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2 INTRODUCTIE: SPEELVELD EN ONDERZOEKSTERREIN 
In dit verkennende hoofdstuk worden de ontwikkelingen in 
de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en het ge-
bruik daarvan in organisaties met een paar ruwe lijnen ge-
schetst. Het groeiende belang en de groeiende afhankelijk-
heid van die technologie en de impact daarvan op organisa-
ties wordt aannemelijk gemaakt.  
 De turbulenties in de bedrijvigheid en de ICT-industrie 
stellen tegenwoordig hoge eisen aan de flexibiliteit van de in-
formatievoorziening. Er zijn geen simpele methoden be-
schikbaar om daar gemakkelijk aan tegemoet te komen.  

 
 

2.1 FOCUS: INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 

Met de eeuwwisseling1 al een tiental jaren achter de rug, is ook een periode voorbij 
waarin ‘het terugblikken’ op voorbije ontwikkelingen veelvuldig in de media werd be-
dreven. Maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen werden uitge-
breid en in veel verschillende toonaarden besproken en daarbij werden ook allerlei 
verbanden gelegd om de complexe ICT-beelden in onze achteruitkijkspiegels te ver-
eenvoudigen en te verklaren. Een overzichtelijk, gestileerd beeld vereenvoudigt soms 
het gezelschapsspel van voorspellen. Extrapoleren, hoe dubieus ook bij profetieën, 
verloopt in ieder geval beter als er patronen zichtbaar zijn en het vertrekpunt niet ver-
troebeld is.  

Deze dissertatie zal gaan over (kunnen) vernieuwen en voorspellen, over flexibiliteit in 
rotsvaste en betrouwbare faciliteiten, over onvoorspelbare ontwikkelingen binnen te-
voren vastgestelde grenzen, over funderingsvernieuwing die veelal aan fundamentele 
verandering voorafgaat en over het aanbrengen van structuur die daarmee ontwikke-
lingsrichtingen afdwingt. Het focus is daarbij de informatie- en communicatietechno-
logie, die de afgelopen eeuw tot bloei is gekomen en een ware revolutie teweeg heeft 
gebracht in de maatschappij, in bedrijven en organisaties, in huishoudens en in de per-
soonlijke levenssfeer. Die revolutie is natuurlijk geen autonoom technologieëffect. 
Oorzaak is de toepassing van de technologie, ontstaan door de beelden van de bruik-
baarheid en de verbeelding van de mogelijkheden. Het is niet de glasvezel die afstand 
overbrugt en kleiner maakt, maar de informatieuitwisseling die verspreide, met ICT 
ondersteunde, processen helpt verbinden en afstemmen. Het is ook niet de chiptech-
nologie, maar de combinatie van rekenmodel en rekenkracht die de beoogde synchro-
nisatie tot stand brengt. Het is evenmin de beschikbaarheid van panklare oplossingen, 
wachtend op de juiste technologie, maar de vindingrijkheid die door nieuwe mogelijk-
heden wordt geprikkeld en in allerlei probeersels kan worden beproefd.  

Zoals bij meer technisch-wetenschappelijke ontdekkingen het geval is, zijn er oorlo-
gen nodig geweest om bruikbare technologieën te ontwikkelen en de toepassing ervan 
tot wasdom te brengen: de tweede Wereldoorlog, allerlei regionale oorlogen en vooral 
De Koude Oorlog. De tweede helft van de twintigste eeuw kan stellig dé periode van 
de digitalisering genoemd worden, zoals er eerder periodes waren van mechanisatie, 
industrialisatie en mobiliteit. De basis van geautomatiseerd rekenen en administreren 
is krap vijftig jaar oud en toch kan men in de technische ontwikkelingen al verschillen-
de generaties onderscheiden. De nu beschikbare faciliteiten weerspiegelen dan ook 
een snelle ontwikkelingsgang en, mede daardoor, soms grote constructiecomplexiteit. 

Intussen is er sprake van grote afhankelijkheid van de producten van de informatie- 
en communicatietechnologie en kunnen organisaties en individuen feitelijk niet meer 
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zònder. Die afhankelijkheid moet echter niet overdreven worden – het gaat niet om 
de Vis Vitalis van de alchemisten2 noch om water of zuurstof. Het gaat om een fasci-
nerende technologie die tot in de haarvaten van de maatschappij is doorgedrongen. 
De vraag is niet of die ontwikkeling verder gaat, maar hoe de verdergaande ontwikke-
ling kan worden beheerst en hoe nieuwe en nieuwere voorzieningen met vrucht kun-
nen worden aangewend zonder de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van bestaan-
de, kennelijk belangrijke, voorzieningen aan te tasten. In het verloop van deze disser-
tatie wordt getracht een antwoord op die vraag te geven.  

 
2.2 ONTWIKKELINGEN IN 
 INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-TECHNOLOGIE (ICT) 
2.2.1 DIGITALISERING 

In retrospectief kan men waarnemen dat er verschillende technologieën beschikbaar 
zijn gekomen die nog maar kort geleden afzonderlijk werden behandeld maar nu min 
of meer versmolten beschikbaar zijn. Enkele voorbeelden:  
 kantoortechnologie, in de vorm van tekenautomaten, kopieerapparaten en tekst-

verwerkers; 
 telefonie, met schakelapparatuur, analoge multiplexing-elektronica en spraakkwali-

teitverhogende filters3; 
 computertechnologie, met discrete componenten, digitale schakelingen, speciale 

in- en uitvoerapparaten4; 
 muziektechnologie, met analoge opname- en afspeelmogelijkheden, mengpanelen 

en media. 
Digitale technologie heeft blijkbaar het onderscheid tussen veel technologieën doen 
vervagen en vaak verdwijnen, en is ‘general purpose’ van karakter. Digitalisering 
maakt allerlei bewerkingen eenvoudiger, betrouwbaarder en flexibeler. Een program-
ma, hoe moeilijk soms te maken, kan meestal makkelijker worden veranderd dan spe-
cifieke schakelingen en gespecialiseerde apparaten. Voelers geven signalen die monito-
ring en besturing mogelijk maken, in huishoudens: van combi-ovens; in automobielen: 
van motorwerking, veringkarakteristiek, versnelling; in het verkeer: van stoplichten; in 
de gezondheidszorg: van bloeddrukmeters, pacemakers, echografen en anaesthesie-
apparatuur; in de telecommunicatie: van zaktelefoons tot schakelcentrales; in de grafi-
sche industrie: van kleurpatronen, fotozetmachines; etc.  
 ‘Embedded software’5,6, waarmee de werking van apparaten7 wordt afgedwongen, 
is een succesvol concept dat flexibiliteit binnen bereik brengt. Een steeds groter deel 
van alle softwareproductie is bestemd voor ‘embedded systems’ in uiteenlopende pro-
ducten, zoals internet-routers, Marswagentjes, mobieltjes, robot-grasmaaiers, e.d.8  

In organisaties heeft automatisering repeterend administratief werk versimpeld en ver-
minderd. Bedrijfsleven en overheid zijn in administratieve automatisering ver gevor-
derd. De Nederlandse belastingdienst is, de berichten over automatiseringsproblemen 
bij het uitoefenen van nieuwe taken ten spijt9,10, een sprekend voorbeeld en heeft ver-
geleken met omringende landen een geringe omvang, onder andere door de hoge au-
tomatiseringsgraad.  
 Allerlei kantoorwerk wordt door geautomatiseerde hulpmiddelen vergemakkelijkt, 
heeft door die middelen ook een ander karakter gekregen en is kwantitatiever en com-
municatiever geworden. Directeur en staflid, secretaris en manager – ze gebruiken de-
zelfde faciliteiten en kunnen toch hun eigen specifieke werkzaamheden verrichten. De 
beschikbaarheid van informatie uit de geautomatiseerde primaire processen en de on-
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dersteunende administratieve processen maakt analyse en planning doeltreffender en 
maakt de regelkringen in de organisatie trefzekerder en minder traag. De inzetbaar-
heid van de informatieverwerkende faciliteiten neemt toe, hetgeen katalyserend werkt 
op verdere integratie en nieuwe automatisering.  
 

2.2.2 ONTWIKKELINGEN IN TECHNOLOGIEGEBRUIK 
De eerste rekentoepassingen van computers dienden 
hetzelfde doel als Pascal’s calculator11 uit de 17e eeuw: 
sneller, nauwkeuriger en betrouwbaarder rekenen. Auto-
matisering van bewerkelijke administratieve processen 
volgde, aanvankelijk in het verlengde van op ponskaar-
ten gebaseerde mechanisering, later met modernere me-
dia en meer geïntegreerd. Met die eerste vormen van automatisering werd vooral effi-
ciency-winst geboekt.  
 De domeinen waarin informatietechnologie wordt ingezet zijn intussen sterk in tal 
toegenomen – het gaat niet meer om rekenen of administreren alleen.  
 Signaalverwerking komt in allerlei vormen voor: grafiek, muziek, foto, film. Ana-

loge verwerking wordt zeldzamer, want digitalisering biedt de voordelen van ge-
makkelijke bewerking zonder kwaliteitsverlies en van eenvoudige distributie en re-
productie.  

 De beschikbaarheid van informatie uit (primaire) productieprocessen maakt moni-
toring van productieketens mogelijk, tot over de bedrijfsgrenzen en tot in de 
schappen van de warenhuizen en supermarkten. De regelkringen worden langer 
maar worden sneller ingeregeld. Bevoorrading gaat vlot en er is soms maar voor-
raad voor enkele uren afzet – winkeldochters hoeven er niet meer te zijn. 

