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INFORMATIEPLANNING MET BEHULP VAN 
REFERENTIE-INFORMATIEMO~ELLEN 1 
TOTSTANDKOMING BEDRIJFSINFORM~TIEMODELLEN 

door ir. J. G. de Boer en ir. N.J. W. Greveling 
In een tweetal artikelen zal worden ingegaan op een methode mor informatiep/anning met 
behulp van referentie-informatiemodellen. Deze methode voor informatieplanning beoogt 
knelpunten in de bestuur/ijke informatievoorziening op te lassen. opdat een ejfectiel·e en 
efficiente informatievoorziening in organisaties gereali5eerd kan worden. Er wordt een 
onderzoek beschreven dat uitgevoerd is bij RAET in Arnhem. RAET wenst It' beschikken 
over een referentie-informatiemodelvoor een produktiehuislwudin!( met handt•lsfunctie. 
In dit eer.5te artikel geven de auteurs hun zienswijze met berrekking tot een modelmatige en 
planmatige aanpak ten aanzien van her inrichten van de informatie~·oorziening in 
organisaties. De totstandkoming van het bestaande en het gewenste bedrijfsinformatiemode/ 
wordt uitgebreid behandeld. Hierbij wordt het belang van het gebruik van een 
referentie-informatiemodel (normatief bedrijf5informatiemodel) per type huishouding 
belicht. Het opstel/en van zo'n referentie-informatiemodel komt eveneens aan de orde . 
waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de gehanteerde decompositiecriteria. Ligr in 
dit eerste artikel het accent op het opstellen van (normatieve) bedrijfsinformatiemodel/en. 
hettweede artikel behandelt het gebruik van dergelijke model/en tijdens informatieplanning. 
waartoe een methode ontwikkeld is . 

INLEIDING 

In de hcstuurlijke informaticvoorziening gaat het om de 
informatievoorziening in door men sen bestuurde organi
saties d.w.z. om juiste, volledige, relevante en tijdig ver
strekte informatie met betrekking tot het plannen, doen 
uitvoeren en controleren van doelgerichte activiteiten. 
Hierbij zijn vele knelpunten te constateren, terwijl plan
ningen en budgetten vaak drama tisch worden overschre
den. Bovendien voldoet het eindresultaat maar al te vaak 
niet aan de verwachtingen [Oon82, Boer84, Bovo84, Bo
vo85]. 
Informatie is in de loop der tijd steeds belangrijker ge
worden, waarbij het er vooral om gaat deze informatie 
op het juiste tijdstip in de juiste vorm op de juiste plaats 
te hebben. Een adequate informatievoorziening om 
flexibel in te spelen op zich steeds sneller wijzigende om
standigheden wordt dan ook steeds meer als essentieel 
ervaren. Dat brengt de noodzaak met zich mee tot hct 
ontwikkelen van een meer integraal beeld van de organi
satie als basis voor een informatieplan. 
Informatieplanning is momentccl een modewoord, het 
komt voor in nogal verschillendc bctekenissen. Om die 
reden zullen we dit begrip expliciet moeten definieren. 
Informatieplanning heeft als uiteindelijk doel de realisa
tie van een informatieplan waarin staat aangegeven hoe 
een doeltreffende en doelmatige informatievoorziening 
binnen een organisatie gerealiseerd kan worden. binnen 
een gesteld informatiebeleid. In het informatiebeleid 
worden de wegen aangegeven waarlangs en de middelen 
waarmee de doelstellingen van de informatievoorzicning 
moeten worden bereikt. Het informatiebeleid bevat dat 
deel (aspect) van het organisatiebeleid dat gericht is op 
de informatievoorziening. Uit de achtergronden van de 
toenemende aandacht voor informatieplanning blijkt dat 
bij het opstellen van informatieplannen bovendien ver-
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. schillende aspecten (aandachtspunten) centraal kunnen 
staan. Naast het in dit vcrband minder relevante in nova
tie- en beveiligingsaspect zijn dit (zie bijv. [BemeiXJI ): 

het integratie aspect; 
het sociale aspect; 
het organisatie aspect; 
het beheers aspect. 

De plaats van informatieplanning in relatie tot andere 
begrippen om trent informatievoorzienin~ wordt weerge
geven in figuur 1. doch in het kader van dit artikel wordt 
daar verder niet op ingegaan. 

ORGAN!SATIEBELE !OSPLAN 

I 
OVER l G£ BELE lOS- !NFORMAT IE- AUTOMAT!SER!NGS-

... ~ -----+ 
ASPECTPLANNEN BELE !DSPLAN BELE !DSPLAN 

l 
OVER !GE ASPECT

PLANNEN 

l 
!NFORMAT!E-

PLAN 

l 
AUTOMAT!SER!NGS-

PLAN 

Figuur 1: Samenhang tussen begrippen die gerelateerd 
zijn aan informatievoorziening 

