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2.0.08.A 
Een raamwerk voor 
informatiebeleidsvorming 
en informatieplanning 

Doel: Het opstellen van een raamwerk dat zowel kan dienen voor vergelij
king en karakterisering van diverse methoden en technieken, als voor het 
selecteren van planningsactiviteiten voor een concreet informatieplan
ning-project. 

Toepassing: De ontwikkeling van systemen voor de informatievoorzie
ning in organisaties is mede als gevolg van de mogelijkheden van de 
informatietechnologie in een stroomversnelling geraakt. In het beginsta
dium van de automatisering werd het beleid op dit experimentele terrein 
hoofdzakelijk door informatica-specialisten bepaald, die al doende de toe
passingsmogelijkheden (en beperkingen) van computers leerden kennen. 
Zodra in een organisatie de automatisering een rol van betekenis gaat 
spelen buiten de administratieve processen, heeft deze een directe invloed 
op het functioneren van de organisatie. Uitvoering en besturing van strate
gisch belangrijke bedrijfsprocessen zal bij deze organisaties sterk afhanke
lijk zijn (of worden) van de geautomatiseerde informatievoorziening (denk 
a an handelsbanken en luchtvaartmaatschappijen). In dit type organisaties 
moet men in de directiekamer een beleid uitstippelen voor de automatise
ring van de informatievoorziening. 

In steeds meer organisaties gaat men het belang inzien van beleid en 
planning op het terrein van de informatievoorziening. De uitkomsten van 
onderzoeken naar de belangrijkste vraagstukken op het terrein van de 
informatiesystemen en automatisering wijzen uit, dat planning van de 
informatievoorziening een zeer belangrijkvraagstuk zal zijn voor de ko
rnende jaren. De belangstelling voor het vraagstuk van informatiebeleid 
en -planning in theorie en praktijk is begrijpelijk, als we kijken naar de 
knelpunten die zich manifesteren bij organisaties met een aantal jaren 
automatiseringservaring. We noemen hier in willekeurige volgorde: 
- het groeiende tekort aan informatici in organisaties, als gevolg van een 

snel toenemende vraag naar nieuwe systemen en het grote verloop bij 
dit personeel; 

- de snelle veroudering van belangrijke bedrijfsprocessen, als gevolg van 
nieuwe informatietechnologieen (denk aan distributie- en fabricagepro
cessen); 

- een afwachtende en zelfs afwijzende houding van het management van 
een organisatie, waar het gaat om informatievoorziening en informatie
technologie; 

- een groeiende achterstand in de realisering van geplande systemen, 
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mede als gevolg van een lage produktiviteit bij de systeemontwikkelinQ. 

Elk van deze knelpunten is op zichzelf de moeite waard om op te lossen. Te 
zamen vormen deze knelpunten voor organisaties een uitdaging van stra
tegische betekenis. In het komende decennium zal een voorsprong op 
andere organisaties bij de oplossing van deze knelpunten een succesbepa
lende factor worden. Het topmanagement zal zich bij het bepalen van de 
algemene strategie voor een organisatie de volgende vragen moeten 
stellen: 
- hoe willen we de informatievoorziening organiseren en benutten voor 

de bedrijfsvoering? 
- op welke wijze willen we de kwaliteit en efficiency van de informatie

voorziening beheersen? 
- hoe willen we de informatiesystemen en het gegevensbeheer vormge

ven? 
- welke informatietechnologie is voor de organisatie het meest geschikt? 

Het antwoord op deze vragen wordt vastgelegd in een informatiebeleid en 
uit gewerkt in een informatieplan voor de organisatie als geheel. 
Hoewel vele organisaties ervan overtuigd zijn geraakt, dat zij de kwaliteit 
van hun informatievoorziening kunnen verbeteren door de beslissingen 
over automatiseringsprojecten te plaatsen binnen het kader van een alge
meen bedrijfsbeleid, slag en zij er slechts gedeeltelijk in daadwerkelijk een 
informatiebeleid en een daarmee samenhangend informatieplan op te 
stellen. Als belangrijkste oorzaak van dit falen wordt wei genoemd het 
ontbreken van geschikte methoden voor een systematische planning van 
de informatievoorziening voor een organisatie als geheel. Ook kan men 
een grote onzekerheid constateren bij organisaties over wat informatiebe
leid en informatieplanning zou moeten inhouden, en hoe men er mee om 
kan gaan. 

Korte omschrijving: Het raamwerk voor informatieplanning, dat we zul
len behandelen, is gebaseerd op een onderscheid naar drie invalshoeken: 
planningniveau, planninghorizon; planningaspect. Elke invalshoek zullen 
we hierna uitwerken. 
Planningactiviteiten kan men hierarchisch ordenen op basis van niveaus 
van complexiteit. Deze planningniveaus liggen als het ware in lagen over 
elkaar. We onderscheiden een viertal planningniveaus: 
- strategic planning, waarbij men de mission, de objectives, strategy en 

policies vastlegt; 
- long-range planning, waarbij men de informatievoorziening voor de 

toekomstige situatie (over vijf tot zeven jaar) schetst; 
- medium-range planning, waarbij de informatievoorziening voor de ko

mende twee tot vijf jaar ontworpen wordt uitgaande van de huidige 
informatiebehoeften van de organisatie; 

- short-range planning, waarbij de ontwikkel- en veranderingsprojecten, 
die het komende jaar moeten worden uitgevoerd, worden voorbereid. 

Door vel en is deze indeling in planningniveaus als uitgangspunt genom en 
voor een Three Stage Model voor informatieplanning. Daarin worden de 
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volgende drie planningniveaus beschreven: 
- strategic planning 
- organizational information requirements analysis, waarbij men de hui-

dige en toekomstige informatiebehoeften van de organisatie in een 
informatie-architectuur vastlegt en een meerjarenplan opstelt voor de 
ontwikkeling van informatiesystemen; 

- resource allocation planning, waarbj men de schaarse automatiserings
staf en investeringsmiddelen aan de verschillende informatiesystemen 
toewijst. 

Op basis van onze studie van de meest bekende methoden voor informa
tieplanning hebben wij deze indeling aangepast en komen tot de volgende 
indeling van planningniveaus: 
1. informatiestrategieplanning; 
2. informatie-architectuurplanning; 
3. informatieprojectenplanning. 

lnformatiestrategieplanning is gericht op het formuleren van beleidsuit
spraken over de richting waarin de informatievoorziening, ten dienste van 
de toekomstige organisatie moet worden aangepast. Deze uitspraken ge
ven ook richtlijnen voor de prioriteiten en de inzet van mensen en midde
len bij de veranderingsprojecten. Het resultaat van deze strategische plan
ningfase is een informatiestrategieplan dat het kader vormt voor het 
volgende planningniveau. We prefereren de term informatiestrategie 
boven de term informatiebeleid die in de Nederlandse literatuur gebruike
lijk is. 

lnformatie-architectuurplanning is gericht op het ontwerpen van een 
structuurvoorde informatievoorziening op deverschillende hierarchische 
niveaus in een organisatie. Een informatie-architectuur omvat: 
- een afbakening van de informatiesystemen en de gegevensverzamelin

gen; 
- een schets van de infrastructuur voor gegevensverwerkende facilitei

ten; 
- een schets van de organisatiestructuur voor de informatievoorziening . 

De architectuurplanning resulteert in een informatie-architectuurplan dat 
aangeeft wat er ontwikkeld en veranderd moet gaan worden voor een 
toekomstige i nformatievoorzieni ng. 
lnformatieprojectenplanning is gericht op de voorbereiding van een reeks 
ontwikkel- en veranderingsprojecten waarmee men de ontworpen infor
matie-architectuur wil realiseren. V66r elk project wordt beschreven, de 
omvang in werkuren, de betekenis voor de informatievoorziening, de 
reden om het project uit te voeren, de verwachte resultaten en de benodig
de middelen. Voor deze projecten legt men de uitvoeringsprioriteit en de 
onderlinge samenhang vast in een overkoepelend informatieprojecten
plan. Dit plan geeft aan hoe en waarmee men van de huidige naar de 
toekomstige informatievoorziening wil komen. 
Hoewel de drie planningsniveaus hierarchisch geordend zijn, is het niet 
noodzakelijk deze altijd binnen een planningcyclus achtereenvolgens te 
doorlopen. Een informatiestrategie zal men opstellen indien er ingrijpen
de veranderingen nodig zijn in de bestaande informatievoorziening. Een 
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andere reden kan zijn dat de informatievoorziening ontoelaatbaar tekort 
schiet in de ogen van het management. lndien men tot een wijziging van 
het algemene beleid van een organisatie heeft besloten, zal ook de infor
matievoorziening veelal aangepast moeten worden. 
Een informatie-architectuur wordt voor tangere termijn ontworpen, maar 
zal men indien nodig op korte termijn aanpassen aan veranderingen in de 
bedrijfsprocessen, in de informatietechnologie en in de behoefte aan in
formatie. De planning van de informatieprojecten wordt onder andere 
be"invloed door de beschikbaarheid van middelen en van speciaal opgelei
de mensen. Deze beschikbaarheid kan op korte termijn veranderen, zodat 
minstens een jaarlijkse heroverweging gewenst is. 

Achtereenvolgens komen aan de orde 
- Waarom is een informatiebeleid nodig? 
- Het raamwerk 
- lnformatie-strategieplanning 
- lnformatie-architectuurplanning 
- lnformatie-projectenplanning 

De methodiek 

1) Waarom is een informatiebeleid nodig? 