 Bezit van ‘elektronische butlers’ is algemeen geworden. De dichtheid van PC’s in 
organisaties is van alle europese landen in Nederland het hoogst, voor huishou-
dens geldt hetzelfde. Intranetten12 zijn gemeengoed en internetaansluitingen even-
eens. Artsen, fysiotherapeuten, apothekers, tandartsen – bijna iedere beroepsgroep 
in de gezondheidszorg beschikt over apparatuur die administratief werk wegneemt, 
specifieke taken ondersteunt en de uitwisseling van medische, farmaceutische en 
financiële informatie binnen de gezondheidszorg faciliteert. 

 De enorme verbreiding van internetbeschikbaarheid en de, eveneens enorme, uit-
breiding in internettoepassingen veroorzaken netwerkeffecten die door technologi-
sche verbeteringen en vernieuwingen verder worden aangejaagd. Er is nauwelijks 
een overzichtelijke samenvatting van soorten internetgebruik te geven!13 Verkeers-
informatie, (eigen) filmpjes en foto’s, kookrecepten, encyclopedieën14, nieuws, be-
drijfspromoties, CV’s, familiefoto’s, bioskoopprogrammering, politiek, etc. 

 Online games zijn de puzzel- en treintjesindustrie ontstegen en genereren indruk-
wekkende cash flows15; de daarbij ontwikkelde programmeringshulpmiddelen, sys-
teemarchitecturen en daaruit voortkomende specialisaties jagen ICT-ontwikkelin-
gen op andere terreinen aan. 

 Communicatie – een levensbehoefte – heeft met GSM’s, die steeds meer functies 
krijgen, en PDA’s veel ondersteuning gekregen. eMail kan nu overal worden afge-
handeld, internet overal worden gebruikt. 

Zoals in andere transportsystemen, kunnen voorzieningen waarmee informatie wordt 
uitgewisseld niet werken zonder transportstandaarden16. Zinvolle informatieuitwisse-
ling vergt eveneens afspraken, over formaten, coderingen, waarden en waardebereik, 
en over betekenis. Dit geldt zowel voor uitwisseling tussen organisaties als daarbin-
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nen. Het is de prijs die voor integratie moet worden betaald: het alternatief heet ‘Ba-
bylonische spraakverwarring’ en ‘versnippering’. Het is overigens een prijs die men in 
de regel graag betaalt – het alternatief is isolatie en suboptimalisatie. De populariteit 
van geïntegreerde pakketsoftware indiceert de waarde van (kunnen) koppelen en inte-
greren17. De populariteit van gïntegreerde kantoorfaciliteiten onderstreept dat even-
eens, in allerlei vormen van spraak/dataintegratie18. 

De toepassingen worden hoogwaardiger en verstrekkender. Eén van de factoren die 
een rol speelt is de fundering die gevormd wordt door computerplatformen en -net-
werken, betrouwbare en gestandaardiseerde interfaces en signaalcoderingen, ‘de facto’ 
gestandaardiseerde dataformaten19 en bijbehorende, uniform werkende, programma-
tuur20. Allerlei effecten hebben de verbreiding van toepassingen en de verspreiding 
van faciliteiten aangewakkerd. De beschikbaarheid van een verbindingsnet voor tele-
fonie heeft computercommunicatie tegen lage instapkosten mogelijk gemaakt; na en-
kele decennia ‘meeliften’ is nu het gebruik voor dataverkeer groter dan voor spraak-
verkeer21. De ontwikkeling van mainframe naar mini- en microcomputer heeft auto-
matische verwerking van tekst en data tot ‘commodity’ gemaakt; daarna heeft de voor 
gebruiksgemak ontwikkelde grafische interactie niet tot verwennerij geleid maar nieu-
we generaties krachtige programmatuur binnen bereik van velen gebracht. Het inter-
net brengt in de vorm van de ‘browser’ een veelzijdig kijkglas dat eenvoudig te bedie-
nen is, complexe functies vrijwel volledig afschermt en tijdens gebruik – “in flight” – 
uitbreidbaar is met specifieke functies22,23. Het gebruik neemt toe, de aantrekkelijkheid 
voor aanbieders wordt daarmee groter en het groeiende aanbod trekt gebruikers aan. 
Dit heeft het standaardiserend effect van een ‘commodity’. Er is inmiddels een plat-
form ontstaan dat een solide vertrekpunt vormt voor nieuwe gebruiksmogelijkheden.  
In de kantoren van bedrijven en overheden is het gebruik van computers niet (meer) 
beperkt tot specifieke, organisatiegebonden functies. Allerlei min of meer generieke 
toepassingen zijn in gebruik, van tekstverwerking tot documentonsluiting, van reken-
bladen tot complexe planningsmodellen, van presentaties tot verkoopcampagnepro-
grammatuur. Eenvoudige toepassingen, zoals geconcentreerd documentenbeheer, en 
ingewikkelde transactionele toepassingen, zoals boekingen in elektronische agenda’s 
met gedifferentieerde autorisatieregelingen, kan men in kantoornetwerken onder de 
noemer ‘kantoorautomatisering’ aantreffen. ‘Groupware’ ondersteunt communicatie, 
coördinatie en coöperatie24, met behulp van programmatuur op werkplek- en op net-
werkmachinerie. De basis van ‘groupware’ is de ‘de facto’ standaardisatie van bestu-
ringssystemen, netwerkprotocollen, bestandstructuren en gebruikersinterfaces, waar-
door met relatief weinig inspanning veel extra functies kunnen worden toegevoegd 
aan de basisuitrusting van veel machines.  
 

2.2.3 KENMERKEN VAN DE TOENEMENDE ICT-INZET 

In de automatisering – de toepassing van digitale informatie- en communicatietech-
nologie – is een aantal perioden25 te onderscheiden. Men kan langs verschillende ont-
wikkelingslijnen allerlei aspecten van de technologie en van het technologiegebruik 
beschouwen, bijvoorbeeld: miniaturisatie, processortechnologie, computerinzet of op-
slagmethode, maar deze aspecten beïnvloeden ook elkaar, hangen samen en typeren 
aldus een periode. Zo is er samenhang tussen mainframes, batchgewijze inzet en op-
slag in bestanden, tussen minicomputers, instrumentatie en time-sharing of tussen 
PC’s, tekstverwerking en documentbeheer.  
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Een duidelijke ontwikkeling is in kantoorautomatisering waar te nemen. Aanvankelijk 
werden typewriters vervangen door elektronische apparaten-met-geheugen om het 
tijdrovende en ingewikkelde correctieproces te ondersteunen. Daarna kwamen oplos-
singen voor de ‘typekamer’ op de markt26, gebaseerd op minicomputertechnologie en 
voorzien van speciale programmatuur voor tekstverwerking en documentbeheer. La-
ter was de komst van de PC de nekslag voor specifieke kantoormachinerie; ‘general 
purpose’ toepassingen en apparaten “wonnen” het van specifieke en het kantoorau-
tomatiseringsvraagstuk werd met lokale netwerken-plus-PC’s opgelost. Inbedding in 
grotere beheersstructuren, bijvoorbeeld van algemeen documentbeheer, volgde.  
 Parallel aan deze ontwikkeling is technologie-integratie in het kantoor waar te ne-
men. Specifieke afdrukapparatuur is verdwenen, aparte terminals en PC-achtige ‘speci-
als’ zijn in onbruik geraakt27, faxapparatuur is geïntegreerd met scanners en printers, 
en programmatuur voor tekstverwerking en documentbeheer behoren nu tot de alge-
meen beschikbare uitrusting. Ook de telefoniezijde van het technologiespectrum ont-
wikkelt zich in de richting van algemene(re) apparatuur en programmatuur, zoals 
zichtbaar wordt in de inrichting van helpdesks en van andere telefoniediensten28 en in 
de beschikbaarheid van allerlei al dan niet mobiele hybride apparaten.  

Er is voor de inzet van digitale informatie- en communicatietechnologie niet zoiets als 
één taxonomie van toepassingen. Afhankelijk van het doel en het onderscheidend as-
pect kunnen die toepassingen op verschillende manieren in kaart worden gebracht en 
geordend. Om die verscheidenheid in het toepassingenscala te onderstrepen, volgen 
hieronder voorbeelden van verschillende invalshoeken. 

 Venkatraman29 onderscheidt toepassingen op basis van hun invloed op de or-
ganisatie. In een latere publicatie nuanceert hij dat beeld maar handhaaft hij 
zijn vijfdelig onderscheid: lokale exploitatie, interne integratie, ‘business pro-
cess redesign’, ‘business network redesign’ en ‘business scope redefinition’. 

 Thach enWoodman30 onderscheiden vier toepassingstypen op grond van hun 
actieradius in de organisatie: individuele toepassingen, groepstoepassingen, or-
ganisatiebreed en wereldwijd werkende toepassingen.   

 Farbey, Land en Targett31 geven een indeling gelet op de ‘opbrengst’ voor de 
organisatie en geven daarbij aan dat hoe complexer en risicovoller een applica-
tie en hoe moeilijker de justificatie is, des te groter de potentiële baten zijn. 

 Van Reeken32 volgt ongeveer eenzelfde lijn in zijn typologie van applicaties 
vanuit managementperspectief, waarin met name de investeringsintentie als 
criterium wordt gehanteerd. 

 Jordan en Tricker33 delen toepassingen in op basis van hun voorkomen in or-
ganisaties, geordend naar Mintzberg’s typologie. Leifer34 geeft een taxonomie 
van informatiesystemen 
op basis van de overeen-
komsten (‘natural match-
es’) met die typologie. 

 Abcouwer en Truijens35 
onderscheiden drie typen 
functies (specifieke, gene-
rieke en basisfuncties) ge-
let op het informatieplan-
ningsvraagstuk. 

