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Zeer geachte leden van het College van Bestuur, mijnheer 
de Rector Magnificus, zeer geachte collega’s, waarde toehoorders,
Dit is een afscheidscollege van de Technische Universiteit Eindhoven, 
maar niet een afscheidscollege van de wetenschap. In 1987 hield 
ik in deze zelfde zaal een intreerede, getiteld: Productiebeheersing 
en Informatiesystemen: naar samenhang. Ik heb ongeveer twaalf jaar 
fulltime aan de TU/e als hoogleraar gewerkt, en een aantal jaren een 
soort sabbatical genoten bij Baan. En nu heb ik weer zo’n twaalf jaar 
wetenschap voor de boeg. Laten we mijn verhaal maar zien als een 
tussenbalans.

De titel van mijn rede luidt: Na de EIS-tijd, en richt zich daarmee op de 
toekomst. Zoals u weet beginnen de meeste toekomstvoorspellingen in 
het verleden en ook ik begin daarom met een terugblik. Daarna zal ik 
uitvoerig stilstaan bij het heden, en ingaan op de vraag wat de essentie is 
van de EIS-tijd. Daarbij ga ik niet alleen in op de Enterprise Informatie 
Systemen van dit moment, maar vooral op de invloed die deze mijns 
inziens behoren te hebben op het bedrijfskundig wetenschappelijk 
denken. Daaruit volgt dan ook meteen mijn kijk op de toekomst. Ik 
zal echter eveneens een kijk op de toekomst geven van de Informatie 
Systemen zelf, in aansluiting op wat eerder vanmiddag door de sprekers 
op het symposium is gezegd. 

Ik begin met een persoonlijk getinte aanloop.

In 1959 maakte de Russische astronaut Joeri Gagarin als eerste mens 
een vlucht in de ruimte. Dat nieuws sloeg in Nederland in als een bom. 
Ik herinner mij nog goed hoe wij op school werden geïnstrueerd om te 
bidden voor de bevrijding van de landen van Oost-Europa, nu de Russen 
bezig waren de ruimte te veroveren. Ik had er als achtjarig jongetje 
ondanks een groot geloof toch maar weinig fiducie in dat ons gebed zou 
worden verhoord. Ten onrechte, zoals wij inmiddels weten, want Oost-
Europa is vrij en maakt zich op om tot de Europese Unie toe te treden. 
Mijn fascinatie met technologische vooruitgang was echter geboren.

Inleiding
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De reactie vanuit het Westen liet niet lang op zich wachten. In 1961
kondigde de Amerikaanse president Kennedy een groot ruimtevaart-
programma aan van de NASA. Zijn woorden staan in mijn geheugen 
gegrift: Before 1970 there will be an American on the moon. Toen ik dat 
hoorde als tienjarige jongen, dacht ik: “dit is grootspraak – hoe kan hij 
nou weten dat dit gaat lukken? Zulke projecten lopen nooit volgens 
plan.” Ook hier was mijn scepsis niet gerechtvaardigd, want in de loop 
van de jaren ‘60 triomfeerde de NASA en in 1969 stapte Neil Armstrong 
rond op het oppervlak van de maan. Volgens de kranten was dat vooral 
te danken aan een project managementtechniek, genaamd PERT. Mijn 
fascinatie voor technologische vooruitgang verschoof een beetje naar het 
management van technologie-intensieve ondernemingen. En waar kon 
men voor dit onderwerp beter terecht dan in Eindhoven? 

Ik ging in 1968 in Eindhoven studeren. Het was het jaar van het 
Tet-offensief in Vietnam, van de studentenrellen in Parijs, en jawel 
hoor, in Amsterdam werd het Maagdenhuis bezet. In de World Press 
Photography van 1969 lagen de foto’s van de maanlanding naast de 
foto’s van napalm slachtoffers. Mijn fascinatie voor technologie en 
organisatie ging gepaard aan toenemende scepsis over de menselijke 
rationaliteit. Gewapend met een flinke dosis maatschappelijk 
engagement (geheel in de tijdgeest) begon ik mij het hoofd te 
breken over de vraag, hoe het kon bestaan dat zoveel technologie en 
management ten dienste kon worden gesteld aan absurde, immorele 
en stupide doelstellingen. Met die laatste vraag ben ik helaas nog maar 
weinig gevorderd.

Mijn kijk op de wetenschap was echter vooral gevormd door de 
natuurwetenschappen, en ik verwachtte veel van kwantitatieve 
methoden, zeg maar management science. Ik las boeken van March 
and Simon [1], Stafford Beer [2], C. West Churchman [3] en andere 
founding fathers van de bedrijfskunde als ingenieurswetenschap. 
Men name het boek van Churchman maakte grote indruk op mij. 
Hij beschreef hoe de grote westerse filosofen konden worden 
geïnterpreteerd als advocaten van een bepaald soort wetenschap, maar 
gaf ook vingerwijzingen dat men datzelfde denken in de inrichting van 
organisaties en informatiesystemen zou kunnen gebruiken. Eigenlijk 
viel de wetenschappelijke vooruitgang van de bedrijfskunde mij tegen, 
na een veelbelovende start in het begin van de jaren ‘60. Ik had half-

en-half verwacht dat er behoudswetten zouden bestaan zoals in de 
natuurwetenschappen en differentiaalvergelijkingen om de dynamica in 
systemen te beschrijven. Dat bleek allemaal wel in beginsel aanwezig, 
maar nauwelijks toepasbaar. Ook inzichten uit de sociale wetenschappen 
leenden zich maar zelden voor pasklare toepassing.

Een uitzondering leek zich af te tekenen in de Productiebesturing en 
Voorraadbeheersing, waar Wim Monhemius en Jaques Nabben heel 
inspirerend werkten op de eerste generatie Eindhovense bedrijfskundig 
ingenieurs. Ik bewonderde in mijn promotor Will Geraerds, Nabben’s 
opvolger, dat hij het gedachtegoed van de productiebesturing heel 
systematisch vertaalde naar de onderhoudsbeheersing. Dit soort 
analogie-denken leek mij voor de bedrijfskunde essentieel, en ik 
probeer het zelf ook voortdurend toe te passen.

