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3A ONDERZOEKSVRAAGSTELLING 
 Het 1e deel van hoofdstuk 3 betreft de onderzoeksvraagstelling. De 

weg van compatibiliteit naar standaardisatie van interfaces en struc-
turen in de informatievoorziening wordt geschetst en het infrastruc-
tuurbegrip – inmiddels zo’n twintig jaar oud – wordt geïntroduceerd 
en vanuit verschillende invalshoeken belicht. 

  Aan de hand van een longitudinale studie van de informatievoor-
ziening van een verzekeringsmaatschappij is de onderzoeksvraagstel-
ling nader uitgewerkt.  
o Wat betekent de informatie-infrastructuur voor een organisatie? 
o Hoe komt informatie-infrastructuur tot stand? 
o Is er sprake van “inventing the future” bij het vormgeven van de 

informatie-infrastructuur? 
 

3.1 VERNIEUWING ÉN BESTENDIGING 
3.1.1 COMPATIBILITEIT 

Compatibiliteit is in de complexe wereld van informatie- en communicatietechnologie 
een belangrijke eigenschap: het gaat zowel om het minimaliseren van risico’s van des-
investering als om continuïteit en consistentie in de werking van (delen van) de facili-
taire configuratie. Compatibiliteit impliceert dat een bepaalde, beperkte verandering of 
uitbreiding niet ongewild tot grootscheepse herschikking en vervanging van onderde-
len leidt en geen nodeloze schokgolven veroorzaakt in technische en organisatorische 
configuraties. Op het niveau van de informatievoorziening gaat het om stabiliteit en 
consistentie en om bestendige werking terwijl veranderingen worden doorgevoerd.  
 De eerste generatie computers werd nog in een specifieke machinetaal geprogram-
meerd. De complexiteit en snelheid van dat programmeringsproces heeft allerlei pro-
grammeertalen en bijbehorende vertalers1 opgeleverd. Daarmee kwam in de informa-
tietechnologie het vraagstuk van compatibiliteit in beeld: werkt dit programma ook op 
een andere machine als het door een vertaler aldaar wordt bewerkt? Mogelijke ant-
woorden: het werkt niet op een andere machine, of: het werkt binnen eenzelfde ma-
chinelijn, of: uitwisseling tussen verschillende machines en machinelijnen van één le-
verancier lukt na wat aanpassingen.  
 De behoefte aan compatibiliteit is er op allerlei gebieden: media, randapparatuur, 
besturingssystemen, talen, ‘tools’, modellen en notatiewijzen, transport, e.d. Bij over-
gang naar nieuwe machinerie moeten niet alleen programma’s kunnen blijven werken 
en randapparaten opnieuw aangesloten kunnen worden, maar wordt ook verwacht dat 
werkwijzen onveranderd gehandhaafd kunnen worden en de uitkomsten van bereke-
ningen gelijk blijven – consistentie2 is een evidente eis. Naast deze consistentie houdt 
compatibiliteit in dat de samenstelling van een configuratie bij wijziging van een af-
zonderlijk onderdeel niet geheel behoeft te worden herzien3.  
 Compatibiliteit zegt dus iets over de stabiliteit van een samenstelling in relatie tot 
de levensduur van de samenstellende delen. Compatibiliteit is een algemene eigen-
schap die op allerlei verschillende niveaus van de technologiestapel gevraagd wordt, 
bijvoorbeeld van computers, besturingssystemen, applicaties, gebruikersinterfaces en 
bestanden, en van hulpmiddelen, gereedschappen, procedures en werkwijzen.  

Van Dale4 geeft twee betekenissen aan het begrip compatibel: verenigbaar en op elkaar 
aangesloten kunnen worden. The Penguin English Dictionary5 voegt daar consistent, in 
overeenstemming met en passend aan toe. Een duidelijke afbakenende definitie van het 
begrip compatibiliteit is overigens niet eenvoudig te geven. Het gaat zowel om techni-
sche als om applicatieve componenten alsook om organisatorische procedures, en het 
kan om enkelvoudige componenten gaan of om samenstellingen die afzonderlijk te 
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identificeren zijn6. Aldus is compatibiliteit een gelaagd en ‘genest’ begrip, ‘rijp’ voor 
een recurrente betrekking. Compatibiliteit is dus bij vervanging evengoed een compo-
nenteigenschap als een kenmerk van de gehele configuratie waar een nieuwe compo-
nent onderdeel van is. Want compatibiliteit vereist7 dat vervanging evenmin ten koste 
van de werking van het geheel gaat: structuurbestendiging is daar de consequentie van.  
 Het is een kenmerk van het huidige ICT-tijdperk dat veranderingen veelvuldig op-
treden. Technologische ontwikkelingen en commerciële ambities drijven over een 
breed front productvernieuwing aan, de penetratie van ICT-producten is toegenomen 
en de functionaliteit is aanzienlijk vergroot (zie: §2.2 en §2.3). Maar daardoor zijn de 
compatibiliteitseisen natuurlijk toegenomen: hoe uitgebreider een configuratie is en 
hoe groter het functionaliteitsspectrum, des te minder is totale vervanging realistisch 
als vernieuwing of uitbreiding aan de orde is. De toename van het aantal configura-
ties8, de distributie daarvan en de daarmee gepaard gaande omvang van de vereiste on-
dersteuning versterken dit insluitingseffect. 
 

3.1.2 TECHNISCHE ÈN APPLICATIEVE KRISTALLISATIES 

Compatibiliteitseisen komen feitelijk neer op de wens de informatiehuishouding te 
kunnen aanpassen zonder het geheel aan te tasten. Met andere woorden: brokken van 
de informatiehuishouding moeten gewijzigd kunnen worden zonder ongewenste pro-
pagatie-effecten9. Om het compatibiliteitsvraagstuk nauwkeuriger aan te pakken zijn 
veel verschillende beschouwingsniveaus en abstracties nodig10: van bit, chip, cycle en 
machinetaal tot en met modellering, programmering, ondersteuning van bedrijfspro-
cessen en organisatieaanpassing. Feit is dat de stapeling van technologieën doorgaat 
en de functionaliteit van de informatievoorziening zal toenemen, terwijl de eisen aan 
beschikbaarheid en flexibiliteit11 van de onderdelen van die voorziening zeker niet zul-
len afnemen. Naarmate onderdelen van de informatievoorziening in meer functies een 
rol spelen en naarmate informatiediensten breder worden afgenomen en dus een gro-
ter belang dienen, wordt het moeilijker wijzigingen door te voeren. Als gevolg van 
dergelijke netwerkeffecten zijn in veel organisaties verschillende clusters van techni-
sche en applicatieve functionaliteiten ontstaan, in ‘het rekencentrum’12 en op de terrei-
nen van administratie en logistiek13. Ook in technisch-wetenschappelijke omgevingen, 
waar rekenen en rekennauwkeurigheid14 belangrijk is, zijn functionaliteitsclusters.  

Bestendiging van functionaliteit op organisatieniveau is niet louter het resultaat van 
organische ontwikkelingsprocessen – het wordt vaak nadrukkelijk nagestreefd. Beken-
de voorbeelden zijn te vinden in verzekeringsautomatisering, waar in het eerste begin 
van de automatisering al gestreefd werd naar algemene ondersteuning van administra-
tieve en verzekeringstechnische functies15, zodat productdifferentiatie16 sneller en vol-
gens de beleidslijnen van de onderneming gerealiseerd kon worden en procesbeheer-
sing (enigermate) productonafhankelijk17 kon worden aangepakt. 
 Bestendiging van functionaliteit kan natuurlijk ook het resultaat zijn van de samen-
werking tussen organisaties18,19, van (inter)nationale regelgeving20 en van supranatio-
nale samenwerking21. Brede specialistische belangen kunnen een belangrijke rol spe-
len. Schaal ook22, zoals in het internet wordt bewaarheid23, bijvoorbeeld door het 
groeiende aanbod van softwareservices24,25. In ieder geval zullen dergelijke ontwikke-
lingen de informatiehuishouding van organisaties enorm beïnvloeden. 
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3.1.3 FIXEREN VAN FORMATEN EN KOPPELVLAKKEN 

Voor faciliteiten op het gebied van kantoorautomatisering is eenzelfde ontwikkeling 
waar te nemen26. Er is sprake van een evolutionair proces, dat zowel door leveranciers 
en hun productontwikkeling27 als door de compatibiliteitseisen van een groeiende ge-
bruikerspopulatie wordt aangedreven. In die ontwikkeling is zichtbaar dat niet alleen 
toepassingsfuncties uitkristalliseren (bijvoorbeeld: tekstverwerking, elektronische post, 
rekenen en modelleren), maar ook beheerfuncties (opslaan, ontsluiten). Monolitische 
‘proprietary’ pakketten28, gebaseerd op én volledig afhankelijk van een bepaalde com-
puterlijn, groeien uit van een eenvoudig documentproductie- en beheersysteem (met 
minicomputer en terminals) tot een geïntegreerd pakket dat een aantal kantoorfuncties 
in een netwerk ondersteunt voor een multi-vendoromgeving (met inzet van diverse 
microcomputers, gespecialiseerde servers, protocollen en toepassingen).  

Men mag concluderen dat een volledig leveranciersgebonden ‘proprietary’ opzet niet 
meer haalbaar is gezien de vereiste ontwikkelingssnelheid, de breedte van het vernieu-
wingsfront en de snelheid van vernieuwen bij bedrijven die zich specialiseren. Boven-
dien is een ‘proprietary’ opzet steeds minder acceptabel voor de gebruikersgemeen-
schap, die geen insluitingseffecten wenst noch een archipel aan deeloplossingen. Uni-
formiteit (in ieder geval: uitwisselbaarheid) van informatieformaten is dus een vereiste 
geworden en voor een veelheid aan informatiesoorten is dat gerealiseerd: voor mu-
ziek29 en voor notenschrift30, voor tekst en tekstopmaak, voor beeld en film, voor cij-
fers, formules en rekenbladen, voor illustraties en opmaak, voor data-opslag en -ont-
sluiting en voor datastructuren, etcetera. In het algemeen kan men er van uitgaan dat 
nieuwe media en nieuwe bewerkingsfuncties ook nieuwe uitwisselingsformaten tot ge-
volg (zullen) hebben.  
 Aard en behandeling van een informatiesoort (bijvoorbeeld: tekst, notenschrift, fo-
tomateriaal, muziek) gaan samen. Uitwisseling van informatie en wisselen van bewer-
kingsfuncties gaan daarom eveneens vaak samen. Resultaat is dat de uitwisselingsfor-
maten en koppelvlakken (‘interfaces’) van de bewerkingsfuncties als gerelateerde voor-
zieningen kunnen worden beschouwd. Men kan constateren dat de verschillende ont-
wikkelingen31 op elkaar ingrijpen: veel programmapakketten voor primaire of onder-
steunende functies32 gaan bijvoorbeeld uit van de beschikbaarheid van specifieke 
tekst-, teken- en rekenpakketten33 en van de werking van de door de leverancier van 
die pakketten geïmplementeerde koppelvlakken. Bestendiging van die koppelvlakken 
wordt daarom niet alleen een belang van leverancier(s) en gebruikers van die pakket-
ten maar ook van producenten van derde pakketten. Daar komt het belang van de be-
heerorganisatie, die de servicebeschikbaarheid moet garanderen, nog bij34. De sprei-
ding van de voorzieningen en de afhankelijkheid van de gebruikers ervan versterken 
dit beheersargument.  

Uitwisselingsformaten en koppelvlakken worden door hun inzet en de daaruit voort-
vloeiende vermenigvuldigingseffecten bestendigd, zo niet gefixeerd. Door de wijze 
waarop programmatuur complementaire basisfunctionaliteit aanspreekt, zal ook de 
structuur van die programmatuur worden bestendigd. Dit effect was al in de eerste 
softwarepakketten zichtbaar35. Beleid terzake is een reële mogelijkheid36. Het gaat dan 
om een herkenbare mix van technische en applicatieve onderdelen van de informatie-
voorziening, die in de ogen van managers en gebruikers een bestendige service moet 
leveren. 
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3.1.4 STANDAARDISERING – I  

Voor de informatiehuishouding van een organisatie is standaardisering de maatregel 
bij uitstek om bestendige dienstverlening te bewerkstelligen, compatibiliteit te bewa-
ken en kostenbeheersing te effectueren. Het kan gaan om standaarden op organisatie-
niveau, op landelijk niveau37 of op industrietakniveau. Het kan ook gaan om technolo-
gische of applicatieve aspecten ten behoeve van exploratie of exploitatie, door leve-
ranciers als concurrentiemiddel ingezet38 of door organisaties als efficiencymaatregel 
ingesteld39. Standaarden zijn er in allerlei soorten en maten40. Bekend is het onder-
scheid in ‘de jure’ en ‘de facto’ standaarden: standaarden die officieel41 zijn uitgebracht 
door (instanties van) nationale en supranationale overheden42 of door internationale 
organisaties43 en standaarden die gemeengoed zijn in de ICT-industrie en die in de ge-
bruikersgemeenschap zijn ingeburgerd en als standaard zijn geaccepteerd.  

Bestaan en acceptatie van een standaard wijzen niet noodzakelijk op hoge ontwerp-
kwaliteit44, noch op gemak van implementatie45, noch op geschiktheid in exploitatie. 
Grote standaardisatiebewegingen46 gaan immers altijd met compromissen gepaard en 
de acceptatie van ‘proprietary’ standaarden is vaak het resultaat van effectieve marke-
ting47. Er is overigens verschil tussen door een organisatie geadopteerde standaarden 
die ‘van buiten’ komen en standaarden die een organisatie zelf ontwikkelt en uitvaar-
digt, als huisregels (zie ook §6.5).  
 Technologische standaarden hebben in de regel een externe oorsprong: ze komen 

min of meer automatisch met ingekochte producten mee, zijn onder invloed van 
allerlei marktkrachten48 tot stand gekomen en zijn vaak inzet (geweest) van heftige 
strijd49 om dominantie.  

 Applicatieve standaarden hebben in veel gevallen een andere komaf50. Algemene 
toepassingen (in §2.2.3 genoemd) kunnen in eigen beheer zijn ontworpen en ont-
wikkeld of ingekocht. Vaak stellen ingekochte programmapakketten (aanvullende) 
eisen aan de apparatuur en programmatuur van de ‘desktop’ en de ‘servers’ die 
met het pakket zullen moeten werken51 – eisen die in standaardisatiedruk zullen 
worden vertaald.  

 Standaarden op gegevensgebied52 kunnen door de organisatie worden voorge-
schreven vanwege het meervoudige gebruik53 binnen de organisatie. De spilfunctie 
die dergelijke (typen) gegevens dan kennelijk hebben, kan binnen de branche gang-
baar zijn of zelfs voorgeschreven54 en kan ook door de overheid zijn beïnvloed.  

Standaardisering heeft niet louter op ICT-faciliteiten betrekking. Procedures – tot 
voorschrift gestolde werkwijzen – zijn eveneens standaarden die binnen de informa-
tiehuishouding van een organisatie en daarbuiten een rol spelen. Het gaat om een uit-
gebreid scala aan onderwerpen waarin organisaties keuzes doen, van systeemont-
wikkeling en -beheer tot en met investeringsbeslissingsbomen en doorbelasting55. Pro-
jectmanagement56 bijvoorbeeld is een onderwerp waarvoor vrijwel iedere organisatie 
standaarden hanteert57 (voor projectinrichting, -rapportage en -besturing), voor ICT-
servicemanagement58 (‘beheer’) geldt hetzelfde.  
 

3.1.5 ONDERWERP VAN ONDERZOEK:  
 BESTENDIGHEID EN FLEXIBILITEIT VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING 

De informatiehuishouding van een organisatie kan vanuit een groot aantal verschil-
lende gezichtspunten in beeld worden gebracht59: afhankelijkheid en invloed worden 
immers door veel organisatorische en technische aspecten gekarakteriseerd (zie §2.3). 
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Het dilemma waar informatiemanagers voor staan is de continuïteit te waarborgen 
zònder aantasting van het vernieuwingsvermogen van de bedrijvigheid of van het 
adaptievermogen voor nieuwe techologie.  
 De vraagstelling die nader onderzocht zal worden, betreft dan ook de invloed die 
het compatibiliteitsstreven op de informatiehuishouding en de daaruit voortkomende 
standaardisering en bestendiging van die voorziening60 heeft. Het simpelweg elimine-
ren van iedere facilitaire en organisatorische armslag door standaardisatie61 zal immers 
op technische en procedurele verstening neerkomen en perkt dan (op enige termijn) 
de flexibiliteit van de informatievoorziening in. Maar het zonder standaarden opbou-
wen en in stand houden van een omvangrijke voorziening is een onmogelijke zaak62! 
Niet alleen zou kostbare wildgroei kunnen ontstaan, op termijn zou ook de adoptie 
van nieuwere standaarden onmogelijk kunnen worden door de bonte vertrekpositie en 
de (ontmoedigende) hoeveelheid migraties die dan moet worden georkestreerd en af-
gewerkt63. Daar komt bij dat de bestaande verzameling standaarden een goed vertrek-
punt kan vormen voor verdere ontwikkelingen64, zowel uit oogpunt van inhoud als 
van snelheid. De interessante opgave is dus, zo bezien, de vereiste bestendigheid én de 
gewenste flexibiliteit te bewaren.  
Dat dilemma van bestendigheid en flexibiliteit speelt al een rol bij de inrichting van 
programmapakketten (bijvoorbeeld bij de keuze voor een logistiek model) en bij de 
instelling van de gebruikers- en beheeromgeving (bijvoorbeeld bij de toewijzing van 
autorisaties en capaciteiten). Men zou ook mogen verwachten dat het dilemma van 
bestendigheid en flexibiliteit aan de orde komt in wat ‘informatieplanning’ of ‘strategi-
sche informatieplanning’ wordt genoemd65. In een informatieplan worden immers, na 
analyse van organisatiebeleid66 en strategie en na beoordeling van de bestaande infor-
matievoorziening, blauwdrukken67 opgesteld van de toekomstige, ‘vernieuwde’, in-
formatievoorziening. Daarin worden zowel de functies voor gebruikers (‘end systems’ 
voor ‘end-users’) als belangrijke structurele aspecten van de informatiehuishouding68 
beschreven. Het merendeel van de planningsmethoden69 besteedt echter geen aan-
dacht aan effecten op langere termijn70 die (mede) worden veroorzaakt door het stre-
ven naar compatibiliteit en standaardisering en houdt evenmin veel rekening met de 
‘installed base’ en de daarin aanwezige standaarden en grondstructuren.  
 Waarschijnlijk is er een andere ontwerp- en planningsoptiek71 vereist om besten-
digheids- en flexibiliteitskwesties af te kunnen wegen, is een andere aanpak van inves-
teringsjustificaties nodig72 en dienen andere verbanden met de bedrijvigheid te worden 
gelegd. In deze dissertatie zal een benaderingswijze worden ontvouwd die afwijkt van 
wat in informatieplanning gebruikelijk is. Daartoe wordt eerst het begrip infrastruc-
tuur in meer detail beschouwd, vanwege de relatie met standaardisatie, de lange ter-
mijneffecten en de mogelijk positieve invloed op flexibiliteit.  
 