 Ward, Griffiths en Whit-
more stellen op grond van 
organisatieambitie ’n vier-
deling van de applicatieportfolio voor bij een informatieplanningsaanpak (zie 
fig. 2.2.3a).  
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 O’Brien36 deelt informatiesystemen naar hun functie in en onderscheidt ope-
rationele en managementondersteunende systemen:  
– operationele systemen zijn transactieverwerkende systemen, procesbestu-

ringssystemen en systemen voor samenwerking; 
– managementondersteunende systemen zijn managementinformatiesyste-

men, beslissingsondersteunende systemen en beleidsinformatiesystemen;  
– in de categorie ‘overige’ worden door hem genoemd: expertsystemen, eind-

gebruikerssystemen en strategische informatiesystemen. 
 Verrijn Stuart37 onderscheidt vier systeemaspecten om de meest geschikte 

vorm van ondersteuning te bepalen: tijdschaal, omvang, doeltreffendheid en 
uitvoerbaarheid. Hij is een van de eersten die categoriseert met het oog op 
constructie-eisen en bouwbaarheid. 

 Andreu, Ricart en Valor38 delen de (toekomstige) applicaties in naar de plaats 
van de bijdrage in de ‘value chain’ van de betreffende industrietak. 

 Wigand, Picot en Reichwald39 onderscheiden een viertal systeemcategorieën:  
– kwantitatief georiënteerde operationele systemen;  
– accounting systemen;  
– analyse-, rapportage- en controlsystemen, en  
– plannings- en beslissingsondersteunende systemen.  
Daarnaast beschrijven zij  
– interorganisatiesystemen, nader onderverdeeld in administratieve systemen, 

orderbehandelingssystemen, marketing & sales systemen en systemen voor 
productontwikkeling.  

Hun systeemcategorisering begint overigens bij een onderverdeling van bedrij-
ven volgens (economische) macrostructuren en organisatiestructuur. 

 Choudry40 zoomt in op die interorganisationele systemen, komt tot drie ver-
schillende typen en licht die toe met een casus. 

 Earl41 noemt bij het opstellen van een IT-strategie een overzicht van de be-
staande en geplande systemen een belangrijk element van de architectuur “... 
omdat organisaties een kaart of blauwdruk nodig hebben aan de hand waarvan zij zowel de 
ontwikkelingen ervan kunnen plannen als kunnen anticiperen op de eisen die gesteld worden 
op het gebied van de computerisering, de communicatiemiddelen en de gegevens.” Hij 
maakt onderscheid in mutatieverwerking, beslissingsondersteuning, professio-
nele ondersteuning, fysieke automatisering en externe producten. 

 Om investeringen in informatiesystemen te kunnen evalueren en prioriteren 
onderscheidt Ward42 een viertal categorieën in de applicatieportfolio: kansrij-
ke, strategische, belangrijke operationele en ondersteunende systemen. 

 Van der Sanden en Sturm43 onderscheiden (in de systeemarchitectuur) gege-
vensbeheersystemen en toepassingssystemen – in deze laatste categorie wor-
den dan componenten of modulen onderscheiden die gegevens selecteren en 
representeren danwel modificeren. De auteurs spreken niet meer van toepas-
singen of applicaties maar van services. Het applicatiebegrip is verlaten om de 
genericiteit van de voorzieningen en de flexibiliteit daarvan te kunnen duiden. 

 Boynton en Victor44 onderscheiden systemen aan de hand van hun bijdrage 
aan de flexibiliteit van de informatievoorziening.  

 Prahalad en Krishnan45 onderscheiden drie systeemdomeinen – stabiele, dy-
namische en evoluerende – op grond van kwaliteitsaspecten die flexibiliteit en 
innovatief vermogen (‘evolvability’) indiceren. Zij merken op dat ERP-systemen 
de flexibiliteit kunnen inperken als het geïmplementeerde business-model niet 
aansluit(!) 

De niet-limitatieve opsomming hierboven geeft vooral classificaties op basis van orga-
nisatiestructuur, functioneel domein (op organisatieniveau), invloed op de organisatie, 
resultaat voor de organisatie, mate/wijze van ondersteuning, (middel)lange termijn-ef-
fecten, planning, ontwerp, etc. Afhankelijk van de invalshoek46 wordt een aantal appli-
catiecategorieën beschreven en die beschrijving is praktisch tot zeer conceptueel. De 
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gemeenschappelijke noemer is dat het steeds om beelden van het bedrijfsvoeringsdo-
mein gaat, waarin de nadruk ligt op formele, transactie-georiënteerde of op besturing 
gerichte automatiseringsondersteuning. Het beeld van toepassingen van informatie- 
en communicatietechnologie is dus kaleidoskopisch én beperkt.  

Daar is het wat toepassingen betreft 
natuurlijk niet mee gedaan. Er zijn 
vormen van ondersteuning die de 
status van de organisatie níet wijzi-
gen, níet gericht zijn op transacties 
die geregistreerd moeten worden en 
evenmin aan accountantscontrole 
onderworpen worden. Het betreft de 
informele processen, waarin (be-
drijfs)gegevens worden geanalyseerd 
en waarin kennis omtrent de activi-
teiten wordt opgebouwd, waarin eigen  gegevens en externe worden vergeleken en 
waarin met formele gegevens scenario’s worden uitgewerkt47 (fig. 2.2.3b). De onder-
steuning komt dan eerder neer op beschikbaarheid van algemeen toepasbare analyse- 
en presentatiefaciliteiten dan op specifieke, op bepaalde taken toegesneden hulpmid-
delen. (Men noemde dit wel ‘end-user computing’48.) 

 Prakken49 honoreert de informele informatieverwerkende processen enigszins 
en komt op grond van een driedeling in de organisatie-activiteiten ook tot een 
driedeling van informatiesystemen:  
– voor gestructureerde activiteiten: gestructureerde beslissingssystemen, transactie-

verwerkende systemen, Electronic Data Interchange; 
– voor semi-gestructureerde activiteiten: beslissingsondersteunende, management-

informatie- en ‘idea processing’-systemen;  
– voor ongestructureerde activiteiten: topinformatiesystemen, strategische infor-

matiesystemen, ‘idea processing’ systemen;  
– in aanvulling hierop noemt Prakken nog: database systemen, documentaire 

informatiesystemen, kennissystemen en groepsinformatiesystemen. 
 DeLone en McLean50 

hebben, bijna twee decen-
nia geleden, voor systeem-
succes een model ontwik-
keld (zie 2.2.3c) dat kwa-
liteit, gebruik en apprecia-
tie onderscheidt en de im-
pact op de individuele me-
dewerker en op de organi-
satie-als-geheel in rekening 
brengt. Ze baseren zich op een groot aantal gevalstudies met typologieën en 
bevindingen van andere auteurs. Hoewel het vooral om criteria voor systeem-
succes gaat, kan aan hun model een systeemtypologie worden ontleend, om-
dat het verwijst naar concrete voordelen van het systeemgebruik, zoals kos-
tenbesparing, verkoopgroei, tijdwinst e.d. Het model mist echter de ‘informele 
processen’ en ‘communicatieprocessen’, eenvoudig omdat de voordelen daar-
van niet gescoord kunnen worden51. Ook hun 10 jaar later bijgesteld model52 
voorziet hier niet in. 

De conclusie dringt zich op dat niet-formele, inspiratie- en communicatiebevorderen-
de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie niet systematisch aan-
dacht krijgen. Maar ze bestaan wel degelijk! Marketing- en CRM-ondersteunende syste-
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men, mono- en multi-channelvoorzieningen, catalogus- of étalagesystemen en bestel-
systemen worden vaak afzonderlijk genoemd. Zo ook geografische informatiesyste-
men, strategische informatiesystemen, kennissystemen, e-governance systemen, pro-
jectmanagement systemen, sociale systemen, B2B-systemen, etc. Het betreft dan ech-
ter niet het resultaat van een categorisering of een taxonomie van toepassingen maar 
een (kernachtige) soortspecificatie. 
 
VERANDERINGEN EN VERSCHEIDENHEID 

De verscheidenheid aan invalshoeken illustreert dat de informatievoorziening veelal 
uit een groot aantal applicaties53 bestaat en maakt duidelijk dat de verscheidenheid aan 
toepassingen toeneemt. Het gaat blijkbaar niet alleen om het elimineren van klerken-
werk en het uitvoeren van rekenwerk maar ook om toepassingen die de werkorgani-
satie beïnvloeden, die de relaties tussen bedrijven (kunnen) wijzigen, die de relaties 
met de klantenkring onderhouden en die een strategische uitwerking hebben. Daaruit 
volgt dat er niet één type gebruiker van informatie- en communicatietechnologie is – 
overigens een ‘open deur’ omdat iedereen weet dat blauwe én witte boorden, mede-
werkers in front- én backoffice, klanten én co-producenten, in primaire én ondersteu-
nende activiteiten, in de leiding én ‘op de werkvloer’ zijn toegerust om ICT-toepassin-
gen te gebruiken.  