Vrij snel concludeerde ik echter, dat de toekomst van technologie en 
van management lag in de informatietechnologie, en ik besloot mij op 
dat raakvlak te specialiseren. Toen Joep Kerbosch, bij enkelen nog wel 
bekend, mij dan ook een baan aanbood op het gebied van het maken 
van toepassingsprogrammatuur, greep ik die kans met beide handen 
aan, hoewel ik geen idee had waar ik aan begon. Nu weet ik dat wél: het 
ging om standaardprogrammatuur voor bedrijfskundige toepassingen, 
oftewel Enterprise Informatie Systemen, kortweg EIS. Ik stond tijdens 
mijn studie zogezegd vóór de EIS-tijd.

De kennismaking met EIS bestond in mijn geval uit het toepassen van 
wiskundige technieken in de bedrijfsvoering, oftewel operations research 
en management science. Dat begon toevallig met projectplanning, waar-
van de zo-even genoemde techniek PERT een voorbeeld is. Ik kwam 
echter ook al vrij snel in aanraking met Mathematische Optimaliserings-
technieken, en ben bij AKZO op dit gebied afgestudeerd. Die technieken 
leken bruikbaar bij allerlei besluitvormingsvraagstukken waar leiding-
gevenden en professionals in ondernemingen zich voor gesteld zagen. 
Computers werden vooral gezien als rekenmachines en hun gebruik 
was vooral gericht op algoritmen. Hier op de TU/e kon men zich 
uitstekend bekwamen in algoritmiek, omdat de onlangs overleden 
Edsger W. Dijkstra, een van de grondleggers van programmeren als 
discipline [4], hier een leerstoel bezette en school maakte. Ik was een 
gretige leerling van deze school.
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figuur 1

Informatiesystemen 

voor het Logistiek 

Operationeel Beheer 
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Blumenthal)

figuur 2

Resterende werklast 

boekhouding

Het vakgebied EIS mag dan misschien wel in de opvatting van ingenieurs 
en wiskundigen zijn voortgekomen uit operations research, in de 
bedrijfspraktijk maken vooral de bedrijfseconomen de dienst uit – een 
onveranderlijk gegeven dat door ingenieurs nog steeds wordt onderschat. 
In de visie van de bedrijfseconomen is het gebruik van computers in de 
bedrijfsvoering een voortzetting van de eeuwenoude traditie op het gebied 
van boekhouden en de daaruit voortvloeiende leer van de administratieve 
organisatie en bestuurlijke informatieverzorging. Deze laatste termen 
worden door Nederlandse bedrijfseconomen meteen geassocieerd met 
de titel van het leerboek van Starreveld [5], dat al in de decennia vóór de 
uitvinding van de computer voortdurend nieuwe herdrukken beleefde. 
Vanuit deze traditie zijn enterprise informatiesystemen gewoon de 
voortzetting van wat de bedrijfseconomische leer al jaren te bieden had.

Pas lang na afronding van mijn studie in Eindhoven ben ik mij gaan 
realiseren, dat het moderne dubbel boekhouden een geweldig belangrijke 
uitvinding is geweest, waarover ten onrechte badinerend wordt gedaan. 
Men zou kunnen zeggen, dat het een behoudswet van financiële waarde 
belichaamt, die de bedrijfskunde zou moeten koesteren. Daarom vormt 
de boekhouding een mooi voorbeeld van een Enterprise Informatie 
Model: zij beeldt de werkelijkheid af op een overzichtelijk aantal 
gegevens, die modelmatig samenhangen en allemaal in vergelijkbare 
grootheden zijn uitgedrukt – namelijk financiële waarden.

Het vakgebied bestuurlijke informatiekunde heeft in deze traditie een
informatiesysteem gedefinieerd als een afbeelding, een model, van een
reëel systeem. In overeenstemming daarmee probeerden de bedrijfs-
kundigen, zoals hier in Eindhoven Theo Bemelmans [6] en Jacques 
Theeuwes [7], andere dan financiële aspecten van de bedrijfsvoering op 
analoge manier in informatiemodellen te vangen als de boekhouding 
dat deed voor de financiële functie. En bovendien probeerden zij deze 
verschillende modellen te integreren, op een wijze zoals Blumenthal [8]
dat al geschetst had voor het begin van de jaren ’70. Blumenthal was een 
van de eersten die de nadruk legde op integratie van verschillende stromen 
in ondernemingen. In bijgaande figuur (figuur 1) ziet men Blumenthals 
model van integrale logistiek met stromen voorspellingen, orders en 
betalingen van links naar rechts en stromen verzendadviezen, goederen 
en facturen van rechts naar links. 

Ik hoef nauwelijks aan te geven, dat deze stroom-benadering mij zeer 
aansprak, te meer daar ikzelf drie andere aspecten van de bedrijfsvoering 
goed had kunnen vangen in modellen van stromen, of zo u wilt in 
behoudswetten, vergelijkbaar met de boekhouding [9]. Mijn eerste 
ervaring op dat punt was gelegen in de ontwikkeling van het systeem 
Beheersing Werklast bij Philips Nijmegen, eind van de jaren ’70. Het 
is neergeslagen in het proefschrift dat ik in samenwerking met Will 
Bertrand schreef [10], en dat men kan beschouwen als de implementatie 
van een behoudswet van werk.

Men kan als het ware een boekhouding (!) opzetten van het onderhanden 
werk, dat zich in een productieafdeling bevindt, en dat wordt vermeer-
derd met nieuw vrijgegeven werk en afneemt doordat werk wordt verzet.
Hieruit kan men dan karakteristieken zoals doorlooptijd en efficiency 
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figuur 3
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Materiaal 
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figuur 4

van een productieafdeling afleiden bij gegeven capaciteit en beladings-
graad. Zo kan men dan ook voor de toekomst voorspellingen doen 
over de gevolgen van, bijvoorbeeld, capaciteitsaanpassingen. Men 
kan zelfs modellen maken voor dynamische verschijnselen, zodat de 
bedrijfskunde toch een beetje een echte ingenieurswetenschap wordt.