Over de inhoud van het beg rip informatiebeleid zijn in de recente Neder
landse literatuur nogal uiteenlopende opvattingen te vinden. In het alge
meen reserveert men het beg rip informatiebeleidsvorming voor het ont
wikkelen van een visie op de informatievoorziening. Het gaat om principe
uitspraken door de Ieiding van een organisatie over: 
- de betekenis van de informatievoorziening en automatisering daarvan 

voor de organisatie; 
- beperkingen en randvoorwaarden, die gel den bij de vormgeving van de 

informatievoorziening; 
- de lijnen waarlangs sociale, economische, juridische, organisatorische 

,1 • en technische vraagstukken, die met informatievoorziening samenhan
gen, moeten worden aangepakt. 

Volgens sommigen moet men het informatiebeleid van een organisatie 
afleiden uit het beleid in de overige functionele werkgebieden. De informa
tievoorziening ondersteunt immers de bedrijfsvoering in een organisatie. 
De informatiebehoeften, die voortvloeien uit de aard van de huidige en de 
toekomstige bedrijfsvoering, zijn daarom het uitgangspunt voor een ver
betering van de bestaande informatievoorziening. Het informatiebeleid 
vormt het kader voor de ontwikkeling van planning gericht op een verbete
ring van de informatievoorziening. De ontwikkeling van informatieplan
nen verloopt analoog aan de ontwikkeling van andere bedrijfsplannen 
binnen een organisatie. In figuur 1 is deze opvatting schematisch samen
gevat. 
Steeds meer organisaties zijn er bij gebaat door een verbetering van de 
informatievoorziening hun bedrijfsvoering te verbeteren. Dit geldt zowel 
voor de uitvoerende bedrijfsprocessen op het terre in van de administratie, 
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de kantoorwerkzaamheden en de fabrieksactiviteiten, als voor de bestu
ring van deze bedrijsprocessen. Dit betekent dat informatie als een pro
duktiefactor gezien moet worden, op soortgelijke wijze als arbeid en kapi
taal. 
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Figuur 1. lnformatiebeleid en informatieplannen 

Een informatiebeleid geeft de uitgangspunten en randvoorwaarden voor 
een toekomstige informatievoorziening. Een belangrijk uitgangspunt is 
het doel dat de Ieiding van een organisatie met de informatievoorziening 
wenst te bereiken. lnforr11atie is immers geen doel op zich, maar een 
middel waarmee men een organisatie kan Iaten functioneren.ln een infor
matiebeleid legt men vast welke werkgebieden in de organisatie bij voor
rang voorzien moeten zijn van adequate informatie. Voorts legt men vast 
volgens welke principes men tot een betere informatievoorziening wil 
komen en met welke beperkingen men daarbij rekening zal moeten hou
den. 
Voor twintig in de praktijk uitgevoerde projecten hebben we de motieven 
voor het ontwikkelen van een informatiebeleid vastgesteld. In tabel 1 zijn 
de aanleidingen voor deze projecten weergegeven. Tekortkomingen in de 
bestaande informatievoorziening blijken de meest genoemde aanleiding 
te zijn om een meerjarenplan op te stellen. In het algemeen noemt men 
daarbij het ontbreken van informatie voor co6rdinatie en besturing van de 
bedrijfsprocessen als belangrijkste knelpunt. Men wordt zich deze tekort
komingen vooral bewust bij reorganisaties en veranderingen in de bestu
ring. Een voorbeeld van zo'n verandering is de verschuiving van een 
produktgeorienteerde besturing naar een klantgeorienteerde besturing. 
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Zo'n verschuiving roept een vraag op naar andere informatie, dan de 
bestaande informatievoorziening kan leveren. Het probleem dat men er
vaart met managementinformatie, maakt naar onze ervaring ook duidelijk 
dat gegevensuitwisseling tussen de bestaande informatiesystemen moei
zaam en soms geheel niet mogelijk is. De diverse systemen zijn niet op 
elkaar afgestemd; integratie van system en moet nog van de grond komen. 
Bij vele van de onderzochte organisaties ontbrak een lange-termijnbeleid 
voor de automatisering, waardoor een selectie uit alternatieve automati
seringsprojecten was gebaseerd op ad hoc aangedragen argumenten. 

Aanleidingen Totaal 

1. lnformatievoorziening onvoldoende afgestemd op (nieuwe) informatie-
behoefte 19 

2. Ontbreken van integratie deelsystemen 13 

3. Verandering in de organisatie en/of besturing daarvan 10 

4. Ontbreken selectiecriteria voor automatisering 9 

5. Verouderde geautomatiseerde systemen 9 

6. Efficiency van registratieve processen 6 

7. Onvoldoende betrokkenheid van het topmanagement bij automatise-
ringsbeleid 5 

8. Onduidelijke ve,·an~oordelijkheden voor de informatievoorziening 4 

9. Strategische herorientatie voor de gehele organisatie 3 

10. Mogelijkheden van nieuwe informatietechnologie 3 

Tabel 1. Aanleiding voor informatieplanning 

De aanleiding om een informatiebeleid en -plan te ontwikkelen hangt vaak 
• sa men met knelpunten die men ervaart, of met veranderingen in de orga

nisatie die gevolgen zullen gaan krijgen voor de informatievoorziening. 
Gaat men echter daadwerkelijk beginnen aan een informatieplanningpro
ces, dan formuleert men een of meer doeleinden voor het informatieplan
ningproject. Enkele doelstellingen die in de praktijk vaak worden genoemd 
zijn in tabel 2 opgenomen. Het doel dat het meest wordt genoemd is de 
prioriteitsstelling voor automatiseringsprojecten. De vraag naar ontwik
kelcapaciteit voor nieuwe geautomatiseerde systemen en voor aanpassin
gen van de bestaande, is in het algemeen vele malen grater dan de 
beschikbare capaciteit van de automatiseringsafdeling. Het informatie
plan meet de argumenten leveren voor een optimale toewijzing van men
sen en middelen aan de diverse automatiseringsprojecten. 

Als tweede doel noemt men de verbetering van de effectiviteit van de 
informatiesystemen. Bij de uitvoering en besturing van de bedrijfsproces
sen moet de juiste informatie, in de juiste vorm en op het juiste moment 
beschikbaar zijn. Maar ook voor de algemene planning en coordinatie en 
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voor de beleidsvorming in de verschillende functionele werkgebieden 
moet adequate informatie beschikbaar zijn. 

Doeleinden 

1. Prioriteitsstelling voor automatiseringsprojecten 
2. Betere afstemming info-voorziening op de bedrijfsvoering 
3. lntegratie van informatiedeelsystemen 
4. Verbeteren van de management-informatievoorziening 
5. Gemeenschappelijke gegevensverzamelingen definieren 
6. Verbetering van het primaire bedrijfsproces 
7. Betere beheersing van de systeemontwikkeling 
8. Vertrouwen van het management in de informatievoorziening 

vergroten 

Tabe/2. Doe/en voor informatieplanning 

Totaal 

18 
17 
16 
12 
10 
10 

8 

6 

De meeste organisaties onderkennen de noodzaak om de informatiedeel
systemen op elkaar af te stemmen en will en daarom een overzicht krijgen 
van de diverse deelsystemen en hun onderlinge samenhang. Dit biedt een 
kader waarbinnen nieuw te ontwikkelen system en passen en overlappin
gen vermeden kunnen worden. Het antwerp van een systemenarchitec
tuur ligt hierbij voor de hand.lntegratie van enkele, op specifieke gebruiks
groepen gerichte informatiesystemen, door deze gebruik te Iaten maken 
van een gemeenschappelijke gegevensverzameling, werd bij de helft van 
de organisaties genoemd als een doel, dat men met informatieplanning 
hoopte te realiseren. 

De argumenten voor een informatiebeleid groeperen we naar zes ge
zichtspu nten: 
1. effectieve informatievoorziening voor het management; 
2. uitwisselbaarheid van gegevens; 
3. ontwikkelingen in de informatietechnologie; 
4. relatie met de bedrijfsstrategie van een organisatie; 
5. efficiency van de informatievoorziening; 
6. gevolgen van automatisering voor personeel en organisatie. 

Elk van deze punten wordt in de hiernavolgende subparagrafen kart toege
licht. 

Effectieve informatievoorziening voor het management: 
Het management van ondernemingen en overheidsbedrijven wordt regel
matig geconfronteerd met een ontoereikende informatievoorziening. 
Waarom krijgt een manager niet op tijd de informatie die hij nodig heeft? 
Het antwoord is veelal verbluffend simpel: de manager heeft vergeten een 
informatiesysteem te Iaten ontwikkelen, dat in zijn specifieke informatie
behoeften kan voorzien. De belangrijkste oorzaak daarvoor ligt veelal bij 
de manager zelf. lnformatievoorziening werd en wordt nag steeds door 
vele managers gezien als een taak die men kan overlaten aan administra
teurs en aan automatiseringsspecialisten. In ieder geval beschouwen ma
nagers dit niet als een onderwerp waaraan men veel aandacht meet 
besteden. 
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lndien men de ontwikkeling van informatiesystemen echter niet coordi
neert, leidt dit tot een informatievoorziening met de kenmerken van een 
lappendeken. lnformatiesystemen voor tactische en strategische beslis
singen ontbreken daarin gewoonlijk geheel. Alloway9 heeft dit verschijn
sel onderzocht en constateerde dat de bestaande management-informa
tiesystemen hoofdzakelijk zijn gericht op routinerapportering over 
lopende processen en nauwelijks op de ondersteuning van de beleids
voorbereiding en de plannijng. De kwaliteit van deze informatievoorzie
ning is soms onnodig hoog, hetgeen wijst op een minder effectieve inzet 
van schaarse automatiseringscapaciteit. Ten onrechte gaat een manager 
ervan uit, dat een administrateur of een afdeling voor geautomatiseerde 
gegevensverwerking zijn specifieke vragen met de routine rapporterings
systemen kan beantwoorden. Uit de administratie (boekhouding, salaris
administratie, facturering enz.) zijn vooral gegevens over de gang van 
zaken in het verleden te hal en en deze bieden het management slechts een 
achteruitkijkspiegel met een beperkt blikveld. Voor effectieve sturing is 
meer nodig dan een verantwoording over gedane zaken. De bestaande 
administratieve organisatie met een (deels) geautomatiseerde gegevens
verwerking biedt in het algemeen een te smalle basis om een effectieve 
informatievoorziening voor het management op te bouwen. Voor de be
heersing van de bedrjfsprocessen en voor tactische en strategische be
sluitvorming is echter een wezenlijk andere aanpak van de informatievoor
ziening nodig. Een regelmatige beoordeling van de bestaande 
informatievoorziening door het management op de punten belangrijkheid 
en kwaliteit van de verstrekte gegevens kan de effectiviteit van de investe
ring in de informatievoorziening waarborgen. De schaarse middelen moet 
men in de eerste plaats aanwenden voor die gebieden die het manage
ment belangrijk vindt voor een succesvolle bedrijfsvoering. 