In hoofdstuk 2 van dit artikel wordt de probleemstelhng 
beschreven, waarbij het belang van het gebruik van refe
rentie-informatiemodellen bij het modelmatig en plan
matig inrichten van de informatievoorziening wordt be
licht. Daaruit resulteert een denkwijze om trent inforrna
tieplanning. In hoofdstuk 3 komt het opstellen ,·an refe
rentie-informatiemodellen ter sprake. evenals de gc:han
teerde decompositiecriteria om de situatil.' bcheersbaar 
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en mc·rzichtelijk te houden. lnd~t:n de be,taande infor
matie\oortiening van een (dee! van c-cn) organi,atic ge
modellecrd is (d.w.z. he,chrevcn in de vorm van model
len). dicnt dit bedrijfsinformatiemmlcl ('i,f-modcl) te 
worden vcrgcleken met hct dicnovercenkomstige rcfe
n:ntie-informatiemodel. Duor de aldus gecon\tatccrdc 
verschillen te analyseren volgens hd ·management hy 
exception ·-concept. zal een model \·an de gcwenste in
formatievoorziening in de deshetreffcnde (dccl van et:n) 
organi~atit: ontstaan ('soll'-rnodel). Aan de hand van dit 
·solr-model dicnt vervolgens een informatieplan opge
stcld te worden. waarin concreet wordt aangegeven hoe 
vanuit de 'ist'-situatie de ·soll'-situatie kan worden be
reikt. De totstandkoming van heide hedrijfsinformatie
modellen wordt. uitgaande van de achtergronden van de 
in hoofdstuk 2 gehanteerde denkwijze, uitgehreid in 
hoofdstuk 4 bchandeld. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 
enkele conclusies om trent de uitwerking en toepassings
mogelijkheden van de hier gepresenteerde zienswijze 
met hetrekking tot een modelrnatige en planmatige aan
pak voor informatieplanning. 
Een nadere uitwerking van voorafgaande onderwcrpcn 
en het uitgewerkte voorht:eld voor de totstandkorning 
van een rcferentie-informatiemodcl voor een produktie
huishouding met handelsfunctie kan men desgcwenst 
vinden in [Grev85j. 
Een referentie-informatiemodel gecft een normatieve 
weergave van de hestuurlijke informaticvoorziening van 
een bepaald type organisatie en is volgens de terminolo
gie van de systecmleer [Kram74j een finaal-normatief 
model. Met deze opmerking willen we Ievens beperkin
gen aangeven van het hier aangereikte concept. namelijk 
dat we geen aandacht best eden aan mogelijke overige za
ken die aan de orde kunnen komen in cen informaticplan 
zoals t.a.v. proccsautomatisering, kantoorautomatise
ring e .d. Het refcrentie-informatiemodel is geen ideaal
typisch model. Dit onderscheid geeft aan, dat het refe
rcntic-informatiemodel ti jdcns informatieplanning 
voornamelijk toe te passen is tijdens de analyse-fase van 
hct informatieplanningsgeheuren en vecl minder in de 
ontwcrpfast: daarvan. Er is. uitgaande van de prohleem
stelling. hewust gekozen voor finaal-normatieve rcferen
tiemodellen. Dczc dienen voornamelijk ter ondcrsteu
ning van externe adviseurs. die deze modcllen hij ver
scheidene organisaties kunnen toepasscn. 
Deze artikelen zijn vooral van helang voor diegenen die 
verantwoordelijk zijn voor een effectieve en efficicnte 
informatievoorziening in organisaties. voor diegenen die 
zich bezighouden met het opstellen van informatie- en 
automatiseringsplannen en voor informatie-analisten, 
die gebruik kunnen gaan maken van refcrentie-informa
tiemodellen als hier beschreven. De auteurs hopen een 
discussie op gang tc hrengen over het gepresenteerde 
concept, de uitwerking daarvan en de hruikhaarheid in 
de praktijk. 

2 J>ROBLEEMSTELLING 

De toenemende aandacht voor informaticplanning 
word! grotendecls veroorzaakt door enerzijds ecn steeds 
groter wordendc ht:hocfte aan interne communicatie 
hinnen organisaties ('information demand pull') en an
derzijds nieuwe technologische ontwikkelingen ('infor
mation technology push'). In dit hoofdstuk zal worden 
aangegeven welkc prohlemen zich momenteel voordoen 

hij het planmatig innchten van een d<leltreffcndc en 
doelmatige informatievoorziening in organisatie~. Dit 
zijn prohlemen die zich zowel manifestercn hij de inrich
ters (automatiseerde,r;,) als hij de gebruikers uit die orga
msaties. Daarvan afg\:Ieid.wordt tot slot van dit hoofd
stuk het nut voor het gehruik van een refercntie-informa
tiemodel hij dit soo~ proct!ssen aangcduid. 

2.1 Problemen bij het inrichten van geautomatiseerde 
informatievoorziening 

In een aantal studies is aangetoond dat het in de bouwfa
se herstellen van door een omolledig. onjuist of vaag 
functioned on twerp ontstane fouten zeer vee! duurder is 
dan het herstellen van diezelfde foutcn in de specificatie
fase. In [Strau83) wordt naar aanleiding van een IBM
studie gesteld dat het hier een factor 80 betreft; bovcn
dien vindt 60 procent van de in de bouwfase te hcrstcllen 
fouten zijn oorsprong in de specificatie- en ontwerpfa
sen, en heeft 80 procent van de ·onderhouds"-inspanning 
betrekking op het herstelkn van deze fouten. Zeker ge
zien de grootte van de inspanningen en kosten die dit mt:t 
zich meebrengt, ontstaat de noodzaak van het vroegtij
dig bevorderen van juistheid en volledigheid van sys
tcemcisen. Aangezien de randvoorwaarden. uitgangs
punten en do.:len van systcemontwikkeling zijn vastge
legd in onder andere het informatieplan. is hct van he
lang reeds tijdens informatieplanning te streven naar vol
lcdigheid en juistheid. Dit kan worden gerealiseerd door 
tijdens informatieplanning gebruik te maken van een re
fererend kader, waarin volledigheid en juistheid gereali
~eerd zijn. Hierdoor komcn bij systeemontwikkeling in 
ieder geval meer volledige en juiste systcemspecificaties 
naar voren. Dit refererend kader kan op verschillende 
manieren gercaliseerd worden. bijvoorbeeld in de vorm 
van een checklist. Hier is echter gekozen om dit kader in 
de vorm van een model te realiseren. Dit model wordt 
vervolgens referentie-informatiemodel genoemd. Deze 
aanzet is weergegeven in figuur 2. De keuze om het refe
rerend kader in de vorm van een model te realiseren 
wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 