3.1.6 WERKDEFINITIE VAN “INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR” 

Van Dale’s ‘Groot Woordenboek der Nederlandse Taal’73 omschrijft infrastructuur als 
“... onderbouw van het economisch leven, het totaal van onroerende voorzieningen, als wegen, 

bruggen, opslagplaatsen, vliegvelden, oefenterreinen, pijpleidingen, enz.: de infrastructuur 
van een streek, de toestand m.betr.t. de verbindingen te land en te water, de energievoor-
ziening en andere werken van openbaar nut; de economische infrastructuur; de militaire in-
frastructuur.”  

Infrastructuur betekent letterlijk ‘onderbouw’, ‘fundament’. Van oorsprong is infra-
structuur een militair begrip: het geeft de logistieke onderbouw van de militaire orga-
nisatie aan (en betreft blijvende voorzieningen zoals wegen, opslagplaatsen, e.d.)74. In-
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middels is het begrip verruimd tot de betekenis van basisuitrusting en hoofdstructuur; 
men spreekt bijvoorbeeld van de sociale infrastructuur om het stelsel van sociale 
voorzieningen te benoemen75. In de ICT-wereld heeft infrastructuur vooral een tech-
nische connotatie76. Tegenwoordig wordt in Angelsaksische landen77 met de informa-
tie-infrastructuur ook wel het internet aangeduid – een verwarrende gewoonte.  
 Veelal wordt het begrip ‘infrastructuur’ beperkt tot technische voorzieningen, zo-
als computer- en communicatiehardware en systeemsoftware. Op grond van deze eer-
ste bespiegelingen wordt de infrastructuur van de informatievoorziening, kortheids-
halve aangeduid met informatie-infrastructuur, hier ruimer geïnterpreteerd78, zoals 
ook al in publicaties van Ciborra en zijn collega-onderzoekers79,80 het geval is. Drie ka-
rakteristieken van infrastructurele voorzieningen zijn van belang: 
 de voorzieningen hebben een relatief permanent karakter; 
 het gaat om algemeen beschikbare en te gebruiken voorzieningen; 
 het betreft belangrijke basisvoorzieningen. 
Op grond hiervan definieerde Maes het begrip informatie-infrastructuur81 als 
  een generieke en relatief permanente basisvoorziening ten behoeve van gegevensverwer-

king, gegevensopslag en gegevenstransport of (anders uitgedrukt) ten behoeve van de ont-
wikkeling en het gebruik van informatievoorzieningen.  

De informatie-infrastructuur dient toekomstvast, transparant en ‘open-ended’ te zijn. 
Als kwaliteitskenmerken van een informatie-infrastructuur noemt Maes82: algemeen-
heid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, ‘onzichtbaarheid’, flexibiliteit, uitbreidbaar-
heid en evenwichtigheid. Truijens c.s.83 geven voor de (onderdelen van de) informatie-
infrastructuur vijf rubrieken: gegevens, toepassingen, configuraties, communicatiefaci-
liteiten en organisatie en deze zienswijze is door Bemelmans84 overgenomen. Voor al 
die rubrieken geldt dat het voorzieningen betreft die een breed gebruik kennen. Daar-
om worden hoge eisen gesteld aan beschikbaarheid en continuïteit. Eén van de manie-
ren om dit te bereiken is standaardisering85 van belangrijke onderdelen en van koppel-
vlakken (interfaces), waardoor immers structuurbehoud wordt bevorderd.  
 In het kort: een informatie-infrastructuur heeft een relatief permanent karakter, is 
algemeen beschikbaar en inzetbaar, en betreft belangrijke basisvoorzieningen. De 
werkdefinitie luidt: de informatie-infrastructuur is het algemene deel van de voorzieningen86. 
De in dit hoofdstuk uit te werken vraagstelling komt dan neer op de vraag óf en in 
welke mate de informatie-infrastructuur aan de bestendigheid en de flexibiliteit van de 
informatiehuishouding van organisaties bij kan dragen.  
 

3.2 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR: 
 ONTWIKKELING VAN HET BEGRIP  

Er is, met name in het laatste decennium van de afgelopen eeuw, over de inrichting 
van de informatievoorziening en over de informatie-infrastructuur een grote hoeveel-
heid literatuur geproduceerd, waarin een groot aantal verschillende aspecten en door-
snijdingen van bedrijvigheid, organisatie en informatiehuishouding is onderzocht. Van 
die literatuur wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven. 
 Het lijkt erop dat later de belangstelling voor deze onderwerpen enigszins is ver-
flauwd en dat bijvoorbeeld alignment 87 en enterprise architectuur88 meer aandacht in de in-
formatiekundige literatuur hebben gekregen. De belangstelling voor informatie-infra-
structuur heeft zich, lijkt het, sindsdien meer gericht op die sociotechnische aspecten 
die de interactie kunnen verklaren tussen de technologische faciliteiten en de organi-
satie die daarvan gebruik maakt. Cordella formuleert dit aldus89: 
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“Both the techno-deterministic and socio-deterministic approaches underestimate the impor-
tance of the interaction between technology and organisation and the process that mutually 
shapes the two: one does not deterministically shape the other. Rather, it is the dynamic inter-
action between the two that shapes the ongoing configuration of technology and organisation.” 
 De consequentie daarvan is dat de planbaarheid van ICT-voorzieningen afneemt, 
terwijl de afhankelijkheid ervan juist toeneemt. Opnieuw Cordella:  
“IT implementation is (...) not completely predictable and under control as it changes the 
complex contextual environment where it is deployed. This makes it more difficult, if not im-
possible, to completely plan the consequences of its adoption.” 
 In hoofdstuk 6 zal blijken in hoeverre dit voor informatie-infrastructuren opgaat. 
 

3.2.1 LITERATUUR 

In een tour d’ horizon worden enkele belangrijke thema’s uit de literatuur over infor-
matie-infrastructuur besproken met het oogmerk het begrip ‘op te spannen’  en daar-
mee voldoende ruimte voor een praktijkstudie aan te brengen (zie 3.2.1a). De onder-
scheiden thema’s zijn met name bedoeld om het literatuuroverzicht en de discussie 
daarover enigermate overzichtelijk te houden, maar vormen samen zeker geen sluiten-
de ordening – voor een verantwoorde taxonomie is méér nodig. De thema’s zijn: 
  ‘sharing’, 
 organisatie en organisatie-inrichting,  
 complexiteit en flexibiliteit, 
 reikwijdte, 
 kosten, waarde en meerwaarde, 
 structuur en standaardisatie, en 
 strategie. 
Het gaat er in het navolgende overzicht om een 
genuanceerd beeld te verkrijgen van de aard van de informatie-infrastructuur en van 
haar werking op korte, middellange en langere termijn. De verwachting is dat een min 
of meer gestandaardiseerde fundering in de informatiehuishouding op korte en mid-
dellange termijn exploitatievoordelen kan brengen, maar op lange termijn kunnen de 
effecten minder eenduidig en dus minder gemakkelijk voorspelbaar zijn.  
 De groeiende versmelting van bedrijfsprocessen met hun ICT-ondersteuning 
brengt wederzijdse beïnvloeding van bedrijvigheid en informatiehuishouding mee. De 
vraag is welke factoren daar een rol bij spelen: onderwerp van deze studie blíjft de 
flexibiliteit van die informatiehuishouding en structurele aspecten zijn dus van belang. 
De vraag is daarbij ook in welke mate en met welke actieradius die flexibiliteit zich 
voordoet (àls die zich voordoet). Daaraan gekoppeld is natuurlijk de vraag welke 
waarde dat voor een organisatie heeft. 
 Voor de goede orde zij opgemerkt dat een aantal artikelen diverse thema’s raakt. 
Er is naar het dominante thema gerubriceerd, maar de keuzes zullen arbritair zijn. 
 

3.2.2 ‘SHARING’ 

De zienswijze dat de informatie-infrastructuur een technologische en toepassingstech-
nische notie is, speelt al in de eerste publicaties. Veelal wordt in één of andere vorm 
‘sharing’ op platform- of applicatieniveau gerapporteerd. Karakteristiek voor de vroe-
gere artikelen over (informatie-)infrastructuur is de definitiezucht: wat ís infrastruc-
tuur/IT-infrastructuur/informatie-infrastructuur nu precies? 

 Gunton90 ziet in zijn boek ‘Infrastructure - building a framework for corpor-
ate information handling’ (1989) een tweeledig doel voor de infrastructuur: 
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ondersteuning van applicaties en van eindgebruikers. Daarbij moet er even-
wicht gevonden worden tussen de flexibiliteit en de beheersbaarheid van de 
informatievoorziening. Hij behandelt vooral computersystemen, netwerkin-
richting, interconnectievraagstukken en databases en hun partitionering.  
 Gunton onderzoekt kwesties zoals inertie en weerstand tegen verandering, 
kwaliteit van systemen en integriteit van data in een gedistribueerde omgeving.  

 Maes91 definieert het begrip informatie-infrastructuur als “een generieke en rela-
tief permanente basisvoorziening ten behoeve van gegevensverwerking, gegevensopslag en 
gegevenstransport of (anders uitgedrukt) ten behoeve van de ontwikkeling en het gebruik 
van informatievoorzieningen” (zie tevens §3.1.6). Deze definitie is onderdeel van 
zijn bijdrage ‘Informatie-infrastructuur: een sleutelbegrip voor het plannen, 
ontwikkelen en gebruiken van informatiesystemen’ – een bijdrage die is opge-
nomen in een bundel waarin ook invalshoeken van andere auteurs aan bod 
komen. Alle auteurs gaan er van uit dat “... infrastructuur een ‘onderbouw’ is, een 
basisvoorziening voor algemeen gebruik, iets waarvan men automatisch aanneemt dat het er 
is, wat tot ergernis leidt als het niet voldoende functioneert.” 

 Keen92 ontwikkelt in “Shaping the Future - Business Design through Infor-
mation Technology” (1991) het begrip ‘platform’, dat als een basisbouwsteen 
van de informatievoorziening wordt opgevoerd en een rol speelt bij aard en 
bereik van de services die mogen worden verwacht.  

 Dertouzos93, directeur van MIT’s computer science lab, beschouwt de infra-
structuur als basis voor talloze producten, diensten en activiteiten en noemt 
standaardisering van communicatieconventies een belangrijke voorwaarde.  

 In 1992 introduceert Weill94 de, inmiddels als begrip ingeburgerde, ‘Informa-
tion Technology Infrastructure’ die als een kritische component van de ‘IT 
portfolio’ wordt aangeduid. Weill definieert de IT-infrastructuur als de verza-
meling gemeenschappelijke IT-componenten en -services, gespecificeerd door 
‘range’ en ‘reach’, Keen’s normen voor aard en bereik van IT-diensten. Hij 
verdeelt de infrastructuur in 'base infrastructure' en 'shared systems', aldus 
technische en toepassingstechnische onderdelen onderscheidend. Efficiency 
noemt hij een korte termijnvoordeel en flexibiliteit een voordeel dat op lange-
re termijn kan worden behaald. 

 Later maakt Renkema in zijn dissertatie95 over infrastructurele investeringen 
een soortgelijk onderscheid en benoemt de ‘directe’ en de ‘indirecte’ informa-
tie-infrastructuur. De directe infrastructuur is “...sterk verweven met de bedrijfspro-
cessen en produkten/diensten van de organisatie” en de indirecte “...schept voorwaar-
den voor gebruik van IT in bedrijfsprocessen en produkten/diensten”. 

 Rockart en Hofman96 concluderen (op grond van een overdaad aan case-ma-
teriaal) dat systeemontwikkeling kan worden versneld als men zich op een sys-
teeminfrastructuur baseert. Die infrastructuur bestaat uit applicaties, data en 
onderliggende technologie plus bijbehorende methoden en ‘tools’. Een derge-
lijke opzet levert, zo betogen de auteurs, tevens effectievere systemen op. 

 David Hollingsworth97 beschrijft de ontwikkelingen in kantoorsystemen, van 
autonome systemen naar serversystemen naar client-serversystemen. De au-
teur introduceert de begrippen platform-infrastructuur (operating system, net-
werkprotocollen, DBMS) en groupware-infrastructuur (E-mail, directory servi-
ces, gedistribueerde objectenopslag) in ontwikkelingsperspectief.  

 Broadbent en Weill98 verlengen de drie door hen onderscheiden visies-op-in-
frastructuur tot zes business-views99 die dan leiden tot infrastructurele inrich-
tingsregels, bijvoorbeeld voor informatie-ontsluiting, communicatie(netwerk)-
diensten, architectuur en standaarden. Ze waarschuwen ervoor dat een voor-
waardenscheppende visie op infrastructuur tot overinvesteringen kan leiden 
(zoals door Allen en Boynton al is betoogd) en dat een efficiency-gedreven in-
frastructuur vooral in ‘deals’ tot stand komt (en dus geen ontwerpresultaat is). 

 Hanseth100 definieert het infrastructuurbegrip vooral vanuit de ‘installed base’ 
en het gedeelde gebruik dat ervan gemaakt wordt: “Een infrastructuur is een zich 
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ontwikkelende, gedeelde, open en heterogene ‘installed base’”. Hij noemt multiplier-
effecten die door ‘sharing’ kunnen optreden. Met Lyytinen101 schrijft hij: “An II 
(Information Infrastructure - J.Tr.) is a shared, evolving, heterogeneous installed base of IT 
capabilities developed on open and standardized interfaces.” 

Het beeld dat hieruit naar voren komt is een informatie-infrastructuur die bestaat uit 
platformen, netwerken en ‘common systems’; ‘sharing’ van die onderdelen van de in-
formatiehuishouding levert efficiencyvoordelen op. Met standaardisatie in systeem-
ontwikkeling kan dus versnelling in ontwikkeling worden bereikt maar worden kenne-
lijk ook effectievere systemen gebouwd.  
 Tevens maken verschillende auteurs in de informatie-infrastructuur nog een on-
derverdeling. Vooral die van Renkema lijkt zinvol, omdat daarmee nuttig onderscheid 
tussen organisatiebijdrage en ICT-efficientie mogelijk wordt. 
 

3.2.3 ORGANISATIE EN ORGANISATIE-INRICHTING 

De relatie tussen de organisatie van een bedrijf en haar informatiehuishouding is een 
veelbesproken onderwerp. In de overstelpende hoeveelheid literatuur wordt het zowel 
vanuit organisatieperspectief als vanuit het informatievoorzieningsstandpunt aange-
vlogen. Het is natuurlijk een onderwerp dat méér dan louter informatie-infrastructu-
rele aspecten kent, maar hieronder zijn met name artikelen met duidelijke verwijzin-
gen naar de informatie-infrastructuur opgenomen. 

 Earl102 schrijft in 1994, in een enigszins ironisch getoonzet artikel, dat heront-
werp van ‘business-processen’ (BPR) betekent dat de organisatie in termen 
van processen, deelprocessen en procesketens moet worden benaderd en dat 
informatietechnologie een rol kan spelen met geschikte 'shared databases' en 
met netwerkvoorzieningen, opdat procesintegratie en procesmonitoring met 
ketenprestatie-indicatoren kan worden bewerkstelligd.  

 Teng en Kettinger103 geven aan dat ‘data sharing’ altijd helpt bij implementatie 
van BPR. Interfunctioneel herontwerp kàn in feite niet zonder.104 

 Clemons105 schetst een aantal speciale risico’s van BPR-projecten in een arti-
kel waarin hij onder andere wijst op de gevaren van “overdreven zelfvertrou-
wen” en “intellectuele arrogantie” in projecten die de toekomst conservatief 
benaderen. Hij pleit voor scenario-analyses die zicht kunnen verschaffen op 
de onzekerheden van de toekomst en op de reactiepatronen die relevant kun-
nen worden. Onvermijdelijk is dat er verschillende strategieën ondersteund 
moeten kunnen worden en dat een infrastructurele benadering de best denk-
bare maatregelen oplevert voor een onzekere maar plausibele toekomst. Het 
nut van scenarioplanning in het kader van procesherontwerp wordt aanneme-
lijk gemaakt met een casus van een groot verzekeringsbedrijf. 

 Weill en Broadbent106 – die op het gebied van informatie-infrastructuren als 
gezaghebbend107 gelden – hebben in verschillende artikelen108 betoogd dat op 
basis van ‘business-maxims’ min of meer rechtstreeks inrichtingsregels voor 
de informatie-infrastructuur kunnen worden gevonden. Dit directe verband 
tussen imperatieven uit de bedrijvigheid en basisprestaties van de informatie-
voorziening wordt op grond van een aantal gevallenstudies van informatie-in-
tensieve bedrijven enigermate aannemelijk gemaakt. Evenals andere auteurs, 
hebben ook Weill en Broadbent (samen met St. Clair109) de relatie tussen de 
slaagkansen van procesherontwerp in relatie tot de informatie-infrastructuur 
onderzocht. Ze concluderen dat voor het welslagen van procesherontwerp de 
kwaliteiten van de infrastructuur belangrijker zijn naarmate het herontwerp ra-
dicaler is. Relevante infrastructurele aspecten zijn naar hun mening: bedrijfs-
brede architectuur en standaarden, gemeenschappelijke data, gemeenschappe-
lijke applicaties en managementinformatie. De invloed van de informatie-in-
frastructuur komt blijkbaar neer op het faciliteren van procesvereenvoudiging 
en op het mogelijk maken en bewerkstelligen van een transformatie als het in-
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novatie betreft. De infrastructuur heeft zowel op de snelheid als op de reik-
wijdte van verandering invloed.  