Mijn tweede ervaring is gelegen in projectmanagement, en dan in het 
bijzonder in de ontwikkeling van software. Het reeds eerder genoemde 
PERT wordt aan de universiteiten vaak gepresenteerd als een plannings-
algoritme, maar daarmee verwart men hoofdzaak en bijzaak. PERT staat 
voor Project Estimation and Review Technique, en in projectmanagement 
staan estimation en reviewing centraal. Een van de technieken die daarbij 
wordt gebruikt is de zogenaamde ‘earned-value’ boeking, en ook dat 
kan men zien als een implementatie van een behoudswet: dank zij de 
earned-value registratie weet men waar de voorcalculatorische eenheden 
met werk blijven. Wanneer een activiteit is afgerond, boekt men 
deze tegen voorcalculatorische uren als gereed, en gebruikt men de 
nacalculatorische uren vervolgens voor efficiencyberekeningen, voor de 
beoordeling van de managementactiviteiten en voor terugkoppeling naar 
het schattingsproces. Het lijkt heel veel op werklastbeheersing [11].

 

Mijn derde ervaring was gelegen in materiaalplanningssystemen, zoals 
het bekende Material Requirements Planning (MRP 1), begin van de 
jaren ’80 volgens mij, dat men wel karakteriseerde als boekhouding van 
de toekomst. Een geuzennaam, want met een behoudswet van materiaal is 
niets mis. Waar wel iets mee mis is, is de gedachte dat men materialen 

en capaciteiten straffeloos kan scheiden. Dat wisten de MRP 1 goeroes 
ook wel, en daarom werd het zogenaamde MRP II uitgevonden. Dat 
bleef echter primair gebaseerd op materiaal, en vormde geen echte 
integratie met de inzichten op het gebied van werk en capaciteit – 
het bleef een pseudo-integratie van aspectsystemen.

Will Bertrand, Jacob Wijngaard en ikzelf hebben op het eind van de 
jaren ’80 geprobeerd die beide aspectsystemen evenwichtig met elkaar 
te verenigen [12]. Onze pogingen vormden een behoorlijke bron van 
inspiratie in de Nederlandse academische wereld die zich bezig houdt 
met Operations Management en Logistiek. Een aardig voorbeeld is het 
proefschrift van Paul Giesberts [13] die voor de pauze heeft gesproken, 
maar er zijn er veel meer te noemen. De wetenschappelijke hoofdstroom 
in de Operations Research had echter om andere redenen niet veel op 
met MRP. De wetenschappelijke wereld was niet zo erg gecharmeerd 
van zulke simpele technieken als MRP (en dan besefte men meestal 
nog niet eens, dat het MRP-programma een batch-programma was dat 
slechts éénmaal per week in het weekend draaide). 

Voor mij werd MRP echter steeds minder een planningstechniek, en 
steeds meer een registratiesysteem. Ik besefte overigens maar al te goed, 
dat ook registratiesystemen zijn gebaseerd op modellen, en dat het 
model dat onder MRP lag eigenlijk ongeschikt was voor productie van 
klantspecifieke producten of van varianten [14]. Dat was weer aanleiding 
om een hele reeks projecten op te starten over klantspecifieke producten, 
mede geïnspireerd door ontwikkelingen bij Philips op het gebied van 
het klantenorder ontkoppelpunt (KOOP) [15]. Die kennisontwikkeling 
rondom klantspecifieke informatiesystemen aan de TU/e gebeurde 



10 prof.dr.ir. J.C. Wortmann 11 Na de EIS-tijd

Klantenorder 

ontkoppelpunt (vrij 

naar Hoekstra en 

Romme: op weg naar 

integrale logistieke 

structuren)

figuur 5

trouwens ook in interactie met Baan [16]. Maar dit alles speelde zich af 
voor de EIS-tijd, en toen gebeurde er rondom 1990 iets dat alles anders 
maakte, waarna de EIS-tijd begon. 

Wat is de essentie van de EIS-tijd? Wat maakte alles anders? Was er 
inderdaad reden om de overgang van MRP II naar ERP als een revolutie 
te zien? Wat is eigenlijk de essentie van ERP? En wat is de rol geweest 
van allerlei andere technologie die in de jaren ’90 voorhanden kwam? 

Deze vragen zal ik kort proberen te beantwoorden, alvorens aan te geven 
wat zo kenmerkend is aan de EIS-tijd. 

Wat is de essentie van ERP? Wie voor de pauze heeft geluisterd naar 
Pierre Breuls weet daar al heel veel van, maar ik sta er toch nog even bij 
stil: wat is de essentie van ERP? Ook nu nog een interessante vraag, want 
op dit moment worden overal op de universitaire wereld in rap tempo 
ERP-cursussen ontwikkeld; terwijl men grosso modo niet weet, wat nu 
eigenlijk de wetenschappelijke inhoud van ERP is, die aan volgende 
generaties studenten moet worden doorgegeven. Ik wist dat anno 1993 
ook niet, en mij schoten steeds weer Goethes regels door het hoofd: 
Dass ich nicht mehr mit saurem Schweiss zu sagen brauche, wass ich nicht 
weiss.

Welnu, er is een heel eenvoudig antwoord: een ERP-systeem 
implementeert een aantal behoudswetten in de bedrijfskunde in 
onderlinge samenhang. Iets preciezer: een ERP-systeem bestaat uit: 
• een databank die de gegevens van verschillende bedrijfsfuncties 
 kan combineren
• een hoeveelheid logica, die de overgang van de ene consistente 
 toestand naar de andere consistente toestand kan bewerkstelligen
• programmatuur die gebruikers hierbij helpt

Daarnaast bestaat een ERP-systeem technisch gezien uit een zogenaam-
de run-time omgeving waarin al die andere programmatuur kan werken,
met allerlei programmatuur daarom heen, maar daar gaat het nu even
niet om. Merk op dat een ERP-systeem vooral gericht is op transactie-
verwerking en eigenlijk veel minder op het plannen van de resources 
van een enterprise. Voor dat laatste is het ook minder geschikt, tenzij 

De EIS-tijd
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het gaat om het vastleggen van planningsresultaten in onderlinge 
samenhang. Die onderlinge samenhang wordt in de praktijk vooral 
gevormd doordat het financiële aspectsysteem is gekoppeld aan andere 
aspectsystemen, zoals een materiaal-, activiteiten- of human resources 
aspectsysteem. Men kan echter mutatis mutandis andere koppelingen 
aanbrengen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg naar stromen patiënten 
of medicijnen, in de telecomwereld naar bandbreedte en dienstverlening, 
of in de verzekeringswereld naar verzekeringsproducten. Recent is de 
markt van CRM (Customer Relationship Management) sterk gegroeid, 
maar in mijn optiek is het een vergissing om dat als een wezenlijk 
andere ontwikkeling te beschouwen dan ERP. 