OOAZAKEN I NCORREC I 

WERKENOE SYSTE"EN: 

' ONVOLLEDIGE EN ONJUISIE 

SYSIEEMSPECIFICATIES: 6~ 

• OVERIGE: 40\ 

TOTALE ONDERHOUDS

INSPANNINGEN EN -KOSTEN: 

' ONVQLLEDIGE EN ONJU!STE 

SYSTEEMSPECIFICATIES: 801; 

' OVERIGE : 20'1; ___ 7 __ _ 
NOODZAAK vROEGT IJDIG BEVORDEREN VAN 

JUISTE EN VOLLEDIGE SYSTEEMEISEN 

l 
GtBRUIK RUEREt'4TI( -!~fORMATJEMODEl 

BI J IN~·.)R,.AT ;EPLA,_f~ :NG 

Figuur 2: Prob/eemrignalering en op/ossingsrichting 

2.2 Het belang van een ref'erentie-infonnatiemodel als 
diagnostisch hulpmiddel 

In bcstaande organisaties wordt men regelmatig gecon
fronteerd met problemen en klachten over het minder 
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goed functioneren van het geheel. Nu kan men zich in 
een organisatie met een groep medewerkers buigen over 
een nieuwe organisatie alsof er nog niets bestond. Hier
bij loopt men het grote risico bestaande ervaring over het 
hoofd te zien en nieuwe bezwaren te introduceren. Bo
vendien is ternauwernood de oude en de nieuwe situatic 
(organisatie) te vergelijken en te beoordelen. Waarom 
men in de huidige situatie niet goed functioneert hlijft 
immers onduidclijk. Om ovcrzicht in de huidige com
plcxe situatie te krijgen. i~ het in kaart brcngen van een 
bedrijf in de vorm van een model de meest aangewezen 
weg. In 't Veld [Veld78] noemt een dergelijk model een 
'ist'-model. Hiermee maakt men een diagnose van de be
staande situatie. Is zo"n 'ist'-model gereed, dan kan men 
gewapend met voorgaande kennis trachten de knelpun
ten beter aan te geven alsmede mogelijke oplossingsrich
tingen. Om denkwerk te besparen en om volledigheid en 
juistheid te bevorderen, tracht men zo'n 'ist'-model te 
vergelijken met een bekend theoretisch model. een refe
rentiemodel. Oat referentiemodel word! in eerste instan
tie gebruikt als diagnostisch hulpmiddel. Door die verge
lijking kunnen de oorzaken voor bestaande klachten 
wellicht beter worden aangewezen. Voor het vincten van 
oplossingen is het referentiemodel eveneens hruikbaar. 
Op grond daarvan kan men dan cen voor die situatie op 
maat gemaakt 'soll"-model ontwikkelen. 
Omdat de optiek hier betrekking heeft op het (her)in
richten van de informatievoorziening, dient zowel in het 
referentiemodel als in het bedrijf~model het informatie
aspect centraal te staan. Beide modellen zijn dan ook in
formatie-aspectmodellen, ofwel informatiemodellen. 
Het referentie-informatiemodel moet hierbij worden ge
zien als cen standaard bedrijfsinformatiemodel waarin 
de informatievoorziening normatief wordt weergegeven 
voor een bepaald type huishouding, dus voor een bepaal
de groep gelijksoortige bedrijven (hijv. bank en, zieken
huizen (zie [ZIM!i3j), verzekeringsmaatschappijen. pro
duktiehedrijven. etc.). 
lndien het 'soll"-model tPt stand is gekornen kan aan de 
hand daarvan een informatieplan opgesteld worden dat 
weer kan leiden tot een automatiseringspl:tn. De in deze 
paragraaf geschetste gedachtengang i~ schematisch 
weergegeven in figuur 3. 

Uit het voorgaande is gebleken dat informatieplanmng 
noodzakelijk is vanuit theoretische en praktische over
wegingen. Tevens is gebleken dat het gebruik daarbij 
van referentie- en bedrijfsinformatiemodellen een be
langrijk hulpmiddel kan zijn. waarmee onder mcer 
bcoogd word! de huidige problematiek ten aanzien van 
~ysteemontwikkcling te voorkomen. Overigens wordt 
ook in een recent onderzoek [Theeuli6] het belang van 
rcfcrentiemodellen bij informatieplanmng onderkend. 
Daarom wordt in dit artikel getracht een modelmatige en 
planmatige aanpak te bcschrijven waarmee de informa
tievoorziening van een organisatic in heeld kan worden 
)!chracht en waarmcc knclpunh:n in die informatievoor
/iCIIIII!! kunm:n worden opgclo~t. 

J REFERENTIE-INFORMATIEMODELLEN 

Een referentie-informatiemodel gedt zoals we zagen 
cen normatieve weergave van de bestuurlijke informa
tievoorziening. Om een dergelijk model op te houwen 
dicncn hc~lissingcn tc worden gcnomcn ten aanzien van 
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"IST"-MODEL 

CBESTAAND BEDRIJFS

INFORMATIEMODEL) 

"SOLL"-MODEL 

REFERENTIE

INFORMATIEMODEL 

CGEWENST BEDRIJFSINFORMATIEMODELl 

l 
; NFORMAT! EPLAN 

Figuur 3: Schematische weergave van de denkwij:e ten 
aanzien \'On informatieplanning 

verschillende facto•en. zoals: 
decompositie: 
houwstenen (modelclementen en relaties daartus
sen); 
detaillering. 