Het verband dat gelegd wordt tussen business process redesign en informatie-infra-
structuur komt er op neer dat de informatie-infrastructuur kennelijk voorwaarden-
scheppende eigenschappen kan hebben als het om organisatieverandering gaat. In in-
formatie-intensieve organisaties is het niet verwonderlijk dat organisatieverandering 
vaak aanpassing van de ondersteuningsfunctie inhoudt, maar het is verrassend dat de 
informatie-infrastructuur bepalend voor de slaagkans is. Dat wijst namelijk niet alleen 
op het belang van de ondersteuningsfunctie – in een informatie-intensieve organisatie 
te verwachten – maar ook op een overzichtelijk migratiepad en vlotte implementeer-
baarheid van die ondersteuningsfunctie.  

In het huidige tijdsgewricht zijn nieuwe organisatievormen niet meer los te zien van 
de mogelijkheden die een moderne informatiehuishouding kan bieden. Het heeft dan 
ook weinig zin de vereiste informatievoorzieningen louter als een afgeleide van orga-
nisatievernieuwing te beschouwen. Implementeerbaarheid is immers altíjd in het ge-
ding. Het lijkt dus beter van eigentijdse, inspirerende mogelijkheden uit te gaan.  

 Snow, Miles en Coleman110 zien een nieuwe organisatievorm ontstaan waar-
door bedrijven beter op concurrentie kunnen reageren, omdat ze zichzelf 
sneller kunnen aanpassen en innoveren. Business-units die niet door hiërarchi-
sche lijnen worden gecoördineerd maar door marktwerking, vormen een net-
werkorganisatie die innovatiever kan zijn omdat – menen de auteurs – klei-
nere omvang en beperktere functie een organisatie leniger maken. ICT moet 
dan communicatie en coördinatie ondersteunen en daartoe zijn algemeen in-
zetbare faciliteiten in de informatie-infrastructuur opgenomen. 

 Nolan en Croson111 gaan een stap verder. In hun in 1995 uitgebrachte boek 
Creative Destruction112 ontwikkelen zij de gedachte dat voor overgang van de 
industriële economie naar de informatie-economie zowel nieuwe organisatie-
structuren als nieuwe besturingsprincipes nodig zijn. Ze definiëren de ‘IT-ena-
bled’ netwerkorganisatie en noemen zeven (!) infrastructuren113 die door het 
(top)management van een bedrijf kunnen worden ontwikkeld opdat onder-
nemende en zelfsturende ‘kenniswerkers’ een bijdrage leveren.  

De beoogde werking van de genoemde infrastructuren kan men zich den-
ken als die van verkeersregels en vangrails, die ontwikkelingen reguleren maar 
verder niet inperken. Het merendeel van de infrastructuren is volstrekt afhan-
kelijk van de inzet van informatietechnologie en is daarmee onderdeel van de 
informatie-infrastructuur.  

 Lee, Cheng en Chadha114 geven, op grond van een uitgebreid literatuuronder-
zoek, aan dat er geen simpel causaal verband is tussen de inzet van informatie-
technologie en de organisatiestructuur. Tussen strategie en structuur bestaat 
wèl een relatie. Zwart/wit gesteld, streven centrale organisaties naar efficiency, 
standaardisatie en economies-of-scale, terwijl decentrale organisaties naar ef-
fectiveit, flexibiliteit en reactievermogen streven. Beide strevens kunnen door 
technologie worden beïnvloed. De auteurs geven aan dat in een hybride orga-
nisatievorm het decentraliseren van operaties en het centraliseren van strategi-
sche ‘control’ kunnen worden gecombineerd door de inzet van technologie. 
In hun voorbeeldcasus schetsen ze de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
databases en applicaties en van consistente consolidatieregels en de gelijktij-
dige ontwikkeling van lokale autonome systemen en ‘end-user computing’. 

 Eerder al hebben Lee en Leifer115 aangegeven dat de informatievoorziening 
de organisatiekarakteristieken beïnvloedt terwijl de informatievoorziening ook 
door de organisatorische dimensies wordt gevormd. Organisaties hebben de 
neiging flexibiliteit te verliezen terwijl concurrentie en turbulentie juist méér 
flexibiliteit vergen. De onderlinge afhankelijkheid van organisatieonderdelen 
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stelt eisen aan de gemeenschappelijkheid van de voorzieningen, met name 
waar het de informatie betreft. Integratie van systemen en centralisatie van be-
sturing zullen dan samengaan, zo betogen de auteurs.  

Deze benadering is genuanceerder dan in een eerder artikel116 van Leifer 
(uit 1988), waarin rechtstreekse relaties tussen geautomatiseerde systemen en 
Minzberg’s typologieën van organisaties worden verondersteld. Leifer stelt 
daarin dat decentrale systemen vooral in de divisie- en de adhocratie-vorm 
voorkomen, gedistribueerde systemen in de professionele bureaucratie en di-
visievorm, en gecentraliseerde systemen in de machine- en professionele bu-
reaucratie. Enkele aardige waarnemingen daargelaten, is de argumentatie voor 
de relatie tussen systeemtypen en organisatievorm vederlicht te noemen en in 
technisch opzicht te eenvoudig.  

 Holsapple en Luo117 geven in hun artikel over de organisatie-infrastructuur 
aan dat er een relatie met de informatie-infrastructuur is. Zij bouwen hun be-
toog op vanuit werkprocessen, taken en rollen. Volgens hun definities bereikt 
een organisatie haar doelen door de activiteiten van verschillende rollen te re-
guleren en te coördineren. De organisatie-infrastructuur en de zg. informa-
tie(technische)-infrastructuur dienen ‘in lijn’ te zijn omdat ze elkaar moeten 
ondersteunen en versterken. Organisatie-effectiviteit vraagt volgens de auteurs 
om efficiency, kwaliteit, innovatie, motivatie en satisfactie. Informatie-uitwis-
seling en informatie-‘sharing’ zijn dan vereisten. 

 Von Simon118 bespeurt een recentralisatie-tendens die door globale concur-
rentiekrachten wordt aangedreven. Hij meent dat lokale differentiatie kosten-
verhogend werkt en onevenredige coördinatielasten meebrengt waar bestu-
ring, service en logistiek juist met uniformiteit van informatie gebaat zijn. De 
vergrote coördinatienoodzaak en de inzet van algemene systemen vergen een 
nieuw model voor de informatievoorziening, dat bestaat uit een infrastruc-
tuurlaag die een applicatielaag ondersteunt en een adaptielaag die meer organi-
satorisch is ingevuld. 

Organisatievormen worden beïnvloed door de mogelijkheden die een moderne infor-
matiehuishouding kan bieden. Flexibiliteit wordt gediend met delegatie van bevoegd-
heden en decentralisatie van operaties, maar de coördinatienoodzaak neemt daardoor 
natuurlijk toe. Dan wordt de toegankelijkheid van algemene informatie steeds belang-
rijker, evenals de onderlinge informatie-uitwisseling (zoals hierna zal blijken).  

 Segars en Grover119 menen dat de ‘information-based’ communicatie-infra-
structuur voor moderne organisaties een steeds belangrijker voorziening 
wordt. Ze leggen geen rechtstreeks verband met de organisatiestructuur maar 
betogen, na vermelding van de beperkingen van een datagerichte planningsbe-
nadering, dat met netwerkanalyse de communicatiepatronen binnen een orga-
nisatie kunnen worden gekwalificeerd en gekwantificeerd. Op grond daarvan 
kan een communicatie-infrastructuur worden ontworpen. 

 Macdonald120 geeft aan dat informatie- en communicatietechnologie niet zèlf 
aan concurrentiekracht bijdraagt, maar dat het om ‘slim’ benutten gaat op een 
niet makkelijk te kopiëren manier. Hij noemt integratie ‘een sociaal vraagstuk’ 
dat met behulp van communicatievoorzieningen kan worden bevorderd en 
geeft aan dat een passende administratieve infrastructuur ten behoeve van de-
legatie, monitoring en control de functionele integratie binnen organisaties 
kan verbeteren.  

 Thach en Woodman121 nemen waar dat de ‘plaatsen’ van management en ken-
nis door informatietechnologie definitief veranderen. Ook het tijdsdomein 
wordt beslissend veranderd door ICT. Organisaties worden 'losser', er komt 
minder structuur en méér communicatie en dat is op allerlei niveaus van in-
vloed. De auteurs betogen dat organisaties minder vertikale (hiërarchische) èn 
minder horizontale (groeps- en afdelings-)structuren krijgen. Communicatie-
voorzieningen (E-mail) zorgen daarbij voor “erosie van standsverschillen”. 
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 Rockart, Earl en Ross122 beschrijven het nieuwe speelveld van de IT-organisa-
tie als gevolg van de veranderende business-eisen en -inrichting en de afhan-
kelijkheid van de informatievoorziening. Zij bepleiten een aantal nieuwe taken 
voor de organisatie van de informatievoorziening, zoals het bouwen en behe-
ren van een informatie-infrastructuur alsook een federatieve opzet van die or-
ganisatie, waarin de sterkte van een centrale opzet en een decentrale organisa-
tie samengaan. 

 Barnatt123 schetst een beeld van ‘het kantoor in Cyberspace’: volledige afhan-
kelijkheid van computer- en communicatietechnologie, reductie van witte-
boorden-overhead, nieuwe werkorganisatievormen en hoge bezettingsgraad 
(door hotelaanpak, elektronische werkplekken en flexibele teamvorming). Het 
opheffen van plaatsgebondenheid, hetgeen méér inhoudt dan thuiswerken 
door mobiele medewerkers, heeft grote invloed op de werkorganisatie. Nieu-
we organisatiestructuren ontstaan door infrastructurele voorzieningen die 
óver de bestaande structuren heen gaan en die verandering in werkwijzen, sa-
menwerking en spreiding in kleine stappen zonder knarsen ondersteunen124.  

Organisatievormen worden, zoals hierboven al is geconcludeerd, beïnvloed door de 
mogelijkheden van de informatiehuishouding, maar er is méér op te merken. Het zijn 
blijkbaar juist de algemeen beschikbare voorzieningen die er de oorzaak van zijn dat 
organisaties anders kunnen functioneren, ‘losser’ worden en meer verscheidenheid in 
werk- en samenwerkingsverbanden vertonen. Het is dus de informatie-infrastructuur 
die dat helpt bewerkstelligen.  
 

3.2.4 FLEXIBILITEIT EN COMPLEXITEIT 

De eigenschap van onwrikbaar en onveranderbaar te zijn, hetgeen in de civiele tech-
niek voor duurzaamheid en betrouwbaarheid van een constructie staat, is voor de in-
formatievoorziening niet onverdeeld positief. Betrouwbaarheid is, zeker in een trans-
actieomgeving, een eis maar onveranderbaarheid wekt de suggestie dat ‘digitaal beton’ 
dé grondstof van de informatievoorziening is. De flexibiliteit is dus in het geding.  
 De samenstelling van de informatievoorziening wordt complexer (zie §1.4.2) en 
die groeiende complexiteit heeft niet alleen gevolgen voor de beheersbaarheid maar 
ook voor het verandervermogen en de veranderkosten. Complexiteit is dus een rele-
vant begrip voor de informatie-infrastructuur en zal vaak min of meer als tegenhanger 
van het flexibiliteitsbegrip worden gehanteerd. 

 Rockart en Short125 poneren dat procesintegratie en planning&control verbe-
teren door de inzet van ‘common systems’ en de ontwikkeling van een gege-
vensarchitectuur. Het gaat over samenhang in de informatievoorziening door 
‘sharing’. De noodzaak hiertoe vloeit voort uit globalisering en uit verkorting 
van de ‘time-to-market’. Bij deze auteurs is flexibiliteit de invalshoek die naar 
de gewenste eigenschappen van de applicatieportfolio wordt vertaald. 

 Allen en Boynton126 gebruiken eveneens het begrip ‘common systems’ om het 
verschil tussen centralisatie (van de informatievoorziening) en volledige de-
centralisatie te beschrijven. Ze schetsen twee archetypische benaderingswij-
zen: ‘the high road’ van centrale sturing en gemeenschappelijke voorzieningen 
en ‘the low road’ van volstrekte vrijheid van handelen op IT-gebied voor alle 
organisatie-onderdelen. In hun voorbeelden van algemene systemen noemen 
ze klantinformatiesystemen, financiële en personele administraties, en project-
ondersteuning. 

 Boynton, Victor en Pine127 maken in hun beschouwing over innovaties, waar-
in systeemvernieuwing een bepalende rol speelt, onderscheid tussen proces- 
en productverbetering. Met name voor beheersbare, snelle productdifferen-
tiatie voorspellen de auteurs een bijdrage van modulaire opbouw van de appli-
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catieportfolio, waarvoor ze aan twee case-studies128 argumentatiekracht ontle-
nen. Modularisatie is een rechtstreekse verwijzing naar flexibiliteit. 

 Hares en Royle129 schrijven dat infrastructuurprojecten bijdragen aan de flexi-
biliteit (van de informatievoorziening) doordat nieuwe applicaties tegen lagere 
kosten kunnen worden ontwikkeld en voor nieuwe applicaties verschillende 
leveranciers in aanmerking komen. Ze onderscheiden productflexibiliteit, vo-
lumeflexibiliteit en robuustheid, aldus differentiërend naar ongevoeligheid 
voor specificatiewijzigingen, voor aantallen en voor externe veranderingen. 

 McKeen en Smith130 onderscheiden complexiteit door detailleringsgraad en 
complexiteit door dynamiek. De complexiteit van de informatiehuishouding 
is, zo menen de auteurs, een resultante van technologiegroei, van de organisa-
tie en van de informatiehuishouding zèlf. De dynamiek van de aanbodzijde 
werkt door in de informatiehuishouding. Onzekerheid omtrent komende 
technologieën en hun interrelaties werkt complexiteitverhogend. De organisa-
tie werkt eveneens in de informatiehuishouding door. De invloed van de 
functionele eisen wordt volgens de auteurs vermeerderd door de afscherming 
van technologie, waardoor eenvoud wordt verondersteld waar die er niet is. 
Genomen maatregelen zijn dan onvoldoende doeltreffend. De groeiende 
‘technologie-massa’ genereert complexiteit in de informatievoorziening en al-
lerlei elkaar beïnvloedende doelstellingen dragen daar nog aan bij. Schokgol-
ven kunnen volgens de auteurs vermeden worden door beheersing van de 
technologiecollectie. Dit wordt bewerkstelligd met behulp van ‘life cycle’-ma-
nagement en standaardisering, met veranderingsmanagement en met voor-
kantsturing door architectuur.  

 Truijens131 geeft, geïnspireerd door de praktijk anno 1996, een aantal voor-
beelden van complexiteit en meent dat flexibele service slechts mogelijk kan 
zijn als de complexiteit van de informatievoorziening daadwerkelijk wordt be-
heerst. Het gaat dan om technische en organisatorische maatregelen, beide 
onderdeel van een infrastructurele benadering.  

 Complexiteit speelt niet alleen bìnnen een organisatie – de actieradius van de 
informatievoorziening gaat verder dan de grenzen van de organisatie. In een 
onderzoek van bijna 1000 systemen bij 250 ondernemingen vindt Singh132 dat 
technologische complexiteit133 de overlevingskansen van bedrijven beïnvloedt.  

Overduidelijk blijkt dat de complexiteit in de informatiehuishouding de flexibiliteit in-
perkt, zelfs hinderlijk inperkt, en op termijn ook bedreigend is. Die complexiteit kan 
verschillende oorzaken hebben – waarover later meer – maar duidelijk wordt dat alge-
mene voorzieningen en ‘sharing’ de complexiteit kunnen helpen beteugelen. 

 Er is geen eenvoudige en rechtstreekse relatie tussen op integratie gerichte au-
tomatisering en flexibiliteit. Upton134 bijvoorbeeld rapporteert over zijn on-
derzoek bij 61 papierfabrieken in de U.S.A. dat hij geen positieve correlatie 
kan vinden tussen de invoeringsgraad van CIM135 en de flexibiliteit, waarvan 
hij in de omschakelsnelheid en in de omvang van het productenscala graad-
meters ziet. Upton ontdekt dat werknemerservaring en kwaliteit van het (ope-
rationeel) management de flexibiliteit bepalen en dat de toepassing van CIM 
eerder flexibiliteitverlagend werkt omdat extreme situaties veelal niet geïmple-
menteerd worden terwijl het improvisatievermogen van de werknemers de 
neiging heeft af te nemen. Kennelijk bestaat het gevaar dat automatisering ri-
gidiseert, ook als de (geïntegreerde) programmatuur een breed functionaliteits-
spectrum kan afdekken. 

 Browne, Sackett en Wortmann136 stellen dat het succes van productiebedrij-
ven onder andere bepaald zal worden door ‘time-based’-competitie en flexibi-
liteit. Ongebufferde leverings- en distributieketens vergen veel van de infor-
matie-uitwisseling tùssen ondernemingen en ‘inter-enterprise networking’ 
wordt daarmee voor productiebedrijven een vereiste. 