We weten nu wat ERP is, maar we weten nog niet of dit een revolutie 
betekende. Welnu, vanuit de bedrijfskunde bezien was ERP dat qua
functionaliteit niet. De ERP van het begin van de jaren ’90 was functio-
neel niet principieel anders dan door IBM gerealiseerd in het begin van
de jaren ’80 in bijvoorbeeld het systeem COPICS. Technisch was in-
middels de client-server architectuur doorgebroken.

Wanneer ERP als dominante technologie van het begin van de jaren ’90 
in functioneel opzicht niet zo nieuw was, wat was dan wel de reden dat 
ERP zo’n opgang maakte en nog voor de opkomst van internet leidde 
tot massale implementatie en verschuivingen? Wat maakte ERP voor de 
bedrijven tot een must? Alleen maar een hype? Ik denk dat zo’n opvatting 
te simpel is. 

Voor een beter antwoord moet men oog hebben voor de combinatie van
ERP met kantoorautomatisering, die op grote schaal doorbrak aan het
begin van de jaren ’90. Dat hing wel samen met de client-server archi-
tectuur. Het feit, dat de PC op alle werkplekken en in alle huishoudens 
zijn intrede deed, had veel grotere gevolgen voor de bedrijfsvoering dan 
voorzien. Het betekende, dat de informatiesystemen niet langer alleen 
maar een model waren van de werkelijkheid – neen, zij begonnen deels 
samen te vallen met die werkelijkheid. Om Churchman te parafraseren: 
we gaan van het paradigma van John Locke, die de fysische natuur 
centraal stelde en voor zichzelf liet spreken, over naar de wereld van 
Descartes en Leibniz, die onze modellen centraal stelde, als basis voor 
ons handelen en onze kennis.

Voorheen werd een order of contract eerst afgesloten en vervolgens 
opgeslagen in een informatiesysteem, maar de combinatie van kantoor-
automatisering en ERP maakt een einde aan deze scheiding: een order 
bestaat, wanneer deze in het informatiesysteem bestaat, een activiteit 
is uitgevoerd, wanneer deze in het informatiesysteem is uitgevoerd, 
een levering is geaccepteerd, wanneer deze in het informatiesysteem is 
geaccepteerd, enzovoorts. 

Tussen haakjes wil ik hier graag opmerken, dat het niet de eerste keer 
in de geschiedenis was, dat informatietechnologie de inrichting van de
maatschappij en van organisaties diepgaand heeft beïnvloed [17]. In de
afgelopen eeuwen was iets werkelijkheid, wanneer het op papier stond.
Een order bestaat, wanneer er een ondertekend papier is; een levering 
is geaccepteerd, wanneer de transportbon ondertekend retour is, enzo-
voorts. Veel mensen denken bij een term als ‘contract’ zelfs uitsluitend 
aan het papier, niet aan de juridische en praktische handeling van het 
aangaan van verplichtingen. Ook in de papieren wereld ziet men dus, 
dat werkelijkheid en informatiesysteem aan rolwisseling doen. 

Papieren documenten hebben echter andere eigenschappen qua beschik-
baarheid en authenticiteit dan elektronische documenten. Dat verschil 
werkt overal door in de inrichting van onze maatschappij en ook in 
ondernemingen. Alleen al om die reden moet ‘de transformatie van 
het informatiesysteem van model tot werkelijkheid’ leiden tot een her-
bezinning op veel bestaande bedrijfskundige kennis. Tot zover het 
uitstapje over papier, haakjes sluiten.

We zagen, dat het informatiesysteem niet alleen maar een model bevat 
van de werkelijkheid, maar dat het in toenemende mate de werkelijkheid 
is. Deze ontwikkeling is niet gebonden aan ERP in combinatie met 
kantoorautomatisering, maar vloeit ook voort uit andere technologische 
ontwikkelingen, die ik hier in vogelvlucht behandel:
• De ontwikkeling van internet als medium voor bedrijfstransacties: 
 heel veel informatie-uitwisseling vindt inmiddels plaats via het 
 bezoeken van websites. Dat kan men met enige goede wil nog 
 zien als een verhoging van efficiency en als tijdwinst in processen, 
 die fundamenteel niet veranderen. Maar in inkoop, verkoop, 
 onderhoud, service, afroepen en vele andere processen verandert 
 het bedrijfsproces zélf.
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• Workflow-managementsystemen: in de vakgroep waarvan ik afscheid 
 neem, wordt veel gedegen onderzoek naar dit soort systemen   
 gedaan [18]. Hoewel zij niet zo’n hoge vlucht hebben genomen als ik 
 een aantal jaren geleden verwachtte, geldt ook hier dat deze systemen 
 de uitvoering van het werk zélf begeleiden en registreren, en daarmee 
 eveneens een nieuwe werkelijkheid creëren.
• Last but not least: kennis en amusementsproducten worden in heel 
 hoog tempo in elektronische vorm beschikbaar gesteld en verspreid. 
 Voor veel consumenten is het internet de belangrijkste faciliteit 
 voor hun realiteitsbeleving, en het is daarom ook niet anders voor 
 te stellen dan dat in de bedrijfskunde steeds meer processen van 
 waardetoevoeging, communicatie en management zich afspelen 
 binnen elektronische omgevingen.