Maes54 heeft aan het begin van het vorige decennium55 de evolutie in informatietech-
nologie gekenschetst (zie tab. 2.2.3d). Een soortgelijke retrospectie voor automatise-
ring is van Tesler56. Vincent Cerf, de ‘vader van Internet’, heeft een decennium-geo-
riënteerd perspectief57 over netwerken gegeven.  
 De betekenis van Maes’ tabel (aangevuld met een indicatie van nieuwere ontwikke-
lingen) moet goed worden verstaan: het is niet zo dat een bepaalde technologie ver-
vanger is van die van een vorige generatie uit een eerder decennium. In de informatie-
huishouding van moderne organisaties komen laptops voor én PC’s én minicomputers 
(nu: servers of serverclusters genoemd) én mainframes. Programma’s functioneren in 
een netwerk, zijn misschien zelfs ‘Browser-based’ maar er vindt (elders in de configu-
ratie) ook time-sharing plaats terwijl batchverwerking nog steeds bestaat. Dat betekent 
dat er verschillende technologiegeneraties naast elkaar ‘aan boord’ zijn, tegelijkertijd 
moeten functioneren en dus moeten samenwerken. De informatievoorziening is daar-
door een complexe samenstelling van allerlei technologieën, techniekstijlen en techni-
sche producten.  
Maar er is niet alleen een groeiend aantal technologieën in bedrijf, er zijn in de ver-
schillende automatiseringstijdperken ook allerlei toepassingen voortgebracht die nog 
immer in bedrijf zijn, onderdeel zijn van de informatievoorziening en zonder uitzon-
dering in samenhang moeten functioneren58. De oriëntatie – de komaf – van die toe-
passingen en het beoogde nut verschillen vaak: toepassingen die in een bepaalde le-
vensfase van de organisatie efficiency-winst hebben gebracht moeten bijvoorbeeld 
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functioneren naast toepassingen die een interorganisatorisch doel dienen, en toepas-
singen die een beperkte actieradius hebben moeten in de pas blijven met geïntegreerde 
programmapakketten59 – dat maakt het niet makkelijker. Maes heeft deze verscheiden-
heid aan informatiesystemen eveneens decenniumgewijs geschetst (zie tab. 2.2.3e). 
De variëteit aan toepassingen werpt een veelkleurig licht op de informatievoorziening. 
De spreiding van de technische voorzieningen komt daar nog bij60. Niet alleen de ge-

bruikers maar ook de actieve componenten van de informatievoorziening zijn “all 
over the place”. Daarmee is een extra complicatie in het besturen van de informatie-
voorziening benoemd61. De moeite die gedaan moet worden om beschikbaarheid van 
de voorzieningen te garanderen neemt toe met de vermenigvuldiging en spreiding van 
de samenstellende onderdelen en met de connectiviteitseisen die dat meebrengt62.  
Het overall-beeld is: méér – méér gebruikers, méér voorzieningen, méér distributie, 
méér technologiegeneraties en daarom een complexere informatievoorziening. 
 

2.3 GROEIEND BELANG,  
 GROEIENDE AFHANKELIJKHEID, GROEIENDE KOSTEN 

Men kan langs verschillende lijnen de ontwikke-
lingen in de inzet van informatie- en communica-
tietechnologie binnen organisaties beschouwen. 
Om enige nuancering aan te kunnen brengen 
worden eerst, in evenzovele paragrafen, vijf ver-
schillende perspectieven onderzocht die op orga-
nisatieniveau onderscheiden kunnen worden (zie 
fig. 2.3a). 
 Die organisatiegerichte perspectieven doen (mede door de literatuurverwijzingen) 
wellicht gedateerd aan. Achterliggende oorzaak daarvan lijkt vooral de afbakening te 
zijn, omdat sprake is van een benadering die vooral bínnen organisaties opgaat. Maar 
‘de organisatie’, en vooral: ‘de onderneming’, is 
niet meer allesbepalend.  
 Men is genoodzaakt ook andere perspectieven 
te hanteren: veel ontwikkelingen moeten door 
een internetbril gekeken worden, veel mogelijk-
heden komen juist door de automatiseringsgraad 
van business-partners binnen bereik en veel heeft 
te maken met volwassenwording van de bedrijfs-
tak. Inmiddels is een grote verscheidenheid aan interorganisationele toepassingen in 
zwang gekomen, spelen ICT-ontwikkelingen zich op wereldschaal af en is ook een 



2– INTRODUCTIE: SPEELVELD EN ONDERZOEKSTERREIN  
 

 
 
 – 27 – 

 
 

volwassen dienstverleningsindustrie ontstaan. Daarom zijn twee perspectieven aan het 
overzicht (in fig. 2.3a) toegevoegd. In termen van het Amsterdamse negenvlak63: de 
ICT-invloeden (op de informatiehuishouding) waarbij een organisatie zelf de bepalen-
de partij is, zijn gevolg van architectuurkeuzen en van de ‘installed base’ aan applica-
tieve en technische voorzieningen. Andere invloeden zijn vooral het gevolg van trends 
op bedrijfstak-, nationaal en globaal niveau (zie fig. 2.3b). 
Het is overigens goed zich bij alle onderscheiden categorieën te realiseren dat er spra-
ke is van allerlei invloeden op de onderdelen van de informatiehuishouding. Het gaat 
dus niet om onwrikbare indelingen: “Because IT artifacts are designed, constructed, and 
used by people, they are shaped by the interests, values, and assumptions of a wide variety of 
communities of developers, investors, users, etc.”64 Dat is een continu proces. 
 

2.3.1 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF: WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID 

De ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie en de toenemende in-
zet van die technologie maakt de afhankelijkheid ervan groter. Dit effect is op allerlei 
niveaus zichtbaar en speelt in vrijwel alle sectoren65. In Nederland66 zijn enige miljoe-
nen PC’s in gebruik. Vrijwel alle organisaties, groot én klein, beschikken tegenwoordig 
over interne netwerken67 en externe koppelingen aan het internet68. Earl69 heeft overi-
gens al anderhalf decennium geleden geschreven dat ICT voor veel organisaties van 
cruciaal belang is en gaf daar ook voorbeelden van ICT-inzet als strategisch wapen bij.  
In de niet-primaire functies van organisaties, zoals de financiële functie en de perso-
neelsfunctie, is de automatisering van administraties70 het eerste resultaat van compu-
terinzet geweest. Ook in allerlei productieprocessen71 is automatisering doorgedron-
gen. In groter verband zijn die processen ingebed in logistieke systemen72 die produc-
tieplanning en -uitvoering voor hun rekening nemen, materiaalstromen regelen en ma-
chinebezetting en -onderhoud besturen. In kantoorprocessen, die moeilijker te struc-
turen zijn en dus lastiger te automatiseren73, is automatisering evenmin weg te denken.  
 Er is een nieuwe categorie processen als onderwerp van automatisering in zwang 
geraakt: marketing, verkoop en dienstverlening worden steeds meer via het internet 
uitgevoerd74 en zeker voor digitale producten is die werkwijze dominant geworden.  
 De voordelen van automatiseren zijn niet slechts het sneller of beter uitvoeren van 
handwerk of verbetering van de kwaliteit in routinewerk; ook de besturing van werk-
processen wordt ondersteund met automatiseringsmiddelen. Onder de noemer coör-
dinatie kan daarom een aantal 
applicatietypen75 voor plan-
ning, monitoring en ‘control’ 
worden geschaard.  
De hier beschreven voorbeel-
den kunnen enigszins syste-
matisch gerangschikt worden 
en daartoe kan de waardeke-
ten van Porter en Millar76 (zie 
fig. 2.3.1a) worden gebruikt. 
Die brengt die activiteiten van een bedrijf globaal in beeld die tot een positieve marge 
tussen kosten en opbrengsten kunnen leiden. Er is onderscheid gemaakt in primaire 
en ondersteunende activiteiten; vervolgens leidt nader onderscheid tot een vijfdeling 
in de primaire en een vierdeling in de ondersteunende activiteiten. De activiteiten in 
het model zijn gekoppeld: ze beïnvloeden elkaar onderling en presteren in samenhang. 
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 Op vier manieren kunnen automatiseringstoepassingen bijdragen aan de waardeke-
ten van bedrijfsactiviteiten77 (zie 2.3.1b): 
1. concrete taken automatiseren 
2. koppelen van geautomatiseerde processen 
3. ondersteuning van waarde-activiteiten 
4. optimaliseren en coördineren van activiteiten. 
Aan deze vierdeling van Earl ligt een eenvoudig model ten grondslag, dat zowel direc-
te inzet en systeeminzet onderscheidt als de inzet voor waarde-activiteiten zèlf en de 
inzet voor coördinatie van waarde-activiteiten. Deze 
laatste categorie ICT-toepassingen is sterk gegroeid78. 
Het is duidelijk dat niet alleen de (directe of indi-
recte) automatisering van op zichzelf staande proces-
sen in zwang is geraakt, maar ook de onderlinge af-
stemming van die (al dan niet geautomatiseerde) pro-
cessen en hun integratie79. Daarmee wordt een meer-
voudige afhankelijkheid van automatisering zicht-
baar: in de processen én in de procesketens.  
 Een dergelijke afhankelijkheid bestaat niet alleen 
in industriële bedrijven maar ook in de dienstensector80, waar aanvankelijk op taakef-
ficiency gerichte, losstaande (kantoor-)automatiseringsvoorzieningen zijn geëvolueerd 
tot een geïntegreerde faciliteit voor besturing en ondersteuning. Naast de afhankelijk-
heid op uitvoerende en besturende organisatieniveaus is er natuurlijk de afhanke-
lijkheid op technologisch niveau: gecoördineerde besturing door systemen en infor-
matie-uitwisseling tussen systemen vergt homogeniteit van de technische middelen die 
worden ingezet.  

Zowel applicatief als technisch is de afhankelijkheid van informatie- en communicatie-
technologie dus toegenomen. Die afhankelijkheid vindt zijn oorzaak in voortschrij-
dende ondersteuning van processen en van groeiende inzet ten behoeve van coördina-
tie van procesketens81. Dit heeft er in geresulteerd dat vele organisaties zó afhankelijk 
van ICT(-toepassingen82) geworden zijn dat het stilaan ondenkbaar is dat ze zònder 
zouden kunnen. Organisaties zijn ‘ICT-based’ geworden. Met andere woorden: er is 
geen weg meer terug, er is geen andere werkelijkheid dan mèt informatie- en commu-
nicatietechnologie.  
 