 Victor, Pine II (de ‘tweede’) en Boynton137 schrijven over maatwerk en mas-
saproductie. Ze maken aannemelijk dat een bureaucratische, verticaal geïnte-
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greerde organisatie het best bij massaproductie past. Maar wezenlijke verande-
ringen komen decentraal tot stand, buiten een strak stramien van regels om. 
Daarbij helpt de inzet van ‘facilitaire IT’ die de communicatie en open infor-
matie-uitwisseling ondersteunt. De auteurs zien modulaire procesarchitectuur 
en IT-infrastructuur als voorwaarden voor de implementatie van nieuwe (pro-
duct-)strategieën.  

 Ahmed, Hardaker en Carpenter138 rafelen flexibiliteitseisen uiteen en komen 
zo tot de stelling dat integratie juist flexibiliteit kan bevorderen. Omdat suc-
cesvolle bedrijven flexibel moeten zijn in productkwaliteit, prestatie en kos-
tenniveau, moeten de verschillende ‘inputs’ – mensen, technologie, structuren, 
systemen en processen – ook op een flexibele manier kunnen worden samen-
gebracht. Dergelijke integratie vergt steeds opnieuw bestuurlijke, technologi-
sche en operationele aanpassingen en noodzaakt tot doorlichten en aanpassen 
van interne processen, van procesoverstijgende ketens en van externe proces-
sen opdat complexiteit en overbodig werk vermeden wordt. Op die manier 
hangen integratie en flexibiliteit samen, menen de drie auteurs. 

Tussen organisatieflexibiliteit en de informatiehuishouding bestaat blijkbaar geen een-
voudige relatie. Voor flexibiliteitsverhoging bestaat dus óók geen eenvoudig recept. 

 Prahalad en Krishnan139 schrijven over flexibiliteit van informatieproducten 
dat het om een kwaliteitseis gaat, die vertaald kan worden in conformiteit aan 
gebruikersverwachtingen, service en innovatie. Zij stellen softwarekwaliteit 
min of meer gelijk aan flexibiliteit en onderscheiden daarbij de toekomstbe-
stendigheid van het platform, de rollout-tijd, de migratie van legacy en tech-
nologische verandering als kritische aspecten van flexibiliteit. Op grond van 
allerlei case-materiaal concluderen ze dat de kwaliteiten van de informatie-in-
frastructuur voorwaardelijk voor de kwaliteit van de applicatiesoftware is. 

 Van der Sanden, Bergman, Campschroer en de Reus140 stellen dat flexibiliteit 
(van systemen) met parameters en met modulaire, herbruikbare systeemcom-
ponenten kan worden bereikt. Juist als de processen autonomer zijn, zouden 
met een gemeenschappelijke, gestandaardiseerde infrastructuur samenhang en 
flexibiliteit tegelijk kunnen worden verkregen.  

Dit is niet verrassend: in informatie-intensieve ondernemingen wordt de flexibiliteit 
van de organisatie in belangrijke mate door de aanpasbaarheid van de applicaties be-
paald (zie ook §3.2.3) en die aanpasbaarheid kan worden beïnvloed door een compo-
nentenaanpak. Dit geldt voor de gehele applicatieportfolio. 

Organisaties gaan na een acquisitie of ‘merger’ samen verder. De mate waarin infor-
matie-intensieve organisaties kunnen versmelten (om synergiewinst te boeken), wordt 
mede bepaald door de mogelijkheden de ondersteuning met ICT-middelen op één 
(nieuwe) leest te schoeien. De informatie-infrastructuren van de oorspronkelijke orga-
nisaties bepalen de vernieuwingsmogelijkheden van die ondersteuning en daarmee het 
succes van het acquisitie- of merger-resultaat. Overigens blijkt uit de literatuur dat er 
geen reden is optimistisch te zijn over synergievoordelen na een merger.  

 McKiernan en Merali141 schrijven dat de prestaties van acquisities en ‘mergers’ 
meestal tegenvallen. Ze noemen als ‘tegenvallers’ de kosten van integratie en 
ontwikkeling, de noodzaak van nieuwe rapportagesystemen en de problemen 
met de vereiste vervlechting van de infrastructuren. Men heeft ex-ante vooral 
aandacht voor juridische en financiële zaken en boekt ex-post de beoogde 
voordelen van integratie maar ten dele en vaak na langere tijd dan verwacht. 

 Robbins en Stylianou142 schatten dat tweederde van de ‘mergers’ niet werkt en 
ontlenen daaraan het argument dat het beter ware vooraf de organisatie- en 
informatie-infrastructuren te evalueren. Hun onderzoek van 84 factoren in 44 
fusies brengt onder andere naar voren dat de succesfactoren voor de informa-
tievoorziening gesplitst kunnen worden in beheersbare en niet-beïnvloedbare 
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factoren. In de laatste categorie onderscheiden zij het standaardisatieniveau, 
de mate van ‘data sharing’, de complexiteit en de distributiegraad. De auteurs 
concluderen dat de aanwezigheid van infrastructuur en architectuur bij de be-
trokken fusiepartners de mogelijkheid van vergaande integratie indiceert. 

 Batelaan en Truijens143 geven aan dat ‘diepe’ integratie bij fusies vaak lastig te 
realiseren is omdat het lang duurt eer de systemen van de samenstellende or-
ganisaties op één leest zijn geschoeid en hun operaties versmolten zijn. Ze 
zien de in de literatuur gerapporteerde merger-mislukkingen als argument 
voor de bewering dat de informatie-infrastructuur een belangrijke voorwaarde 
voor de effectiviteit van operationele processen is. Later zal Veltman144 dit in 
zijn onderzoek op een grondige manier funderen met een tiental cases. (In 
compactere vorm145 is dit ook elders beschreven.) 

Complexiteit wordt vaak bestreden door standaardisatie en de informatie-infrastruc-
tuur wordt daarom vaak vereenzelvigd met het resultaat van standaardiseren. Stan-
daarden vormen in die benadering de kern van de infrastructuur, van kabels tot en 
met kaders voor de ‘styling’ van internet-sites. Maar standaarden brengen méér voort 
dan een basisvoorziening.  

 Monteiro en Hanseth146 noemen standaarden de ruggegraat van de infrastruc-
tuur. Zij geven voorbeelden van hun bewering dat standaarden niet kant-en-
klaar (kunnen) zijn maar tevens worden ontwikkeld door complexe, sociale 
processen. Ontwerp krijgt bij infrastructuren een andere betekenis, meer die 
van interventie en cultivering. Hanseth en Monteiro beschouwen infrastructu-
ren als complexe heterogene structuren, verbonden met andere, gestapeld en 
samengesteld uit elementen van allerlei kwaliteiten. Nieuwe infrastructuren 
ontstaan nooit van ‘scratch’ af maar ontwikkelen zich uit een ‘installed base  

 Dahlbom147 schrijft dat infrastructuur uit verschillende gezichtspunten kan 
worden beschouwd. Hij noemt vier aspecten: fundering, structuur, gemeen-
schappelijke capaciteit (‘common resource’) en algemene standaarden. Het 
structurele aspect is volgens Dahlbom niet louter technisch. Naar analogie 
met de transport-infrastructuur, die niet alleen uit wegen maar ook uit ver-
keersregels, garages en automobielen bestaat, meent hij dat de informatie-in-
frastructuur ook sociotechnische systemen met zich brengt. 

Meestal wordt een directe relatie verondersteld tussen standaardisering en (afnemen-
de) flexibiliteit maar die één-op-één relatie zit blijkbaar wat ingewikkelder in elkaar. 
Door de inzet van standaarden ontstaat een grondpatroon in het gedrag, van indivi-
duen en van organisatie-onderdelen. Standaardisering heeft aldus een duale werking: 
een voorgeschreven structuur perkt activiteiten in, maar activiteiten doen op hun 
beurt ook structuur ontstaan. Om die reden ontstaat er een irreversibele situatie, waar-
door vervangen of vernieuwen van standaarden altijd moeilijk is. Een sociotechnische 
benadering zal dit effect van ‘inbranden’ in beeld moeten brengen en interpreteren. 
Zie hiervoor ook §3.3.4.  
 

3.2.5 SCHAAL EN ACTIERADIUS 

Het spreekt min of meer voor zich dat de impact van infrastructuur mede afhangt van 
haar reikwijdte. Er zal overigens geen eenvoudig verband bestaan tussen die reikwijdte 
en de impact omdat die ook van andere factoren afhangt, zoals de schaal waarmee al-
gemene voorzieningen zijn gerealiseerd, het inzetgemak en de betrouwbaarheid. Reik-
wijdte is en blijft belangrijk. Immers, hoe groter de reikwijdte (in termen van deelne-
mers), des te groter kunnen de economische netwerkeffecten148 zijn. Het internet is 
daar het meest sprekende voorbeeld van.  
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 Een instructief voorbeeld van een infrastructuur 
met een grote actieradius (aanmerkelijk groter 
dan in de tot nu toe geciteerde artikelen werd 
verondersteld) is het Franse Minitel-systeem149 
voor videotext. Cats-Baril en Jelassi geven een 
overzicht van de inhaalmanoeuvre die onder 
Giscard d’Estaing eertijds op het terrein van de 
Télématique is ondernomen om het verouderde 
telefonienetwerk op te vijzelen (fig. 3.2.5a). Ze 
wijzen op het ‘kioskmodel’ dat werd gehanteerd 
voor de informatiediensten. France Télécom le-
verde de infrastructuur met standaarden plus 
eenvoudige administratieve ondersteuning (zo-
als anonieme doorbelasting) en op basis van die 
infrastructuur boden ‘derden’ (na verloop van tijd) allerlei diensten aan150.  

Het onderscheid tussen voorwaardenscheppende faciliteiten en faciliteiten 
voor gebruikers cq. consumenten is tijdens de ontwikkeling van Minitel volge-
houden en zorgde – uiteindelijk – voor positieve resultaten.  

 DeBacker151 beschouwt het begrip informatie-infrastructuur op nòg grotere 
schaal. Voor een mondiale infrastructuur – netwerken, werkposten, databases 
en dienstposten – bestaat, zo betoogt hij, nu eenmaal geen architect. Dus 
moet marktwerking bewerkstelligen wat een informatie-infrastructuur nodig 
heeft: normen, stabiliteit, openheid, modulariteit en transactionele samenwer-
king. DeBacker trekt een vergelijking met OSI (open systems interconnection) 
dat naar zijn mening geen markt- maar een constructeursfocus had en dus on-
voldoende succesvol kon zijn. 

 Hanseth en Monteiro152 zijn de mening toegedaan dat informatie-infrastructu-
ren dé volgende generatie systemen uitmaken en onderzochten daarom de 
wijze van ontwerpen. De auteurs tonen aan dat infrastructuren ‘enabling’, al-
gemeen inzetbaar en bruikbaar, duurzaam en economisch houdbaar zijn. Uit 
waarnemingen bij enkele (andere) infrastructuren concluderen zij dat er (hoge) 
eisen aan de bruikbaarheid worden gesteld door de ‘installed base’. Hierdoor 
wordt de ontwerp- en constructievrijheid, die men idealiter zou willen, sterk 
ingeperkt. In een stapsgewijs beschreven casus maken zij aannemelijk dat de 
OSI-benadering niet kàn leiden tot bevredigende resultaten. In het hoofdstuk 
over ‘dreaming about the universal’ rekenen zij overtuigend af met de moge-
lijkheid van perfecte, in elkaar passende standaarden die tot gemakkelijk im-
plementeerbare producten en algemene oplossingen zouden leideni. 

Netwerkeffecten treden kennelijk op als er voldoende basisconnectiviteit is, zoals via 
het telefonienet en via het internet, én als er simpele, stapelbare standaarden zijn die 
een applicatieve instap vergemakkelijken. Voor het Minitelsysteem is dat bijvoorbeeld 
de ondersteuning met administratieve services, voor het internet zijn het de browsers 
en diverse makkelijk verkrijgbare programmacomponenten voor tekst, muziek, foto’s, 
filmpjes, e.d. Het vertrekpunt is steeds de ‘installed base’ en het belang daarvan is vrij-
wel steeds bepalend, getuige de uitrusting van het ouderwetse Minitelsysteem met in-
ternet-browsers (zie fig. 3.2.5a) waardoor het een ‘revival’ heeft gekregen. 
 

3.2.6 KOSTEN, WAARDE EN MEERWAARDE 

In infrastructuur, beter: in de informatie-infrastructuur, wordt veel geïnvesteerd. De 
eerlijkheid gebied te zeggen dat dat ook een definitiegevolg is: onder ‘generieke, rela-
tief permanente basisvoorzieningen’ (zie §3.1.6) kunnen veel voorzieningen worden 
geschaard, zoals netwerken, desktop-uitrusting, databasemanagement-systemen, work-

 

i  De standaardenpyramide, die in SOA-verband soms wordt geschetst, wordt dus nooit werkelijkheid... 
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flow-management-systemen, middleware, besturings- en computersystemen, en men 
zou er ook de help-desk of het bedrijfsbureau onder kunnen rekenen. 

 Quinn en Baily153 rapporteren in 1994 over een onderzoek onder meer dan 
100 ‘executives’. Aantoonbaar resultaat van investeringen in informatietech-
nologie is een verhoogde servicekwaliteit. Belangrijke, niet altijd eenvoudig 
meetbare, voordelen die daarbij worden genoemd zijn: handhaving van markt-
aandeel, vermijden van catastrofen (verliezen), grotere flexibiliteit door ver-
breding van het productenscala, passende reactiesnelheid en hogere service-
kwaliteit, toegenomen arbeidskwaliteit en verbetering in voorspelbaarheid van 
de operaties. De auteurs wijzen erop dat in kwantitatief onderzoek de produc-
tiviteitscijfers geen indicatie geven van alternatieve kosten, alsof met investe-
ringen in informatietechnologie maar weinig resultaten te melden zijn. Ze 
concluderen dat beter kan worden gesegmenteerd en gedifferentieerd naarma-
te de informatiebasis beter is. Met name infrastructurele investeringen, betere 
monitoring systemen en systemen voor nieuwe producten dragen daar aan bij. 

 Weill, Broadbent, Butler en Soh154 doen (tijdens een ICIS-congres in Amster-
dam) verslag van een onderzoek naar de infrastructuurontwikkeling in 30 be-
drijven en naar de besluitvorming omtrent infrastructurele investeringen. Ze 
definiëren IT-infrastructuur als “... the base foundation of IT capability, in the form of 
reliable services, shared throughout the firm and usually provided by the information systems 
(IS) function”.  

Besluitvorming over infrastructuur is nauw verbonden met de visie op in-
frastructuur: bij de onderzochte bedrijven vinden ze een gemiddeld infra-in-
vesteringsniveau van 50%.  

 Weill en Broadbent hebben infrastructurele investeringen onderzocht155 in ge-
decentraliseerde of federatieve organisaties, onderscheiden vier verschillende 
infrastructuurniveaus en vinden een twintigtal infrastructurele diensten. Ze 
vinden voor het aantal onderzochte bedrijven dat 57% van de IT-investerin-
gen infrastructureel is en dat die jaarlijkse met 11% toenemen (over een perio-
de van 5 jaar gemeten).  

 In ‘Leveraging the New Infrastructure’156 geven Weill en Broadbent een in-
vesteringsniveau van 58% voor de informatie-infrastructuur van de door hen 
onderzochte bedrijven.   

 Jägers en Maes157 schetsen een beeld waarin infrastructuur verandering niet 
hoeft te hinderen maar juist instrumenten voor verandering kan aanreiken. 
Op strategisch niveau krijgen de afhankelijkheden tùssen organisaties een in-
frastructureel kader (zoals B2B-communicatie) en op inrichtingsniveau gaat 
het (eveneens) om nieuwe concepten (zoals Intranet, groupware, workflow 
management, e.d.) die van de informatie-infrastructuur deel uit zullen maken. 
In die visie bepaalt de informatie-infrastructuur van organisaties hun verande-
ringspotentieel en dus – ten leste – hun succes. 

 Kasarda en Rondinelli158 nemen waar dat ondernemingen steeds afhankelijker 
worden van ondersteunende transport- en telecommunicatienetwerken. Zij 
geven aan dat de omringende infrastructuur hefboomwerking ìn bedrijven 
heeft. Externe infrastructuur vult de operationele flexibiliteit van een bedrijf 
dus aan en verbetert die ook. 

 Peter Monk schrijft over de economische betekenis van infrastructurele syste-
men159 dat informatie impliciet is in alle productie- en managementactiviteiten 
en in alle transacties. Communicatievoorzieningen verhogen – door het facili-
teren van één- en tweewegcommunicatie – efficiency, effectiviteit en functio-
naliteit van deze activiteiten en transacties. Monk beschouwt infrastructuur op 
nationale en supranationale schaal (waarvan hij EU-voorbeelden geeft). 

 In het werk van Renkema160 ligt de nadruk niet zozeer op de waarde van een 
informatie-infrastructuur als wel op de justificatie van investeringen daarin. In 
een aantal publicaties varieert hij op dit thema en presenteert hij zijn P4-mo-
del, dat “... de bepaling en explicitering van de investeringsargumenten uitdrukt.” Deze 



 
 
– 66 – 
 
 

argumenten hebben betrekking op een tweetal kernvragen die volgens Renke-
ma bij iedere infrastructuurinvestering aan de orde zijn:  
– moet er in een bepaalde voorziening worden geïnvesteerd? 
– moet een bepaalde voorziening als infrastructureel worden beschouwd? 

 Ghemawat en del Sol161 onderscheiden algemene en bedrijfsspecifieke midde-
len en een al dan niet bedrijfsspecifieke inzet van die middelen. Bedrijfs- èn 
inzetspecifieke middelen zijn moeilijk te kopiëren en dragen bij aan betere 
prestaties als een bedrijf zich er aan committeert. Stellig vallen delen van de 
informatievoorziening hieronder, samen met de competenties die daar aan ten 
grondslag liggen. 