Als ik mijn betoog tot dusverre mag samenvatten, dan zijn er in de 
EIS-tijd dus twee belangrijke ontwikkelingen:
1. Er heeft een integratie plaatsgevonden van verschillende aspect-
 systemen in de vorm van één geïntegreerd informatiesysteem, en 
 dat geldt zeker t.a.v. de belangrijkste stromen, zoals geld, goederen, 
 werk.
2. De informatietechnologie is verschoven van een randverschijnsel 
 naar een kern in de bedrijfskundige werkelijkheid.

Ik denk, dat er alle reden is voor de subdisciplines binnen de 
bedrijfskunde om hun concepten en theorieën opnieuw te bezien. 
Maar alvorens daaraan aandacht te geven, wil ik allereerst wijzen op 
de rol van modellen, zoals die in de tweede helft van de jaren ’90 naar 
voren kwamen.

Bij het ontwikkelen van informatiesystemen speelden modellen altijd 
al een belangrijke rol. Daarbij ging het om beschrijvingen van objecten, 
functies, processen, structuren, et cetera, die in de bedrijfskunde van 
belang waren en binnen informatiesystemen op de een of andere wijze 
manifest moesten zijn. In de jaren ’80 werden die modellen ontwikkeld, 
en er kwamen speciale modelleertalen, standaardisatiecommissies, 
conferenties, enzovoorts. Parallel daaraan kwam een heel circus op 
gang van softwaregereedschappen om modellen te maken en om vanuit 
modellen te komen tot de realisatie van informatiesystemen. 

Die modelleertalen waren gewoonlijk gesteld in algemene termen uit de 
toegepaste informatica – het maakte niet uit of er nu een ERP-systeem 
of software voor een maanrobot moest worden gebouwd. Anders gezegd: 
de modelleertalen waren domeinonafhankelijk. Dat is nu nog steeds zo, 
en de huidige standaard-in-opkomst is eveneens domeinonafhankelijk. 
Deze standaard heet UML [19], universal modelling language, en 
uit de naam ‘universal modelling language’ blijkt al dat men niet 
domeinspecifiek wil zijn (hoewel men uit deze naam ook zou kunnen 
afleiden, dat de opstellers ervan niet lijden aan valse bescheidenheid).

De introductie van ERP en andere enterprise informatiesystemen leidde
tot hernieuwde belangstelling bij gebruikers (zeg maar bedrijfskundigen)
voor modellen. Ik moet even een zijsprong maken om dat uit te leggen. 
Daartoe moet ik eerst opmerken, dat ERP-systemen inmiddels op grote
schaal als standaardsoftware werden uitgebracht. Eén van de eigenschap-
pen van deze standaardsoftware is, dat zij zich kenmerkt door een heel
groot aantal parameters. Die parameters moeten bij invoering worden 
ingesteld, en dat is geen sinecure. Voor de pauze hebben Eelco van Veen 
en Dennis Muntslag al inzicht gegeven in de problematiek van pakket-
implementaties, en dat is een probleem met heel veel kanten. De kant
die ik hier wil belichten, is dat men bij duizenden parameters behoefte
heeft aan overzicht en inzicht van de werking van die parameters. 
Daarbij kunnen modellen behulpzaam zijn, alleen zijn die modellen
dan domeinspecifiek. Zo treft men in het domein van de bedrijfskunde

Modellen
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figuur 6

Een workflow model, 

weergegeven als 

Petri-net

modellen aan, die beschrijvingen geven van bijvoorbeeld bedrijfs-
processen, organisatiestructuren en bedrijfsfuncties. Wie voor de pauze 
de laatste lezing heeft gevolgd, heeft van Freek Erens en Paul Giesberts 
wel vernomen wat ik hier onder domeinspecifieke modellen versta. En 
deze modellen kunnen dan weer in ERP-systemen worden gerelateerd 
aan parameterinstellingen in programmatuur. Bij Baan leidde dat tot de 
ontwikkeling van de Dynamic Enterprise Modelling [20] omgeving, bij 
marktleider SAP tot de ARIS-gereedschappen van prof. Scheer [21].

Er is nog een andere reden, waarom modellen belangrijker worden. 
Binnen de wereld van de software-ontwikkeling heeft steeds meer de
mening postgevat, dat het ontwikkelen van software zelf dient te 
gebeuren door automatische interpretatie vanuit modellen. Bij op 
Petri-netten gebaseerde WorkFlow-modellen (zie Figuur 6) [22] kan 
die automatische interpretatie reeds een feit zijn. Dit heeft bijvoorbeeld 
binnen UML geleid tot het begrip MDA: Model-Driven Application 
development, en iedereen in Academia verwacht, dat de wereld van 
software-onwikkeling steeds meer modelmatig zal verlopen. Tot zover 
de zijsprong om aan te geven waarom modellen hernieuwd in de 
belangstelling kwamen.

Mij dunkt, dat ik nu langzamerhand voldoende argumenten heb aan-
gedragen om de wetenschappelijke subdisciplines van de bedrijfskunde 
te kunnen uitnodigen tot een serieuze herbezinning vanwege 
informatietechnologie. Er zijn drie argumenten:
1 De bedrijfskunde is al decennia lang op zoek naar integratie. 
 Welnu, een bepaalde vorm van integratie bestaat en is volop 
 geïmplementeerd in organisaties, namelijk de integratie via ERP-
 systemen. Daarop valt misschien nog veel aan te merken, maar 
 een volgende vorm van integratie staat er aan te komen, namelijk 
 integratie in de vorm van modellen. 
2 De talen waarin die modellen worden geformuleerd zijn momenteel 
 nog vaak domeinonafhankelijk, maar zij worden domeinspecifiek, 
 dat wil zeggen specifiek voor de bedrijfskunde of een deeldiscipline 
 daarvan. Dat betekent, dat elke deeldiscipline binnenkort te maken 
 krijgt met een informatische herformulering van het eigen vak-
 gebied. Die herformulering kan men niet negeren, want de praktijk 
 gaat denken in de termen die de software aandraagt. Dat hebben wij 
 in de logistiek al eens gezien bij de introductie van MRP. De weten-
 schap kan hier maar beter het voortouw nemen. 
3 En ten slotte: het object van studie van de bedrijfskunde (doelgerichte 
 organisaties van mensen en middelen) wordt steeds meer een 
 informatisch concept.