Uitwisselbaarheid van de gegevens: 
De gebruikelijke werkwijze bij de ontwikkeling van informatiesystemen is 
een 'bottom-up'-benadering. De wensen van allerlei gebruikersgroepen 
komen, meestal via en formele procedure, bij het hoofd van de systeem
ontwikkeling die vervolgens capaciteit toewijst voor nieuwbouw of ver
andering van geautomatiseerde systemen. Bij een capaciteitstekort ont
staan er problemen over de prioriteitsstelling. Veelal doen de 
verschillende gebruikersgroepen dan een beroep op het hoger manage
ment om voorrang te krijgen bij de systeemontwikkeling. 
Een gevolg van deze werkwijze is een bonte verzameling informatiesyste
men, die zijn ontwikkeld voor specifieke doelen van diverse gebruikers
groepen. De gegevens worden per systeem verzameld en op specifieke 
wijze gedefinieerd. Uitwisseling van gegevens tussen de verschillende 
systemen is niet goed mogelijk. Zodra het management informatie wil 
hebben voor de coordinatie van activiteiten uit de diverse werkgebieden 
ontstaan er problemen. De gegevens zijn niet vergelijkbaar en niet optel
baar. Elke toepassing vormt een eiland met een eigen taal en eigen ge
woonten. 

Voor organisaties met enkele jaren automatisering achter de rug betekent 
de roep om managementinformatie meestal 'uithuilen en opnieuw begin
nan'. De min of meer op zichzelf staande deelsystemen, in de vorm van 
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administratieve processen en 'eilandjes van automatisering', zal men 
moeten vervangen door op elkaar afgestemde informatiedeelsystemen. 
Deze informatievoorziening loopt dwars door organisatorische grenslij
nen heen. Een informatiebeleid voor de organisatie als geheel moet deze 
afstemming mogelijk maken en vraagt derhalve de aandacht van de toplei
ding. Juist het ontbreken van een informatiebeleid draagt in belangrijke 
mate bij tot het fa len van de informatievoorziening. Oat dit ernstige gevol
gen kan hebben blijkt onder andere uit het jaarverslag van de Algemene · 
Rekenkamer over 1984. Diverse automatiseringsprojecten bij de rijksover
heid krijgen daarin bepaald geen schoonheidsprijs. 

lnformatietechnologie, nieuwe toepassingen: 
Snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie lei den tot een prolifera
tie van toepassingsgebieden binnen de organisatie. Naast de traditionele 
computertoepassingen in de financieel-economische gegevensverwer
king zijn er nieuwe toepassingen ontwikkeld voor een tweede gebied, de 
automatisering ter ondersteuning van de beheersing van bedrijfsproces
sen. Juist nu een grotere flexibiliteit in de produktie noodzakelijk is om op 
een voortdurend veranderende marktvraag te kunnen inspelen, is het snel 
ter beschikking hebben van gegevens voor beheersing van marketing- en 
produktieprocessen van strategisch belang. Het gaat hier om bestuurlijke 
automatisering ofwel automatisering van gegevensverwerking ter onder
steuning van het management. Een derde toepassingsgebied voor geau
tomatiseerde gegevensverwerking is sterk in opkomst: de ondersteuning 
van het antwerp van produkten, de technische voorbereiding en bijsturing 
van de fabricage enz. De automatisering is hier een hulpmiddel bij de 
uitvoering van technisch complexe bedrijfsprocessen. Deze ontwikkeling 
staat bekend als 'computer aided engineering, design and manufacturing'. 
Als vierde toepassingsgebied voor de automatisering noemen we de 
kantoorsystemen in de enge zin, die zijn gericht op tekstverwerking, agen
dabeheer, archivering en documenten enz. Men spreekt wei over 'compu
ter-ondersteund berichtenverkeer'. Elk van deze ontwikkelingen leidt tot 
investeringen in niet op elkaar afgestemde apparatuur en programma
tuur, waardoor uitwisseling van gegevens voor communicatie door de 
gehele organisatie bemoeilijkt wordt. lntegatie van deze verschillende 
toepassingen door communicatie-netwerken is de volgende fase in de 
automatisering. Deze integratie vereist een lange-termijnvisie op de tech
nische infrastructuurvoor de informatievoorziening, waarbij de communi
catie-netwerken een centrale rol spelen. Een organisatie zal een consistent 
investeringsbeleid voor de technische infrastructuur moeten voeren, dat 
de mogelijkheid openlaat oak in de toekomst van nieuwe informatietech
nologieen gebruik te maken. De integratie van de verschillende technolo
gieen is aileen mogelijk als de mensen in de organisatie met deze nieuwe 
technologie ervaring kunnen opdoen en kunnen wennen aan nieuwe 
werkwijzen. In het informatiebeleid zet het management een koers uit voor 
een gefaseerde en geleidelijke invoering van nieuwe informatietechnolo
gieen. 

De afstemming tussen de informatietechnologie en het algemene beleid 
(de bedrijfsstrategie) van een organisatie, is een van de belangrijkste 
uitspraken in een informatiebeleid. Het informatiebeleid geeft derhalve 
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richtlijnen en uitgangspunten voor het ontwikkelen en aanschaffen van 
informatiesystemen en technische faciliteiten voor gegevensverwerking 
en communicatie. Zonder een informatiebeleid is selectie en prioriteitsbe
paling van automatiseringsprojecten een toevallige resultante van: 
- een beperkte visie op de mogelijkheden van informatiesystemen bij de 

gebruikers van de huidige systemen; 
- de beslissingsmacht van bepaalde gebruikersgroepen en managers; 
- de kwaliteit van de communicatie tussen het topmanament en de auto-

matiseringsstaf. Juist de strategisch belangrijke gebieden in een organi
satie hebben een hoge prioriteit bij het ontwikkelen van nieuwe informa
tiesystemen. Het topmanagement kan als enige deze gebieden 
aangeven en het informatiestrategie formuleren. 

Relatie met het algemene be/eid van een organisatie: 
lnformatievoorziening ontwikkelt zich tot een van de belangrijkste instru
menten voor het management bij de handhaving van de continu"iteit van 
een organisatie. lnformatievoorziening Ievert een produkt dat van cruciaal 
belang is voor de overlevingskansen op tangere termijn. Een effectieve 
informatievoorziening is een resource, die de produktiviteit en effectiviteit 
van de belangrijkste werkgebieden van een organisatie wezenlijk kan 
be"invloeden. lnformatievoorziening gaat veel verder dan de administra
tieve gegevensverwerking; deze raakt aile bedrijfsprocessen en moet ook 
daarop zijn afgestemd. Veranderingen van bedrijfsprocessen, voort
vloeiend uit het algemene beleid van een organisatie, vragen om een 
afstemming van de informatievoorziening op deze gewijzigde uitvoering 
en besturing. In het algemene beleid van een organisatie dient ook aan
dacht geschonken te worden aan de toekomstige informatievoorziening. 
De informatievoorziening is een afgeleide van het algemene beleid en 
moet afgestemd zijn op het beleid voor de diverse functionele gebieden, 
waar nieuwe activiteiten andere informatiebehoeften met zich mee zullen 
brengen. lnformatievoorziening dient immers niet opgezet te worden van
uit het heden en verleden, maar gericht te zijn op de toekomst. Bij de 
allocatie van de schaarse middelen van een organisatie moet de topleiding 
de investeringen en kosten van de informatievoorziening afwegen tegen 
die van andere toepassingen. 
De informatietechnologie kan ook nieuwe mogelijkheden bieden voor een 
organisatie. Een organisatie moet zich afvragen of de informatietechnolo
gie een succesfactor in de bedrijfsstrategie kan zijn. 
Uit het voorgaande volgt dat er geen sprake kan zijn van een separate 
beschouwing van de informatievoorziening en de informatietechnologie, 
maar dat een wisselwerking tussen 'business issues' en 'technological 
opportunities' noodzakelijk is. Vooral voor organisaties waar gegevens
verwerking een grote rot speelt in het primaire bedrijfsproces (banken) of 
waarde toevoegt aan het te leveren produkt of dienst, is het van be lang om 
optima a I gebruik te maken van de nieuwe informatietechnologie. Dit bate
kent dat de informatievoorziening beheerd moet worden zoals andere 
'corporate resourses' (personeel, machines, gebouwen en geld). 