 Farbey, Land en Targett162 ontwikkelen een applicatietaxonomie van systemen 
met het doel waarde en risico in beeld te brengen. Ze borduren voort op de – 
op zichzelf voor de hand liggende – waarneming dat baten, risico’s en justifi-
catie samenhangen en postuleren een applicatieladder met acht sporten: 
[8] business-transformatie – de bovenste ‘sport’ 
[7] strategische systemen 
[6] interorganisationele systemen  
[5] infrastructuur (algemene voorzieningen) 
[4] management-ondersteunende systemen: MIS, DSS 
[3] direct ‘waarde toevoegende’ systemen 
[2] automatisering (van processen) 
[1] ‘verplichte’ systemen – de onderste ‘sport’. 
De auteurs menen dat op hun ladder de justificatie in complexiteit toeneemt 
en de risico's en onzekerheden groter worden maar dat ook de potentiële ba-
ten toenemen.  
 Men kan zich overigens de vraag stellen of een dergelijke dichotomie juist 
is. Ook de vraag of er wel van disjuncte begrippen sprake is, is gerechtvaar-
digd. Niettemin maken de auteurs aannemelijk dat infrastructurele baten an-
ders gewaardeerd zullen moeten worden dan direct met een applicatie te boe-
ken baten.  

 In een artikel in het Liber Amicorum voor prof. Nielen benoemt Benson163 de 
infrastructuur als ‘IT-utility’. De waarde van de IT-infrastructuur bestaat uit 
applicatie-’enabling’ en uit kostenvoordeel en Benson noemt ‘opportunity va-
lue’ en ‘competence value’ daarbij als waarderingsaspecten.  

 Weill, Broadbent en St.Clair164 hebben in diverse publicaties verband gelegd 
tussen de infrastructurele optiek en de opbrengst die wordt beoogd. De be-
schikbaarheid van een infrastructuur, waarvoor een achttal basisdiensten 
alsook meer dan tien veelvoorkomende diensten worden genoemd, heeft vol-
gens deze auteurs invloed op de reikwijdte en de snelheid van procesverande-
ring. ‘Te weinig’ infrastructuur zou tot duplicaties en incompatibiliteiten lei-
den, ‘te veel’ tot verspilling van capaciteit en van initiatieven. Het drietal trekt 
een parallel met ontwikkelingen in de maatschappij en zegt waar te nemen dat 
landen met een hoog investeringsniveau in de publieke infrastructuur ook een 
hogere productiviteit (in de bedrijven) hebben, terwijl bedrijven zèlf nooit tot 
investeringen op dat niveau gekomen zouden zijn. 

 Bennet en Weill165 onderzochten de bijdrage van één van de als basisdienst te 
typeren onderdelen van de informatie-infrastructuur: elektronisch berichten-
verkeer. Zij onderscheiden ‘range’ (functionaliteitsniveau), ‘reach’ (bereik), ‘va-
lue potential’ (mogelijke bijdrage) en ‘sophistication’ (benuttingsgraad) om te 
kunnen concluderen dat inderdaad extra waarde (door ‘messaging’) wordt ge-
genereerd en applicaties beter worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen, 
onder de conditie dat er (voor ‘messaging’) standaarden zijn en voldoende 
kennis omtrent toepasbaarheid beschikbaar is. 

 In het verlengde van deze ‘messaging’-casus schrijven Evans en Wurster166 dat 
door de connectiviteitsexplosie een ‘geheel nieuwe informatie-economie’ is 
ontstaan. De totale 'value chain' (van ontwerp, productie, marketing, levering 
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tot en met service) is door communicatietechnologie veranderd, waarbij inbe-
grepen de relaties met leveranciers, afnemers en klanten. Klantenbereik en 
communicatie met de klant gaan niet meer ten koste van elkaar.  

 Hoogeveen167 schrijft dat het onderzoek naar investeringen in de informatie-
voorziening tegenstrijdige resultaten oplevert. Haar onderzoeksmodel is een 
keten, volgens welke investeringen van invloed zijn op de kwaliteit van appli-
caties en infrastructuur, die op hun beurt bedrijfsprocessen beïnvloeden en 
daarmee van invloed kunnen zijn op het bedrijfsresultaat. In deze reeks domi-
no-effecten wordt de eerste stap door het management van een organisatie 
beïnvloed, de tweede door het gebruik in de organisatie en de derde door de 
marktomstandigheden en de concurrentie. De waarde van de informatie-infra-
structuur is in die benadering dus een managementvariabele. 

 Goldstein en Goldstein rapporteren in HBR168 over ‘Profiting from the long 
tail’ en verwijzen naar het boek van Anderson, de editor-in-chief van het al-
ternatieve tijdschrift WIRED, die hierover169 aan de hand van de muziekindu-
strie en wat hij de ‘digitale retail’ noemt cijfers laat zien. Door het enorme be-
reik van het internet kunnen producten die vroeger winkeldochters zouden 
zijn toch profijtelijk in voorraad worden genomen vanwege de globale vraag.  

Volgens Broadbent en Weill – auteurs die het infrastructuurbegrip min of meer op de 
kaart hebben gezet – belopen de investeringen in wat zij de IT-infrastructuur van een 
organisatie noemen meer dan 50% van de totale investeringen in IT. Gezien de eigen-
schappen van infrastructuur is het niet verwonderlijk dat investeringen daarin op kor-
te termijn kostenverhogend zijn, maar op langere termijn het bedrijfsresultaat meer 
dan gemiddeld kunnen verbeteren – met de nadruk op ‘kunnen’, omdat voor meer-
waarde méér komt kijken, zoals afstemming met de strategische doelen en aansluiting 
op de aanwezige competenties. Er is, mag worden geconcludeerd, géén bevestiging 
van Nielen’s hyperbool, integendeel: vergroting van de reikwijdte hoeft in het geheel 
niet met functionaliteitsvermindering samen te hangen en kan ook profijtelijk zijn en 
andere activiteiten aanjagen. Opnieuw blijkt hoe sterk een ‘installed base’ aan organi-
satiesucces kan bijdragen. Intussen gaat het, als de (meer)waarde van de informatie-in-
frastructuur aan de orde is, vooral om domino-effecten.  
 

3.2.7 STRATEGIE 

De besproken aspecten van de informatie-infrastructuur waren gericht op de eigen-
schappen van een infrastructuur en op de hanteerbaarheid in de praktijk. De min of 
meer gehandhaafde chronologie van de aangehaalde artikelen geeft een ontwikkeling 
te zien van ‘wat is het’ naar ‘wat is de waarde’. Er blijkt met een infrastructuur méér 
voordeel te behalen dan louter efficiency-winst.  
 Met name zijn, naar de aard van een infrastructuur, lange termijneffecten te ver-
wachten. Daarmee is het infrastructuurbegrip relevant in strategische discussies.  

 Macdonald170 (uit dezelfde school als Henderson en Venkatraman171) legt het 
Strategic Alignment Model misschien wel beter uit dan de beide auteurs en 
verduidelijkt dat het om een raamwerk gaat waarmee alignmentkwesties gepo-
sitioneerd en begrepen kunnen worden. Hij stelt twee dimensies van align-
ment voor: functionele integratie binnen de organisatie en strategische integra-
tie in de (gekozen) markten en bijbehorende keuzes met betrekking tot de in-
zet van middelen, de interne processen en de structuur. Macdonald geeft (fig. 
3.2.7a) die twee dimensies in zg. ‘strategische driehoeken’ weer. Kernpunten 
in beide ‘alignment’-benaderingen: 
– de gevolgen van de turbulentie in de bedrijfsomgeving; 
– het kunnen voorzien van de interne veranderingen; 
– het tijdig maatregelen te kunnen nemen;  
– het vermogen op te bouwen dat organisatieflexibiliteit brengt.  
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Beide benaderingen rui-
men plaats in voor de in-
formatievoorziening (‘IS’) 
en de applicatieve en 
technische voorzieningen 
die daarin een rol spelen.  

 In een omvangrijke kwa-
litatieve studie melden 
Kettinger, Grover, Guha 
en Segars172 dat bedrijven 
blijvend voordeel boeken 
en betere prestaties blij-
ven leveren als aan een 
aantal basisvoorwaarden is voldaan; van die voorwaarden maakt de informa-
tie-infrastructuur deel uit. 

 Collis en Montgomery173 stellen dat onderscheidende competenties strategisch 
voordeel kunnen geven omdat ze prestatiebepalend kunnen zijn voor een be-
drijf.  

 Duncan174 toont in haar veelgeciteerde artikel (uit 1995) “Capturing Flexibility 
of Information Technology Infrastructure” aan dat de informatie-infrastruc-
tuur mede bepalend is voor de flexibiliteit van de informatievoorziening. In-
frastructuur ‘ontstaat’ wanneer data en (deel)-applicaties onafhankelijk en her-
bruikbaar worden. De flexibiliteit in die infrastructuur bevordert een kortere 
time-to-market en maakt systemen aanpasbaar. Duncan toont aan dat een 
flexibele infrastructuur een strategisch bezit van belang is en concurrentie-
voordeel zal geven.  

Intussen gaat het om een nieuwe, invloedrijke strategieschool, die van de ‘resource-
based view’ (RBV) op de onderneming. Het merendeel van de ‘alignment’-verhande-
lingen laat eigenlijk in het midden welke strategische benadering gekozen wordt en 
gaat feitelijk uit van lange termijndoelen in de bedrijvigheid die enerzijds ondersteund 
moeten worden door processen en systemen, maar anderzijds ook binnen het bereik 
van processen en systemen moeten liggen. De RBV gaat uit van het eigen kunnen van 
een organisatie, van het eigen vermogen dat in mensen, middelen en structuren be-
sloten ligt en dat gemobiliseerd kan worden.  

 Zo schrijven Mata, Fuerst en Barney175 dat concurrentievoordeel bewerkstel-
ligd kan worden met de inzet van informatietechnologie door kostenverlaging, 
differentiatie van diensten en producten en door ondersteuning van allianties. 
Voor blíjvend concurrentievoordeel onderzochten de auteurs een aantal ICT-
gekleurde aspecten om te concluderen dat ICT-managementvaardigheden de 
‘resource’ zijn die moeilijk te verwerven is en blijvend voordeel geeft.  

 Ross, Beath en Goodhue176 verduidelijken dat en noemen verschillende ‘as-
sets’ die aan concurrentievoordeel kunnen bijdragen. Eén daarvan is de infra-
structuur en daaronder worden zowel de distributie-architectuur van techni-
sche faciliteiten en ‘business-data’ als de standaarden voor platformen en data 
verstaan. De auteurs menen dat, hoewel steeds meer bedrijven dezelfde pak-
ketten kopen, dezelfde mensen contracteren en naar dezelfde firma’s uitbeste-
den, er desondanks verschillen zijn in de ‘business-value’ die met de informa-
tievoorziening wordt gegenereerd. Het verschil zit ’m dan ook niet in de tech-
nologie en in de toepassingen zelf, maar in het management en in de kwali-
teiten van de infrastructuur. 

 In een algemeen, niet op ICT gericht artikel – The paradox of competitive ad-
vantage – geven Winfrey, Michalisin en Acar177 aan welke bronnen van con-
currentievoordeel mogelijk zijn en hoe prestaties van bedrijven herleid kunnen 
worden tot bedrijfstakkarakteristieken, concurrentiepositie en tot ‘resources’ 
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van het bedrijf. Zowel de afstemming tussen strategie en middelen (strategi-
sche ‘fit’) als het aanpassingsvermogen (strategische flexibiliteit) worden her-
leid tot fysieke, menselijke en organisatorische middelen en tot het vermogen 
een steeds wisselende samenstelling te realiseren. Het infrastructuurconcept 
past daar goed in. 

 Powell en Dent-Micaleff178 bevestigen nogmaals dat informatietechnologie op 
zichzelf geen unieke eigenschappen toevoegt – elk bedrijf kan ICT aanwenden 
– maar dat de combinatie met (bijvoorbeeld) procesdeskundigen, organisatie-
structuur en IT-management tot significante prestatieverschillen kan leiden.  

 Collis en Montgomery179 hebben in een onderzoek in een drietal bedrijven 
opnieuw vastgesteld dat meerwaarde wordt gerealiseerd met de bedrijfsmid-
delen en de coördinatie van hun inzet, met name als het om middelen gaat die 
meervoudig (kunnen) worden ingezet, zoals bij gemeenschappelijke inkoop, 
incasso, e.d. Die meerwaarde wordt dus mede door infrastructurele systemen 
waargemaakt.  

 Bharadwaj180 schrijft in een briljant artikel dat de ‘meer dan gemiddelde’ pres-
taties van bedrijven kunnen worden toegeschreven aan het vermogen dat aan 
de bedrijfsmiddelen kan worden ontleend en aan de organisatie die dat rea-
liseert. Zij geeft voor de ‘IT-capability’ de volgende samenstelling: 
[1] de bedrijfsspecifieke infrastructuur (‘shared information delivery base’) 
[2] de IT-staf en zijn technische en ‘managerial’ vaardigheden 
[3] met IT verweven eigenschappen als know-how, reputatie en cultuur.  
Bharadwaj toont aan dat een ‘IT-capability’ van hogere kwaliteit ook tot gro-
tere financiële prestaties leidt. Zij merkt tevens op dat een infrastructuur die 
niet geïntegreerd is en incompatibiliteiten kent, de business-keuzes hinderlijk 
beperkt. Er staat dus een straf op een slechte informatie-infrastructuur.  

De informatie-infrastructuur zorgt niet louter voor succesverhalen: als de gemeen-
schappelijke voorzieningen in lijn zijn met de doelen van de organisatie werkt de in-
frastructuur katalyserend bij vernieuwing, zoals Duncan en Bharadwaj betogen, maar 
een ‘misfit’ kan vervelend uitpakken. Interessant is de verbinding met andere kwali-
teiten van de organisatie. De ‘resource based view’ op organisaties zal moeten worden 
uitgediept om een verband met de informatie-infrastructuur te kunnen leggen. 

 
3.3  INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR: 
 ONTWIKKELING VAN DE VOORZIENING 

De ontwikkeling van het begrip ‘informatie-infrastruc-
tuur’ is in de vorige paragraaf omstandig belicht. Een 
andere beschouwingsrichting dan de tijdsas is natuurlijk 
mogelijk en lijkt ook wel zinvol als het gaat om de wij-
ze waarop de informatie-infrastructuur van een organisatie ontstaat en groeit of ont-
wikkeld wordt. Er zijn auteurs die op basis van het infrastructuurbegrip een methode 
voor de ontwikkeling van de informatievoorziening hebben uitgewerkt181, terwijl an-
dere auteurs182 betwijfelen of een informatie-infrastructuur überhaupt planmatig kan 
worden ontwikkeld. Die tegenstelling geldt natuurlijk gedurende de hele historie van 
een infrastructuur en voor elk beschouwd aspect (zie 3.3a). Externe ontwikkelingen183 
hebben een niet te voorspellen invloed op de informatievoorziening van een or-
ganisatie en dus op haar informatie-infrastructuur, waardoor die tegenstelling in een 
enkel geval  verklaard zou kunnen worden uit het gehanteerde beschouwingsniveau en 
de manier waarop externe invloeden worden beoordeeld. Maakbaarheid blijft in de 
technocratische wereld van de ICT-artefacten een relevante invalshoek, met name 
door de ogenschijnlijke tegenstelling tussen de aard van de technische voorzieningen 
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en de niet-planmatige processen die de ontwikkeling van die technische voorzieningen 
kunnen bepalen. 

In enkele paragrafen worden drie ontwikkelingsaspec-
ten (zie 3.3b) aan de hand van publicaties daarover be-
commentarieerd. Ter justificatie het volgende. 
[1] Standaarden houden verband met de informatie-in-
frastructuur vanwege compatibiliteitseisen (zie §3.1.4). 
Brede ‘sharing’ van voorzieningen lukt gemakkelijker 
als van gestandaardiseerde voorzieningen sprake is en 
voor opschalen van de inzet geldt hetzelfde. Daardoor beïnvloedt standaardisering de 
ontwikkeling van de informatie-infrastructuur.  
[2] Organisaties gaan niet op dezelfde manier met planning om, niet alleen vanwege 
de organisatiecultuur maar ook vanwege de organisatiestructuur. Daarmee is ook de 
mogelijkheid op centraal niveau ICT-voorzieningen te plannen of regels uit te vaardi-
gen voor de infrastructuur van belang (zie ook §3.2.3). De vraag is en blijft of dat kan. 
[3] Van organische groei van de informatie-infrastructuur kan om diverse redenen 
sprake zijn. Een interessant verschijnsel is de wederzijdse beïnvloeding van technische 
voorzieningen en hun gebruik. Door dat gebruik ontstaan nieuwe wensen, nieuwe 
plannen voor doorontwikkeling en vervolgens nieuwe afhankelijkheden tussen voor-
zieningen en hun gebruik. Een dergelijk ontwikkelingspad lijkt grillig tot stand te ko-
men en dat tast het vertrouwen in maakbaarheid van algemene voorzieningen natuur-
lijk behoorlijk aan.  
 

3.3.1 STANDAARDISERING – II 

De informatie-infrastructuur – het generieke en relatief permanente deel van de infor-
matievoorziening – bestaat niet alleen uit applicatieve en technische onderdelen maar 
ook uit inrichtings- en gebruiksregels184. Men wil die onderdelen vaak tot organisatie-
standaard benoemen om zo genericiteit, bestendigheid en dus bruikbaarheid te kun-
nen garanderen. Maar daar zit méér aan vast. Veel standaarden zijn in-huis-verbijzon-
deringen185 of -invullingen186 van internationale of nationale standaarden en daarmee 
van die standaarden afhankelijk. Veel standaarden zijn ook concretiseringen van leve-
ranciersproducten187 en zijn daarmee nooit bestendiger dan de leverancier en zijn on-
dersteuningsbeleid zijn. 

 Dahlbom188 stelt: “infrastructuur voorziet de wereld van een markt!” Infra-
structuur kan beschouwd worden als fundament, stabiele structuur, gemeen-
schappelijke capaciteit (‘common resource’) en algemene standaard. Hij 
schrijft dat netwerken vereist zijn voor globalisering, snellere ontwikkeling, 
grotere servicegerichtheid, complexere producten en diensten, ... en standaar-
den spelen daar dus een belangrijke rol in.  

