
fase opgenomen: 

• de naam van de fase; 
• wie de belangrijkste betrokkenen zijn. Daarbij is met behulp van een arce

ring aangegeven uit welke hH~rarchische geledingen van een organisatie 
de betrokkenen afkomstig moeten zijn; 

• wat het beslag is op de tijd van deelnemers; 
• wat de gemiddelde doorlooptijd is; 
• wat de beoogde resultaten zijn. 
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De methode ISS maakt een duidelijk onderscheid tussen informatieplan en 
automatiseringsplan. Het informatieplan Ievert zoals vermeld een gegevens
architectuur, een architectuur van informatiesystemen, beleidsuitspraken en 
een actieplan voor realisatie. Indien dit tot stand is gekomen, kan tijdens 
automatiseringsplan:ping bestudeerd worden welke technische hulpmiddelen 
van belang zijn bij het toekomstig gebruik van de informatiesystemen. Daar
bij gaat het onder andere om uitspraken over hardware, software en net
werken. Overige onderdelen van het automatiseringsplan zijn een oplei
dingsplan voor automatiseerders, een middelenplan, een veiligheidsplan, 
een rampenplan, etc. 

De accentverschillen tussen informatie- en automatiseringsplannen komt tot 
uiting in de verantwoordelijkheden voor beide plannen. Voor de inhoud van 
een informatieplan is het top management van een organisatie verantwoor
delijk. Met dit plan als uitgangspunt kan een automatiseringsplan worden 
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het automatiseringsmanagement. 

Voor specifieke toepassingsgebieden die bij het informatieplan naar voren 
komen is het belangrijk dat een grotere diepgang wordt bereikt, dan tijdens 
de ISS-studie is gerealiseerd. Deze meer gedetailleerde analyse kan worden 
uitgevoerd in een Toepassing Systeem Studie (TSS); waarbij onder andere 
globale systeembeschrijvingen uit het informatieplan vertaald worden in 
functionele specificaties. TSS kent dezelfde beschrijvingswijze en technieken 
als ISS en wordt eveneens ondersteund door ISMOD (zie bijvoorbeeld [Rik
sen86]). Het sluit daarom goed aan op ISS. 

A.3 ISMOD, een geautomatiseerd hulpmiddel bij ISS 

In deze paragraaf wordt van ISMOD toegelicht: 

• de modellering van de informatievoorziening volgens ISS en ISMOD; 
• de functionaliteit van ISMOD bij ISS. 

A.3.1 Modellering van de informatievoorziening 

Tijdens een ISS wordt met behulp van ISMOD een informatiemodel opge
bouwd van een organisatie, waarin verschillende dimensies van de informa
tievoorziening uit een organisatie worden vastgelegd (zie figuur A-2). Dit 
kunnen zijn (zie [IBM86a]): 
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• Plaats. Deze kan op twee niveaus worden vastgelegd, namelijk als locatie 
en locatiecluster. Hiermee kan worden vastgelegd wat de locaties zijn van 
organisatie-onderdelen. Wat als locatie c.q. locatiecluster wordt be
schouwd is afhankelijk van de situatie. Zo kan een vestigingsplaats een 
locatiecluster zijn en kan een gebouw in een vestigingsplaats een locatie 
zijn. 

• Organisatie. Met deze dimensie kunnen organisatie-onderdelen worden 
vastgelegd. Dit zijn meestal afdelingen, maar kunnen ook divisies of 
dochter-ondernemingen zijn. 

• Bedrijfsproces. Deze kunnen in ISMOD op twee niveaus worden vastge
legd, namelijk als bedrijfsproces en cluster bedrijfsprocessen (subsysteem). De 
bedrijfsprocessen van een organisatie worden door een studieteam in fase 
2 vastgesteld. Nadat deze in fase 5 zijn samengevoegd tot toepassings
gebieden, kunnen ze ook als toepassingsgebied of subsysteem worden 
beschouwd. 

• Events. Dit zijn gebeurtenissen die bedrijfsprocessen in werking stellen, 
zoals de plaatsing van een order door een klant of de expiratie van een 
periode. 

• Gegevens. Deze kunnen in ISMOD op diverse niveaus worden vastgelegd, 
namelijk als data view, entiteittype, waarbij attribuuttype en domeinwaarden 
onderkend kunnen worden en bestand. Data views worden in ISMOD ge
relateerd aan bedrijfsprocessen. Door een analyse daarvan ontstaat een 
beeld van entiteittypen, eventueel aangevuld met attribuuttypen en 
domeinwaarden. Entiteittypen, attribuuttypen en domeinwaarden wor
den afgeleid van data views, en vormen tezamen de basis voor de be
standsstructuur. In figuur A-2 is hieromheen dan ook een stippellijn 
getekend, waarmee wordt aangegeven dat ze gezamenlijk eigenlijk een 
aparte dimensie omvatten. 