Efficiency van de informatievoorziening: 
Een steeds groter deel van de kosten van de informatievoorziening in de 
organisatie bestaat uit kosten van geautomatiseerde gegevensverwer-
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king. In de achter ons liggende periode is de automatisering gekenmerkt 
door: 
- een centra a I beheer van aile automatiseringsfaciliteiten door computer

specialisten, die sterk zijn gericht op het benutten van de extra mogelijk
heden van nieuwe technologie (technology push); 

- een ontwikkeling van op zichzelf staande geautomatiseerde systemen, 
zonder rekening te houden met de mogelijke samenhang tussen deze 

· deelsystemen. 

lndien tussen de werkgebieden, waarvoor informatiesystemen zijn ont
wikkeld, geen harmonisatie van procedures, begrippen enz. bestaat, is het 
aileen al om deze reden moeilijk tussen de werkgebieden informatie uit te 
wisselen. Volgens de gebruikelijke methoden voor systeemontwikkeling 
ontwerpt men meestal specifieke definities en gegevensverzamelingen 
voor een systeemtoepassing, zodat in verschillende gegevensverzamelin
gen over dezelfde gebeurtenissen en feiten anders gedefinieerde gege
vens voorkomen. Zo krijgt men soms een verschillend antwoord op een 
vraag naar het aantal personeelsleden van de organisatie, afhankelijk van 
het informatiesysteem dat wordt geraadpleegd. Deze systemen leveren 
geen consistente informatie voor de coordinatie van de verschillende 
werkgebieden. 
lnformatiesystemen die deels gebruik maken van dezelfde gegevens, 
maar deze elk afzonderlijk weer verzamelen en vastleggen, werken ineffi
cient en zijn niet effectief. Een steeds groter.deel van de investeringen in 
apparatuur en programmatuur zal nodig zijn om het groeiende aantal 
gegevensverzamelingen over dezelfde zaken in stand te kunnen houden. 
Een andere oorzaak van een inefficiente informatievoorziening ligt bij het 
'onderhoud' van de informatiesystemen. Tot onderhoudsactiviteiten re
kent men aile aanpassingen aan bestaande systemen. De belangrijkste 
oorzaak van de aanpassingen achteraf ligtbij de veranderde informatiebe
hoeften van gebruikers. Slechts 20% van de onderhoudskosten wordt 
veroorzaakt door het herstel van fouten tijdens de ontwikkelfase; 25% van 
de onderhoudskosten ontstaat door aanpassingen van de programmatuu r 
aan gewijzigde apparatuur. Maar liefst 55% van de onderhoudskosten 
blijkt besteed te worden aan verbeteringen van de systemen (vooral aan
passingen aan gewijzigde informatiebehoeften). 

Wij verwachten dat bij een toename van informatiesystemen voor onder
steuning van beheersing en planning, het onderhoud als gevolg van ge
wijzigde informatiebehoeften meer dan evenredig zal toenemen. Daar
voor zijn twee redenen aan te voeren. Ten eerste zijn bij de vaststelling van 
de systeemspecificaties voor managementinformatiesystemen commu
nicatiestoringen tussen informatie-analisten en managers onvermijdelijk 
en zullen de opgeleverde systemen meestal niet geheel voldoen aan de 
wensen van de gebruikers/managers. Ten tweede zijn de informatiebe
hoeften van het management meer aan verandering onderhevig als ge
volg van veranderingen in de omgeving en in de organieke structuur van 
een organisatie, dan de informatie die nodig is voor de uitvoering of 
ondersteuning van primaire bedrijfsprocessen. Het gevolg zal zijn, dat een 
steeds kleiner deel van de ontwikkelcapaciteit gebruikt zal kunnen worden 
voor de ontwikkeling van nieuwe systemen. 
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• 

Een betere selectie van ontwikkelprojecten, een vergroting van de aanpas
baarheid van nieuwe system en en een verhoging van de produktiviteit van 
de systeemontwikkelaars door nieuwe ontwikkelmethoden en -gereed
schappen, waarmee gebruikers zelf hun systemen kunnen ontwikkelen, 
bieden mogelijkheden om een dreigende software crisis in een organisatie 
te vermijden. Dit vraagt om een coordinerend beleid voor de systeem
ontwikkeling in een organisatie. Recente cijfers over de automatiserings
kosten in de Nederlandse particuliere bedrijven onderstrepen het belang 
van een goed manament voor de systeemontwikkeling. De automatise
ringskosten bij deze bedrijven (9,4 miljard gulden in 1985) bestaan voor 
47% uit pesoneelskosten en voor 26% uit apparatuurkosten. Van het 
automatiseringspersoneel is ongeveer 35% ingezet voor onderhoud en 
ontwikkeling van systemen. Vooral de component 'onderhoud' moet men 
zoveel mogelijk verminderen ten gunste van nieuwe systemen die gericht 
zijn op verbetering van de bedrijfsvoering. 

Gevolgen van de automatisering voor het personeel: 
De gevolgen van automatisering in een organisatie blijven niet beperkt tot 
het administratie- en automatiseringspersoneel. De verspreiding van de 
automatisering over de werkplekken neemt snel toe, zoals blijkt uit de 
automatiseringsstatistiek van het CBS. Bij de particuliere bedrijven die in 
1983 al computers hadden ge'installeerd, werden in 1985 45% meer 'termi
nals' ge'installeerd waardoor de terminaldichtheid op 85 per 1000 mede
werkers is gekomen. Deze verspreiding betekent voor vele medewerkers 
een verandering in hun werkomgeving. Zij zullen zich door opleiding en 
training de nieuwe werkwijze eigen moeten maken. De bereidheid om te 
veranderen zal echter verminderen zodra er arbeidsplaatsen dreigen te 
verdwijnen. Met name bij de automatisering van kantoor- en fabricagepro
cessen zien we een aanmerkelijke substitutie van mensen door machines. 
Bestaande arbeidsplaatsen verdwijnen in snel tempo. Daarentegen ont
staat er een tekort aan gekwalificeerd personeel voor het ontwikkelen en 
gebruiken van de nieuwe informatiesystemen voor de diverse toepas
singsgebieden in een organisatie. Deze veranderingen voor het perso
neelsbestand van een organisatie zijn te ingrijpend om de beslissingen 
over automatisering over te Iaten aan automatiseringsspecialisten. Op 
directieniveau zal men het personeelsbeleid voor de organisatie en het 
informatiebeleid op elkaar moeten afstemmen. 

2. Het raamwerk 

Een planningniveau is niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan een plan
ninghorizon, zoals in het raamwerk van McLean en Soden. Op elk plan
ningniveau kan men uitspraken doen, die gelden voor een varierende 
planninghorizon. Zo kan men in een informatiestrategieplan doelstellin
gen en richtingen aangeven, die slechts gel den voor veranderingsprojec
ten in het komende jaar; bijv. projecten, die aileen bedoeld zijn als noodop
lossing voor een acuut probleem. In een informatieprojectenplan kunnen 
daarentegen werkzaamheden gepland zijn voor een langlopende install a
tie van een communicatie-netwerk, dat op het architectuurniveau voor de 
lange termijn is gepland. In het raamwerk maken we daarom per planning
niveau een onderscheid tussen uitspraken voor de: 
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- lange-termijn; 
- middellange-termijn; 
- korte-termijn. 

Uitspraken in lange-termijnplannen voor de informatievoorziening gelden 
voor de komende vijf tot zeven jaren en hebben betrekking op: 
- doelstellingen, strategieen en richtlijnen voor de toekomstige informa

tievoorziening van een organisatie als geheel; 
- de architectuur van de informatievoorziening, zeals deze over vijf tot 

zeven jaar meet functioneren; 
- de hoofdlijnen voor de weg van de huidige naar de toekomstige infor

matievoorziening. 

Planuitspraken voor de middellange termijn zijn uitspraken over verande
ringen in de huidige informatievoorziening, die over twee tot vier jaar 
gerealiseerd moeten zijn. De aard van deze veranderingen meet passen 
binnen de lange-termijnvisie voor de informatievoorziening. Middellange
termijnuitspraken komt men tegen bij de informatiestrategieplanning, bij 
de informatie-architectuurplanning en bij de informatieprojectenplan
ning. 
Planuitspraken voor de korte termijn gaan meestal over de voorbereiding 
van informatieprojecten die de komende twee jaren uitgevoerd zullen 
worden. Tach kan oak een strategieplan of architectuurplan uitspraken 
met een korte geldigheidsduur bevatten; bijv. als het gaat om de aanpak 
van reeds bestaande knelpunten, die niet kunnen wachten tot de informa
tievoorziening op langere termijn wordt aangepast. 

Planningaspecten: 
Op elk planningniveau onderscheiden we de volgende vijf aspecten. 
1. Afstemming. De informatievoorziening dient te worden afgestemd op 

de bedrijfsstrategie en op de uitgesproken en latente behoeften aan 
diverse informatiesystemen voor uitvoerende en besturende bedrijfs
processen. 

2. lntegratie.lntegratie van de informatiesystemen en gegevensverzame
lingen is nodig om een consistente informatievoorziening en een be
heersbare ontwikkeling van systemen mogelijk te maken. 

3. Ontwikkeling. De ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen, de 
aanpassing van bestaande informatiesystemen en een verandering in 
de organisatie van de informatiefunctie vereist een projectmatige werk
wijze, waarvoor het management richtlijnen meet opstellen, prioritei
ten meet bepalen en mensen en middelen meet toewijzen aan deze 
projecten. 

4. lnfrastructuur. De infrastructuur van de technische faciliteiten is be
langrijk voor gegevensverwerking en communicatie. Uitbreiding en 
vervanging volgens een consistente lange-termijnvisie is noodzakelijk. 

5. Organisatie. Bij de organisatie van de informatievoorziening moeten de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden aangegeven veer 
het beheer van de informatiesystemen, de technische faciliteiten en de 
gemeenschappelijke gegevensverzamelingen; daarnaast speelt de 
werving en opleiding van personeel een grate rol. 
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De combinatie van de drie hiervoorgenoemde invalshoeken te weten, 
planningniveau, planningaspect en planninghorizon kan worden weerge
geven in een driedimensionale figuur, die we de informatieplanningpira
mide zullen noemen (zie figuur 2). Deze ruimtelijke afbeelding vormt het 
raamwerk voor de ordening en positionering van methoden voor informa
tieplanning en informatiebeleidsvorming. De lagen van de pi ram ide wor
den gevormd door de drie planningniveaus: 
- informatiestrategieplanning (of informatiebeleidsvorming); 
- informatie-architectuurplanning; 
- informatieprojectenplanning. 