 Marchand wijst erop dat standaardisatie kostenreductie, informatieuitwisseling 
en samenwerking kan bewerkstelligen en geeft verschillende manieren om dat 
te bereiken. Hij geeft drie criteria voor standaardisatie: worden overall-kosten 
verlaagd, is reactievermogen imperatief en verbetert informatie-uitwisseling? 

 Suárez en Utterback189 introduceren een interessant begrip: dominant ont-
werp, dat economies-of-scale kan bewerkstelligen. Ze positioneren dat begrip 
binnen een industrietak waar het een drempel voor nieuwkomers kan zijn. 
Binnen de informatievoorziening van een organisatie kan het een nuttig be-
grip zijn omdat het het mogelijk maakt een infrastructuur-candidaat te beoor-
delen.  
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 Hierop aansluitend: een bepaald systeem of systeempakket kan een standaar-
diserende werking hebben en toekomstige ontwikkelingen richten. Benders en 
Batenburg190 bewijzen dat ERP-systemen een dergelijke werking kunnen heb-
ben. “... the use of ERP-systems may in several ways lead to standardization within and be-
tween organizations. Competitive and institutional pressures play a role in ERP-adoption.” 

 Het ontwikkelen van stan-
daarden is niet eenvoudig 
door een organisatie te 
sturen, maar volgens Kay-
worth et. al.191 (zie fig. 
3.3.1a) vormen “...techno-
logy standards a critical com-
ponent of IT infrastructure”. 
De conceptie van fysieke 
en intellectuele ‘assets’ 
wordt aan de hand van al-
gemeen ter beschikking te 
stellen data en hun naamgeving en betekenis uitgelegd.  

 Hanseth, Monteiro en Hatling192 onderscheiden verschillende typen standaar-
den; standaarden voor de informatie-infrastructuur noemen zij compatibility 
standards. Daarbij merken ze op dat standaarden soms een hiërarchie vormen 
(zoals de internet-standaarden), soms elkaar overlappen, soms geheel of ge-
deeltelijk zijn vervangen door nieuwere, ... het geheel is een complex netwerk 
van heterogene standaarden die onderling afhankelijk zijn. 

De relatie tussen standaarden en infrastructuur blijkt duidelijk. Als een informatie-in-
frastructuur ontworpen zou moeten worden, zullen standaarden een (groot) deel van 
dat ontwerp uitmaken en het zullen zowel internationale, branchegebonden als orga-
nisatie-eigen standaarden zijn. Sommige voorzieningen hebben een standaardiserende 
en daarmee een infrastructuur bevorderende werking, in ieder geval binnen organisa-
ties – hoewel er talrijke publicaties zijn over standaarden en standaardisering, heeft 
maar een klein aantal standaardisatie ‘in-company’ als onderzoeksobject. 

 Boh, Dill, Yellin en Herbsleb193 betogen dat standaarden, doelstellingen en 
voordelen op infrastructureel gebied voor de IT-afdeling duidelijk zijn maar 
voor business-units vaak niet: die zien immers de lange termijnvoordelen voor 
de organisatie-als-geheel niet. Zij menen dat infrastructurele projecten daarom 
door centrale IT-architectuurteams moeten worden uitgevoerd (!).  

 Fomin194 onderscheidt verschillende niveaus van standaarden: 
– het economische macroniveau dat technische oplossingen biedt en toegang 

tot markten geeft; 
– het technische mesoniveau dat als ‘gateway’ kan worden gezien en het mo-

gelijk maakt dat verschillende technologieën door gebruik van standaarden 
kunnen worden ingezet en kunnen interacteren; 

– het organisatorische microniveau dat diverse gebruikers en organisaties ac-
comodeert. 

Omdat het om beschouwingen op verschillende schaal gaat in diverse krach-
tenvelden, zijn er ook verschillende ontwikkelingsvoorwaarden en verschil-
lende ontwikkelingseffecten. Op microniveau spelen zich processen af die te 
maken hebben met nut en zingeving van bepaalde voorzieningen, op mesoni-
veau gaat het niet alleen over technologische voorzieningen maar ook over ju-
ridische en politieke factoren die bij acceptatie van standaarden een rol kun-
nen spelen en op macroniveau gaat het vooral om economische perspectie-
ven. Fomin maakt duidelijk dat de ontwikkeling van standaarden ook ontwik-
keling op alledrie die niveaus inhoudt. Dat betekent dat een organisatie maar 
in betrekkelijke mate ‘eigen’ standaarden kan vaststellen – er zijn eenvoudig-
weg te veel externe factoren. 



 
 
– 72 – 
 
 

 Boh en Yellin195 betogen dat standaarden een bepaalde samenhang (moeten) 
vertonen en soms ook overlappend zijn, reden om standaarden in een archi-
tectuurraamwerk te positioneren en de ontwikkeling en implementatie met ar-
chitectuurregels te leiden. 

Het is duidelijk dat, àls er al standaarden worden afgesproken binnen organisaties, ex-
terne invloeden altijd bestaan en dat standaardisatiebesluiten nooit ‘definitief’ kunnen 
zijn, maar onderhoud vergen alsook regelmatige herijking.  
 De praktijk van standaardisatie legt nog een extra overweging bloot die in de litera-
tuur nauwelijks wordt aangestipt. In grotere organisaties worden, bij afwezigheid van 
passende internationale standaarden, soms tóch standaarden vastgesteld op organisa-
tieniveau om wildgroei van voorzieningen die niet-standaard zijn te voorkomen en la-
tere conversieweerstanden te vermijden – een ‘pre-emptive strike’196 in de informatie-
voorziening197. Dergelijke preventieve implementaties zullen in een gedecentraliseerde 
en gedistribueerde informatievoorziening het gebruik van de (gemeenschappelijke) in-
formatie-infrastructuur helpen bevorderen en verleggen delen van de implementatie-
kalender van decentraal naar centraal. Dit vereist overigens een expliciet infrastruc-
tuurbeleid. 
 

3.3.2 ORGANISATIE EN (ON)MOGELIJKHEDEN VAN PLANNING 

Voor de omvang van de informatiehuishouding van een organisatie, bijvoorbeeld uit-
gedrukt in termen van aantallen toepassingen, databases, computerplatformen en mid-
dlewareproducten, zijn geen formules beschikbaar. Voor de verandersnelheid in die 
informatiehuishouding is evenmin een graadmeter te vinden. Dat maakt het meren-
deel van de algemene overwegingen die de informatievoorziening betreffen kwalitatief 
en weinig specifiek.  

 Abcouwer en Truijens hebben erop gewezen dat niveau en resultaat van (in-
formatie)planning mede van de besturingsvorm van een organisatie afhangt198. 
Infrastructuurplanning ligt daarom niet altijd voor de hand. De organisatiety-
pering van De Geus199 volgend: 
– een rationeel bestuurde organisatie zal per saldo planmatig en top-down ge-

richt zijn waardoor concrete systeemplannen kunnen worden ontwikkeld; 
– het integrerende model is meer faciliterend georiënteerd, departementaal 

ingericht hetgeen zal leiden tot algemene communicatiefaciliteiten en 'open 
systemen'.  

– informatieplanning van een libertaire organisatie zal vooral voorwaarden-
scheppend zijn. 

 Lee en Leifer200 leggen een verband tussen orgganisatiekarakteristieken en sys-
teemstructuren. Organisaties tenderen, zeggen zij, naar mechanistische syste-
men terwijl juist meer organische structuren nodig zijn. Hoe groter de onder-
linge afhankelijkheid van de systemen is, des te groter zijn de eisen die aan in-
formatie-‘sharing’ worden gesteld. Dat wordt dus onderwerp van analyse én 
van planning. 

 Renkema, al eerder ter sprake gebracht201, laat zien dat investeringsbeslissin-
gen niet alleen op grond van ‘objectieve’ beoordeling van bijdragen tot stand 
komen maar dat ook de betrokkenheid van de juiste groepen en personen, als-
mede politieke factoren, een rol spelen.   

 Hoogervorst202 schrijft dat de visies die omtrent IT governance in de litera-
tuur aan de orde komen “een sterk, zoniet exclusief, mechanistisch karakter hebben ... 
en de lineaire, planmatige, en top-down procesgang benadrukken, waarbij besluitvorming- 
en overlegstructuren kernelementen zijn die geacht worden business- en IT-alignment te re-
aliseren. ” “Voorspelbaarheid is een illusie”, meent hij. Dan lijkt traditionele plan-
ning van de informatie-infrastructuur ook een illusie. 
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 Jansen, Jägers en Truijens203 maken duidelijk dat in een complexe omgeving, 
waarin veel en vaak wisselende facoren een rol spelen, het moeilijk is de activi-
teiten binnen organisaties en tussen partijen op elkaar af te stemmen en die af-
stemming met ICT te ondersteunen. Het is immers vooraf niet bekend welke 
factoren wanneer en in welke mate een rol spelen bij die afstemming. Werd in 
de klassieke theorie het coördinatievraagstuk als een gebrek-aan-informatie-
vraagstuk gezien, de auteurs betogen dat ICT-inzet vaak niet tot zinvol resul-
taat kán leiden: onzekerheid en open karakter van de coördinatiekwesties ma-
ken planning zinloos.  

 Eerder al benoemen Eisenhardt en Brown204 het begrip ‘patching’: het fre-
quent, routineus en op kleine schaal aanpassen van de organisatie om in tur-
bulente markten met nieuwe producten en diensten profijtelijk te opereren. 
Daarvoor is een betrouwbaar fundament nodig. Alleen als aan een aantal in-
frastructurele voorwaarden voor snelle en regelmatige aanpassing is voldaan 
kunnen nieuwe kansen optimaal worden benut. Infrastructuur is dus geen re-
sultaat van planning op basis van business-processen maar een voorwaarde 
voor de uitvoering van steeds weer andere processen als zich kansen voor-
doen.  

 Externe invloeden spelen (zoals eerder opgemerkt) een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van de informatie-architectuur. Organisatiegrenzen205 lijken in 
een aantal gevallen arbitrair bij de beschouwing van basisvoorzieningen als de 
informatie-infrastructuur. Planning en ontwikkeling zijn dan niet meer aan één 
organisatie voorbehouden.  

Er bestaan nauwelijks publicaties die direct ingaan op planning van de informatie-
infrastructuur. Slechts in een stabiele hiërarchische organisatie mag men ervan uitgaan 
dat met planning wat kan worden bereikt – die zal dan vooral uitkomen op een cen-
traal werkend systeem dat als standaard voor de organisatie kan functioneren en zo 
richtinggevend voor andere ontwikkelingen kan zijn (zie §3.3.1). De eertijds door mij 
als onderdeel van informatieplanning geopperde aanpak206 voor infrastructuurontwerp 
veronderstelt én teveel ‘groene wei’ én teveel stabiliteit en is daarom voor informatie-
intensieve organisaties veelal niet meer realistisch. 
 

3.3.3 WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING VAN  
 ORGANISATIE EN INFORMATIEVOORZIENING 

De conclusie in de vorige paragraaf is allesbehalve verrassend. In moderne informatie-
intensieve organisaties kan de informatievoorziening nu eenmaal niet los van de orga-
nisatie worden beschouwd, laat staan aangepast en uitgebouwd. Daarmee komt een 
interessant fenomeen in beeld: de wederzijdse beïnvloeding van de organisatie en het 
relatief permanente deel van de informatievoorziening: de informatie-infrastructuur, 
en de invloed daarvan op de ontwikkeling van die informatie-infrastructuur. Vooral de 
groep rond Ciborra207 heeft hieraan een bijdrage geleverd.  

 Hanseth en Monteiro hebben in 1998 een compleet boek208 ‘op het net’ gezet 
dat zich richt op standaarden, op informatie-infrastructuren en op de kernkarak-
teristieken daarvan. De auteurs zien infrastructuren als ‘next generation’ in-
formatiesystemen waarvoor veel socio-technische inspanningen nodig zijn. In 
hun ‘Understanding Information Infrastructure’ geven zij vier oorzaken van 
het ontstaan van infrastructuren: convergentie van technologieën, nieuw ge-
bruik van ICT, toenemende integratie van systemen, en toenemende penetra-
tie van ICT. 
 Zij menen dat informatie-infrastructuren niet louter technologische maar 
eerder socio-technische netwerken zijn en dat ze nooit vanuit een blanco situ-
atie ontstaan maar zich vanuit een gedeelde, open en heterogene ‘installed ba-
se’ ontwikkelen. 



 
 
– 74 – 
 
 

 Ciborra en Hanseth presenteren de lezer van ‘From Control tot Drift’ “... a set 
of alternative views on the role of dynamics of global information infrastructures deployed 
within the corporate context of large multinationals.” Het gaat om “... both empirical and 
scholarly interpretations that diverge, at time substantially, from the current wisdom contai-
ned in the management and information systems literature.” Infrastructuren zijn puz-
zels, collages en de ontwerp- en implementatieprocessen zijn dat ook. Infra-
structuren ontstaan niet gecontroleerd maar groeien temidden van bestaande 
systemen, processen, afhankelijkheden, betrokken mensen en onder invloed 
van grotere alignment-acties, allerlei kleine veranderingen en verschillende he-
terogene actoren.  ‘Control’ is in de managementliteratuur vaak leidend maar in 
de managementpraktijk moeilijk te bereiken: maatschappij en economie zijn 
immers onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. Binnen ondernemingen worden 
dan ook geen planmatig gevormde maar langs grillige paden gegroeide infra-
structuren gevonden. 

 Monteiro meldt dat de ‘economies of infrastructure’ laten zien hoe ontwikke-
ling, invoering en gebruik van een informatie-infrastructuur beïnvloed wordt 
door socio-technische onderhandelingsprocessen, omdat niet-technische be-
langen meespelen en compromissen worden gesloten. Met behulp van de Ac-
tor-Netwerk Theorie (ANT) kan worden begrepen hoe technologie menselijk 
gedrag bepaalt, hoe dat doorwerkt in het gebruik (van een informatie-infra-
structuur) en de vervolgontwikkeling bepaalt. 

 Ciborra en Hanseth209 schrijven (in 1998): “The current view of infrastructure re-
gards it as “the foundation” of the information technology portfolio. The firm’s internal IT in-
frastructure combined with the external infrastructures are reputed to be “as important as the 
the traditional physical infrastructure of roads, store fronts, etc.” (Weill & Broadbent 1998).” 
Maar er zijn volgens de auteurs twee verschillende infrastructuurconcepten en 
twee verschillende ontwikkelingspaden. “For the more dynamic companies, we sub-
mit that such a model of infrastructure needs, at least in part, to be turned upside down. ... it 
is not a tool (the infrastructure) that supports various business capabilities (knowledge), but 
the other way around: it is the diffused informal and tacit knowledge ... ”. Het verband 
dat wordt gelegd met kennis is interessant omdat kennisontwikkeling wel kan 
worden gestimuleerd, maar niet volgens uitgezette lijnen kan worden gepland. 

 Ciborra en Hanseth210 legden, eerder al, een verband met het Gestell-concept 
van Heidegger, die onze afhankelijkheid van technologie benadrukt en meent 
dat ons lot en ons wezen door technologie veranderd zijn. Mede hierop base-
ren beiden de bewering dat infrastructuur niet louter het resultaat is van ont-
werp en van sturing door management, maar ook het resultaat van pad-afhan-
kelijke ontwikkelingen en van (irreversibele) processen die gebruikspatronen 
hebben veroorzaakt, dus structuur hebben doen ontstaan. 

Infrastructuurplanning is geen eenmalige inspanning die rechtstreeks tot een goed ge-
definieerd eindproduct leidt maar een stapsgewijs proces, onder invloed van de orga-
nisatie en haar gebruik van de bestaande voorzieningen. Een infrastructuur komt niet 
pardoes tot stand, is nooit af en komt in ieder geval voor een deel tot stand door sta-
peling van voorzieningen, acceptatie en gebruikspatronen, nieuwe voorzieningen, etc. 
Dit lijkt ook plausibel in het licht van de voortdurende vernieuwing in technologie en 
toepassingen, de continue aanpassingen in organisaties, de veranderende positie van 
managers en medewerkers en de onvoorspelbare interacties in die veranderings-
dynamiek. 
 

3.3.4 ANT – ACTOR-NETWORK THEORY 

Dat de ontwikkeling van informatie-infrastructuren niet (volledig) voorspelbaar is, is 
intrigerend. Menselijk handelen is op verschillende manieren van invloed op die ont-
wikkeling, op kleine schaal door individuele gebruikers en op grotere schaal door bij-
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voorbeeld ondernemingen en overheden. De complexiteit van de interacties op die 
niveaus en tussen die niveaus maakt plannen én voorspellen hachelijk. Uitvloeisel 
daarvan is onder andere, zoals hierboven genoemd, de notie dat het om socio-
technische (onderhandelings)processen gaat – daarom zijn sociologische theorieën en 
begrippen toegelaten tot de wereld van de infrastructuren.  
Giddens heeft met zijn ‘structuration theory’ duidelijk gemaakt dat voor het ont-
plooien van sociale activiteiten ook sociale structuren vereist zijn en – omgekeerd – 
dat door die activiteiten structuren worden gecreëerd; hij gaat overigens uitsluitend 
van menselijke actoren uit. Technische actoren – in het bijzonder ICT-artefacten – 
kunnen echter óók een rol spelen211 hoewel er verschil is tussen ‘technische’ actoren 
en ‘menselijke’, omdat die laatste immers acteren mèt kennis en begrip. Daarbij mag 
men er van uitgaan dat individuen verschillend op artefacten kunnen reageren212 en er 
in organisaties dus een veelheid aan relaties en interacties is. De recurrente betrekking 
tussen activiteiten en structuur213 spoort in ieder geval met de grillige ontwikkelingspa-
den van infrastructuren waar verschillende auteurs gewag van maken.  