Alvorens ISMOD te gebruiken bij een studie dient te worden aangegeven 
welke dimensies men bij de studie wenst te gebruiken en welke relaties men 
daarbij toe wil staan. Dikwijls worden de dimensies bedrijfsproces, organisa
tie en gegevens gebruikt. De andere dimensies worden relatief weinig ge
hanteerd. 

In figuur A-2 is het meta-gegevensmodel van ISMOD weergegeven. De lijnen 
tussen de dimensies geven steeds n:m relaties weer. Zo kan een bedrijfsproces 
bij meerdere afdelingen worden uitgevoerd en kan een afdeling meer be
drijfsprocessen uitvoeren. Tussen data view en bedrijfsproces/subsysteem 
bestaan twee van dergelijke relaties. Een bedrijfsproces of subsysteem kan 
diverse data views gebruiken, terwijl een. data view gebruikt kan worden door 
verschillende bedrijfsprocessen/subsystemen. Deze relatie wordt de 'use'
relatie genoemd. Een bedrijfsproces of subsysteem kan tevens diverse data 
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views creeren, terwijl een data view gecreeerd kan worden door verschillende 
bedrijfsprocessen/subsystemen. Deze relatie wordt de 'create'-relatie genoemd. 

Figuur A-2: Het meta-gegevensmodel van ISMOD [IBM86a] 

Door de manier van vastlegging is het mogelijk zogenaamde dwarsverban
den te leggen. Zo kan een overzicht worden gegeven van data views die 
worden gecreeerd of gebruikt bij verschillende afdelingen. Bij elk gewenst 
overzicht dient te worden gespecificeerd welk type men wenst (bijvoorbeeld 
statistisch overzicht of simulatie) en welke parameters men daarbij wenst. 
ISMOD geeft dergelijke overzichten veelal weer in de vorm van matrices. 

A.3.2 Functionaliteit van ISMOD bij ISS 

De functionaliteit van ISMOD bij ISS wordt toegelicht door de fasen van ISS 
nader toe te lichten die door ISMOD worden ondersteund. Een globale fase
ring van ISS is in 1.2.3 reeds besproken. Tijdens de fase 'bedrijfsanalyse' van 
ISS wordt door het studieteam een lijst met bedrijfsprocessen opgesteld. De 
bedrijfsprocessen worden gecodeerd en ingevoerd in ISMOD. Hiermee wordt 
een invulling gegeven aan de dimensie 'bedrijfsproces' uit figuur A-2. 
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De lijst met bedrijfsprocessen vormt de basis voor de fase 3: 1interview'. Deze 
inventarisatie geschiedt in zo'n 4 - 6 groepsinterviews. Tijdens een groeps
interview wordt aan ± 6 lijn- en stafmanagers tegelijkertijd gedurende twee 
dagen gevraagd: 

• Welke bedrijfsprocessen door hen of onder hun verantwoordelijkheid 
worden uitgevoerd. Hiertoe wordt aan de ge'interviewden de lijst met 
voorkomende bedrijfsprocessen met bijbehorende codes uitgereikt. Overi
gens kan deze lijst tijdens de interviews aangepast worden indien be
drijfsprocessen ontbreken of niet nauwkeurig beschreven zijn. 

• Welke gegevens benodigd zijn voor een adequate uitvoering van die be
drijfsprocessen, zowel in de huidige situatie als in de toekomst. Elk beno
digd gegeven of informatiebehoefte wordt als data view beschouwd. 
Tijdens een data-analyse (in fase 4) worden deze data views uiteengerafeld 
en vastgelegd in entiteittypen en relaties daartussen, waarbij eventueel 
attribuutwaarden en domeinwaarden van attributen vastgelegd kunnen 
worden. 