Elk niveau in de piramide bestaat uit: 
- de vijf planningaspecten die op elk niveau op een andere wijze worden 

uitgewerkt; 
- de planninghorizon, die (eveneens per niveau) de geldigheidsduur van 

de planuitspraken aangeeft. 

3. Jnformatiestrategieplanning 

Uitwerking van de drie planningniveaus 
De informatiestrategieplanning is een beleidsvormingsproces, waarbij 
het management van een organisatie zich uitspreekt over: 
- de algemene opdracht voor de informatievoorziening (mission); 
- de doelstellingen, die men op langere en korte termijn wil bereiken door 

verandering van de bestaande informatievoorziening (objectives); 
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Figuur 2. De informatieplanningpiramide 
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- de weg, waarlangs men de gewenste situatie wil bereiken (strategy); 
- de richtlijnen voor de wijze, waarop men deze veranderingen wenst te 

realiseren (policies). 

In een strategisch planningproces ontwikkelen topmanagers, functionele 
managers en informatie- of automatiseringsmanagers een gezamenlijke 
visie op een toekomstige informatievoorziening, die het functioneren van 
de organisatie als geheel kan verbeteren. Deze gezamenlijke visie in ter
men van doelstellingen, beperkingen en prioriteiten, verbetert de kwaliteit 
van beslissingen over de toewijzing van men sen en investeringsmiddelen 
aan de diverse informatiesystemen. Deze beslissingen worden minder 
afhankelijk van de bestaande verdeling van verantwoordelijkheden en de 
persoonlijke machtsverhoudingen in een directieteam. De eerdergenoem
de vijf planningaspecten zullen we voor het niveau van de informatiestra
tegie in deze paragraaf uitwerken. 

Afstemmingsaspect: 
Doelstellingen, veranderingsrichting en richtlijnen voor de realisatie van 
veranderingen in de informatievoorziening worden tijdens de informatie
strategieplanning vastgesteld in sa men hang met de doeleinden en strate
gieen van de organisatie. Uit de algemene strategie kan men afleiden op 
welke plmten de huidige informatievoorziening aangepast zal moeten 
worden om de bedrijfsstrategie beter te kunnen realiseren. De informatie
voorziening moet niet aileen een antwoord kunnen geven op de vragen 
van vandaag, maar ook op nieuwe vragen die binnen enkele jaren gesteld 
zullen worden als gevolg van de huidige strategische plannen van de 
organisatie. 
lnformatietechnologie is een, in belangrijkheid toenemende, component 
van produkten, diensten en besturing van processen. Een effectief gebruik 
van informatietechnologie kan voor sommige organisaties een succesbe
palende factor zijn of als een concurrentiewapen worden benut. 
In de informatiestrategie geeft men a an op welke punten de bedrijfsstrate
gie gebruik gaat maken van de nieuwe informatietechnologie en welke 
gevolgen dit heeft voor produktie- en verkooptechnieken, produktontwik
keling, wijzigingen in de optimale schaalgrootte van bedrijfseenheden, 
wijzigingen in het personeelsbeleid van de organisatie enz. Zo kan het 
voor de realisatie van een nieuwe verkoopstrategie nodig zijn een snelle 
communicatie en verwerking van verkoopgegevens bij de lokaal gesprei
de verkoopkantoren mogelijk te maken. De bestaande informatievoorzie
ning zal derhalve in de richting van communicatie-netwerken en directe 
gegevensverwerking moeten worden aangepast. 

Zowel voor de lange als voor de korte termijn geeft de informatiestrategie 
de richting a an voor een verandering van de bestaande informatievoorzie
ning. Deze veranderingen moeten afgestemd zijn op de bedrijfsstrategie 
en beslissingen daarover horen daarom genomen te worden in de direc
tiekamer en niet in een automatiseringsafdeling. De afstemming op strate
gisch planningniveau resulteert in de selectie van succesbepalende werk
gebieden binnen de organisatie, waarvoor een architectuurplan moet 
worden opgesteld. Voor de kortere termijn gaat het om een afstemming 
van de informatievoorziening op de huidige bedrijfsstrategie. Op langere 
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termijn gaat het om de afstemming op de toekomstige strategie van de 
organisatie, die mogelijk andere typen informatiesystemen noodzakelijk 
maakt. Voorbeelden hiervan zijn logistieke informatiesystemen of syste
men ter ondersteuning van een flexibele produktiewijze. 

De richtlijnen voor de wijze waarop men veranderingen wil realiseren, 
moeten passen binnen het organisatorische, financiele en personele be
leid van de organisatie. Zo vraagt een gedecentraliseerde organisatie
structuur ook een gedecentraliseerde structuur voor de informatievoorzie
ning, omdat deze aansluit bij de werkwijze die de mensen in deze 
organisatie gewend zijn. 

lntegratie-aspect: 
Om een ge"integreerde informatievoorziening in een organisatiete kunnen 
realiseren, moet het management richtlijnen geven voor de mate van 
integratie, die op lange en korte termijn moet worden bereikt. Zo kan men 
besluiten dat aanvragen voor nieuwe informatiesystemen aileen behan
deld worden, indien deze passen binnen de informatie-architectuur die 
voor langere termijn is vastgesteld. Ook kan het topmanagement zich 
uitspreken voor een informatievoorziening, die op langere termijn geba
seerd moet zijn op een netwerk van gemeenschappelijke gegevensverza
melingen. Deze aanpak moet een uitwisseling van gegevens door het 
gehele bedrijf heen mogelijk maken, maar betekent niet dat men de gehele 
informatievoorziening als een complex systeem ineens moet ontwerpen. 
Deze strategische visie op het integratie-aspect heeft consequenties voor 
de te ontwerpen architectuur van de informatievoorziening. In deze archi
tectuur zal men zich meer moeten richten op de raakpunten tussen de 
afzonderlijke informatiesystemen en gegevensverzamelingen, dan op de 
structuur van die system en en gegevensverzamelingen. Aan de te ontwik
kelen informatiesystemen en gegevensverzamelingen worden vooraf ei
sen gesteld om tot een samenhangend geheel te komen. Voor systeem
ontwerpers betekent dit voortaan 'vrijheid in gebondenheid', omdat een 
minimum aan richtlijnen nodig is om te bereiken dat de afzonderlijke 
informatiesystemen met elkaar kunnen communiceren. Deze centrale re
gelgeving geeftjuist een zekere vrijheid aan de gebruikersgroepen om hun 
eigen systemen te ontwerpen en maximaal gebruik te maken van aile 
informatiebronnen in de organisatie. Het integratiebeleid vormt de hoek
steen van het te ontwikkelen systeembouwwerk. 

Ontwikkelingsaspect: 
Een informatiestrategieplan bevat richtlijnen van het management voor 
de wijze, waarop men veranderingen in de bestaande informatievoorzie
ning en daarmee samenhangende veranderingen in de organisatie wil 
realiseren. Deze richtlijnen kunnen betrekking hebben op de volgende 
onderwerpen: 
- het aanschaffen van gemakkelijk aanpasbare systemen (flexibiliteit); 
- het verbeteren van de ontwikkelingsmethoden gericht op een verho-

ging van de produktiviteit van ontwerpers en programmeurs; 
- het ontwerpen van met name beslissingsondersteunende systemen 

door de gebruikers; 
- het aanpassen van procedures en organisatiestructuren; 
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- criteria voor de prioriteitsstelling voor ontwikkel- en veranderingspro
jecten; 

- participatie van gebruikers en externe adviseurs bij de veranderingspro
jecten; 

- de keuze tussen gegevensgestuurde (data driven) versus applicatiege
stuurde (output driven) systeemontwikkeling; 

- het inkopen van standaardprogrammatuur; 
- het toewijzen van mensen en middelen aan ontwikkel- en veranderings-

projecten; 
- de projectorganisatie (stuurgroep, samenstelling werkgroep, ver

antwoording enz.). 

lnfrastructuuraspect: 
Voor het ontwikkelen van een strategie voor de technische infrastructuur 
is een visie nodig op de toekomstige behoeften a an faciliteiten voor gege
vensverwerking (relationele databases, vierde generatie programmeerta
len, netwerken, kantoorfaciliteiten). Om deze visie te kunnen ontwikkelen, 
moet men verkennen op welke termijn nieuwe informatietechnologieen 
beschikbaar zullen komen en hoe deze aangewend kunnen worden voor 
de organisatie. Een informatiestrategieplan geeft aan naar welk type tech
nische infrastructuur men toe wil, rekening houdend met reeds gedane 
investeringen in technische faciliteiten en met de beschikbare financie
ringsmiddelen. 
In het informatiestrategieplan legt men ook vast via welke tussenstations 
men het doel wil bereiken en welke richtlijnen men bij de aanschaf en 
installatie van technische faciliteiten in acht moet nemen. De nieuwe 
mogelijkheden van datacommunicatie via netwerken maken stringente 
richtlijnen noodzakelijk voor de selectie van leveranciers. De apparatuur 
en programmatuur zal moeten voldoen aan standaarden, om efficiente 
koppelingen mogelijk te maken en lage conversie- en onderhoudskosten 
te realiseren. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden, dat het 
infrastructuuraspect in een informatiestrategieplan in grote lijnen het au
tomatiseringsbeleid voor een organisatie omvat. 