2.3.2 FINANCIEEL-ECONOMISCH PERSPECTIEF 

Organisaties kunnen voordeel hebben van hun inzet van ICT. Het (eigen)aardige is dat 
naarmate méér gebruik van informatie- en communicatietechnologie gemaakt wordt, 
het moeilijker is de waarde van extra inzet zichtbaar te maken en de kosten van die in-
zet te justificeren83. In enkele streken wordt hieronder de automatiseringsontwikkeling 
in economisch en organisatorisch perspectief geschetst om te illustreren dat in ‘ICT-
based’ organisaties de inzet van ICT meestal niet meer op zichzelf kan worden be-
schouwd84 en dat de waarde van die inzet85 dan ook niet altijd gemakkelijk is vast te 
stellen.  
 De justificatie van de eerste automatiseringstoepassingen berustten op efficiency-

voordelen, die in primaire en ondersteunende activiteiten konden worden geboekt 
met substitutie van ‘routine-handwerk’ door computerwerk. Dit betrof arbeidbe-
sparende toepassingen ‘in de fabriek’ 86 en ‘op kantoor’ 87. Efficiencyvoordelen zijn 
min of meer eenvoudig in kosten/baten-analyses uit te drukken omdat het meestal 
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om de schaalgroottevoordelen gaat die in een gestandaardiseerde omgeving kun-
nen worden geboekt. 

 De tweede automatiseringsgolf heeft effectiviteitsvoordelen gebracht, met name 
door ondersteuning van marketing- en verkoopprocessen88 en van de manage-
mentcontrol-cyclus. Effectiviteitsvoordelen brengen kwaliteitsvoordelen en vergen 
méér dan alleen maar automatiseringsmaatregelen89 – daarom is de bijdrage aan de 
organisatie minder eenvoudig vast te stellen. De economies-of-scope worden ge-
boekt door doelgerichter handelen (omdat de juiste informatie voorhanden is) en 
door verbetering in de coördinatie90.  

 De derde automatiseringsgolf brengt, zo melden literatuurbronnen91, strategische 
voordelen door innovatie. Volgens enkele veelbesproken (en ‘uitgemolken’) voor-
beelden92 betreft het toepassingen die concurrentievoordeel geven.  

Deze driedeling in automatiseringswinst is mede ontleend aan het model van Hammer 
en Mangurian93, gepresenteerd in het veelvuldig geciteerde artikel: ‘the changing value 
of communications technology’ (zie fig. 2.3.2a). In dit model wordt naast de bij com-
municatie- en netwerkvoorzieningen veelvuldig genoemde voordelen van het slechten 
van tijd- en plaatsverschillen het voordeel van relatieverbetering genoemd: betere co-
ordinatie, betere uitwisseling van informatie en kennis en ook beter onderhoud van de 
relaties met klanten.  
 Het kunnen boeken van 
tijdwinst wordt in het model 
wellicht te karig geïndiceerd. 
De kosten van inzet van in-
formatie- en communicatie-
technologie zijn immers niet 
alleen terug te brengen tot fi-
nanciële middelen. Als ande-
re (schaarse) middelen bij de 
waarde/impact-matrix worden betrokken, blijkt ook betere benutting van beschikbare 
kennis en het besparen op (doorloop)tijd van waarde. Bekende auteurs, zoals Keen94 
en Stalk95, hebben hier al betrekkelijk lang geleden belangrijke publicaties aan gewijd. 
De invalshoek ‘tijd’ wordt inmiddels als strategische factor96 beschouwd en Peters97 
ziet het zelfs als dé strategische factor. In dat licht bezien zal de impact van ICT-inzet 
natuurlijk verstrekkender zijn dan kostenbesparing of coördinatiekracht.  
 Overigens blijkt uit recent onderzoek98 dat bij de ICT-inzet zowel bestuurlijke als 
management-inspanningen vereist zijn om de bedrijfsprestaties te verbeteren. Het ver-
mogen van ICT komt níet vanzelf ‘op de weg’. 
 
VOOR- EN NADELEN 

De keerzijde van elke verhandeling over de mogelijke waarde van informatie- en com-
municatietechnologie is de groeiende last die de huishouding van technologie, toepas-
singen en specialisten meebrengt. Er zijn kansen én kosten. En die kosten groeien99 
terwijl het zicht op opbrengsten afneemt. Investeringen in ICT nemen onder concur-
rentiedruk toe (tot wel 50% van alle investeringen) en ook exploitatielasten stijgen100. 
De bijdrage van de informatievoorziening – losjes geformuleerd: het geheel aan tech-
nische faciliteiten, toepassingen plus databases, en ICT-professionals – aan het be-
drijfsresultaat is dan ook een onderwerp van belang. Die bijdrage hangt blijkbaar sterk 
samen met de kwaliteit101 van de toepassingen waar de organisatie zich van bedient en 
de mate van participatie bij het tot stand komen van die toepassingen.  
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De voordelen die de inzet van informatie- en communicatietechnologie brengt, wor-
den moeilijker concreet te waarderen naarmate die inzet verstrekkender is. Optimali-
saties in het tijdsdomein zijn bijvoorbeeld niet eenvoudig en eenduidig in geld uit te 
drukken en van innovatieve opties is op voorhand evenmin gemakkelijk de waarde te 
bepalen. De kwaliteit van de toepassingen bepaalt in belangrijke mate het nut.  
 

2.3.3 ORGANISATORISCH PERSPECTIEF 

Organisaties veranderen omwille van automatisering102 en organisaties veranderen ook 
door automatisering. Het werk verandert, taken en rollen van medewerkers wijzigen, 
en planning en besturing vergen andere inzichten en andere managementvaardighe-
den. Informatie- en communicatietechnologie speelt een rol in allerlei processen waar-
onder managementprocessen103, die niet alleen welomschreven en samenhangende ac-
tiviteiten, maar ook inconsistente en incoherente activiteiten moeten besturen. ICT fa-
ciliteert én roept nieuwe vragen op. 

Victor, Pine en Boynton104 hebben de invloed op de 
organisatie van product- en procesverbeteringen, 
door toepassing van ICT gerealiseerd, naar de aard 
van de inzet en de aard van de impact gedifferenti-
eerd (zie 2.3.3a). Taakgericht uit handen nemen van 
activiteiten door volledige automatisering105 heeft een 
andere invloed op organisaties dan relatiegerichte. 
ondersteunende automatisering106. De invloed op 
een organisatie kan dus zowel betrekking hebben op 
taken, rollen en werkwijzen van medewerkers en bestuurders van de organisatie als op 
de structuur. Veel gehoorde invloed in dit verband is de verplatting107 van organisaties 
door het elimineren van managementlagen.  

Verschillende door ICT mogelijk geworden vormen van werkinrichting spreken tot de 
verbeelding. Kantoren waarin een eeuw lang niets fundamenteels veranderd is, wor-
den een plaats waar wordt geëxperimenteerd met technologie, werkplek en status108. 
Er ontstaan zelfs andere organisatievormen109, gebaseerd op nieuwe structuren, nieu-
we besturingsvormen en nieuwe relaties met de omgeving. Men spreekt van net-
werkorganisaties en van virtuele organisaties110. De veranderingen betreffen niet alleen 
‘het geraamte’ en ‘de fysiologie’ van organisaties maar ook de grenzen van die organi-
saties en de relaties met andere organisaties, in de industrietak, in de markt, in de 
maatschappij. De traditionele organisatiegrenzen – inkoop, verkoop en ‘afrekenen bij 
de poort’ – zijn vervaagd en zijn ‘meer permeabel’ geworden111. Het lijkt erop dat er 
nieuwe wetmatigheden zijn waarin ICT een belangrijke rol speelt en waardoor bestuur, 
structuur en cultuur van organisaties ingrijpend kunnen worden beïnvloed en zelfs ge-
transformeerd112. De ‘IT-based’ organisatie ziet er anders uit , steekt anders in elkaar 
en functioneert anders.  
 

2.3.4 MANAGEMENTPERSPECTIEVEN 

De afhankelijkheid van ICT is in veel organisaties, met name in informatie-intensieve 
organisaties, een feit. Taken, processen en procesketens worden dankzij ICT efficiën-
ter uitgevoerd en de beheersing van primaire en ondersteunende activiteiten kan door 
informatieverbetering effectiever plaatsvinden. Uitgaande van een spilfunctie voor 
ICT ontwerpt men nieuwe werkwijzen en creëert men proces- en productinnovaties113. 
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Het management van organisaties – meestal niet ICT-georiënteerd – heeft hier dus een 
hele kluif aan. Uit de voorgaande alinea’s kunnen verschillende managementvraag-
stukken gedestilleerd worden, zoals: 
 wat houdt technologie-afhankelijkheid in termen van kansen en bedreigingen in? 
 kan de organisatie voldoende kansen creëren en de vereiste kennis mobiliseren? 
 sluiten organisatie en bestaande en voorgenomen toepassingen op elkaar aan? 
 hoe effectief is de inzet van technologie en toepassingen? 
 hoe bestaande applicaties te beheren en hoe applicatievernieuwing te bereiken? 
 welke kosten brengt ICT mee?  
 welke baten worden cq. kunnen worden geboekt met ICT?  
 
KANSEN CREËREN 

Informatie- en communicatietechnologie kunnen enorme mogelijkheden scheppen. Al 
in de pre-internettijd is daarover veel literatuur beschikbaar gekomen114 en in het in-
ternettijdperk is dat alleen maar toegenomen115,116. Het gaat om toepassingen die de 
operationele processen ingrijpend beïnvloeden117, om nieuwe kanalen en nieuwe vor-
men van klantrelaties118 en om nieuwe producten. Hier wordt overigens verder niet in-
gegaan op de strategische mogelijkheden119 noch op de relatie met strategievormen en 
strategievorming – daar wordt in hoofdstuk 6 enige aandacht aan besteed. 
 