Elke data view wordt door ge'interviewden op standaard formulieren vastge
legd, waarbij iedere gei"nterviewde zijn/haar eigen formulieren beheert. Op 
de formulieren wordt door iedere gei"nterviewde vastgelegd: 

• een code van de gei"nterviewde. Deze code is van belang om de op de 
formulieren vastgelegde gegevens later te kunnen relateren aan het 
organisatie-onderdeel waar de ge1nterviewde werkzaam is; 

• een code van de data view die door de interviewer tijdens het interview 
aan die data view wordt toegekend. Overigens wordt vooraf vastgesteld 
welke set codes tijdens een groepsinterview toegekend mag worden aan 
data views; 

• de codes van bedr'ijfsprocessen waarbij het betreffende data view nodig is 
voor een adequate uitvoering daarvan. Klantgegevens kunnen bijvoor
beeld nodig zijn bij de acceptatie van orders en bij debiteurenbewaking; 

• of die gegevens in de huidige situatie volledig geautomatiseerd aangele
verd worden of nog handmatig bewerkt moeten worden; 

• of men kritiek heeft op die gegevens ten aanzien van factoren als: 
- beschikbaarheid van de gegevens; 
- betrouwbaarheid van de gegevens; 
- tijdigheid van de verstrekte gegevens; 
- vriendelijkheid van de manier waarop de gegevens aan gebruikers wor-

den gepresenteerd; 
- beveiliging van de gegevens; 
- etc.; 

• mogelijke opmerkingen of suggesties met betrekking tot de op het for
mulier vermelde data view. 
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Per groepsinterview worden door de deelnemers gezamenlijk zo'n 250 
formulieren ingevuld die worden ingevoerd in ISMOD. Elke gei:nterviewde 
krijgt enkele dagen na het interview zijn/haar bijdrage uit ISMOD terug om 
te controleren of de formulieren op de juiste wijze zijn ingevoerd en om 
mogelijke wijzigingen/aanvullingen te geven. Hiermee ontstaat een invul
ling van de dimensie 'data view' en worden relaties vastgelegd tussen zowel 
'bedrijfsprocessen' en 'organisatie' als de use-relaties tussen 'bedrijfspro
cessen' en 'data views' (zie figuur A-2). Daarmee is fase 3 van ISS afgerond. 

Na alle groepsinterviews worden de data views opnieuw gecodeerd. Deze 
deelfase die plaatsvindt in fase 4 wordt aangeduid als codering. Aangezien 
binnen elke groepsinterview aparte codes zijn toegekend aan data views, 
kunnen bij verschillende groepen andere codes zijn toegekend aan dezelfde 
data views. In groep A kan de data view 'klantgegevens' de code 136 hebben 
gekregen en in groep C de code 482. Om tijdens de analyse van interview
resultaten toch een goed beeld te krijgen van de informatievoorziening vindt 
een hercodering van de data views plaats. Bij de hercodering worden even
eens homoniemen en synoniemen opgespoord die bij deze wijze van in
terviewen kunnen ontstaan. Op deze wijze ontstaat een overzicht van unieke 
data views. De laatste coderingsactiviteit betreft de bepaling van de bedrijfs
processen of externe bronnen die de data views tot stand moeten brengen. 
Tijdens de interviews is vastgelegd welke gegevens benodigd zijn bij bedrijfs
activiteiten; bij deze coderingsactiviteit wordt aangegeven welke activiteiten 
of externe bronnen bepaalde data views (dienen te) creeren. Hierdoor wor
den de create-relaties tussen bedrijfsprocessen en data views vastgelegd, 
waardoor de informatiestromen van een organisatie inzichtelijk zijn gewor
den. 

Als alle dataformulieren zijn ingevoerd en gecontroleerd en de codes zijn 
aangepast, wordt door ISMOD het informatiemodel van de betreffende orga
nisatie opgebouwd. Hiermee ontstaat een beeld van informatiebehoeften bij 
verschillende bedrijfsprocessen en organisatie-onderdelen en de tevreden
heid over de huidige informatievoorziening per data view, per organisatie
onderdeel en per bedrijfsproces. ISMOD kan bijvoorbeeld de volgende statis
tische overzichten leveren: 

• welke organisatie-onderdelen zijn betrokken bij de uitvoering van welke 
bedri j fsprocessen; 

• wat is de toereikendheid van gegevens die bij bepaalde (groepen) bedrijfs
processen en/of organisatie-onderdelen nodig zijn; 

• wat is de toereikendheid van gegevens die door bepaalde (groepen) be
drijfsprocessen en/of organisatie-onderdelen geleverd worden; 
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• wat is de toereikendheid van (groepen) data views, eventueel per orga
nisatie-onderdeel en/of bedrijfsproces. 

Enkele belangrijke parameters bij deze overzichten zijn: 

• De data frequentie (DF: Data Frequency). Dit is het aantal keren dat een 
data view in het informatiemodel gerelateerd is aan een bedrijfsproces. 
DF wordt ook wei de omvang van het gegevensgebruik genoemd. 