Bij hct bepalen van keuzes hieromtrent dient gezien het 
doel van de modellen rekening te worden gehouden met 
de volgende voorwaarden: 

toepasbaarheid voor een bepaald type gelijksoor
tige organisaties: 
geldigheid voor langere tijd. 

In het navolgende wordt daar nader aandacht aan ge
schonken. 

3.1 Decompositie 
Het opzetten van informatiemodellen voor grotere com
plexe organisaties blijkt in de praktijk een nauwelijks 
haalbare zaak te zijn. Zie onder andere het KIM 
[Groch74] en het AEG-Telefunkenmodel [Latin75j. Dit 
betekent dat naar criteria gezocht moet worden om een 
organisatie en een daarbij behorend informatiemodel op 
te de len in overzienbare en werkbare deelmodellen ( ~ub
systemen). In (Davis74j en [Hart84j wordt eveneens aan
dacht hesteed aan mogelijke functionelc opdelingen. 
Dccompositie is gericht op bcheersbaarhcid en overnch
telijkhcid met name bij hct op~tellen en hestudercn \·an 
informaticmodcllen. Dit is te realiseren do1)r het aant .. d 
relaties tussen de op te de len suhsystemen als gevolg \an 
dccompositic te minimaliseren. 
Uitgaande \an de doelstclling en noodzaak van decom
positie dient een keuze gemaakt te worden uit de \·er
schillendc decompositiemogelijkheden. Daarbij \aft te 
drnken aan dr volj!endr moj!clijkc opdelingcn: 
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organieke structuur 
bcsl i'>si ngsh 1c:rarchie 
unde rnc mi ngsfu ncties 
-,oorten managementbeslissingen 
lokatic 
vcrant W< >ordcli Jk:1ci•hstructuur 
combtnatic \'<Ill voorgaandc ordclingen. 

De organiekc structuur. verantwoordelijkheidsstructuur 
en lokatie voldoen in het algemeen echter niet aan de in 
het begin van het hoofdstuk vermelde cis met betrekking 
tot toepasbaarheid voor een bepaald type gelijksoortige 
organisaties. Twee organisaties met dezelfde maatschap
pelijke functie. bijvoorbeeld het fabriceren en op de 
markt brengen van meubels. kunnen een geheel verschil
lende organieke structuur. verantwoordelijkheidsstruc
tuur en/of geografische indeling hebben. Deze criteria 
voldoen hier derhalve niet. Er blijven drie kandidaten 
over voor decompositie die wei voldoen aan de in het be
gin van dit hoofdstuk genoemde voorwaarden. Gekozen 
is voor een opdeling volgens twee ingangen: 

hierarchische opdeling 
functionele opdeling. 

Alhoewcl dit een arbitraire keuze is. hebben we ge
meend 'soorten managementbeslissingen' niet als opde
lingscriterium mee te moeten nemen. omdat hierdoor 
het aantal relaties tussen de dan ontstane deelmodellen 
naar onze mening niet afneemt. Het hier geboden con
cept staat het opnemen van dit criterium echter niet in de 
weg. indien alsnog de behoefte (of noodzaak) blijkt dit 
wei te doen. 
De beslissingshierarchische opdeling staat volgens deze 
optiek vast en is niet afhankelijk van een type organisa
tie. Gekozen is voor een opdeling in strategische, tacti
sche en operationele gebieden. De functionele opdeling 
moet nadere inhoud krijgen als bekend is voor welk type 
organisatie een referentie-informatiemodel gemaakt 
gaat worden. Voor een ziekenhuis is uiteraard een ande
re functionele opdeling vereist dan voor een produktie
organisatie. Een ziekenhuis hceft de volgende primaire 
functies [ZIM83j: 

medische hulpverlening 
onderzoek e:1 behandeling 
opname en verpleging. 

Voor een produktiehuishouding kunnen dit zijn: 
produktie 
logistiek 
marketing 
distributie 
SCrVICC 

research en development. 

Nadere invulling van het referentie-informatiemodel 
kan nu geschieden door per functioneel subsysteem de 
informatievoorziening te inventariseren aan de hand van 
beraaklc bouwstenen. 
Door het toepassen van decompositiecriteria worden on
derdelen van het referentie-informatiemodel afzonder
lijk opgesteld, en kunnen deze onderdelen Ievens afzon
derlijk worden bestudeerd. Dit kan van be lang zijn om
dat organisaties van cen zclfde type niet dezelfde functies 
behocvcn uit te vocren (niet elke fabrikant van hijvoor
bccld kantoormcubelcn vcrzorgt zelf de verkoop en dis-

tnbutie naar de uiteindeliJke afnemers). Voor het refe
rentie-informatiemodel i~ daarom ondcrscheid gemaakt 
in hoofd- en ncvenfuncties. De hoofdfuncties voert een 
organisatie zclf uit. nevenfuncties kunnen daarentegen 
worden uithcstccd. Jri figuur 4 is dit schema tisch weerge
gevcn voor ecn produktichuishouding. 

) ' .. ~ 
-l 

HQOt70F\JNC r It') ~EIIENFUNCTIES 

Figuur 4: Koppeling van subsystemen 

lndien bij analyse van een produktiehuishouding blijkt 
dat bijvoorbeeld de distributiefunctie zelf wordt uitge
voerd, kunnen relaties met overige hoofdfuncties een
voudig worden aangebracht. lndien dit niet het geval is 
wordt distributie als onderdeel van de omgeving be
schouwd. Op deze manier kunnen verschillen tussen ge
iijksoortige organisaties worden opgevangen. 

3.2 Bouwstenen 
Omdat het hier gaat om de bestuurlijke informatievoor
ziening in organisaties. abstraheren we van fysieke acti
viteiten. De bouwstenen zijn dan onder te verde len in: 

modelelementen: 
relaties tussen modelelementen. 