De ‘Ciborra-school’ gebruikt de actor-netwerktheorie (ANT) omdat die, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld top-down alignmentbenaderingen, aansluit op de bottom-up 
ontwikkeling van infrastructuren die wordt geconstateerd214. Met de ANT kan de in-
vloed van informatie-infrastructuren op menselijk gedrag worden beschreven215 want 
de ANT onderscheidt relaties tussen zowel technische als niet-technische elementen. 
Weliswaar kan dan worden uitgelegd hoe actor-netwerken, zoals een informatie-
infrastructuur, worden gevormd maar niet waarom dat op een bepaalde manier gebeurt. 
Daardoor is het vooral een theorie die helpt beschrijven, niet verklaren. Oorzaak 
daarvan is onder andere het open karakter van de theorie, dat geen (kunstmatige) sco-
pebeperking toelaat216 en geen detaillering voorschrijft. Intussen gaat het wel om be-
schrijvingen die men mag beschouwen als “the equivalent of a laboratory”217. 
Actor-netwerken zijn heterogene netwerken, die tot stand komen door interacties tus-
sen verschillende niet-gelijke elementen. Hun onwikkeling wordt door een (groot) 
aantal actoren en hun invloed gevormd. Het resultaat van die interacties kan een zoge-
noemde inscriptie218 zijn, die het resultaat is van die invloeden in de vorm van vaardig-
heden, configuraties, contracten, e.d. Hoe groter het aantal actoren dat tot zo’n in-
scriptie heeft geleid219, des te moeilijker is die te verwijderen en in te wisselen voor een 
andere – praktijkonderzoek onderbouwt dat220. Daarmee is de irreversibiliteit van veel 
infrastructurele eigenschappen verklaard als een ‘installed base’ van artefacten plus 
gebruik. Ook de dualiteit van informatie-infrastructuren, die ontwikkelingen mogelijk 
maken én inperken, kan men als een resultaat van de actor-netwerktheorie zien. 
 

3.3.5 GEVOLGTREKKINGEN 
De maakbaarheid van informatie-infrastructuren is een onderzoekspunt – zoveel is 
duidelijk. De relatie met (inter)nationale standaarden is eveneens interessant, niet al-
leen vanwege de relatie met planbaarheid van technische standaarden op organisatie-
niveau, maar ook vanwege de gerapporteerde applicatieve standaarden, waar de orga-
nisatiecomponent in de ontwikkeling van infrastructuur bijkomt. 
 Met de actor-netwerktheorie kunnen ‘installed base’-effecten worden beschreven 
en in algemene zin aannemelijk worden gemaakt. Hoewel de ontwikkeling van een 
vooraf gespecificeerde informatie-infrastructuur in een organisatie volgens ANT niet 
mogelijk is, betekent dat nog niet dat er geen enkele vorm van sturing van die 
ontwikkeling mogelijk zou zijn.  
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3.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR: ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 
BIJ EEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 221 

Nancy Duncan (zie §3.2.7) heeft op grond van werkwijze, producten en IT-ondersteu-
ning van verzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten al gerapporteerd over de 
flexibiliteit die een infrastructuur tot een strategisch belangrijk bezit maakt. Andere 
auteurs hebben gewezen op het middellange en lange termijnkarakter van infrastruc-
tuur. Als het samenspel met de bedrijvigheid en de verbeterde time-to-market wordt 
beschouwd en als de werking van een informatie-infrastructuur over langere tijd moet 
worden bezien, is het aannemelijk dat een infrastructuur niet ‘zomaar’ ontstaat noch 
in korte tijd kan worden ontwikkeld.  

Hoe een IT-infrastructuur over een reeks van jaren kan ontstaan en welke bestuurlijke 
en commerciële beslissingen daaraan ten grondslag liggen, wordt in onderstaande ‘ca-
sus Interpolis’ geïllustreerd. Het wordt daarbij duidelijk dat de algemene, informatie-
infrastructurele voorzieningen inderdaad op middellange en lange termijn effect kun-
nen hebben. Voorwaarde is natuurlijk dat die mogelijkheden ook worden onderkend, 
geconcretiseerd en uitgebaat – het vermogen moet ‘op de weg komen’ en de rol van 
managers en bestuurders is daarin cruciaal. Interessant is de stapeling van de infra-
structurele effecten: succesvol uitgebate basisvoorzieningen geven blijkbaar zicht op 
nieuwe mogelijkheden die de fundering versterken én rijker maken.  
 
FOCUS: HET BEDRIJF INTERPOLIS 

De verzekeringsmaatschappij Inter-
polis maakt sinds 2005 deel van Ach-
mea uit, maar was in de jaren ’90 nog 
een 100% dochter van de Rabobank. 
Achmea, dochter van Eureko, is ver-
antwoordelijk voor de Nederlandse 
activiteiten en realiseert 85% van de 
omzet van Eureko. Achmea heeft een uitgebreid merkportfolio: Centraal Beheer, FB-
TO, Avéro, Interpolis en Zilveren Kruis zijn de vijf bekendste merken.222 
 Interpolis is in 1969 uit vijf coöperatieve bedrijven223 gevormd: het eerste bedrijfs-
logo met de vijf geschakelde ringen verwijst er nog naar. Het ging om vier regionale 
schademaatschappijen en een gezamenlijke levensverzekeringsmaatschappij. In het de-
cennium daarna volgden nog drie overnames. Interpolis is geen ‘direct writer’ maar 
werkt door middel van assurantietussenpersonen – deze rol wordt vooral door de lo-
kale Rabobanken vervuld. Interpolis heeft twee verzekeringstakken, Leven en Schade, 
en werkt met vijf resultaatverantwoordelijke ‘business units’ – de laatst  ingerichte 
eenheid was (in 1999) die voor ‘Employment Benefits’. Daarnaast is er een aantal staf-
groepen en diensten (zie fig. 3.4a.). 
 

3.4.1 HET AUTOMATISERINGSPERSPECTIEF 

Automatisering, allereerst ingezet om administraties te voeren, is in de loop der jaren 
een onmisbaar instrument geworden en faciliteert niet alleen financiële en verzeke-
ringstechnische administraties224, maar beïnvloedt ook vorm en verstrekking van het 
merendeel van de verzekeringsproducten. Een dergelijke ontwikkeling lijkt overigens 
niet uniek225 voor Interpolis en is bij andere bedrijven in de verzekeringsbranche 
eveneens zichtbaar.  
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 Bij Interpolis kunnen in een periode van vijfentwintig jaar (!) vijf ontwikkelingssta-
dia worden onderscheiden (zie fig. 3.4.1a). 

1. Men is begonnen met het unifor-
meren van financiële administra-
ties, rapportages (aan tussenperso-
nen) en incasso. De doelstellingen 
waren: één identiteit verwerven 
richting klant, duidelijkheid schep-
pen richting tussenpersonen en 
kostenreductie bewerkstelligen in 
het back-office.  
 De automatiseringsresultaten die door de uniformeringsslag zijn geboekt, zijn 

zowel functioneel als infrastructureel van aard. Met name de gestandaardiseer-
de uitwisselingsformaten tussen verzekeringsadministraties en financiële admi-
nistratie en de middelen ter besturing van het tussenpersonen-kanaal kunnen 
als infrastructureel worden bestempeld: ze gelden voor verschillende producten 
en productgroepen en fungeren als bedrijfsstandaarden. 

2. Daarna heeft de beschikbaar gekomen databasetechnologie het Interpolis mogelijk 
gemaakt alle verzekeringsproductsystemen met één gezamenlijke klanteninforma-
tiebasis uit te rusten en binnen één administratieve productstructuur te brengen. 
Door deze ingreep werd de productdiversiteit efficiënter ondersteund en kon te-
vens met on-line muteren de nodige winst in bewerkingstijd worden geboekt.  
 Van infrastructurele meerwaarde was natuurlijk pas sprake na aanpassing van 

de productsystemen aan het nieuwe klantgerichte stramien en na aanvullende 
maatregelen voor verdere werkstroombeheersing, die door on-line faciliteiten 
mogelijk werd.  

 De standaard-productstructuur, mogelijk geworden door de eerdere standaardi-
satie van de financiële structuur, bracht niet alleen efficiencywinst maar maakte 
opnieuw vervolgstappen mogelijk, zoals het systematisch vergaren van manage-
mentinformatie.  

3. Een volgende automatiseringsfase blijkt de invoering te zijn van een werkwijze die 
de voorheen gescheiden administraties van ‘het hoofdkantoor’ en ‘de tussenperso-
nen’ integreert tot één centrale administratie en die de bestaande taakverdelingen 
in de procesketen rationaliseert226. De financieel-administratieve functie is volledig 
gecentraliseerd: de tussenpersonen spelen geen rol meer in de geldstromen, die nu 
rechtstreeks tussen hoofdkantoor en verzekerden lopen. Tevens is de rol van tus-
senpersonen opgewaardeerd tot een ‘sales&service’-zwaartepunt en is de accepta-
tie centraal geïmplementeerd en gaandeweg ook steeds meer on-line gebracht zo-
dat de doorlooptijd ondanks de hoofdkantoorinteractie kort bleef. Deze herinrich-
ting van de verzekeringsprocesketen verliep stapsgewijs.  
 De verbeteringen vergden automatisering en netwerkinzet, maar vereisten na-

tuurlijk belangrijke voorwaardenscheppende organisatorische en verzekerings-
technische maatregelen. De omvang van het cash-management bij de tussen-
personen verschafte tussenpersonen extra zelfstandigheid, zowel bij het vast-
stellen van de polisvoorwaarden als bij het uitkeren van claims. Daarvoor is een 
goed provisiebeleid in de plaats gekomen. 

 Er is doelbewust voortgebouwd op de eerder geïmplementeerde structuurver-
beteringen. In zoverre zijn de veranderingen infrastructureel dat het stramien 
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voor de geldstromen productonafhankelijk is gebleven en dat het tussenperso-
nenkanaal is gerationaliseerd. Belangrijk is natuurlijk het groeiend gebruik van 
communicatievoorzieningen waardoor de procesketen ‘op snelheid’ bleef.  

4. De volgende fundamentele verandering in de automatisering bij Interpolis betreft 
de vernieuwing van de diverse schadeproducten, die door toepassing van in eigen 
beheer ontwikkelde (!) kennistechnologie feitelijk opnieuw zijn opgebouwd. Hier-
door is het onderscheid tussen de verschillende schadeproducten vervaagd, zo niet 
vervlogen, en zijn ‘voorkant’-processen zoals risicoanalyse en acceptatie opnieuw 
aangepast. 
 De verzekeringsproducten zijn met ‘rule-based’ systeemvoorzieningen opnieuw 

gedefinieerd en geïmplementeerd. Dit is een beslissing op topmanagementni-
veau geweest, waarmee werd beoogd de schadeproducten zelf flexibeler te ma-
ken en gemakkelijker te pakketeren. Dit is succesvol verlopen maar niet zonder 
eigen ontwikkeling en extra kwetsbaarheid. 

5. De gehele primaire waardeketen, van productontwerp en acceptatie tot en met af-
handeling, kan op klanttevredenheid en op performance worden beoordeeld. Het 
streven om met optimale automatisering snel, klantvriendelijk en foutloos te wer-
ken heeft er toe geleid dat ook bij claims alles in één keer wordt afgewerkt. Door de 
inzet van een vergaand geautomatiseerd ‘call center’ zijn de claimafhandelingspro-
cessen vernieuwd en versneld. Dat is met name mogelijk door de schat aan statisti-
sche gegevens over verzekeringen, claims en klantengedrag, waardoor risicotaxa-
ties on-line, tijdens het gesprek met de klant, mogelijk zijn. Tijdens het telefoonge-
sprek waarin de schade wordt gemeld, wordt de juistheid van de claim beoordeeld 
en wordt de claim vastgesteld, veelal zonder de bekende ‘bonnenwinkel’.  
 Er wordt dus nu zowel in het verkoopproces inclusief de risico-acceptatie en 

de daarmee verbonden prijsstelling als in het claim-afhandelingstraject, inclusief 
het vaststellen en uitkeren van het schadebedrag, veel gebruik gemaakt van de 
statistische gegevens en specifieke kennis van klantgedragingen. Door de pro-
duct- en klantonafhankelijke gegevensgaring, mogelijk door eerder doorgevoer-
de standaardisaties, is de basis voor ‘business intelligence’ gelegd waarop de 
snelle dienstverlening zonder extra risico’s profijtelijk kon worden gestoeld. 

 De centralisatie van belangrijke bedrijfsprocessen is hand in hand gegaan met 
de concentratie van interactieve systemen en met de inzet van netwerktechno-
logie, op een voor de verschillende eenheden van het bedrijf gestandaardiseer-
de manier.   

 
SAMENVATTING  

Het na de diverse vernieuwingsstappen bereikte overall-resultaat is een volledig veran-
derd bedrijf!  
 Schadeproducten komen anders tot stand, worden anders geproduceerd.  
 De producten worden weliswaar nog steeds door tussenpersonen verkocht, maar 

hun aandeel in de afhandeling van de verkopen is totaal veranderd en hun aandeel 
in de claimafhandeling is nihil. Er is sprake van verregaande centralisatie en van 
concentratie van de werkzaamheden in systemen. 

 De werkwijze bij acceptatie van verzekeringsaanvragen is grotendeels geautomati-
seerd en klanten weten vrijwel direct of en onder welke voorwaarden een polis kan 
worden verstrekt.  
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 De afhandeling van claims is mede gebaseerd op de jarenlang opgebouwde gede-
tailleerde kennis van het gedrag van individuele klanten en is gericht op snelle af-
handeling.  

 De nieuwe rationalisaties maken het schadeproduct commercieel zeer succesvol: 
allerlei verschillende risico’s worden in één polis opgenomen, waarvoor één prijs 
wordt afgesproken, die gunstiger wordt naarmate meer risico’s worden verzekerd.  

 
3.4.2 HET INFORMATIEMANAGEMENTPERSPECTIEF 

Zonder automatisering zou grootschalige productrevisie niet geïmplementeerd kun-
nen zijn en zouden on-line acceptatie noch snelle claimafhandeling mogelijk zijn. De 
nieuwe faciliteiten leggen een structuur op, die productontwikkeling vergemakkelijkt 
en versnelt en die afhandelingstrajecten verregaand faciliteert. Veel van de beschikbare 
voorzieningen kunnen met recht informatie-infrastructureel worden genoemd. Bij ie-
dere vernieuwingsstap is die informatie-infrastructuur vertrekpunt geweest en is daar-
mee mede richting aan de vernieuwing van verzekeringsproducten en -processen ge-
geven. 

De opeenvolgende infrastructuuruitbreidingen van Interpolis zijn hier samengevat. 
 Eerst is een financiële fundering aangebracht, daarna een nieuwe commerciële.  
 Vervolgens zijn verschillende verbeteringen en vernieuwingen in de schakels van 

de verzekeringswaardeketen aangebracht.  
 Toen kon de productbasis worden verbeterd en kon ook met ‘packaging’ een gro-

tere  klantenbinding worden bereikt.  
 Tenslotte is de doorloop in de keten verder geoptimaliseerd, op basis van de be-

schikbare ‘business intelligence’ en de beproefde communicatievoorzieningen. 

Interpolis beschikte aanvankelijk, als zo veel bedrijven, over een centrale automatise-
ringsgroep die zowel ontwerp en ontwikkeling als exploitatie voor zijn rekening nam. 
Er was sprake van sterk centraal geleide ontwikkelingen waarvan de resultaten door 
‘de top’ in business-termen werden bepaald en waarvoor de randvoorwaarden zowel 
informatietechnisch als verzekeringstechnisch beschreven werden.  
 Aan het eind van de negentiger jaren is de organisatie gewijzigd en is de IT-functie 
gedecentraliseerd. De ‘business units’ zijn nu zelf verantwoordelijk voor hun informa-
tievoorziening en een bescheiden stafafdeling – Concern IT – moet toezien op de 
borging van het informatiebeleid (zie 3.4.2a). Deze federatieve structuur lijkt de be-
sluitvaardigheid op concernniveau enigszins te remmen, maar die op business-unit-
niveau te verbeteren. De ontwikke-
ling van voorzieningen op onderne-
mingsniveau verloopt, zo wordt ge-
rapporteerd, wel wat moeizamer dan 
voorheen. 
 

3.4.3 BESLUITVORMING EN BESLISSERS 

De geschetste ontwikkelingen op au-
tomatiseringsgebied waren binnen In-
terpolis steeds verankerd in de top van het bedrijf, die actieve betrokkenheid toonde 
bij die ontwikkelingen die belangrijke processen binnen het bedrijf ingrijpend hebben 
beïnvloed. In een aantal gevallen is de aanzet voor ingrijpende vernieuwing feitelijk 
binnen de top ontstaan. De verzekeringsbranche is een bedrijfstak waar administra-
tieve automatisering vanaf het allereerste begin plaatsvond. Rationalisaties in admini-



 
 
– 80 – 
 
 

stratieve processen mogen dus worden verwacht, maar procesherinrichting en -her-
ontwerp in commerciële en verzekeringstechnische processen zijn geen regel.  

Het lijkt er op dat, althans indertijd bij Interpolis, business- en informatie-infrastructu-
rele beslissingen veelal in samenhang zijn genomen. In de negentiger jaren – de be-
schouwingsperiode – was er sprake van én hevige concurrentie én zware druk op de 
resultaten. Vergroting van marktaandeel moest in Nederland vooral door verdrin-
gingseffecten (‘klanten afsnoepen’) plaatsvinden. Het soepeler hanteren van accepta-
tiecriteria kan desastreus uitpakken, zoals Interpolis in de autoschadeportfolio heeft 
gemerkt – marktaandeel ‘kopen’ wordt in de regel afgestraft. Marktaandeelvergroting 
kon dus maar beter via serviceverbetering worden gerealiseerd. Dat is door een reeks 
van procesverbeteringen en daarmee gepaard gaand groeiend infrastructureel vermo-
gen gerealiseerd.  
 De vraag is of deze conclusies meer algemene geldigheid hebben, of het samen-
gaan van procesverbeteringen en funderingsuitbreidingen altijd een werkende sleutel 
tot succes is en of besluitvorming in de top daarbij een noodzakelijke voorwaarde is. 