• De toereikendheid (S: Satisfaction). Deze index geeft aan in hoeverre ge
bruikers tevreden zijn over een data view. Als een gegeven bijvoorbeeld 8 
keer gebruikt wordt bij een of meerdere bedrijfsprocessen, en in twee van 
de 8 gevallen heeft men kritiek op die gegevens, dan ontstaat een toerei
kendheid van 6:8 = 0,75. De toereikendheidsindex heeft derhalve waar
den varit~rend van 0 (geheel ontevreden) tot en met 1 (geheel tevreden). 

• De relatieve ontevredenheid (RD: Relative Dissatisfaction). Deze index houdt 
rekening met de omvang van het gebruik van data views. Een data view 
met S=O dat slechts een keer gebruikt wordt dient anders beoordeeld te 
worden dan een data view met S=0,37 dat bijvoorbeeld 112 keer gebruikt 
wordt. Deze grootheid ontstaat door een vermenigvuldiging van de mate 
van ontevredenheid (1- S) en de omvang van het gegevensgebruik (DF). 
Bij de zojuist genoemde voorbeelden is de RD in het eerste geval1, in het 
tweede geval is de RD 70,56. Naarmate gegevens vaker worden gebruikt 
telt de toereikendheid zwaarder mee. 

De statistische overzichten, die naar verschillende invalshoeken kunnen 
worden opgesteld, vormen een belangrijke bron voor de besluitvormingsfase. 
In deze fase wordt het studieteam geconfronteerd met (de selecties van) deze 
overzichten. Dan vinden bijvoorbeeld analyses plaats van data views met 
een uitzonderlijk hoge RD, of bedrijfsprocessen met een hoge RD. De dis
cussies richten zich op identificatie van oorzaken en eventueel te onderne
men acties om verbetering te realiseren. Deze discussies zijn het meest 
effectief, indien de gelnterviewden op de dataformulieren hun kritiek en/of 
suggesties zoveel mogelijk hebben toegelicht. 

Tijdens deze fase (5) komt ook de samenstell.ing van de blauwdruk van in
formatiesystemen ter sprake. Daartoe kan ISMOD zogenaamde interactie
overzichten leveren. ISMOD berekent daartoe voor elke bedrijfsproces een 
interactiefactor: het aantal data views dat een bedrijfsproces voor eigen ge
bruik creeert gedeeld door het aantal gegevens dat een bedrijfsproces nodig 
heeft. De interactiefactor geeft aan in welke mate een bedrijfsproces met 
betrekking tot benodigde gegevens afhankelijk is van andere bedrijfsproces
sen. Samenvoeging (clustering) van twee bedrijfsprocessen leidt tot een 
verhoging van de gemeenschappelijke interactiefactor, indien een bedrijfs
proces in de cluster gegevens creeert die het andere proces gebruikt. ISMOD 
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komt met voorstellen om bedrijfsprocessen samen te voegen tot clusters of 
subsystemen, op grond van de intensiteit van gegevensstromen tussen 
bedri jfsprocessen. 

Als de decompositie van het complete informatiemodel in hanteerbare infor
matiesystemen of toepassingsgebieden is gerealiseerd tijdens de eerste sessies 
van fase 5, kan met behulp van ISMOD een PVT-diagram (Potentiele Verbe
tering van de Toereikendheid) worden opgesteld. ISMOD voert daartoe 
simulaties uit waarbij wordt aangegeven op welke gebieden het beste ver
volgactiviteiten kunnen worden uitgevoerd, uitgaande van de huidige knel
punten in de informatievoorziening. In theorie kan de toereikendheid van 
(delen van) de informatievoorziening worden verhoogd tot 100%. Stel bij
voorbeeld dat uit de statistische overzichten blijkt dat de toereikendheid van 
een gegevensklasse A (bijvoorbeeld voorraadgegevens) slechts 18% is en de 
totale toereikendheid binnen de organisatie over de gegevensklassen 55% 
bedraagt. Dan kan door ISMOD worden berekend hoeveel de totale toerei
kendheid stijgt, als aile toekomstige inspanningen zich zouden richten op de 
verhoging van de toereikendheid van de voorraadgegevens van 18% naar 
100%. Indien de totale toereikendheid dan stijgt naar 63%, terwijl door het 
afzonderlijk richten van aandacht op andere gegevensklassen de totale toe
reikendheid niet boven de 60% uitkomt, is een argument gevonden om een 
eerste prioriteit te leggen bij gegevensklasse A. 