3.2.1 Modelelementen 
Het referentie-informatiemodel kent de volgende mo
delelementen: 

activiteit: geheel van handelingen dat een gerichte 
ondersteuning geeft aan een functiedoel; 
externe bron: entiteit van buiten de organisatie; 
connector: verwijzing in een subsysteem (deelmo
del) van het referentie-informatiemodel naar een 
ander subsysteem als gevolg van decompositie; 
J?egevensstroom: resultaat van een activiteit/exter
ne bron (stromende activerende informatie, vervat 
in een informatiedrager); 
richtlijn: bepalingen (voorwaarden) waaraan vol
daan moet worden. Een activiteit moet deze contro
leren of moet er bij het uitvoeren rekening mee hou
den (stromende refererende informatie. vervat in 
een informatiedrager): 
tijdsindicatie: bepalingen ten aanzien van fre
quenties voor het uitvoeren van activiteiten (stro
mende refererende informatie. vervat in een infor
matiedrager); 
gegevensverzameling: opgeslagen informatie die 
nodig is om een activiteit uit te voeren ( vastgelegde 
refererende informatie, vervat in een informatie
dragcr). 
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Hicrbij dicnt tc worden opgcmerkt dllt de ccrstc dric mo
delelementen mllnipullltoren zijn en de ovcrigc vier in
formatiedragers bevatten. In figuur 5 worden in het mo
del te hanteren ~ymbolen voor de modclclcmcnten wccr
gegeven. Daarbij worden tevcns voorbccldcn van dczc 
modelelemcntcn gcgevcn. 
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Figuur 5: Modelelementen: .1ymhoit'11 en morhee/de11 

De kcuzc voor deze modelclemcntcn is naast de nood
zaak tot decompo~itie gebaseerd op ecn indeling in acti
verende en refererende informatie. 

3.2.1. J Activercnde informatic 
Dit is informatie waarmec ccn activitcit in wcrking wordt 
gcsteld. Dcze informatic is vcrvat in ccn informatic
stroom en is afkomstig van: 

de omgcving (bijv. ccn klantcnordcr); 
de organisatic zelf (bijv. ccn produktic-op
dracht). 

3.2.1.2 Rcfcrerende informatic 
Dit is informatic die noodzakclijk is hij hct uitvoercn van 
ccn activitcit maar niet bcsloten ligt in de activcrendc in
forma tic. Dezc rcfcrercnde informatic kan verschillende 
kcnmerkcn hebbcn. Zij kan betrckking hcbben op: 
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opgcslagen informatic ( bi jv. voorraadgcgevcns), 
die naast de activcrcndc informatic nodig is om ccn 
activiteit (bijv. orderacceptatic) uit le kunnen voc
ren. Deze rcfcrcrendc informatic wordt geger·ens
verzame/ing gcnoemd; 
informatic die nodig is om interne activcrcndc in
formatie te initieren. llct karaktcr van activiteitcn 
die dit soort informatic ontvangcn is bij~turcn. llicr 
1s nadcr ondcrschcid tc makcn in: 

informatic waarmcc wordt aangcgevcn hoc 
vaak ccn hcpaaldc ":tctivitcit dicnt tc wordenuit
gevocrd. Dcze 111formatic heel rijdsindicatie. 
Len activitcit die hiJV. de activitcit salarisbcta
ling initiccrt hcdt daarvoor ccn tijdsindicatic 

nodig of dit ccm 111 de maanu nf e<·ns in de \l<'r 
wckcn moct gc,chicdcn: 
informatic waarrnec kan worden bcoordccld 
of de inter~<' docbtcllingcn gc\aar lop;.·n Den: 
informatit 111:ct iichlliJII. Ecn voorbl'l·id \an cc·n 
richtlijn is1 de rninimak voorra<ldho\>~tc. Bi 1 

daling onder dit 1iivcau wonlt b1jv. ccn ink<H>p
ordcr of produktic-ordcr gdn it 1ccrd: 

informatic waarmce word! aangcgcvcn hoe ccn 
activitcit uitgcvocrd moct worden. I let gaat hicr om 
procedures. Een voorbccld daarvan is hct aangc\ en 
wclkc mcthodcn gchantecrd moctcn worden hi.t Lk 
activitcit invcstcringsbcrckcning. 

3.2.2 Rduties 
Als twcede soort bouwstencn worden in hct rcfcrcntic
informatiemodcl rclatics onderkend. Met rclmin wor
den vcrbindingcn ht:ducld tusscn modclelcmentcn bin
nen ecn declmodel (subsystecm). Ecn relatie hecft altijd 
betrckking op twee modclelementen en wordt in het nw
dcl gcrcprcscntccrd met ecn pijl. Modl'lelcmcntcn wor
den gcrcprl·scntcerd door symbolcn. relaties worden )!L'

rcprcsentccrd door pijlen tusscn dczc symholcn. DeLe 
relatics gcven cen volgorde weer. Een en andcr \\ordt 
vcrduidelijkt aan de hand van figuur 6. 

( El \ 

\ J 

(_ Gl .. ~ 

J )1 

/ I 

I \ 
\ 

~·: 

\ I 

Figuur n: Voorhee/d l'l/11 de ·waking" 1"(111 hOIII\"I/('111'11 

In dit voorbccld ~tuurt cxtcrne bron E I ccn gegevclb
stroom D I naar activiteit A I. Dcze acti,·itcit he eft '01>r 
het vcrwcrkcn daarvan gegevens nodig uit geg.even~ver
zameling G I. waarna activiteit Al de gcgcvensstroom 
02 kan samcnstcllen. Deze geg.evcnsstroom gaat naar 
activitcit A:?.. Deze activiteit hecft geg<'\t'nsvcrzamclin_!! 
G2 nodig en richtlijn R I (afkomstig van activiteit A 1) ••m 
gcgcvcnsstroom D3 tc kunn<·n vcrzendcn naar ntcrnc· 
bron E I. Hicrhij wcrkt activitcit A:! tcn·ns gcgcwn"cr
Z<tmcling G:?. bij. 