KANSEN REALISEREN 

Eerder al kwam ter sprake dat er verschillende technologiegeneraties tegelijk aan boord 
zijn. Daarvan is de consequentie dat al die technologieën beheerd moeten worden. 
Voor de toepassingen geldt eenzelfde overweging. De verschillende automatiserings-
golven hebben diverse typen toepassingen achtergelaten, met verschillend functioneel 
bereik, verschillende bouwstijlen en verschillende technologische funderingen120. De 
grotere verscheidenheid aan toepassingen en de groeiende inzet van technologie gaan 
gepaard met een veelvoudige vervlechting – vervlechting met de organisatie door ge-
bruik in de organisatie en vervlechting met andere toepassingen121 door gebruik van 
aldaar beschikbare informatie. Door die vervlechting komt de flexibiliteit in het ge-
drang en de veroudering van de ingezette technologie en van de ondersteuningspres-
tatie122 verergert dat.  
 Vaak knelt veroudering – ‘legacy’ – in zulke mate dat vernieuwing in grote delen 
van de applicatieportfolio nauwelijks meer mogelijk is123,124,125. Men zal zich, door op-
ruimacties, eerst bewegingsvrijheid moeten verschaffen voordat vernieuwing kan wor-
den aangepakt. 

Kennis, vaardigheden en voorzieningen die beschikbaar moeten zijn om de werking 
van het toenemend aantal technologieën en toepassingen en hun samenhang te kun-
nen garanderen, vormen een last die niet veel ondernemingen nog kunnen opbrengen, 
als ze dat al zouden willen. Allerlei vormen van samenwerking met komen voor, van 
tijdelijke inhuur van specialisten tot en met totale uitbesteding van alle aan ICT gere-
lateerde activiteiten – outsourcing126 is een ‘groot’ onderwerp! 
 
KANSEN EN CONTINUÏTEIT 

Het zelfstandig inrichten van de applicatie- en technologieportfolios en het in eigen 
beheer ontwikkelen van onderdelen daarvan is een situatie die nauwelijks nog voor-
komt. Veel ondernemingen hanteren het adagium ‘buy before build’ en kopen liever 
programmatuur dan die zelf te ontwikkelen. Twee uitersten komen in beeld: één waar-
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in allerlei softwarepakketten afzonderlijk worden geselecteerd en vervolgens moeten 
worden samengesmeed, en één waarin een ‘totaalpakket’ wordt geslecteerd (ERP127). 
Allerlei mengvormen komen ook voor. De gewenste systeemintegratie zelf ter hand 
nemen en blijvend verzorgen vergt veel aan bekwaamheid en capaciteit en wordt vaak 
aan gebruikers overgelaten. Inkopen van die integratie vereist veel inrichtingswerk128, 
brengt blijvende afhankelijkheid mee, leidt vaak tot minder flexibiliteit129 en – erger 
misschien – tot schijnoplossingen130. Het feit dat veel pakketten via internet met 
browser-based gebruikersinterface toegankelijk zijn vergemakkelijkt weliswaar het ge-
bruik, maar verandert niets aan de integratie-eisen ‘aan de achterkant’.  
 
KANSEN EN PLANMATIG HANDELEN 

Een veelheid aan factoren, rechtsreeks of zijdelings gerelateerd aan de inzet van ICT, 
moet worden beheerst – factoren die niet orthogonaal zijn maar met elkaar samen-
hangen op een niet altijd bekende en vaak niet eenvoudige (en niet altijd wenselijke) 
manier. Er zijn veel pogingen gedaan om een antwoord te vinden in verbeterde plan-
ning. Daarbij ging het niet zozeer om planning van technische capaciteiten of plan-
ning van losstaande automatiseringsprojecten maar om planning op organisatiebrede 
schaal131, met het doel samenhang te bereiken. Het ‘aangenaam klinkende’ argument132 
was: informatietechnologie is van strategische waarde133, kan de concurrentiekracht 
verbeteren, kan de organisatie transformeren en ook producten en processen innove-
ren, en moet derhalve op strategisch niveau worden aangepakt134. De praktijk vergde 
daartoe een bovenbouw op de verschillende applicatie-ontwikkelingsmethoden. Be-
halve de vraag hóe een applicatie goed kon worden gebouwd diende tevens de vraag 
beantwoord te worden of de juíste applicatie werd gebouwd135. Een aantal plannings-
methoden is ontwikkeld en is nog steeds, in een of andere variant, in gebruik136. De 
aandacht voor planning – voor vernieuwing, voor exploratie – is overigens beslist ten 
koste gegaan van de aandacht voor exploitatie137. Inmiddels is er, zeker bij grotere or-
ganisaties, een inhaalmanoeuvre ondernomen en wordt ‘beheer’ opnieuw op de kaart 
gezet. 
 Het veelzijdige karakter van de managementvraagstukken die de informatiehuis-
houding meebrengt, springt in het oog. Er is een grote verscheidenheid aan gebruik 
dus een grote belangendiversiteit. Er worden ook verschillende technologieën ingezet 
en er zijn veel toepassingen in bedrijf. Daardoor is de informatievoorziening een 
complex geheel. Veroudering is een bedreiging voor de servicekwaliteit én voor de 
uitbreiding van functionaliteit – het verwerven van nieuwe toepassingen wordt im-
mers een steeds complexer traject. Kortom, het handhaven en bij-de-tijd-houden van 
een passende dienstverlening is niet eenvoudig.  
 

2.3.5 TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF 

De informatievoorziening is een terrein van voortdurende technologische vernieu-
wing138. Eén van de kenmerken daarvan is de afwezigheid van substitutie-effecten (zie 
§2.2.3). Dat betekent: vernieuwing is geen vervanging maar komt vrijwel altijd neer op 
uitbreiding: vergroting van functionaliteit, verdere spreiding van faciliteiten, toename 
van het aantal netwerkdeelnemers, verrijking van de samenstelling van de computer-
platformen, enzovoort. En àls er al nieuwe technologie wordt ingezet ter vervanging 
van bestaande, dan gaat het om een kwaliteitssprong139 – door hogere snelheden, gro-
tere betrouwbaarheid, bredere toegankelijkheid – die impulsen geeft aan nieuwe toe-
passingen, verdergaande penetratie van technologie en intensivering van gebruik. 
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 Daartegenover staat dat de coëxistentie van verschillende technologieën een groei-
ende onderhoudsplicht meebrengt. Er zijn méér specialismen vereist om voor alle on-
derdelen van de informatievoorziening te kunnen instaan en er is meer overall-kennis 
vereist om de samenhang te kunnen beoordelen en te bewaken en de beschikbaarheid 
te kunnen garanderen. In het verband van ‘oude technologie’ wordt ‘outsourcing’ wel 
eens genoemd als oplossing voor het kennisvraagstuk140. Maar contractering noch 
contractmonitoring zijn gratis141. 

Twee onderwerpen moeten nog worden genoemd:  
1- de ‘technology-push’ van de ICT-industrie, en  
2- de beschikbaarheid van min of meer kant-en-klare programmatuur.  

Bij 1: Er is rond de nieuwe technologie een nieuwe industrietak ontstaan. Die indu-
strietak heeft behalve nieuwe rijken ook nieuwe spelregels142 en nieuwe manieren van 
produceren143 en distribueren gebracht. Er is heftige concurrentie op wereldschaal. 
Totdat een ‘show down’ heeft plaats gevonden144, is er een strijd over concepten, over 
implementaties in producten en over standaardisering145 – het gaat immers om (toe-
komstig) marktaandeel. Zelfs grote ondernemingen kunnen hier vrijwel geen invloed 
op uitoefenen en zijn óf tot passiviteit veroordeeld tot het einde van de wedstrijd146 óf 
lopen gokkersrisico. Beslissingen op technologieterreinen ‘waar nog een wedstrijd aan 
de gang is’ zijn om die reden lastig147 en beslissingen over technologie ‘als de wedstrijd 
is beslecht’ komen vaak neer op ‘meedoen’ en ‘meebewegen’148. In beide gevallen zijn 
kostenconsequenties lastig te overzien en dus lastig te kwantificeren149. 
Bij 2: Eerder is het onderscheid tussen mens-vervangende en mens-ondersteunende 
toepassingen genoemd. Ook wordt er onderscheid tussen formele en informele toe-
passingen150 gemaakt. Op grond van specificeerbaarheid, bestendigheid van de onder-
steuningsbehoefte en aard van de in te zetten technologie ligt het voor de hand dat 
men ervoor moet kiezen òf een systeem te verwerven dat gebruikers passend zal on-
dersteunen òf een voorziening te treffen waarmee gebruikers zichzelf kunnen helpen.  
 Ruwweg verwijst de eerste categorie naar registratieve en transactiegerichte toepas-
singen en de tweede categorie naar kantoorautomatiserings- en ‘end-user’-facili-
teiten151. Dit is een terrein waar de kaarten nu wel zijn geschud. Het bouwen, invoeren 
en exploiteren van dergelijke toepassingen is immers geen sinecure.  
 