In de PVT-overzichten wordt vanuit verschillende invalshoeken aangegeven 
op welke terreinen vervolgactiviteiten plaats kunnen vinden. Naast data 
views zijn dit (de geclusterde) toepassingsgebieden en organisatie-onderde
len. Bij simulaties van toepassingsgebieden dient onderscheid gemaakt te 
worden naar toepassingsgebied als gebruiker van gegevens of als creator van 
gegevens. Zo kan een toepassingsgebied als gebruiker van gegevens een hoge 
toereikendheid hebben, terwijl het als creator van gegevens lager scoort. 
PVT-overzichten naar deze 4 invalshoeken bieden een studieteam ondersteu
ning bij de bepaling en prioriteitsstelling van te ondernemen vervolgac
tiviteiten, uitgaande van problemen in de huidige situatie. 

Een kanttekening hierbij betreft de mogelijkheid tot verhoging van de toe
reikendheid van gegevens. Op sommige gegevens, zoals externe gegevens 
van klanten, leveranciers en overheden maar ook bepaalde interne gegevens, 
is vaak weinig invloed uit te oefenen. Een analyse van de ontevredenheid en 
de mogelijkheid tot verlaging daarvan is bij het gebruik van de PVT-over
zichten derhalve noodzakelijk. Zoals aangegeven kunnen de statistische 
overzichten, aangevuld met door de ge'interviewden gedane opmerkingen en 
suggesties daarbij behulpzaam zijn. 
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In deze paragraaf is de functionaliteit van ISMOD toegelicht, niet de werk
wijze tijdens een ISS. Hiermee wordt benadrukt dat een studieteam niet uit
sluitend op grond van ISMOD-overzichten tot besluitvorming komt. Zo zal 
een prioriteitsstelling voor toepassingsgebieden nooit uitsluitend plaats vin
den op grond van knelpunten in de huidige situatie, waarvan ISMOD de toe
reikendheid en de relatieve ontevredenheid kan leveren. Daarbij zal tevens 
een analyse plaats moeten vinden van het strategisch belang van die toepas
singsgebieden, gebaseerd op de ondernemingsdoelstellingen en Critical 
Success Factors. Bij een dergelijke analyse biedt ISMOD geen ondersteuning, 
en zal MetaPlan gebruikt kunnen worden. Een studieteam dient dan ook zelf 
steeds aan te geven in hoeverre men bij de besluitvorming gebruik wenst te 
maken van ISMOD-overzichten. In de praktijk is in tientallen situaties 
gebleken dat het door evenwichtig gebruik daarvan, ISMOD een onmisbaar 
hulpmiddel is voor een studieteam bij de uitvoering van een ISS. 

A.4 Samenvatting 

In deze bijlage is de door IBM gehanteerde methode voor informatieplan
ning ISS toegelicht evenals het geautomatiseerd hulpmiddel ISMOD dat een 
ISS ondersteunt. ISS is een methode die gericht is op het ontwerp van een 
architectuur van toepassingsgebieden en de vaststelling van vervolgacti
viteiten en prioriteiten om een en ander te realiseren. Zoals in deze bijlage is 
toegelicht ligt daarbij de nadruk op de te volgen methodiek en pragmatiek. 
De accenten daarvan zijn samengevat: de betrokkenheid van top manage
ment, het gebruik van effectieve hulpmiddelen als MetaPlan en ISMOD, een 
relatief beperkte doorlooptijd en een gestructureerde aanpak. Het hulpmid
del ISMOD onderscheidt zich van andere geautomatiseerde hulpmiddelen 
doordat het primair gericht is op ondersteuning van besluitvorming tijdens 
informatieplanning. ISMOD kan gezien hetgeen hiervoor beschreven is het 
beste gedefinieerd worden als een Decision Support System: een systeem dat 
een studieteam ondersteunt bij het nemen van beslissingen bij een ISS. Van 
belang daarbij is dat men daarbij de overzichten die ISMOD verschaft op 
waarde inschat en de beperkingen ervan onderkent. 
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Het gebruik van ISS en ISMOD heeft in tientallen Nederlandse organisaties 
tot uitvoerbare informatieplannen geleid. Daarbij is duidelijk geworden dat 
het management van die organisaties niet alleen tevreden was over de 
inhoudelijke resultaten van de studie, maar evenzeer over de manier waarop 
die resultaten tot stand zijn gekomen. Dit heeft in vele situaties geleid tot 
grotere betrokkenheid van management bij vraagstukken over informatie
voorziening en automatisering en tot acceptatie en uitvoering van het infor
matieplan. De bedoeling van de methodiek en pragmatiek van ISS wordt 
hiermee onderstreept. 