Ik bezit niet de kennis om alle aspecten van de bedrijfskunde vanuit 
deze uitdagingen door te lichten. Maar ik zal een paar voorbeelden 
noemen van herbezinning die naar mijn mening op zijn plaats is.

1 De sociotechniek heb ik altijd een gebied gevonden dat bij uitstek 
 representatief is voor goede en authentieke bedrijfskunde, met 
 ingenieursinbreng en kennis uit de sociale wetenschappen. Wat 
 ik echter al decennia niet begrijp, is dat hier bij de invulling van 
 techniek steeds aan productietechnologie wordt gedacht, terwijl 
 informatietechnologie zo pregnant aanwezig is.
2 In Operations Management heeft men traditioneel aandacht voor 

Gevolgen voor de bedrijfskunde
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 functies en beroepen waarbij zichtbaar waarde wordt toegevoegd, 
 maar veel minder voor functies en beroepen die transacties tot 
 stand brengen. Toch vormen de commerciële beroepen een groot 
 deel van onze werkgelegenheid. De opkomst van CRM laat zien dat 
 hier een groot maatschappelijk potentieel ligt, maar het geringe 
 succes van veel implementaties laat ook zien dat commerciële 
 processen nog weinig worden begrepen. Dat is toch een open doel 
 voor Operations Management, te meer daar er via geslaagde CRM-
 implementaties heel veel empirische gegevens over commerciële 
 processen beschikbaar zijn.
3 Wie interesse heeft in organisatieverandering komt tegenwoordig 
 niet meer om enterprise informatiesystemen heen. Men kan 
 wel doen alsof de situatie hetzelfde is als enkele decennia geleden, 
 maar de feitelijkheid is, dat veel veranderingen door ingrepen in de 
 informatietechnologie tot stand komen.
4 Het gebruik van diverse soorten informatiesystemen in de praktijk 
 is ook een mer à boire voor wetenschappelijk onderzoek. Het enorme 
 succes van ERP-systemen heeft mij verbaasd. Ik heb er actief aan 
 bijgedragen, ik heb er in geloofd, ik heb eerder vanmiddag weer een 
 beetje beter begrepen wat er aan schort, maar ik vind de verklaringen 
 van succes en falen van deze systemen flinterdun. In dezelfde 
 categorie van issues die nader onderzoek vragen, past ook het feit dat
  workflow-managementsystemen relatief zo weinig succes hebben, 
 hetgeen mij nog meer heeft verbaasd dan het succes van ERP.
5 Het feit dat het object van de bedrijfskunde, namelijk de organisatie, 
 in rap tempo een informatisch concept wordt, komt ook tot uitdruk-
 king in het feit dat steeds meer producten en diensten informatische 
 producten en diensten worden. Michiel van Genuchten heeft op deze 
 zelfde plaats er bij zijn intreerede een half jaar geleden nog eens op 
 gewezen, dat wij van ‘Bedrijfskunde van software’ nog maar bar 
 weinig begrijpen. Ik wil dat uitbreiden tot andere kennisproducten. 
 Voor bijvoorbeeld universiteiten zullen de bedrijfsmodellen er 
 drastisch anders uit komen te zien in de komende jaren, nu de 
 curricula van universiteiten onderaan de ranglijst slechts enkele 
 muisklikken verwijderd zijn van de curricula van topuniversiteiten.

Ik ben nu toegekomen aan het pièce de résistance van mijn afscheids-
rede, namelijk hoe deze systemen er in de toekomst naar mijn mening 
gaan uitzien. Daarbij ga ik ervan uit, dat op den duur modellen 
geïnterpreteerd worden door software, en dat daarom (op den duur) 
modellen niet meer een voorstadium van software vormen, maar dat zij 
applicatiesoftware zijn. Ik volg hierin de gedachtegang die door Freek 
Erens en Paul Giesberts is ontvouwd voor de pauze. Ik ga niet op alle 
aspecten in, zeker niet op de moeilijkheden om een run-time omgeving 
te bouwen waar alle gemodelleerde objecten ook inderdaad kunnen 
samenwerken, en waarin het bedrijf Xebic dat is voortgekomen uit het 
research laboratorium van Baan, heel vernieuwende prestaties heeft 
geleverd.

Een eerste gevolg van model-driven ontwikkeling is, dat modellen 
beheerd moeten worden. Beheerd, op dezelfde manier zoals andere 
ontwerpdocumenten, of beheerd zoals applicatiesoftware. Ik ben 
beducht voor ongebreidelde groei van modellen, evenals ik beducht 
ben voor ongebreidelde groei van het aantal fysieke producten dat 
ondernemingen in hun assortiment willen voeren. Dat laatste was 
15 jaar geleden aanleiding voor het onderzoek naar generieke stuk-
lijsten en de beheersing van productvarianten, waar de proefschriften 
van Eelco van Veen, Herman Hegge en Freek Erens uit naar voren 
zijn gekomen [23]. Het onderzoek dat in onze vakgroep op dit moment 
centraal staat, namelijk naar workflow-managementsystemen, kan ook 
worden geïnterpreteerd als onderzoek naar beschrijvingswijzen van 
varianten in processen. Ik denk, dat het onderzoeksterrein van varianten 
in modellen (en daarmee de mogelijkheid om krachtiger concepten 
te vinden in ons bedrijfskundig domein) nog lang niet afgegraasd is. 
Naast varianten komen ook versies, structuur, levenscyclus, weergave-
mogelijkheden, autorisatie, scope, locatie, eigendom en onderhoud van 
modellen aan de orde. Dit rijtje is geïnspireerd op een artikel van Peter 
van den Hamer en Kees Lepoeter van Philips NatLab, dat ik niet mag 
verzuimen hier te noemen [24]. Tot zover het eerste gevolg, namelijk 
modelbeheer.