3. 3 Uetaillerin~snin·au 

I let rdl'rl·ntic-informatic·nHI\kl hcoogt ccn Jlllrmatl<'h' 
W<'crgaw k gcvcn van d<' lwstuurli.jkc lllf<>rmatil'\ot>r
zicning van <'Cll type organisatic. Dit houdt in dat <tlkrlc1 
a~pcctl'n die tc mak<·n hchlwn Ill<'! spccifi<·kc hnlri.tf"i
tuatics ni<'l V\>or mo~cn kolll<'ll in hct nwdcl. DC!<' pro-

lnfomwtie jaargang :!8 nr. CJ pag. ()CJ7 1 111 7CJ2 wpremba /CJ8o 



hkm.Jtld i:-. J1reet te rclateren aan de prohlcmatiek 
rondom het Jetalllcring,nivcau. 
De oplossmg h1crvoor i' gevondcn door gchruik tc rna
ken van de ccrdcr genocmde referercndc mformatJe: 
prm:eJurc. Gcdachtengang daarhij is dat het referentie
informaticmodel ecn finaal normaticf karaktcr hecft 
waann staat wccrgegeven welkc activitciten uitgevoerd 
mol.'! en worden in een hepaald type organisatie. Hoe een 
specifickc organisatie dcze activiteiten uitvoert, zal in de 
mecstc gcvallen zeer verschillend zijn maar is hij infor
matJeplanning ook niet van belang. Dit betekent dat de 
acti~iteiten (tenminste finaal normatief) net zo lang op
gedecld k unnen worden totdat sprake is van procedures. 
Hiermee ligt het detailleringsniveau vast. 
Een activiteit hestaat in deze gedachtengang uit een of 
meerdere procedures waarbij een procedure onder
steund kan worden door een of meerdere methoden. 
Dit is weergegeven in figuur 7. 

ORGAN I SAT IE 

MAATSC~APPELIJKE OOELEN 

FUNCTIES 

", .. ., ,,., I 
1"€ THODE.N/PROCEDURE$ 

STRATEGJSCH 

fACTISCH 

OPERATIONEEL 

NORMA TIE F VOOR 

BEDRJJFSTYPE (WAT 

Z!JN ACTIVITEITENI 

KEUZE INDIVIDUELE 

ORGANISATIE BINNEN 

EEN BEORIJFSTYPE 

(HOE WORDEN ACT IV I TE !TEN 

uJ-GEVOERDI 

Figuur 7: Vaststelling detai/leringsniveau 

In dcze optiek komt een activiteit (normatief) voor hij 
elke organisatie binnen een hepaalde groep gelijksoorti
ge organisaties. Het is echter de keuze van de organisatie 
die hepaalt met hehulp van welke methoden en procedu
res dczc activitciten uitgcvocrd mocten worden. Een 
p1occJurc mod in dit vcrhanJ worden gczien als een 
voorgcschrcven manicr van werken, en bevat informatie 
over hoe een activitcit om moet gaan met informatie: 
mcta-informatie. Elke proct:dure 'vereist' daarhij haar 
input en 'lt:vert' haar output. De in- en output die bij een 
activiteit ter sprake komen hebhen uiteraard gevolgen 
voor de in- en output van volgende respectievelijk voor
gaande activiteiten. Bijgevolg kan een procedure die ge
hantcerd wordt bij een activiteit van invloed zijn op 
mecrdere activiteiten. Voor het referentie-informatie
model hetekent dit dat activiteiten niet altijd gekoppeld 
hoeven te zijn aan procedures, maar ook niet verder ge
detailleerd kunnen worden als zij afhankelijk zijn van 
specifieke inhoud van in- en output (gegevensstromen en 
richtlijnen). Gegevensstromen en richtlijnen zijn norma
tid weer te gcven door een naam. Dctaillering van deze 
informaticdrager\ is hlijkens het voorgaande eveneens 
proccdure-afhankdijk. 

4 BEDRIJt'SJNFORMA TIEMOUHLEN 

In het voorgaande 1s aangegeven hoc een rcfercntic-m
formatiemodel op!rstcld kan worden. In dit hooft.lstuk 
wordt aangegeverl hoe de huidige informatievoorziening 
van ecn hepaalde qrganis~tie gemodclleerd kan worden 
('i~t'-model) en ho'e de gewenste (toekomstige) informa
ticvoorziening gemodellcerd kan worden ('soll'-model ). 

4.1 'lst'-model 
Een 'ist'-model (huidig bedrijfsinformatiemodel) dient 
opgesteld te worden voor een organisatie die de nehoeftc 
aan een informatieplan kenbaar heeft gemaakt. Het 'ist'
model is derhalvc een spccifiek model (en geen nl)rma
tief model). waarin de hcstuurlijke informatievoorzie
ning wordt weergegeven zoals die in een hedrijf wordt 
aangetroffen. Omdat dit hedrijfsinformatiemodel verge
leken moet worden met het referentie-informatiemodo.:l 
gelden de volgende voorwaarden ( eisen) voor dit hc
drijfsinformatiemodcl: 
• de te hanteren houwMenen dienen overeenkom

stig te zijn met die van het referentie-informatiemo
del; 
hij het opstellen van een ·jsf-model moet Jecom
positie worden gehanteerd; 
het detail/eringsniveau dient hetzelfde te zijn als 
bij het referentie-informatiemodel. 