SAMENVATTING 

Inforrnatievoorziening is in de afgelopen decennia steeds belangrijker gewor
den in organisaties. De ontwikkeling van de inforrnatievoorziening in orga
nisaties is daardoor een belangrijk aandachtsgebied geworden voor manage
ment. In toenemende mate worden informatiestrategieen geformuleerd en 
informatieplannen opgesteld, waarmee management richting en inhoud 
geeft aan de ontwikkeling van de informatievoorziening in de eigen organi
satie. 

Bij de ontwikkeling van de informatievoorziening wordt een aantal invals
hoeken onderscheiden. Door verschillende missies, ontwerpvraagstukken en 
optieken te onderkennen is in hoofdstuk 2 een raamwerk ontstaan voor de 
ontwikkeling van de informatievoorziening. De optiek van management 
staat centraal in dit boek. 

In de literatuur en de praktijk wordt vaak de term informatieplanning 
gebruikt. Dit is echter geen eenduidig begrip. Veel van de bestaande terrnen 
rond het begrip inforrnatieplanning geven blijk van een bepaalde invalshoek 
of beperken de vraagstelling naar een bepaald aspect. Daarnaast wordt aan 
het begrip informatieplanning verschillende betekenissen toegekend. Om 
die redenen wordt in hoofdstuk 3 een neutraal begrip geintroduceerd: 
informatieplanstudie. Informatieplanning heeft in dit boek een beperktere 
betekenis ten opzichte van wat men er in de literatuur en de praktijk vaak 
onder verstaat. 

Een informatieplanstudie (IPS) is een besluitvormingsproces, waarbij vanuit 
de optiek van management richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van 
de informatievoorziening. Dit kan betrekking hebben op informatiestrategie
formulering (ISF) en/of informatieplanning (IP). Daarbij kunnen verschillen
de missies centraal staan, evenals verschillende ontwerpvraagstukken. 
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In de literatuur en de praktijk wordt steeds vaker geopperd gebruik te maken 
van referentiemodellen bij informatieplanstudies. Hiermee wordt beoogd 
gebruik te maken van reeds opgedane kennis en ervaring in andere situa
ties/organisaties. Ook aan referentiemodellen worden in de literatuur en de 
praktijk verschillende betekenissen toegekend. In hoofdstuk 4 worden 
daarom verschillende typen referentiemodellen onderkend. Een belangrijk 
onderscheid is dat tussen diagnose-, ontwerp- en keuzemodellen. 

In dit boek gaat de interesse uit naar modellen voor een informatieplanstu
die. Daartoe is gernventariseerd, welke in de literatuur beschreven referentie
modellen toegepast kunnen worden bij de verschillende onderdelen van een 
IPS. Het eerdergenoemde raamwerk is daarbij gebruikt om de verschillende 
referentiemodellen te positioneren. 

Hoofdonderdelen van een IPS zijn verkenning, informatiestrategieformule
ring en informatieplanning. In hoofdstuk 5 wordt het onderdeel verkenning 
toegelicht. Daarin wordt aangegeven dat bet zinvol is om expliciet beslissin
gen te nemen over achtereenvolgens de inhoud, de te volgen methodiek en 
de te volgen pragmatiek, als startpunt van een IPS. Tevens worden situatio
nele factoren onderkend die betrekking hebben op de omgeving, de organi
satie z~lf en de informatievoorziening in een organisatie. Van een aantal 
situationele factoren wordt aangegeven wat de invloed is op inhoud, metho
diek en pragmatiek. Vervolgens worden referentiemodellen beschreven en 
toegelicht die gebruikt kunnen worden bij verkenning. 

In de hoofdstukken 6 en 7 worden achtereenvolgens informatiestrategiefor
mulering en informatieplanning toegelicht. Naast een beschrijving van beide 
trajecten wordt aangegeven welke in de literatuur beschreven referentiemo
dellen bij deze trajecten gehanteerd kunnen worden. 

Een apart type referentiemodel is een referentie-informatiemodel. Hierin 
wordt een algemene beschrijving gegeven van de informatievoorziening in 
een bepaald type organisatie. Dit soort modellen is vooral bruikbaar in de 
ontwerpfase van informatieplanning. 