Hoe verder met EIS?
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Er is een bekende tegenwerping tegen de gedachte dat de bedrijfsvoering 
in modellen is te vangen. Deze wordt gevormd door de ervaring dat elke 
regel weer zijn uitzonderingen kent, en dat elke poging om de totaliteit 
aan bedrijfskundige kennis van een bedrijf te vangen zich vertilt aan het 
vastleggen van tacit knowledge. Bovendien, waar blijven het initiatief, de 
creativiteit, de eigen verantwoordelijkheid, het beoordelingsvermogen, 
de intuïtie van de medewerkers wanneer men alles in regels vastlegt? Ik 
vind deze tegenwerping volkomen legitiem. Ik denk ook, dat het leven 
wel bijzonder saai zou zijn, als er nooit iets zou gebeuren dat niet is 
voorzien. En ik kan wel een week vertellen over rare uitzonderingen op 
bureaucratische regels. Kortom: het leven valt niet geheel in modellen te 
vangen. Hoe is deze opvatting te rijmen met het voorafgaande?

Mijn opvatting is, dat alles wat de moeite waard is om überhaupt in 
enterprise informatiesystemen te worden geactiveerd, ook en beter 
in modelmatige vorm kan worden beheerd. Met andere woorden, 
ik denk dat er voor veel ondernemingen in ERP-systemen veel 
functionaliteit zit, té veel misschien, en dat men voorzichtig moet zijn 
met functionaliteit via parameters in te schakelen. Maar als men besluit 
om iets in te schakelen, maak het dan maar inzichtelijk voor mensen 
als een door het bedrijf gehanteerde best practice, en zorg ervoor dat het 
gecommuniceerd, beheerd en toegankelijk is. Daarom propageer ik 
modelmatig werken, als ondersteuning van menselijke vermogens, niet 
als vervanging.

De verdere ontwikkeling van modellen in het business domain zal 
overigens ook binnen de informatica nog het nodige stof doen 
opwerpen. Naar het zich laat aanzien is UML bepaald nog niet zo ver, 
dat er makkelijk nieuwe modellen kunnen worden toegevoegd, zonder 
zware software-engineering en standaardisatietrajecten [25]. Veel 
initiatieven, bijvoorbeeld ook m.b.t. het Semantic Web, lijken wel de 
goede kant op te gaan. Wat ik hieronder vertel, is echter volgend jaar nog 
niet op de markt – ik zal er de rest van mijn wetenschappelijke leven wel 
genoeg aan hebben. 

De huidige enterprise informatiesystemen zijn vrijwel allemaal gebouwd 
op de veronderstelling, dat er één werkelijkheid en één waarheid is, 
die binnen het bedrijf en ook daarbuiten zou moeten gelden. Om 
West Churchman nog maar eens te parafraseren: onze systemen zijn 

Kantiaans, zij zijn niet gebouwd om het debat, het conflict, het verschil 
van mening, of het eigene van organisatie-onderdelen te ondersteunen. 

Laat ik een voorbeeld geven om het allemaal wat concreter te maken. 
Wanneer ik een verschil van mening heb met een leverancier over een 
bepaald feit, dan mag ik in de huidige systemen niet verwachten dat 
de leverancier mijn visie op dat feit en zijn visie beide gestructureerd 
kan vastleggen. Misschien kan een welwillende medewerker dat nog 
net in een tekstveld kwijt, maar applicaties kunnen er niets mee. 
Probeert u maar eens met de nutsbedrijven een discussie aan te gaan 
over een fout die zij naar uw mening hebben gemaakt bij het intypen 
van een gegeven over de meterstanden. Zij krijgen dat niet voor elkaar, 
omdat het informatiesysteem is gebouwd vanuit de veronderstelling 
dat er één werkelijkheid is. Een verschil van mening kan niet worden 
gerepresenteerd.

In de laatste lezing van voor de pauze is al betoogd dat op het niveau 
van netwerkorganisaties de zaken genuanceerder liggen dan zou volgen 
uit één geïntegreerd model: in netwerkorganisaties moet men expliciet 
vastleggen wat men gezamenlijk met anderen wil delen en wat men niet 
met anderen wil delen. Daar komt dus een opening voor verschillende 
weergaven van dezelfde werkelijkheid.

Ik wil hier nog een stap verder gaan. Naar mijn mening wijst de 
moderne bedrijfskunde heel vaak in de richting van autonomie van 
kleinere units, zelforganisatie, platte organisatiestructuren, kortom 
netwerk-achtige organisaties voor het realiseren van voortdurende 
verbeteringen in performance, ook voor onderdelen van grotere 
concerns. Tegelijkertijd verwijst men naar infrastructurele 
voorzieningen als gemeenschappelijke inkoop, HRM, Finance en 
Facilities. Dat verdraagt zich misschien niet goed met elkaar, maar het 
gebeurt wel. 

De essentie van moderne organisatievormen ligt in onderhandeling en 
commitment. Er wordt ontzettend veel onderhandeld, en er gebeurt pas 
echt iets aan waardetoevoeging wanneer er commitment is verkregen. 
Die samenwerkende semi-autonome units weten drommels goed waar 
zij het met elkaar over eens zijn, en waar zij met elkaar overhoop liggen. 
Zoiets is in de huidige EIS-systemen heel moeilijk te representeren. De 
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huidige informatiesystemen kunnen niet modelleren dat partijen het 
ergens over eens zijn en ergens anders over oneens zijn, maar dat is wel 
de essentie van onderhandeling. 

Ik geef één voorbeeld van een mening die partij A over partij B kan
hebben. Zo’n mening kan bijvoorbeeld zijn: ‘Hij spreekt onwaarheid’.
Dit komt in de praktijk heel veel voor, maar is in de huidige informatie-
systemen niet te representeren. Het is geen sinecure om dit soort zaken 
wél te representeren, omdat daarbij heel veel nuance speelt. Neem 
maar eens het verschil tussen de bewering ‘hij liegt’ en de bewering ‘hij 
spreekt onwaarheid’. Is dat hetzelfde? Neen. Bij de bewering ‘hij liegt’, 
stelt de spreker dat de derde partij onwaarheid spreekt, en zich daarvan 
bewust is. Bij de bewering ‘hij spreekt onwaarheid’ blijft in het midden 
of men zich daarvan bewust is. 