De overeenkomsten tussen heide soorten modellen zijn 
dan ook groot. Er zijn echter ook diverse verschillen te 

· constateren. Tijdcns een analyse van de informaticvoor
ziening kunnen logischcrwijs zaken naar voren komen 
die bedrijfsspecifick zijn. Zo zijn daar hijvoorheeld 
tijdsindicaties te onderkennen die gekwantificeerd kun
nen worden. Activiteiten worden bijvoorbeeld I maal per 
dag uitgevoerd. Dergelijke gegevens zijn niet normatief 
weer te geven in het refcrentie-informatiemodel. maar 
moeten wei meegenomen kunnen worden in hct 'ist'-mo
del. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd binnen 
een afdeling. door een bepaalde werknemer. op een fy
sieke werkplek, etc. Deze gegevens zijn evencens niet 
normaticf weer te geven in het referentie-informatiemo
del, maar kunnen wei worden meegenomen in het 'ist'
model. 
In het referentie-informatiemodel kunnen uitsluitend 
kwalitatieve aspecten opgenomen worden vanwege het 
normatieve karakter daarvan. l/it het voorgaande nlijkt 
dat dezc kwalitatieve aspecten cchter wei te kwantifice
ren zijn in het 'ist'-model! De overeenkomsten en ver
schillen tussen karakteristieken van referentie-informa
tie-model en 'ist'-model volgens de systeemtheorie zijn 
samengevat weergegeven in figuur 8. 

REFERENT IE -I NFORMA TIEMODEL BEDR IJFSINFORMAT I EMODEL 

- KWALITATIU - KWALITATIEF 

- FUNCT I ONELE 

DECOMPOSITIE 

KWANT! TATIEF 

KNELPUNTEN 

- BEDRIJFSORGANISATORISCHE 

OECOMPOSITJE 

Fi~:uur 8: (Jl·errenkormtell t'll l'rr.l·chillen fUHt'll lwrak
taistiekr11 l'all ht•t rej(·rentil'-illjtlrtl/utit•mtlllel en het hl'
.waantlt• ht•drijj~·informllliemotlt•l r is( -motlt•l) 
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4.2 •Soll'-model 
Uit figuur 3 is gcbleken dat hct rcfcrcntic-infonn;llicmo
del en het in de vorige paragraaf bc~chrcvcn 'ist'-model. 
ten grondslag liggen aan ecn zogcnaamd ·,oll'-model. In 
dcze paragraaf zal worden bcschrcvcn wat onder ~:o'n 
model dient te worden vcrstaan en hoc ccn dergclijk mo
del tot stand dient te komcn. Het '\oll'-modcl is ccn aan
gepast 'ist'-modcl. Er gelden dan ook dczclfde uitgang,~
punten voor als voor het 'ist'-modcl. In dcze optick le
ver! het informatieplanningstrajcct als ccrste ecn 'ist'
model op. Op grond van ecn vergclijking met ecn rcfc
rentie-informatiemodel worden vcrschillcn geconsta
teerd. Het vcrgelijken geschicdt daarhij zodanig. dat 
vcrschillen op syntax-nivcau ( modelelcmcnt-nivcau) 
niet als vcrschil worden aangemcrkt. Bij hct vcrgelijken 
kunnen dric soorten verschillen naar voren komcn: 

verschillen, voortkomend uit hct fcit dat men in 
het bedrijf anders wcrkt dan in het gchantccrdc re
ferentie-informatiemodel. llicrdoor komen model
elementen niet overeen. Dit lcidt tot een aanpassing 
van het referentie-informaticmodel in deze situatie, 
waardoor bij volgende vergelijkingcn dit verschil 
niet meer word! geconstateerd: 
verschillen, voortkomend uit onvollcdigheid van 
het onderzock. Zaken die verge ten zijn moeten als
nog worden geanalyseerd en opgenomen worden in 
het 'ist'-model; 
verschillen, voortkomend uit knclpunten in de in
formatievoorziening. Dit zijn vcrschillcn die geka
rakteriseerd worden door hct fcit dat de mensen zclf 
in het bedrijf beseffen (zich hcwust zijn) dater ver
keerd word! gewerkt en gehanJcld. en tcgclijkcr
tijd de behoeftc voclen daar vcrandering in aan te 
brengen. Deze knelpuntcn kunnen JoclmatigheiJ 
en doeltreffendhcid van de informatievoorziening 
en daarmce van de organisatic in de weg st;tan. 
Vcrgelijk dit bijv. met wat Rock art ecn CSF (Criti
cal Success Factor) nocmt [ Rock71J[. 