Organisatie-aspect: 
In het informatiestrategieplan legt men de organisatierichtlijnen vast. 
Deze vormen een uitgangspunt voor de organisatie van taken en functies, 
de overlegstructuren, investerings- en budgetteringsprocedures, de wer
ving en opleiding van personeel enz., die op het niveau van informatie
architectuurplanning zullen worden uitgewerkt. Bij de organisatie van de 
informatievoorziening zal men rekening houden met het algemene beleid 
voor de organisatiestructurering en personeelszaken. Zo kan een organi
satie gekozen hebben voor decentralisatie of een specifiek opleidings- en 
ontslagbeleid hebben geformuleerd. Bij de organisatie van de informatie
voorziening dient ook de verantwoordelijkheid voor het gegevensbeheer 
voor een gehele organisatie aandacht te krijgen. Wat zijn de principes voor 
het aanwijzen van de 'eigenaar' van gegevens en voor het toewijzen van 
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevensverwerking? 
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4. Jnformatie-architectuurplanning 

lnformatie-architectuur is gericht op het maken van een blauwdruk, waar
in de elementen voor een toekomstige informatievoorziening zijn gestruc
tureerd. Als belangrijkste elementen noemen we: 
- gegevensverzamelingen: deze moet men beheren om de benodigde 

informatie te kunnen produceren; 
- gegevensverwerkende systemen: toepassingsprogramma's en proce

dures waarmee de uitvoerende en besturende processen in een organi
satie van informatie voorzien kunnen worden; 

- technische faciliteiten: voor het verzamelen, verwerken en verspreiden 
van gegevens; 

- de coordinatiestructuur: voor het functioneren van de informatievoor
ziening (information resource management). 

Een informatie-architectuurplan kan in zijn bedoeling en reikwijdte verge
taken worden met een bestemmingsplan voor een nieuw stadsdeel. Daar
in geeft men onder andere a an: 
- welke gebieden bestemd zijn als woon-, resp. kantoor- en industriewijk; 
- waar het winkelcentrum, de bibliotheek, het wijkgebouw en andere 

openbare gebouwen gesitueerd zijn; 
- welke verbindingen er tussen deze elementen zijn in de vorm van wegen 

en voorzieningen van openbaar vervoer. 

Dit bestemmingsplan geeft slechts een structuurschets en geen specifica
ties over de vormgeving van de bebouwing of de uitvoering van het 
wegenplan. Hoe de bebouwing er in de verschillende bestemmingsgebie
den gaat uitzien, wordt in een later stadium door de architecten in overleg 
met de specifieke gebruikers bepaald. 
Zo geeft een informatie-architectuurplan even min de specificaties voor de 
bouw van gegevensverwerkende systemen en databases, de investerin
gen in technische faciliteiten, de uitvoering van ontwikkelprojecten en de 
organisatie van de informatievoorziening. Men kan een architectuurplan 
tot het tactische planningniveau rekenen, omdat dit aangeeft wat er ont
wikkeld en veranderd moet worden voor een toekomstige informatievoor
ziening, opdat deze optimaal kan bijdragen aan de realisering van de 
strategie van een organisatie. Hoe men de veranderingen wil realiseren en 
hoe de diverse elementen van de architectuur eruit zullen gaan zien, wordt 
op het niveau van de projectplanning beantwoord. In de volgende subpa
ragrafen worden de vijf planningaspecten van het informatie-architectuur
niveau uitgewerkt. 

Afstemmingsaspect: 
De te ontwerpen architectuur voor de informatievoorziening moet gericht 
zijn op het beter Iaten functioneren van de strategisch belangrijke functio
nele werkgebieden. Het gaat daarbij zowel om aanpassing van bestaande 
informatiesystemen als om het ontwikkelen van nieuwe systemen. Voor
beelden van nieuwe systemen zijn: informatiesystemen voor het manage
ment, technische informatiesystemen voor antwerp- en fabricageproces
sen, systemen voor communicatie met organisatievestigingen elders, 
systemen voor efficiente uitvoering van kantoorwerkzaamheden. Het stra-
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tegisch belang van deze systemen is verschillend voor de diverse typen 
van organisaties. 

lnformatiesystemen moet men afstemmen zowel op de manifeste vraag 
naar informatie, als op de latente vraag. Deze laatste zal men expliciet 
moeten maken voor de bestaande processen en voor de toekomstige 
processen en werkwijzen, die in het strategisch plan van de organisatie zijn 
vastgelegd. Dit vraagt om een diagnose van knelpunten in de informatie
voorziening, die op lange, middellange, en korte termijn moeten worden 
aangepakt. De afstemming op lange termijn is gericht op de effectiviteit 
van de informatievoorziening voor de succesbepalende functionele werk
gebieden in een organisatie. 
Afstemming op middellange termijn is gericht op de inhoud van de te 
ontwikkelen systemen. De informatie die deze systemen leveren, moet 
afgestemd zijn op de karakteristieke eigenschappen van de belangrijkste 
bedrijfsprocessen. De primaire processen, besturingsprocessen en daar
bij betrokken functies worden daartoe in een bedrijsmodel afgebeeld, dat 
als basis dient voor het inventariseren van de belangrijke gegevenssoor
ten, die daarbij een rol spelen. Via deze procesanalyse kunnen op een 
globale, maar objectieve wijze de informatiebehoeften in een organisatie 
worden vastgesteld en samengevoegd tot coherente informatiegebieden, 
waarvoor men gegevensverwerkende systemen en communicatiefacili
teiten moet gaan ontwikkelen. De meeste methoden om deze afstemming 
te realiseren zijn varianten van de Business Systems Planning methode. 
Om de meest storende knelpunten in de bestaande informatievoorziening 
weg te nemen kan men veranderingen in de informatievoorziening baden
ken, die op korte termijn zijn te realiseren zonder strijdig te zijn met de 
architectuur voor de tangere termijn. Deze afstemming op de huidige 
knelpunten heeft dus een korte-termijnhorizon. 

Integ rati e-aspect: 
De informatievoorziening in een organisatie is bij uitstek gericht op com
municatie, zowel tussen deelprocessen, die in hun functioneren van elkaar 
afhankelijk zijn, als tussen het management en de uitvoerders van die 
processen. Bovendien is informatievoorziening gericht op communicatie 
tussen de organisatie en haar omgeving. Deze informatievoorziening als 
geheel is te complex om in een systeem te kunnen realiseren. Een decom
positie van dit geheel in overzienbare deelsystemen is nodig om een 
beheersbare ontwikkeling van een complexe informatievoorziening mo
gelijk te maken. 
Een noodzakelijk complement van decompositie is het ontwerpen van 
zodanige verbindingen tussen de deelsystemen dat de samenhang be
houden blijft. Waar een totaal omvattend informatiesysteem niet reali
seerbaar is gebleken, moet men integreerbare deelsystemen ontwerpen. 
De voorzienbare uitwisseling van gegevens tussen de diverse te onder
scheiden informatiegebieden bepaalt de mate van samenhang tussen 
deze deelsystemen. Door de informatiegebieden zo te kiezen dat deze 
uitwisseling zo gering mogelijk wordt, kan men voor elk informatiegebied 
afzonderlijk opererende systemen ontwikkelen, die slechts een beperkt 
aantal koppelingen kennen met systemen uit andere gebieden. Deze inde
ling in informatiegebieden blijft gewoonlijk voor lang ere tijd stabiel in een 

Management-methoden en -technieken (afl. 37) 2.0.08.A-19 



organisatie, omdat deze een afspiegeling is van de communicatiepatro
nen die worden bepaald door de aard van de bedrijfsprocessen. 

Binnen elk informatiegebied inventariseert men de belangrijkste gege
vensklassen en de combinaties waarin deze het meest zullen voorkomen 
(klanten/artikelen; produkten/bewerkingen enz.). Op basis van de relaties 
tussen deze gegevens en de intensiteit van het gegevensgebruik door de 
diverse bedrijfsprocessen kunnen (gemeenschappelijke) gegevensverza
melingen en informatiesystemen worden afgebakend. Daarbij rnoet men 
de handmatige gegevensverwerking en mondelinge communicatieproce
dures niet uit het oog verliezen. Het informatie-architectuurplan geeft een 
beeld van de samenhang tussen de te ontwerpen systemen en databases, 
waarmee de toekomstige informatievoorziening voor de diverse bedrijfs
processen gerealiseerd zal gaan worden. De architectuur van de informa
tiesystemen wordt gebaseerd op de gegevenskarakteristieken van de or
ganisatie (data driven) en niet op de gewenste specifieke informatie
overzichten (output driven), of op de samenhang in de programma's voor 
gegevensverwerking (program driven). Daardoor wordt deze architectuur 
niet onmiddellijk be'invloed door veranderingen in de informatiewensen 
van individuate gebruikers, of door wijzigingen in de gegevensverwerken
de processen, bijv. als gevolg van een overschakeling op andere appara
tuur. 

Ontwikkelingsaspect 
Voor het realiseren van de geschetste informatiesystemenarchitectuur zal 
men een reeks van ontwikkel- en veranderingsactiviteiten moeten uitvoe
ren. Het management zal bereid moeten zijn om daarvoor mensen en 
middelen ter beschikking te stellen. Daarom bevat een architectuurplan 
ook een globale begroting van de benodigde ontwikkelcapaciteit en ont
wikkelkosten om de ontworpen informatie-architectuur op termijn te reali
seren. Daarbij maakt men meestal een onderscheid tussen delen van de 
informatievoorziening, die voor automatisering in aanmerking komen en 
veranderingen in de handmatige system en en procedures. Het te automa
tiseren gedeelte wordt veelal onder het hoofd automatiseringsplan uitge
werkt. De hier gebruikte term 'ontwikkeling' is niet beperkt tot de ontwikke
ling van programmatuur. In toenemende mate zien we juist dat 
organisaties van standaardprogrammatuur gebruik maken. Bij het ontwik
kelingsaspect gaat het om de vormgeving van aile facetten van een toe
komstige informatievoorziening. 