In hoofdstuk 8 wordt een methode beschreven om referentie-informatiemo
dellen te ontwikkelen. Deze methode gaat uit van de gedachte dat de infor
matievoorziening be1nvloed wordt door het primaire proces en door de wijze 
van besturing en beheersing in een organisatie. Er worden voorbeelden 
gegeven bij handelsbedrijven van referentie-informatiemodellen die volgens 
deze methode zijn opgesteld. Daaruit blijkt onder andere, dat verschillen in 
het primaire proces en de wijze van besturing en beheersing leiden tot 
karakteristieke verschillen in de informatievoorziening. 
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In hoofdstuk 9 volgen slotbeschouwingen met betrekking tot informatie
planstudies en referentiemodellen. Daarbij worden gebruiksmogelijkheden 
van referentiemodellen belicht naast het gebruik bij informatieplanstudies. 
Tevens wordt daar het belang benadrukt van een consistente ontwikkeling 
van de informatievoorziening in organisaties. Tot slot worden aanbevelingen 
gedaan voor verder onderzoek op dit terrein. 

Een algemene·conclusie bij deze studie is dater verschillende typen infor
matieplanstudies onderkend kunnen worden. Dit maakt een explidete ver
kenningsfase noodzakelijk. Bij informatieplanstudies is het nuttig gebruik te 
maken van referentiemodellen. Het algemeen nut van referentiemodellen 
daarbij is dat op gestructureerde wijze gebruik gemaakt kan worden van 
opgedane ervaring in andere situaties/organisaties. Hierdoor kan in sommige 
situaties de doorlooptijd van informatieplanstudies worden verkort en wordt 
de effectiviteit van de communicatie tussen betrokkenen bij informatieplan
studies verbeterd. 
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SUMMARY 

In the past decades, information services have become of great importance 
in organisations. The development of information services has become a 
major issue for management. An increasing number of strategies and plans 
are set up for management to indicate the direction and the contents of the 
development of information services in their organisation. 

In this book a number of aspects of the development of information services 
are distinguished. By discerning different missions, design problems and 
views in chapter 2, a framework is proposed for the development of informa
tion services. This book centers on the management view. 

In literature, the word informationplanning is commonly used for the 
development of information services from the management viewpoint. 
However, many of the terms concerning informationplanning concentrate 
on a certain aspect or restrict the issue to a specific one. Furthermore, several 
meanings are given to the term informationplanning. Therefore, a neutral 
conception is introduced: informationplanstudy. In this book information
planning has a more restricted meaning than it's usual one in literature and 
practice. 

An informationplanstudy (IPS) is a decision-making process, by which 
management gives direction to the development of information services. 
This concerns the formulation of an information strategy and/or infor
mationplan. In this way, different missions as well as different design 
alternatives can be placed centrally. 

In literature and in real life it is increasingly suggested to use reference
models in informationplanstudies. With these, one can use already obtained 
knowledge and experience from other situations and/or organisations. But, 
several meanings are also given to referencemodels. Therefore, several types 
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of referencemodels are discerned in chapter 4. An important distinction is 
made between survey-, design- and decisionmodels. 

Specific interest in this book concerns the use of models in informationplan
studies. For that purpose it has been investigated which models described in 
the literature can be used in the different stages of an IPS. The framework 
described in chapter 2 is used to position the different referencemodels. 

The main stages of an IPS are survey, the formulation of an information 
strategy and the informationplanning. The survey is explained in chapter 5. 
This chapter points out the importance of taking explicit decisions about the 
contents, the methods and the practices to be used, as a take-off point of an 
IPS. Also contingency factors are perceived that concerns the environment of 
an organisation, the organisation itself, and the information services in an 
organisation. Of several contingency factors, the influences are indicated on 
contents, methods and practices. In addition, referencemodels that support 
surveys are described and elucidated. 

In chapters 6 and 7 successively the formulation of an information strategy 
and informationplanning are explained. Besides a description of both 
processes, referencemodels are described that support them. 

A specific type of referencemodel is the reference-informationmodel. This 
type of model describes in a generic way the information systems in a 
certain type of organisation. These models can be used especially in the 
design stage of informationplanning. 

Chapter 8 describes a method to develop reference-informationmodels. The 
way of thinking behind this method is that information systems are influ
enced by the business process of an organisation and the way this process is 
managed and controlled. Examples are given of reference-information
models for trading-companies that have been developed by this method. 
Among other things, it appears that differences in the business process and 
the way this process is managed and controlled lead to characteristic differ
ences in information systems. 