Het vergelijken van een 'ist'-model aan uc hand van ecn 
gcrelateerd referentie-informatiemodel is dcrhalvc cen 
iteratief proces metals uiteindelijk resultaat een vollcdig 
en consistent bedrijfsinformatiemodel waarin knclpun
ten zijn aangegeven. Dit stadium (uiteindelijk 'ist'-mo
dcl) is het uitgangspunt voor wat uiteindelijk het 'soll'
model moet worden. Hct 'soll'-modcl gccft ecn bccld 
van de toekomstigc, gcwenste informaticvoorziening. 
waarin de knclpuntcn derhalvc zijn opgclost. 
I let oplm.sen van knclpunten in de informatievoorzie
ning geschiedt o.a. met behulp van het rcfcrentie-infor
maticmoJcl en daarnaast Joor middcl van ecn uitcindc
li jk juiste weergavc van de informatil·voorzicning die is 
wcergegcvcn in het 'ist'-modcl. een overzicht van kncl
punten in de huiJige informaticvoorzicning en met be
hulp van informanten uit het bcdrijf met als voornaam 
uitgangspunt het informatiebeleid. Dit oplossen is ecn 
creatief gcbcuren dat door informatie-analisten/advi
seur~ uitgcvoerd moct worden. Voorgcstclde oplossin
gen moetcn daarbij uitcraard worden gocdgckeurd door 
bedrijfsfunctionarisscn en door het management. AI~ 
oplossingcn zijn geacccpteerd. kunnen dcze worden in
gepast in hct 'ist'-modcl. lndien aile goedgckeurde op
lossingen op deze manier zijn vcrwerkt is hct 'sofl'-modcl 
gercaliseerd. In figuur IJ wordt schema tisch wcergcge\'l'n 
hoc het ·soll'-modcl gcrealiseerd dient k worden. 
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llet bn voorkomen dat knelpunten in de informatic
voorziening hct gcvolg zijn van zakcn die niet op te los
sen zijn door de informatievoorzicning te vcrandercn. 
Dit kunnen de organisaticstructuur. de besli~singsstruc
tuur. maar ook andere bedrijfsafhankclijke factoren 
zijn. Als dergclijke prohlemen door dit onderzoek naar 
voren komen dicnen deze te worden opgelost. maar val
len cchtcr nict onder de verantwoordelijkheid van infor
matiehdciJ. Hct geformuleerde informatiehelcid dient 
binncn cen bedrijf afgestemd tc zijt! op het ovcrigc gcfor
mulecrdc beleid. waardoor in voorkomende situaties te
rug,gc,·allen kan worden op de andere vormcn (aspect en) 
van bclcid (sociaal bdcid. ruimtelijk hclcid. algemccn 
bclcid e.d.). 

5 CONCU!SIES 

Juiste. volledig.e. rclcvante en tijdig verstrektc in forma
tie ontstaat nid vanzdf. Om L'ell cffectievL' en cffieii:nte 
informatievoorzicning in organisatics te kunncn hewcrk
stelligen is ecn zienswijze met he trekking tot een modcl
matige en planmatigc aanpak ten aanzien 1an hct inrich
tcn van die informatievoorziening ven~ist. Daarbij is het 
- zoals uit dit artikel hlijkt - 1an groot bdang dat llll'Il 
bcschikt o\'Cr cen n:fercntic-inforrnatiemodel (norma
tid bcdrijf,informatiemodel) pl'r type huishouding. 
In hct voorgaande is \'tKJrll<tmclijk en uitgcbrcid ant
woord gegL'I L'n op de vr;tag hol' ( normatie1·e) hcdnjf,in
forrnatiemodellcn opgcstcld kunncn worden. d.w.z. ''P 
wclke wijze het opbouwen en de tol\landkt•ming 1 an he
dri jfsinform;lticmodellcn in termen van het dierhll·er-
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t:L'IIk<Hlbll!,! rderentie-inforrnatil'IIH><.kl gesdueut. llrt
gang~punt hij hct opstcllen van rderentic-infornwtiemo
dellen was het gchruik tijdcns de analvsdase van .:en in
formatieplanningsprojcet. Vanuaar dat gekozt:n is voor 
finaal-nonnaticw model len. 
\'oor grott: organisatit:~ Lin ht:t cchter van hclang Lijn 
ideaal-typische reft:rentit:rnodt:llt:n toe It: passen. Voor 
hct oplmscn van informatit:prohlt:mt:n wordt in regelm<t
tig tcrugkerendt: prohleemsituatit:s st<:eds weer ccn gro
tc inspanning gelevcrd. waarhij achtcraf vcclal hlijkt dat 
oplo~singen (d. w .z. ontwerpen) doorgaans ccn grote 
mate ,·an overccnstemming vcrtonen. Te uenkcn vall 
hicrhij aan organisatics met hijvoorhceld districtskanto
rcn. zoals PTf. GAK. Rauen van Arhcid en hankorgani
~;l!ies. llct gehruik makcn van ideaal-typischc referen
tiernodellen kan voor dergelijke organisatics cen voor
naam hulpmiudcl zijn bij hct uitvoercn van informatie
planningspro jecten. 
I let nut van hct toepasscn van heurijfsinformaticmodcl
len mclCt uiteraard hlijkcn hij informatieplanning in de 
praktijk. Daarmee is nu nog tc wcinig crvaring opgedaan 
om daar zinvolle uitspraken over te docn. Toch valt aan 
te nemcn dat cr een te verwachten voordeel is voor de 
adviseur die het informatieplanningsproces uitvoert. met 
name t. h. v. het realiseren van juistheid en volledighcid 
in de analysefase. Ook in de ontwerpfase is voordeel te 
verwachten. doordat het referentie-informatiemodel als 
uitgangspunt kan dienen bij het zoe ken naar oplossingcn 
van hestaande prohlematiek. 
lndicn informatieplanning in de praktijk m.h.v. finaal
normatieve referentie-informatiemodellen wonJt uitge
vocrd heeft dit voor organisatics het voordecl dat aan ai
le hcslissingsfuncties (activitciten) aandacht wordt he
steed en er tevens wordt stilgestaan hij de henodigdc in
put c.q. de op te leveren output, hetgeen uiteindelijk zal 
rcsultcn:n in mindcr onderhoud. Echtcr, om dczc toe
passing in gcrichte hancn te lciden is ecn methode van 
hclang. waaruoor de hier genocmdc en te vcrwachtcn 
vooruclcn op systematischc wijze indcrdaad gcrcaliseerd 
worden. In hct tweede artikcl wordt heschrevcn hoc die 
methode van informatieplanning is opgehouwd. 
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