Voor de ontwikkeling van de informatie-architectuur op korte en lange 
termijn moet een aantal voorwaarden worden geschapen. Zo zal de capa
citeit van de ontwikkelingsgroep toereikend moeten zijn. Het opleidings
en ervaringsniveau van de medewerkers zal moeten worden afgestemd 
op de moeilijkheidsgraad van de te ontwikkelen system en. Aan deze voor
waarden kan soms niet worden voldaan. Automatisering van de gege
vensverwerking in organisaties begint gewoonlijk met de routinematige 
administratieve processen: debiteuren-administratie, facturering en 
boekhouding. Besparing op administratiekosten is daarbij de belangrijk
ste drijfveer. Daarna komen meestal de wat minder routine-matige proces
sen als voorraadbeheersing, produktie-administratie enz. aan bod. De 
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ontwikkeling van systemen voor daze laatste gebieden vergt echter een 
ander kennisniveau van systeemanalysten. Indian men daarnaast geauto
matiseerde systemen wil ontwikkelen voor planning en sturing van be
drijfsprocessen, of voor onderzoek- en ontwerpafdelingen, zal de capaci
teit van de beschikbare mensen en middelen voor de ontwikkeling van 
geautomatiseerde informatiesystemen al spoedig niet meer toereikend 
zijn om aile wensen te realiseren. 

lnfrastructuu raspect: 
De aard en de intensiteit van de gegevensverwerking, die voortvloeit uit de 
architectuur van de informatiesystemen, is bepalend voor de behoefte a an 
technische faciliteiten voor gegevensverwerking (computers, netwerken 
en systeemprogrammatuur). De snelle ontwikkelingen in de informatie
technologie enerzijds en de toegenomen behoeften aan integrale coordi
natie door het management anderzijds, stellen hoge eisen aan de techni
sche uitwisselbaarheid van gegevens afkomstig uit verschillende delen 
van een organisatie. Anders gezegd: er zijn in een organisatie vele gege
vens die voor meerdere gebruikers van belang zijn en die probleemloos 
voor deze belanghebbenden beschikbaar moeten zijn. Dit 'gemeenschap
pelijk' gebruik van informatie maakt infrastructurele voorzieningen nodi g. 
Doelmatigheid en kwaliteitsverbetering zijn de relevante overwegingen 
bij de keuze van deze infrastructuur. De kern hiervan is een samenhangend 
geheel van gegevensverzamelingen, technische verwerkingsfaciliteiten, 
systeemprogrammatuur en communicatiefaciliteiten. Om elk van deze 
elementen in een netwerk te kunnen opnemen zijn standaarden nodig 
voor de aansluitingen. Aan deze standaarden moeten systeemontwerpers 
zich houden bij het vormgeven van databases en toepassingsprogram
ma's. Uiteraard gel den deze standaarden oak voor de diverse leveranciers 
van apparatuur voor gegevensverwerking en communicatie. 

In het informatie-architectuurplan legt men de hoofdstructuren van de 
toekomstige infrastructuur voor de lange termijn vast 'in een technische 
architectuur. Deze geeft geen technische specificaties voor de aanschaf en 
installatie van de apparatuur, maar een schets van de soort faciliteiten en 
de sa men hang daartussen. Op basis van deze technische architectuur kan 
men voor de middellange en korte termijn vaststellen: 
- de benodigde capaciteit aan gegevensverwerkende faciliteiten; 
- het beleid voor kopen en huren; 
- het leveranciersbeleid 
- de beg rating van de investeringsmiddelen en globale exploitatiekosten 

bij de geschetste infrastructuur. 

Men noemt deze planning ook wei automatiseringsmiddelenplanning. De 
globale middelenplanning geeft het management inzicht in de omvang 
van de automatiseringskosten behorende bij de ontworpen informatie
architectuur. 

Organisatie-aspect: 
Het antwerp van een organisatiestructuur voor hat werkgebied informa
tievoorziening wordt afgestemd op de architectuur van de system en en de 
infrastructuur. Kenmerkend voor de huidige informatievoorziening is een 
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specialisatie per soort informatiegebruik: registratieve informatiesyste
men voor fabricageprocessen, systemen voor routine-matige rapporte
ring zeals budgettering, balans- en resultatenrekening; systemen voor 
ondersteuning van kantoorwerkzaamheden en systemen voor ondersteu
ning van beslissingsprocessen. Wij verwachten dat deze afzonderlijke 
toepassingsgebieden zullen evolueren in de richting van ge'integreerde 
systemen die de planning- en beheerstaken van de diverse management
niveaus kunnen ondersteunen. Dit heeft gevolgen voor de organisatie
vorm van de informatievoorziening. 
Men signaleert in dit verband een ontwikkeling naar drie specialismen: 
- beheerders van de datacommunicatie en processing faciliteiten; 
- ervaren gebruikers van deze faciliteiten; 
- deskundige adviseurs c.q. begeleiders van gebruikers en opleiders. 

Bij dit laatste punt kan men denken aan een 'informatiecentrum' van 
waaruit informatiegebruikers in de gehele organisatie worden geadvi
seerd en geholpen om optimaal gebruik te maken van de ge'integreerde 
systemen en databases. De traditionele plaats van een centraal rekencen
trum zal daarbij veranderen. 
Bij de uitwerking van een organisatiestructuur voor de informatievoorzie
ning kan men kiezen uit de volgende opties: 
- (de)centralisatie: de mate, waarin de beslissingsbevoegdheden voor de 

informatievoorziening zijn gelegd bij enkele of bij vele functionarissen 
in de organisatie; 

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

De randvoorwaarden zijn in het informatiestrategieplan gedefinieerd. 
Bij de keuze uit deze alternatieven meet men aansluiten bij de bestaande 
cultuur en het opleidingsniveau in de organisatie. lndien gebruikers bijv. 
niet zijn opgeleid in het aanpassen van informatiesystemen a an hun speci
fieke wensen, kan men ook de verantwoordelijkheid daarvoor niet a an hen 
delegeren. 
Bij de toekenning van verantwoordelijkheden zal men vee I aandacht moe
ten bested en aan bewaking van de kwaliteit en de efficientie van de gege
vensverwerking en aan beveiliging van de gegevens. Bij het ontwerp van 
de organisatie voor de informatievoorziening zal men behalve met het 
informatie-aspect ook rekening moeten houden met de personele en eco
nomise he aspecten. De uitwerking van projecten om van de huidige naar 
de gewenste organisatiestructuur op langere termijn te komen vindt 
plaats in de volgende planningfase. 

5. lnformatieprojectenplanning 

Met de planning van informatieprojecten zet men het migratiepad uit naar 
de toekomstige informatievoorziening. Het is een overkoepelend plan 
voor aile ontwikkel- en veranderingsprojecten, die men zowel gelijktijdig 
als volgtijdig gecoordineerd wil gaan uitvoeren op korte en op langere 
termijn. Het informatieprojectenplan geeft het management de informatie 
om te beslissen over toewijzing van men sen en middelen voor het ontwik-
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kelen van de geschetste informatievoorziening voor de toekomst. 
Voor de coordinatie van de grate diversiteit aan veranderingsactiviteiten is 
he~ nodig dat deze in overzichtelijke en op korte termijn realiseerbare en 
beheersbare projecten worden samengevoegd, die men onafhankelijk van 
elkaar kan uitvoeren. Deze projecten kunnen in een tijdschema worden 
geplaatst nadat daaraan een prioriteit is toegekend. 
Een begroting van de benodigde mensuren, hulpmiddelen en doorlooptij
den per project maakt het mogelijk om de totaal benodigde veranderings
capaciteit per planperiode te schatten en afte stem men op de beschikbare 
capaciteit. Door extra toewijzing van middelen of door verschuiving van 
projecten in de tijd kan het management de vraag naar en aanbod van deze 
capaciteit met elkaar in evenwicht brengen. In de volgende subparag rafen 
komen de vijf planningaspecten van het informatieprojectenniveau a an de 
orde. 

Afstemmingsaspect: 
Elk project dat tijdens de informatieprojectenplanning wordt gedefinieerd, 
zal afgestemd moeten zijn op de te bereiken doeleinden, die in het infor
matie-architectuurplan zijn vastgelegd. Dit betekent dat men de vereiste 
kwaliteit van het projectresultaat goed moet afspreken en onnodige tech
nische hoogstandjes moet voorkomen. Een voorbeeld van dit laatste is 
een snellere gegevensverwerking dan nodig is voor de werkwijze van de 
informatiegebruiker. Meestal kost hogere snelheid ook meer, zodat men 
een dergelijke oplossing als een verspilling kan beschouwen. Soms kan 
het noodzakelijkzijn de echtstorende knelpunten in de bestaande informa
tievoorziening al op korte termijn aan te pakken. Deze projectafstemming 
op de wensen van gebruikers van een bestaand informatiesysteem mag 
echter niet ten koste gaan van het realiseren van de ontworpen informatie
architectuur op langere termijn. 
Bij de managementinformatiesystemen zal men veel aandacht moeten 
besteden aan afstemming op de informatiebehoeften van de managers. 
Men kan daarbij den ken aan een prototyping project, waarbij a an voorlopi
ge informatie-overzichten net zolang veranderingen worden aangebracht 
tot de manager/gebruiker tevreden is met het resultaat. 
Om de informatievoorziening af te stemmen op de behoeften van het 
managementteam van een organisatie kan men ook gebruik maken van 
een methode voor de vaststelling van critical success factors van een 
organisatie. Een managementteam selecteert met behulp van deze me
thode een tiental aandachtsgebieden waar de zaken goed moeten lopen 
om als organisatie succesvol te zijn. Het gaat hierbij dus niet om doelein
den, prestatiemaatstaven of resultaten, maar om succesbepalende activi
teiten en factoren, waarover het managementteam bij voorkeur ge"infor
meerd wil worden. De mate, waarin men er in slaagt om de 
informatievoorziening af te stem men op de informatiebehoeften van de 
diverse functies in de organisatie is een maatstaf voor het succesvol 
functioneren van het informatiemanagement. Het zijn dan ook uiteindelijk 
de gebruikers van de informatie die dit oordeel kunnen geven. 