Ik denk, dat de volgende generatie informatiesystemen in staat zal zijn,
om te representeren waar men het over eens is, en waar niet. In organi-
saties zijn begrippen als vertrouwen en commitment kernbegrippen die 
een hele concrete betekenis hebben en ook in informatiesystemen zullen 
worden gerepresenteerd. 

Lijkt het misschien wel wat erg vérgaand om vertrouwen gestructureerd 
vast te leggen in enterprise informatiesystemen? De ontwikkelingen in
deze richting gaan heel snel. Iedereen krijgt bij het openen van een 
bijlage bij een elektronisch bericht (ik bedoel een attachment bij een 
e-mail) reeds de vraag of de afzender te vertrouwen is. De stap naar 
vertrouwen in organisaties of hun onderdelen is niet zo groot. Ook bij 
het gebruik van autonome stukken software (de zogenaamde agents) is 
het gevolg van autonomie dat een agent zijn eigen wereldbeeld moet 
kunnen opbouwen, maar ook een beeld moet kunnen hebben van de 
ander en diens intenties of opvattingen. 

Modelleren met behulp van autonome agenten lijkt mij een natuurlijke 
wijze om gedistribueerde organisaties te ondersteunen. Wij hebben in 
onze vakgroep het proefschrift van Martin Verwijmeren [26] ter wereld 
laten komen, dat al een eerste stap in deze richting is. Ook het werk 
van Nick Szirbik [27] als postdoc en anderen in de vakgroep I&T kan 
hieronder worden geschaard. Om voor de laatste keer met Churchman 
te spreken, we zullen Hegeliaanse systemen gaan zien, die in staat 

zijn om onderhandelingen, contractbreuk, verschil van mening, en 
zelfs gepercipieerde leugens te representeren. Na de EIS-tijd zullen 
enterprise informatiesystemen (of hoe die dingen dan ook mogen 
heten) zich voegen naar organisaties en zich gedragen als integraal 
onderdeel van organisatorische eenheden. Kortom, ik zie enterprise 
informatiesystemen als een integrerend element in de bedrijfskunde, 
misschien wel als hét integrerende element. Wetenschappelijk gezien 
is de bedrijfskunde wat mij betreft springlevend en gaan wij een 
spannende toekomst tegemoet. 
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Geachte aanwezigen, ik ben aan het eind gekomen van mijn afscheids-
rede, en het is gebruikelijk daaraan een woord van dank toe te voegen. Ik 
sluit me van harte aan bij dit gebruik. Ik heb mij sinds 1968 (als ik mijn 
studieperiode meeneem), dat is 35 jaar, met de TU/e verbonden gevoeld. 
Dat kan alleen maar wanneer men zich er thuis voelt, en dat voel ik mij. 
Herbert Grünwald heeft me eens gezegd dat ik vergroeid was met de 
TU/e.

Ik ben het College van Bestuur als vertegenwoordiger van de TU/e dank-
baar voor het goede werkgeverschap en het in mij gestelde vertrouwen. 
Maar ik ben natuurlijk vooral dankbaar jegens de vele collega’s en 
studenten met wie ik tweederde van mijn werkzame leven heb gedeeld. 
Ik zal niet iedereen kunnen noemen, maar wil een uitzondering maken 
voor enkele collega’s uit de vakgroep waartoe ik heb behoord, waarvan de 
naam eerst BISA was, later I&T, en op de valreep Information Systems. 
Theo Bemelmans heeft de vakgroep opgezet, hij is en blijft degene die 
het fundament heeft gelegd. Hij heeft me ook overgehaald om hier een 
afscheidsrede te houden in vol ornaat, wat ik eerst niet zo nodig vond, 
maar nu eigenlijk wel erg leuk vind. Theo ken ik nu bijna twintig jaar 
als een zeer integer persoon die altijd klaar staat voor wie er op zijn deur 
klopt. Het spijt mij oprecht Theo, dat we slechts enkele jaren fulltime 
samen in de vakgroep hebben gezeten, en dat we daarna beurtelings zijn 
uitgevlogen. Ik verwacht jou en Philomeen over een half jaartje wel een 
keer voor een eerste bezoek in Groningen.
Wil van der Aalst is als vakgroepvoorzitter de drijvende kracht geweest 
van veel vernieuwing en focus. Ik ben blij, Wil, dat jij op deze stoel zit, 
en ik hoop dat jij daar nog even blijft. In de jaren dat ik deeltijd aanwezig 
was, heb ik mij steeds gerespecteerd en welkom geweten. Ik hoop, dat 
dit zo blijft, ook als ik geen TU/e werknemer meer ben. 
Beide collega’s hebben ook goed kunnen begrijpen, waarom ik meende 
een sabbatical bij Baan te moeten nemen, en wij kunnen elkaar op alle 
fronten recht in de ogen kijken. Ik neem de gelegenheid te baat, om ook 
Baan te bedanken voor wat de onderneming en haar stichters voor de 
TU/e hebben gedaan. Wie goed naar mij heeft geluisterd, heeft dat vast 

al eerder in mijn rede opgemerkt. 

Vele andere medewerkers in de faculteit en in de vakgroep hebben recht 
op mijn dank. Ik noem er slechts één: Rob Kusters heeft mij door de 
jaren heen bij de vakgroep altijd met enorme werklust heeft gesteund, 
en bleef daarbij steeds een toonbeeld van bescheidenheid. Ik ben blij 
dat wij samen aan een boek werken en verwacht nog vele jaren verdere 
interactie. 

Ik ben ook echt veel dank verschuldigd aan de verschillende secreta-
resses, en ook hier noem ik er slechts één: Ineke Withagen, sinds lange 
tijd een rots in de branding.

Last but not least: daar op de eerste rij zitten mijn kinderen Casper en 
Dagmar [28] en mijn vrouw Maritza, met wie ik in de christelijke traditie 
ben getrouwd. Ik ben niet met de TU/e vergroeid, maar wel met haar. 
Wanneer ik iets voor de TU/e heb betekend, dan is dat in mijn huwelijk 
geworteld. Ik heb gezegd.
 

Dankbetuiging
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