2.3.6 SCHAAL 

Hiervoor zijn, in §§2.3.1-2.3.5, belang en afhankelijkheid van ICT vooral in organisa-
tieperspectief bekeken. Hierna wordt een meer globale kijk gehanteerd (zie 2.3.6a). 
 De in de vorige paragraaf genoemde beschikbaar-
heid van (programma-)producten is, samen met de 
eerder geconstateerde diversiteit aan computer- en 
netwerkgerelateerde producten152, enorm gegroeid. 
Maar het is niet alleen het hardware-aanbod, het is 
ook het aanbod van functies en services153 waarvan 
de explosieve groei opvalt. Nieuwe verwerkingswij-
zen dienen zich aan154,155. Voor een breed scala aan functies is er (instelbare) pro-
grammatuur verkrijgbaar die het ontwikkelingstraject (analyseren, specificeren, ont-
werpen, bouwen) sterk inkorten, het invoeringstraject (beproeven, converteren, invoe-
ren) passend ondersteunen en de gewenste gebruiksfuncties bieden (beheren). 
 Hieronder volgt een kort overzicht van diverse ontwikkelingen die onder de noe-
mer ‘schaal’ te schikken zijn, niet om aan geschiedschrijving-op-hoofdlijnen te doen 
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maar om te schetsen aan welke externe invloeden organisaties blootstaan als het om 
hun informatievoorziening gaat.  

De ontwikkelingen op ICT-gebied kunnen natuurlijk niet in enkele alinea’s worden 
samengevat zonder grove vereenvoudiging van hetgeen heeft plaatsgevonden. Er zijn 
heuse bedrijven ontstaan met ICT-producten en -diensten, voor financiële administra-
ties, voor managementinformatie-systemen, voor productiebesturing, voor uitvoering 
van productieprocessen, voor verkoopondersteuning en relatiebeheer, en voor advise-
ring op allerlei gebieden. Met de toename van het aantal programmapakketten is ook 
specialisatie waar te nemen op allerlei deelgebieden156, vaak aansluitend op het be-
schikbare aanbod. Die toenemende beschikbaarheid van min of meer kant-en-klare 
programmapakketten157 is vanzelfsprekend gevoed door de aanwezigheid van veel 
kandidaatgebruikers, dus door de penetratie van ICT-verwerkingsfaciliteiten. Er is 
sprake geweest van een gedurende langere tijd ‘op volle toeren’ draaiende positieve 
spiraal. 
 De groei in het aantal computerplatformen in organisaties is gelijk opgegaan met 
de connectiviteit. Bijna zonder uitzondering zijn computerplatformen met elkaar ver-
bonden door ‘sharing’ van ICT-middelen zoals algemeen bruikbare randapparatuur, 
informatie, de uitvalsweg naar het internet e.d. 
 Logistieke kwesties – programmadistributie, gegevenstoegang, beheer – hebben 
geleid tot distributie van actieve onderdelen van de informatievoorziening over ver-
schillende platformen; verzamelnaam: client-server computing158. Eén toepassing resi-
deert dan op verschillende, onderling verbonden, computers159. De eisen die aan de 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de te activeren onderdelen worden gesteld 
zijn natuurlijk hoog, maar dat is tegenwoordig niet meer het grootste probleem. De 
kansen die deze ontwikkeling voor ICT-diensten biedt zijn echter velerlei. Men hoeft 
niet meer de beschikking over geïnstalleerde programmatuur en toereikende configu-
raties en capaciteiten te hebben om zich bepaalde ondersteuning te verwerven, omdat 
werken ‘in service’160 mogelijk is geworden zonder veel huishoudelijke maatregelen. 
ERP-systemen, bekend om hun veeleisend beheer, kunnen dus nu als dienst worden 
afgenomen.  

De komst van ‘consumentenelektronica’ heeft de populariteit van een dergelijke ser-
vice-opzet enorm vergroot. ‘Browser-based’ toepassingen, van spelletjes tot digitale 
veiling, zijn binnen ieders bereik gekomen161 en hun opzet wordt maatstaf voor klant-
gerichte diensten van alle organisaties die zich van het internetkanaal162 willen bedie-
nen. Daarmee is eigenlijk van een omkering sprake! Startten vroeger in de bestaande 
automatiserende bedrijven de innovaties en werden die dan soms (gepopulariseerd) 
overgenomen, nu zorgen juist externe vernieuwingen in de omvangrijke en aantrekke-
lijke consumentenwereld voor druk op organisaties om hetzelfde te doen. 
 

2.3.7 STANDAARDEN 

In de techniek zijn standaarden onontbeerlijk163. De eerste standaarden op ICT-gebied 
hadden betrekking op datacommunicatie. Daar kwamen programmeertalen bij, pro-
grammapakketten voor wiskundige en administratieve berekeningen, en media voor 
gegevensvastlegging en -opslag. Voor alle verbindingen, vertikale bínnen en horizon-
tale tússen verschillende computersystemen (zie fig. 2.3.7a), zijn koppelingsafspraken 
bedacht: aanvankelijk leveranciers- en fabrikaatgebonden, later algemene, door belan-
genorganisaties uitgevaardigde standaarden.  
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 Organisaties kunnen niet zonder standaarden als het om hun informatiehuishou-
ding gaat164. De ‘eigen’ technologiestapels moeten werken en de elektronische relaties 
met de omgeving eveneens165. Voor de eerder genoemde ‘client-server’-opzet van ap-
plicaties is het bijvoorbeeld ondoenlijk steeds weer nieuwe afspraken en nieuwe kop-
pelvlakken vast te leggen en te implementeren. Ander voorbeeld: voor het beheer van 
applicaties is het ondoenlijk per applicatie en per residentie regelingen te imple-
menteren. Zo zijn er honderden voorbeelden te geven. Een en ander impliceert dat 
het de moeite waard is algemeen toepasbare faciliteiten te creëren, kennis hieromtrent 
op te bouwen en diensten te definiëren166. Vanuit een organisatie gezien betekent een 
keuze voor dergelijke diensten ook kiezen voor een wijze van ontwerpen, van imple-
menteren en van gebruiken.  

Zo beschouwd is de prijs van de voortgaande auto-
matisering een groeiende afhankelijkheid van exter-
ne, globale ontwikkelingen167. Daar staat tegenover 
dat niet alle functionaliteit en elke faciliteit op eigen 
doft ontworpen en ontwikkeld behoeven te worden. 
Veelal zijn hoogwaardige (half-)producten beschik-
baar. Op het eerste gezicht lijken standaarden welis-
waar de ICT-speelruimte van een organisatie te verkleinen, maar dit effect zal, àls het 
al optreedt, ruimschoots gecompenseerd worden door de extra mogelijkheden op het 
applicatieve en communicatieve vlak. Daarbij moet worden aangetekend dat de afwe-
gingen met betrekking tot de ICT-voorzieningen altijd ondergeschikt zullen zijn aan de 
voor bedrijvigheid en bedrijfsvoering vereiste functionaliteit en flexibiliteit. 
 

2.4 FLEXIBILITEIT ÉN TOEKOMSTBESTENDIGHEID? 
2.4.1 VERNIEUWING EN VERSNELLING:  
 NIEUWE EISEN AAN DE INFORMATIEVOORZIENING 

De vlootschouw van toepassingen en de verschillende perspectieven illustreren de 
ontwikkeling in de rol van de informatievoorziening binnen organisaties168, van onder-
steunend naar katalyserend naar vitaal en onmisbaar. De mix van prestatiedrang en 
concurrentiedruk heeft de behoefte aan managementinformatie en de kwaliteitseisen 
daarvoor opgeschroefd. Voortdurend over up-to-date informatie over prestaties en 
posities willen beschikken stelt steeds meer eisen aan de informatiefabriek. Daar zit 
een zakelijke oorzaak achter. Er is alom versnelling169, in marketing, in productont-
wikkeling170, in productie, in distributie, in ‘after sales’ service. De aantrekkelijkheid 
van producten komt snel op, maar is ook snel weer tanend. Korte regelkringen171 zijn 
vereist om loyale klanten te houden, kwaliteit te kunnen garanderen en productie van 
winkeldochters te vermijden. En in de dienstensector is dat niet anders. 
De informatievoorziening moet de primaire processen (helpen) uitvoeren én moet 
langere waardeketens in beeld houden en afstemmen. Voor beide vlieghoogtes geldt 
door de vervlechting met de verschillende primaire en ondersteunende activiteiten een 
toenemende afhankelijkheid van de informatievoorziening. Hoewel het natuurlijk om 
een glijdende schaal gaat, wint men aan overzicht door een viertal niveaus in afhanke-
lijkheid te onderscheiden. 
1. De eerste categorie organisaties kan men ICT-ondersteund noemen: de inzet van in-

formatie- en communicatietechnologie vindt vrijwel uitsluitend in de niet-primaire 
activiteiten plaats, in registratieve en administratieve functies en daar zijn ook al-
ternatieven voor omdat die inzet (nog) niet bedrijfsspecifiek is. 
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2. De tweede categorie gebruikt toepassingen om managementondersteuning te bie-
den bij besturing en coördinatie; de organisatie is ICT-afhankelijk en heeft toepas-
singen voor planning en monitoring en voor ‘tuning’ en afstemming van de pri-
maire activiteiten. Anders geformuleerd: de operaties worden geprogrammeerd en 
ingeregeld. De organisatie is afhankelijk van haar informatievoorziening, maar 
(meestal) nog niet van een specifiek programma of pakket. 

3. De derde categorie organisaties is in één of enkele primaire activiteiten van ICT af-
hankelijk en kan daarzonder niet goed functioneren. Deze categorie kan men ICT-
gekleurd noemen. De afhankelijkheid van ICT moet zó worden begrepen, dat een 
ICT-gekleurde organisatie gezien haar afhankelijkheid van ICT in de primaire ke-
ten binnen een dag in de problemen is als de informatievoorziening uitvalt.  

4. De laatste categorie organisaties heet ICT-gedreven: de primaire activiteitenketen is 
van ICT afhankelijk, is min of meer geïntegreerd door die inzet en de primaire ke-
ten is daar zelfs op aangepast en ontworpen.  