Integ ratie-aspect: 
De informatie-architectuur voor de systemen en gegevensverzamelingen 
wordt in de informatieprojecten nader gedetailleerd. In een datastructure-
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ringsproject, dat zich richt op de ontwikkeling van databases, legt men 
bijv. de basisgegevens van een organisatie en de samenhang daartussen 
vast. In andere projecten beschrijft men de samenhang tussen de verschil
lende te ontwerpen informatiesystemen en ontwerpt men koppelingen 
tussen systemen (en databases). Dergelijke projecten zijn gericht op de 
realisering van een ge'integreerde informatievoorziening. Bij de selectie 
van standaardprogrammatuur, of bij de keuze van service bureaus voor 
het uibesteden van de gegevensverwerking, zal men met name aan de 
mogelijkheden van integratie in het geheel van de informatievoorziening 
veel aandacht moeten besteden. 

Ontwikkelingsaspect 
Niet aile informatieprojecten voor het veranderen van de bestaande infor
matievoorziening kan men gelijktijdig uitvoeren; men moet een volgorde 
afspreken. Bij de prioriteitsstelling voor de ontwikkeling van informatie
systemen en voor veranderingen in de infrastructuur en de organisatie
structuur hanteert men de criteria, die bij de strategieplanning door het 
management zijn vastgesteld. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
- potentiate voordelen van de systemen; 
- realisatiemogelijkheden op korte termijn; 
- voorrang voor database-projecten. 

Soms bepaalt de technische samenhang tussen de diverse projecten de 
uitvoeringsvolgorde ervan. Zo kan een project voor de installatie van een 
communicatie-netwerk voorrang krijgen op een project voor een specifie
ke systeemontwikkeling, indien dit laatste slechts kan werken binnen een 
communicatie-netwerk. · 
Een projectenplan is een belangrijk hulpmiddel voor de coordinatie van de 
veranderingsactiviteiten. Door planning kan men de schaarse capaciteit 
optimaal benutten. De projecten, die gericht zijn op veranderingen in de 
informatievoorziening op tangere termijn, concurreren met: 
- de lopende veranderingsprojecten; 
- de projecten, die zich nog in de wachtrij bevinden; 
- de vraag van gebruikers van de huidige informatiesystemen om assis-

tentie van de systeemdeskundigen. 

Binnen elk van deze categorieen moet men prioriteiten stellen en de 
capaciteit voor veranderingsprojecten in een bepaalde verhouding voor 
de komende twee jaar aan de diverse categorieen toewijzen. Voor elk 
project moet men daarom de benodigde investeringsmiddelen en mensen 
begroten en het totaal van aile projecten vergelijken met de budgetten en 
bestaande personeelsplannen voor de informatievoorziening. Aanvullen
de toewijzing van mensen en middelen zal nodig zijn bij de constatering 
van een capaciteitstekort. Ook kan men een latere uitvoering van projecten 
accepteren en het tijdschema voor de realisatie van de informatieprojec
ten aanpassen. 

Om de ontwikkelcapaciteit op tangere termijn te vergroten kan men de 
volgende maatregelen overwegen: 
- het verbeteren van de produktiviteit van ontwerpers en programmeurs: 

men kan daarbij denken aan opleidingsprogramma's, werving van spe-
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cialisten, geautomatiseerde gereedschappen voor systeemontwikke
ling enz.; 

- het opleiden van gebruikers om deze te kunnen inschakelen bij de 
ontwikkeling van hun eigen systemen, bijv. voor beslissingsondersteu
ning; 

- de ontwikkeling van een gestandaardiseerde projectmatige werkwijze 
voor uitvoering en coordinatie van ontwikkelingsactiviteiten: daarbij 
kan men den ken aan voorschriften voor de samenstelling van ontwikke
lingsteams, de verdeling van verantwoordelijkheden tussen automati
seringsstaf en gebruikers, de rol van een stuurgroep, projectbewakings
procedure enz. 

Het coordineren van veranderingsprojecten moet worden afgestemd op 
de gestructureerdheid van het veranderingsproces en de ervaring die men 
heeft met het soort verandering. Zo zijn systeemconwersies in het alge
meen goed gestructureerde projecten met een hoge moeilijkheidsgraad, 
omdat het gaat om een nieuwe technologie waar men geen of weinig 
ervaring mee heeft. Voor nieuwe toepassingsgebieden zeals de onder
steuning van ontwerpprocessen, zijn de ontwikkelprojecten veel minder 
gestructureerd en is kennis van de technologie bij de projectleiding een 
voorwaarde voor het succesvol afronden van dergelijke projecten. 

lnfrastructuuraspect: 
Om de ontworpen infrastructuur (technische architectuur) op korte en 
langere termijn te realiseren zal men projecten moeten definieren voor: 
- het specificeren en voorbereiden van de aankoop van technische facili-

teiten voor gegevensverwerking, waarbij men kan den ken aan de selec
tie van leveranciers en de opstelling van inkoopprocedures en contract
voorwaarden; 

- het voorbereiden van projecten voor ruimteconditionering, fysieke be
veiliging, installatie en systeemconversie; 

- het ontwerpen van een datacommunicatienetwerk, de fysieke vormge
ving van databases en toegangsprocedures, vaak in nauwe samenwer
king met specialisten van de leverancier. 

Organisatie-aspect 
De ontworpen organisatiestructuur zal men in een of meer reorganisatie
projecten realiseren, die bijv. betrekking kunnen hebben op: 
- de inrichting van een informatiecentrum ter ondersteuning van het 

persoonlijk computergebruik in de functionele werkgebieden van een 
organisatie; 

- de opstelling van procedures voor het centraal beheren van gegevens; 
- de beschrijving van de automatiseringsfuncties. 

Een van de belangrijke projecten voor organisatieverandering is het oplei
den en trainen van de automatiseringsstaf en de gebruikers. Om een 
opleidings- en trainingsprogramma te kunnen opstellen, meet men eerst 
het vereiste kwaliteitsniveau vaststellen voor de te vervullen automatise
ringsfuncties. Oak zal men het vereiste kennisniveau van de diverse groe
pen informatiegehruikers in uitvoerende functies en in staf- en manage
mentfuncties daarbij moeten betrekken, gelet op de verschuiving van de 
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geautomatiseerde gegevensverwerking naar deze eindgebruikers van de 
informatiesystemen. 

Beoordeling: Met behulp van de informatiepiramide kan men de diverse 
methoden voor informatieplanning karakteriseren en ten opzichte van 
elkaar positioneren. Daarnaast kan men dit raamwerk gebruiken als een 
checklist voor het selecteren van de planningactiviteiten voor een speci
fiek informatieplanningproject. 
Een concreet informatieplanningproject zal zelden aile elementen uit de 
informatieplanningpiramide bevatten. De uitvoeringswijze van een infor
matieplanningproject is ons inziens afhankelijk zowel van de aard van de 
organisatie waarvoor men een informatieplan wit opstellen, als van de 
situatie waarin deze organisatie zich op dat moment bevindt. De bijdrage 
die de informatievoorziening kan leveren aan de bedrijfsvoering verschilt 
per organisatie en vraagt derhalve om een situatie-afhankelijke werkwijze 
bij informatieplanning. In hoofdlijnen gaat het daarbij om het leggen van 
accenten op een van de drie planningniveaus uit de informatieplanningpi
ramide of op combinaties daarvan. Er zijn situaties waarbij men kan vol
staan met een informatieprojectenplanning, terwijl men in andere situa
ties juist het accent zal moeten leggen op het antwerp van een informatie
architectuur. Organisaties die hun bedrijfsstrategie wijzigen, zullen veetat 
ook hun informatiestrategie witten bijstellen. 

Voor de praktische toepassing van informatieplanning zou een typologie 
van situaties beschikbaar moeten zijn, op grond waarvan men kan bepalen 
welke elementen van de ptanningpiramide bij een concreet informatie
planningproject van be lang zijn. De contingentiefactoren bij de informatie
planning voor een specifieke organisatie kunnen we in twee groepen 
indelen: 
- karakteristieken van de organisatie; 
- karakteristieken van de informatievoorziening zeit. 

We zullen deze twee groepen kort toelichten. Organisaties verschillen van 
elkaar in hun afhankelijkheid van de informatievoorziening. Dit wordt in 
belangrijke mate bepaald door de aard van: 
- de produkten en diensten; 
- de primaire bedrijfsprocessen; 
- de besturing van de bedrijfsprocessen. 

Een tweede groep van contingentiefactoren vloeit voort uit de specifieke 
informatievoorziening in een organisatie. Deze informatievoorziening 
heeft bepaatde karakteristieken die een gevolg zijn van beslissingen uit het 
verleden. Bij een concrete uitwerking van de planningaspecten voor elk 
planningniveau, zat men deze karakteristieken ats vertrekpunt moeten 
nemen. Hoe deze contingentiefactoren de werkwijze bij een project voor 
informatieplanning be'invloeden is door de auteur elders uitgewerkt. 

Bron: Prof. dr. J.A.M. Theeuwes RA, 'lnformatiebeleidsvorming en informatieplan
ning, een raamwerk', in: Bedrijfskunde 1986/5 
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