Conclusions about informationplanstudies and referencemodels are pre
sented in chapter 9. In there, the posibilities for the use of referencemodels 
besides informationplanstudies are illustrated. Also the importance of a 
consistent development of information services in organisations is emphas
ized. Finally, recommendations are given for further investigations in this 
area. 
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One of the main conclusions of this study is that there are several types of 
informationplanstudies. It follows as a matter of course that an explicit 
survey stage is necessary. It is beneficial to make use of referencemodels in 
informationplanstudies. The general benefit of referencemodels is the 
possibility to use already gained experience from other situations or 
organisations in a structured way. It is then possible to shorten the lead time 
of informationplanstudies and to improve the communication between the 
people involved, thus improving the quality of the decisions. 
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STELLING EN 
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I 

Bestaande termen rond het begrip informatieplanning kiezen 
slechts een bepaalde invalshoek of beperken de vraagstelling 
naar een bepaald aspect. Om die redenen is de term informatie
planstudie meer neutraal. Hierbij blijft vooralsnog in het 
midden: 

• op welk niveau c.q. vanuit welke optiek de ontwikkeling 
van de informatievoorziening moet worden benaderd; 

• op welke onderwerpen (missies en aspecten) de studie 
zich richt; 

• volgens welke methodiek en pragmatiek men te werk 
gaat. 

(Bron: hoofdstuk 3 van dit proefschrift). 

II 

Referentiemodellen zijn hulpmiddelen bij informatieplanstu
dies om op gestructureerde wijze gebruik te maken van reeds 
opgedane ervaringen. 
(Bron: hoofdstuk 4 van dit proefschrift). 

III 

Gebleken is dat organisaties die vroegtijdig strategieen en 
plannen laten toetsen op technologische haalbaarheid, succes
voller zijn dan organisaties die dat niet doen. Het is dus uiterst 
nuttig om bij een informatieplanstudie vroegtijdig deskundigen 
op het gebied van de informatietechnologie te betrekken. 
(Bronnen: 

1. hoofdstuk 6 van dit proefschrift; 
2. N. Rackoff, C. Wiseman, W.A. Ullrich; Information 

Systems for Competitive Advantage, Harvard Business 
Review, vol. 63, no. 4, page 149 160, July/August 1985; 

3. C.M. Beath, B. Ives, M.R. Vitale; Linking information 
technology and corporate strategy: an organizational 
view, Proceedings of the Seventh International Conference 
on Information Technology, San Diego, California, page 
265- 274, December 1986). 
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IV 

Een algemene verkenningsfase moet vooraf gaan aan volgende 
fasen van een informatieplanstudie. 
(Bron: hoofdstuk 5 van dit proefschrift). 

v 

Referentie-informatiemodellen waarvan men beweert dat ze 
algemeen geldend zijn, hebben nauwelijks toepassingsnut. Een 
referentie-informatiemodel wordt geconditioneerd door ken
merken van het primaire proces en kenmerken van de bestu
ring van dat proces. Het is dus essentieel dat bij een referentie
informatiemodel deze kenmerken expliciet worden vermeld. 
(Bron: hoofdstuk 8 van dit proefschrift). 

VI 

Onderdeel van een informatieplanstudie zijn beslissingen over 
infrastructuren, die per definitie een lange levensduur moeten 
hebben. Beslissingen over infrastructuren stellen derhalve zeer 
hoge eisen aan de consistentie van het beleid over een reeks 
van jaren. 
(Bron: hoofdstuk 2 en 9 van dit proefschrift). 

VII 

Onafhankelijke adviseurs bestaan niet. 

VIII 

Voor bedrijfskundig promotie-onderzoek is praktijkervaring in 
veel gevallen essentieel. Het verdient daarbij aanbeveling 
promovendi op bedrijfskundig terrein deeltijds werkzaam te 
Iaten zijn in de praktijk. 
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IX 

De effectiviteit van politieke besluitvorming zou toenemen, 
wanneer men plannen sneller zou toetsen op mogeUjkheden 
voor uitrusting en realisatie. De geloofwaardigbeid van politici 
neemt toe, indien men plannen pas presenteert nadat een 
dergelijke toetsing beeft plaatsgevonden. 

X 

Indien men bij de samenstelling van de winst- en verliesreke
ning oak de scbade zou betrekken die ondernemingen toebren
gen aan bet milieu, zal blijken dat aanmerkelijk minder 
ondernemingen winstgevend zijn. 

XI 

Voor promovendi verdient bet aanbeveling om regelmatig 
ervaringen uit te wisselen ·met andere promovendi over in
baud, metbodiek en pragmatiek van promotie"'onderzoeken. 

XII 

Bij bet langdurig verricbten van geestelijke arbeid wordt soms 
meer bereikt door een dag te ontspannen dan door een dag 
intensief te werken. 

XIII 

Het gezegde 'zicb ergens op blind staren' is eveneens en zelfs 
in bet bijzonder van toepassing bij beeldscbermen. 

XIV 

Ook bij de afronding van een proefschrift wegen de laatste 
loodjes bet zwaarst. 
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