Ter adstructie zijn hiernaast 
(in 2.4.1a) deze vier catego-
rieen in Porter’s waardeketen 
geplot. 
 Er zal bij het klimmen 
van het afhankelijksheidsni-
veau waarschijnlijk van kos-
tentoename sprake zijn, om-
dat het dan om steeds ver-
strekkender en omvangrijker 
inzet gaat172 (maar dat is hier nu niet aan de orde). De suggestie is evenmin dat er een 
onverbiddellijk dwingende ontwikkelingsgang is, van ondersteund via afhankelijk en ge-
kleurd naar gedreven door de informatievoorziening. De vier stadia geven aan dat de 
aard van de ICT-inzet verandert en verbreedt, de afhankelijkheid van ICT in de ver-
schillende categorieën organisaties toeneemt, de effectiviteitseisen zwaarder worden, 
de integratiegraad oploopt173 en de versmelting van de informatievoorziening met de 
organisatie vollediger wordt. Organisatieverandering heeft, zó bezien, steeds meer van 
doen met de informatievoorziening. Vernieuwing in primaire of ondersteunende acti-
viteiten vergt dus tevens aanpassing of uitbreiding van de informatievoorziening. De 
uiteindelijk te bereiken versmelting van de primaire activiteiten met de informatie-
voorziening heeft dus als consequentie dat versnelling in de primaire (en dus ook van 
de ondersteunende) activiteiten nieuwe eisen aan de diverse toepassingen stellen.  
 

 2.4.2 MEER PLANNINGSNOODZAAK,  
 MINDER PLANNINGSHOUVAST EN MINDER TOEKOMSTZEKERHEID 

Als aanpassing en uitbouw van de informatievoorziening aan de orde is, is er door de 
verschillende belangen en de grote verstrengeling met de primaire en ondersteunende 
bedrijvigheid (§2.3.4) behoefte aan juiste afstemming met andere ontwikkelingen bin-
nen een organisatie. Verwervingstrajecten voor nieuwe toepassingen zijn op zichzelf al 
vaak complex, zeker in een ICT-gekleurde of ICT-gedreven organisatie. Voortdurend 
is er de neerwaartse druk op de servicekwaliteit door veroudering en complexiteit. De 
noodzaak van een planmatige aanpak wordt er des te groter door. 

De wijze waarop de informatievoorziening – functies, samenstelling, beheer – plan-
matig zou kunnen worden ontwikkeld ligt niet voor de hand. De literatuur hierom-
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trent geeft een scala aan methoden die enigermate gecategoriseerd zijn, maar vaak 
slechts globaal beschreven174. Alleen al om die reden is een methodekeuze niet een-
voudig. Daarbij komt dat die keuze niet alleen wordt bepaald door de doelstellingen 
maar ook door de vertreksituatie, die dus moet kunnen worden vastgesteld. De lite-
ratuur175 geeft weliswaar aanknopingspunten voor een methodekeuze, maar biedt wei-
nig concrete houvast. Bovendien blijkt dat een planningsproject meestal aanpassing 
van de gebezigde methode vergt176.  

Behalve de werkwijze zijn ook de fundamenten waarop 
informatieplanning wordt gebaseerd aan discussie on-
derhevig. Bijvoorbeeld: het uitgangspunt voor verschil-
lende methoden, dat ‘corporate data’ – toch de basis van 
informatie – als stabiele factor kan worden gezien en om 
die reden een kandidaat-planningspijler is, wordt in de 
praktijk tegengesproken!177  

De complexiteit van de informatiehuishouding (in 2.4.2a 
in drie lagen schematisch weergegeven) is onder andere een gevolg van de samenstel-
ling, die mede het resultaat is van essentieel verschillende veranderingsprocessen op 
de samenstellende onderdelen178. Die processen hebben bijvoorbeeld te maken met179 
productreleases van leveranciers van aangekochte componenten, afschrijvingstermij-
nen en vervangingscycli binnen de organisatie, onderhoudsactiviteiten op diverse on-
derdelen van de informatievoorziening, uitbreiding van functionaliteit door aanpas-
sing en uitbreiding van toepassingen en veranderingen in gebruik en beheer. De in-
formatievoorziening is steeds in onderhoud, staat altijd ergens ‘in de steigers’ en geeft 
daardoor steeds minder houvast aan het management. 

De snelheid waarmee allerlei ontwikkelingen zich voordoen en de versnelling die ze 
daarbij ondergaan (zie §1.4.1) maken het niet gemakkelijk de planningsdoelen vast te 
stellen, uit te werken en te realiseren. De flexibiliteitseisen die aan organisaties worden 
gesteld nemen toe en nemen in sommige industrietakken ook met enorme vaart toe180. 
De business-dilemma’s waar men voor gesteld wordt, vergen keuzen (natuurlijk!) maar 
ook flexibiliteit. De daaruit voortvloeiende vraagstukken voor de informatievoorzie-
ning zijn groot181. De oplossing ligt dan misschien in theorie182 wel voor de hand maar 
voor het planmatig ontwikkelen van een concrete werkbare oplossing bestaat nog wei-
nig houvast. En àls planning goed verlopen is, lijkt het moeilijk om ‘het vermogen op 
de weg te krijgen’.183 Samengevat betekent dit dat er meer behoefte aan planning is, 
maar tevens minder zekerheid dat met planning wordt bereikt wat wordt beoogd.  
 

2.4.3 DOMINANTE VRAAGSTUKKEN 

Bovenstaande beschouwingen leveren het volgende op. 
 De ontwikkelingen rond de informatievoorziening van organisaties kunnen niet 

zonder meer en in ieder geval niet eindeloos worden doorgetrokken. Het vraagstuk 
van de toenemende complexiteit groeit namelijk exponentieel184 en het kosten-
vraagstuk verdwijnt dus niet. De wederzijdse afhankelijkheid van organisatie-acti-
viteiten en informatietechnologie stelt, zo zagen we hiervoor, het management van 
organisaties voor nieuwe dilemma’s.  

 De informatievoorziening moet effectief en efficiënt functioneren en aan de toe-
nemende kwaliteitseisen blijven voldoen, terwijl die voorziening (in een ICT-ge-
kleurde en -gedreven organisatie) een aantal verschillende rollen tegelijk vervult.  
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 Ontwikkelingen in bedrijvigheid moeten kunnen worden gevolgd en tijdig door de 
informatievoorziening worden ondersteund.  

 Ontwikkelingen moeten, anderzijds, ook door passende ICT-voorwaarden moge-
lijk worden gemaakt. 

 Ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie zullen nooit van toe-
passing mogen worden uitgesloten door de eigenschappen van de bestaande infor-
matievoorziening. Het adaptievermogen dient in stand gehouden te worden, op 
straffe van isolatie en de daarmee gepaard gaande kosten van ‘self-supporting’ zijn.  

Onderzoeksfirma’s op ICT/informatiegebied185 hebben over een reeks van jaren voor-
spellingen gedaan over nieuwe technologieën, hebben getracht ontwikkelingen in de 
ICT-industrie te voorspellen en hebben de zorgen van informatiemanagers in ‘toptien-
formaat’ gepubliceerd. In dat verband scoren steeds de informatie-architectuur en de 
onderhoudslast hoog, naast de adaptie van nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen die 
met opkomende technologieën en met nieuwe toepassingsstructuren te maken heb-
ben. Dit spoort met de onderwerpen die in deze introductie aan de orde zijn gesteld. 
 
KWALITIJD 

De voorliggende managementvraagstukken verschillen onderling van aard. 
 Een aantal vraagstukken is functioneel en heeft met de aard van de eisen te maken 

die de primaire en ondersteunende activiteiten aan de informatievoorziening stel-
len. Daarbij speelt altijd de vraag of de bestaande voorzieningen en de huidige on-
dersteuning een goed vertrekpunt voor toekomstige ontwikkelingen zijn danwel 
een eindpunt. 

 Een aantal vraagstukken is niet-functioneel en heeft te maken met de kwaliteitseisen 
die aan de informatievoorziening (dus: aan haar onderdelen) worden gesteld. Daar-
bij speelt de vraag of de capaciteiten en kwaliteiten van de bestaande voorzienin-
gen en werkwijzen kunnen worden opgerekt danwel een trendbreuk vereisen186. 

 Een aantal vraagstukken is structureel en heeft met de samenhang tussen de onder-
delen van de informatievoorziening te maken. Daarbij speelt altijd de vraag: zit er 
nog rek in de voorzieningen en is elasticiteit voldoende gewaarborgd187, of is de 
rek eruit188 en zijn structurele maatregelen nodig. De vraag is natuurlijk om welk 
type maatregelen het dan gaat en of die maatregelen een tijdelijk of een bestendig 
resultaat geven. 

Deze vraagstukken dragen alledrie een tijdsaspect in zich. Kunnen de bestaande voor-
zieningen nog lang mee? Is de kwaliteit van de voorzieningen toereikend en zit er nog 
rek in? Zijn structurele maatregelen mogelijk en welke daarvan zijn bestendig? Die 
vragen over de kwaliteit van de (informatie-)voorziening en over het tijdsaspect daarin 
komen terug in de ondertitel van deze dissertatie: ‘waarborg voor de kwalitijd van de 
informatiehuishouding’. 
 
ONDERZOEKSFOCUS 

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen in de toepassing van informatie- en commu-
nicatietechnologie in organisaties geschetst en is het onderzoeksterrein omstandig ver-
kend. Er is sprake van een groot aantal elkaar beïnvloedende ontwikkelingen en die 
hebben ook een grote verscheidenheid managementvraagstukken voortgebracht.  
 In het volgende hoofdstuk wordt de onderzoeksvraagstelling uitgewerkt en gepre-
ciseerd, en wordt ook de onderzoeksaanpak uiteengezet en beargumenteerd. 
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