 
3.5 UITGEWERKTE ONDERZOEKSVRAAGSTELLING 
3.5.1 VOORWERK 

In §1.3 van het hoofdstuk Verantwoording is als substraat van professionele werkzaam-
heden op het terrein van informatiemanagement een drietal fascinaties geformuleerd: 
ontwerpen, complexiteit en maakbaarheid. Met name maakbaarheid is boeiend omdat 
dat begrip naar déze vraag verwijst: kan de ontwikkeling van de informatievoorziening 
door ontwerp en planning volledig worden gestuurd of, als dat niet zo is, zijn er rele-
vante voorwaardenscheppende maatregelen te treffen om de richting van de ontwik-
keling te kunnen beïnvloeden?  
 In §2.4.3 van het hoofdstuk Introductie: speelveld en onderzoeksterrein zijn in relatie tot 
de informatievoorziening van organisaties enkele dominante vraagstukken geformu-
leerd, waaronder de toenemende complexiteit, het kunnen volgen van ontwikkelingen, 
het mogelijk maken van die ontwikkelingen en het bestendigen van het veranderver-
mogen. Die vraagstukken werden gekarakteriseerd en onderverdeeld in functionele, 
niet-functionele en structurele vraagstukken. 
 

3.5.2 INFRASTRUCTURELE KWESTIES 

In dit voorliggende hoofdstuk is ingezoomd op de informatie-infrastructuur. De uit-
gebreide introductie van het begrip informatie-infrastructuur (§§3.2 en 3.3) brengt 
kwesties mee die evenzovele variaties zijn op het thema ‘bestendigheid en flexibiliteit’.  
 De inrichting van de informatievoorziening is voor een organisatie te belangrijk 

om alleen aan ICT-mensen over te laten. Het is zinvol als kan worden aangetoond 
dat het mogelijk is voor een organisatie een informatie-infrastructuur te definiëren, 
te ontwerpen, te realiseren en te beheren die de weerbaarheid verhoogt tegen de 
turbulenties die door de veranderende eisen van de bedrijvigheid en door de ‘tech-
nology-push’ worden veroorzaakt. Het is tevens nuttig als kan worden aangetoond 
dat een informatie-infrastructuur een organisatie de gewenste flexibiliteit in de in-
formatievoorziening kan verschaffen zonder aan functionaliteit in te boeten227.  

 Voor de algemene beeldvorming en bruikbaarheid is de consequentie dat het wen-
selijk is over een eenvoudig toepasbaar model van de informatievoorziening te be-
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schikken dat beslissers, managers en gebruikers de oorzaak van inflexibiliteit dui-
delijk maakt en de werking van de (infrastructurele?) therapie verklaart.   

 Gezien de verschillende invalshoeken die uit de literatuurverkenning naar voren 
komen, is het belangrijk te weten: wat wordt nu precies onder een informatie-
infrastructuur verstaan? Het lijkt erop dat bestaande definities tekortschieten en de 
verschillende eigenschappen, in de literatuur naar voren komend, onvoldoende af-
dekken. Het informatie-infrastructuurbegrip lijkt op organisatieniveau bovendien 
een andere betekenis te hebben dan op nationaal of supranationaal niveau. Het 
gaat om een begrip dat in veel verschillende situaties voor organisaties toch zinvol 
en hanteerbaar moet zijn. Zowel infrastructurele aspecten van (bijvoorbeeld) in 
zwang zijnde ERP-pakketten228 als van ‘office-ware’ en lokale netwerken229 in kan-
tooromgevingen zullen bijvoorbeeld beoordeeld moeten kunnen worden. Herde-
finitie en herijking van het begrip ‘informatie-infrastructuur’ ligt om die reden 
voor de hand.  

 Een volgende kwestie betreft de hanteerbaarheid van het infrastructuurbegrip in 
business-planning. Als het inderdaad zo is dat de behoefte aan planning (nu nog 
steeds) groot is, moet aannemelijk worden gemaakt dat investeringsbeslissingen230 
en programmering van vernieuwingstrajecten gediend zijn met overwegingen van 
infrastructurele aard. Dit is een voorzichtige formulering voor onderzoek naar de 
bruikbaarheid van informatie-infrastructuur als alternatieve planningsbasis voor de 
informatiehuishouding. Waar gangbare informatieplanningsmethoden vooral de 
nadruk leggen op afstemming231 (‘alignment’232) van organisatiestrategie en infor-
matievoorziening, en veelal (ten onrechte?) claimen dat mét de functionaliteit ook 
de vereiste flexibiliteit zal worden geïmplementeerd, kan wellicht een alternatieve 
(infra-)structurele benadering tot betere resultaten leiden. 

In de Interpoliscasus (§3.4) ligt eveneens een aantal vragen besloten, vooral gericht op 
de ontwikkeling van de informatie-infrastructuur, op de bijkomende voorwaarden in 
de business en in de besluitvorming, en op de termijneffecten. 
 Verbeteringen in de procesgang en in de productvoering gingen indertijd bij Inter-

polis samen met structuurveranderingen of -uitbreidingen in de automatiserings-
ondersteuning. Vereist succesvolle benutting van de gemeenschappelijk fundering 
in de informatiehuishouding altijd dat er business-relevante toepassingen in zicht 
zijn die de structurele vernieuwing kunnen aanjagen? 

 De gefaseerde uitbreiding van de informatie-infrastructuur heeft bij Interpolis be-
tekent dat die structurele investeringen ook stapsgewijs zijn uitgebaat. Er is dus 
sprake geweest van justificatie-per-stap, justificatie in business-termen wel te ver-
staan, waarbij de informatie-infrastructurele uitbreidingen voorwaardelijk voor bu-
siness-vernieuwingen zijn geweest. De vraag is of die infrastructuur het beste langs 
een dergelijke lijn kan worden ontwikkeld. 

 Dat houdt in dat richting en aard van de business-ontwikkeling duidelijk moeten 
zijn en vertaald moeten kunnen worden naar structurele extra’s in de informatie-
huishouding, die beslisbaar moeten worden gemaakt en ook gefinancierd moeten 
worden. Een prominente rol voor topmanagement ligt dan voor de hand. Dan is 
de vraag of dat eigenlijk altíjd zo is. 

 
TWIST- EN TWIJFELPUNTEN 

De veelvuldig geciteerde artikelen van Broadbent en Weill (zie opnieuw §§3.2 en 3.3) 
refereren onder andere aan onderzoek dat een drietal verschillende infrastructuurbe-
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naderingen – ‘utility’, ‘dependent’ en ‘enabling’ – aan het licht heeft gebracht. Dit 
strookt echter níet met de beelden die het doorlichten van de automatisering van In-
terpolis heeft opgeleverd en ook Ciborra233 heeft (zie §3.3.3) zijn twijfels geuit over 
hun onderzoeksresultaten. Dit roept vragen op. 
 De wijze waarop Broadbent en Weill infrastructurele voorzieningen ‘ontdekken’ 

als rechtstreekse afgeleiden van business-maximen234 grijpt terug op een gangbare 
‘top-down’-benadering (die al door Rockart235 werd bepleit). Maar waarom zou 
een procédé dat bij (strategische) informatieplanning niet lijkt te werken wél bevre-
digende resultaten kunnen opleveren voor een onderdeel van de informatievoor-
ziening?  

Het lijkt er op dat ontwikkeling en ontwerp van de informatie-infrastructuur nieuwe 
inzichten kunnen gebruiken. Uit literatuur blijkt overigens al dat ‘vers’ ontwerp maar 
in beperkte mate mogelijk is, gezien de compatibiliteitskwesties en de invloed van de 
‘installed base’ op ontwikkelingen – er is nu eenmaal geen ‘groene wei’ meer...  
 Een ontwikkelingsbenadering is wellicht een alternatief voor een planningsaanpak. 

Misschien kan uit de longitudinale beschouwing van de Interpolisautomatisering 
een aanpak worden gedestilleerd die algemener bruikbaar is. 

 
‘INVENTING THE FUTURE’ 

De bijdrage van een informatie-infrastructuur lijkt toch vooral een op langere termijn 
werkende bijdrage te zijn. Beheersing van complexiteit en behoud van flexibiliteit zijn 
weliswaar aannemelijke doelstellingen maar de vraag is òf ze ooit worden bereikt en 
hòe ze dan (kunnen) worden gerealiseerd. De werking van een informatie-infrastruc-
tuur op langere termijn is daarmee een interessant onderwerp voor onderzoek.  
 De vraag is of er op (middel)lange termijn inderdaad sprake is van kwaliteitsverbe-

tering van de informatiehuishouding als een infrastructurele benadering wordt ge-
volgd en de vraag is dan tevens welke kwaliteitsaspecten het betreft. Daaraan kan 
een vervolgvraag worden gekoppeld: draagt een informatie-infrastructuur, die im-
mers langdurig inwerkt op de informatiehuishouding, de toekomst zó duidelijk in 
zich dat van die eigenschap gebruik kan worden gemaakt. Met andere woorden: 
kan aan de wens ‘inventing the future’ met een infrastructurele aanpak (enigerma-
te) tegemoet worden gekomen? 

 
3.5.3 ONDERZOEKSPARAMETERS 

 

BESCHOUWINGSNIVEAU 

Min of meer impliciet is in §§3.2 en 3.3 het beschouwingsniveau ‘de organisatie’ met 
haar informatievoorziening geweest – dat betekent dat invloeden die voortvloeien uit 
ontwikkelingen in de industrietak, overheidsoptreden en globale ontwikkelingen op 
maatschappelijk en technologisch gebied als externe invloeden beschouwd zullen wor-
den. Hiervoor is gekozen omdat in organisaties de zeggenschap over producten en 
diensten, over de activiteiten die daarvoor worden ondernomen en over de ICT-on-
dersteuning daarbij duidelijk is.  
 Een organisatie wordt bestuurd, maar een trend niet. 
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NOGMAALS HET TITELWOORD KWALITIJD 

Het weer van gisteren voorspellen is zinloos – een voorspelling betreft immers de toe-
komst. Als wordt geclaimd dat de informatie-infrastructuur op middellange en langere 
termijn een min of meer bestendige bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de in-
formatievoorziening gaat het dus om effecten die pas na enige tijd zullen optreden en 
gedurende langere tijd merkbaar zijn. Daarom de samentrekking van kwaliteit en tijd 
tot kwalitijd. 
 
PROBLEEMSTELLING, ONDERZOEKSVRAGEN EN -ANTWOORDEN 

In één bewering vervat, is het doel van dit onderzoek het volgende aan te tonen:  
 in ‘IT-based’ ondernemingen is de informatie-infrastructuur bepalend voor de effectiviteit en 

bestendige flexibiliteit van de informatievoorziening en kan de informatievoorziening het bes-
te volgens een infrastructurele aanpak worden ontwikkeld. 

Vragenderwijs geformuleerd, moet dit onderzoek de vragen beantwoorden die vervat 
zijn in de hierboven, in §3.5.2, geformuleerde infrastructurele kwesties. Die vragen 
worden hierna bondig geëxpliciteerd. 
Q1 Bestaat er een algemeen model van de informatiehuishouding dat (in)flexibiliteit verklaart?  

Q2 Kan flexibiliteit worden gerealiseerd zonder aan functionaliteit in te boeten? 
 Wat betekent dat voor de inrichting van de informatiehuishouding? 
Q3 Kan flexibiliteit worden bereikt met bestaande methoden? Welke komt ‘in de buurt’? 

Er is een groot aantal interpretaties van het begrip ‘informatie-infrastructuur’ in om-
loop236. Uitdiepen van het infrastructuurbegrip noodzaakt tot welomlijnde en hanteer-
bare begripsvorming. De betekenisvraag móet dus worden aangevuld met meer prak-
tische vragen – de definitie heeft anders weinig belang. Hieronder in vraagvorm uitge-
schreven: 
Q4 Wat is (de definitie van) een informatie-infrastructuur? 
 Hoe ontwikkelt een informatie-infrastructuur zich? 
 Kan die ontwikkeling worden gestuurd? Hoe dan: stapsgewijs, projectgewijs, via master-

planning, ...? 

Het is de vraag of de bijdrage van de informatie-infrastructuur aan de informatievoor-
ziening ook een bijdrage kan zijn aan het vermogen van de organisatie om te verande-
ren en veranderingen kan bevorderen en versnellen. Het begrip ‘inventing the future’ 
speelt hier een rol. 
Q5 Kan de informatie-infrastructuur bijdragen aan de kwalitijd van de informatievoorziening? 
 Kan de informatie-infrastructuur bijdragen aan het toekomstige succes van de organisatie? 
Q6 Is er een methode/aanpak om met de informatie-infrastructuurbenadering de informatie-

huishouding in te richten? 

In de navolgende hoofdstukken zullen de onderzoekskwesties aan de orde komen en 
zullen de daaruit gedestilleerde onderzoeksvragen worden beantwoord. Aan het slot 
van ieder hoofdstuk wordt de beantwoordingsbalans opgemaakt. 
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Computer Fundamentals - Concepts, Addison-Wesley Publ. Company Inc., 1991, ISBN 0-201-
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 The error which ultimately led to the destruction of the Ariane 5 launcher about 40 seconds after lift off on 
its maiden flight was clearly identified in the report of the investigating committee ...: a program segment 
for converting a floating point number to a signed 16 bit integer was executed with an input data value 
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 – Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

   
 – Wet bescherming persoonsgegevens 
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Coordination, International Journal of Electronic Government Research 2005, vol. 1, no. 2, pp. 1-26 
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 – Weaver, A.C., B.B. Morrison: Social Networking, IEEE Computer, Febr 2008, 97-100 
 – Vaughan-Nichols, S.J.: Augmented Reality: No Longer a Novelty?, IEEE Computer, Dec 2009, pp. 

19-22 
24  Cusumano, M.A.: The Changing Software Business: Moving from Products to Services, IEEE Com-

puter, Jan 2008, pp. 20-27 
25  Leavitt, N.: Is cloud computing really ready for prime time?, IEEE Computer, Jan 2009, pp. 15-20 
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 Hutchison, C., D. Rosenberg: The organization of organizations: issues for next-generation office IT, 

Journal of Information Technology, 1994, nr. 9, pg. 99-117. 
27 Hollingsworth, D.: Onderweg naar de vierde generatie, Informatie, 1995, jrg. 37, nr. 1 pg. 57-63 en 
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neraties van een kantoorautomatiseringspakket worden gedocumenteerd. Men deelt bij de eerste ver-
sie van het pakket mee dat “... Digital’s Products span individual, departmental and organizational 
boundaries...”. Zes jaar later schrijft men bij de opvolgerversie over “... services for a multi-vendor 
environment. NAS provides a single set of services for applications developed on different computer 
architectures.”  

 – All-in-1 – Office & Information Systems, Digital Equipment Corp. 1984 
 – The Occie Handbook – All-in-1 Phase II, Digital Equipment Corp. 1990 
29  Baggi, D., Haus, G.: IEEE 1599: Music Encoding and Interaction, IEEE Computer, March, 2009, 

pp. 84-87 
30  De midi-code (Musical Instrument Digital Interface) is een voorbeeld van zo’n muziekcode.  
 Zie bijvoorbeeld http://www.bachcentral.com/ 
31 Maes, R.: Informatiemanagement – van 'managen van' naar 'managen met' informatietechnologie, 

Samenleving en economie in de twintigste eeuw (jubileumboek: FEE UvA 70 jaar), ISBN 90 207 
2288 3, 1992 

32 Zie bijvoorbeeld logistieke pakketten, zoals SAP, Baan, e.d. voor grotere bedrijven. Maar ook voor 
het MKB gaat dit op, zoals blijkt uit de producten van AFAS, Exact, e.a. 

33 Zie bijvoorbeeld de gemeenschappelijke site van SAP en Microsoft: 
http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/duet 

34 Adler, P.S., A. Shenbar: Adapting Your Technological Base: The Organizational Challenge, Sloan 
Management Review, Fall 1990, pp. 25-37 

35 Hollingsworth, D.: Onderweg naar de vierde generatie, Informatie, 1995, jrg. 37, nr. 1 pg. 57-63 en 
nr. 2 pg. 129-134. 

36 Zie bijvoorbeeld Gels, H.J., A.W. Abcouwer: Informatiebeleid, Lansa Publishing, Leidschendam 
1994, ISBN 90 71996 90 5, §8.11 e.v. over planningskeuzen en ontwikkelscenario’s. 

37 Dahlbom, B.: From Infrastructure to Networking, (uit: Proceedings of IRIS 21, N.J. Buch et al. (eds), 
Dep’t of Computer Science, Aalborg Univ., 1998) 

38 Shapiro, C., H. R. Varian: The Art of Standards Wars, California Management Review, vol. 41, no. 2, 
pp. 8-32, Winter 1999  

39 Marchand, D.A.: Perspectives for Managers, nr. 5, May 1998, 5 p. (van: 
www.imd.ch/pub/pfm_9805.html; IMD, Lausanne) 

40 Letterlijk! Mechanische standaarden zijn er op het gebied waar pluggen en contacten voor verbindin-
gen zorgen; daarbij komen de elektrische standaarden, dan de pincodering en haar betekenis, vervol-
gens de protocollaire afspraken om verbindingstoestanden (‘state’) aan te geven, daaarna de opbouw 
van berichten die uitgewisseld worden en tenslotte de berichtensequentie: het communicatieprotocol. 

41 Vreven, A.A.: Open Systemen, Informatie, 1994, jrg. 36, nr. 1, pg. 60-70 
42 In Nederland speelt bijvoorbeeld het Normalisatie-instituut een belangrijke rol (www2.nen.nl). Op Eu-

ropees niveau zijn eveneens standaardisatie-instanties in het leven geroepen, zoals CEN (www.cen.eu) 
en CENELEC (www.cenelec.eu) – het laatst geraadpleegd op 23 XI 2008 

43 Bijvoorbeeld: de Verenigde Naties en haar organen, die standaarden op communicatiegebied (van ra-
diotransmissie tot en met Electronic Data interchange) uitvaardigen 

44 Suárez, F.F., J.M. Utterback: Dominant designs and the survival of firms, Strategic Management 
Journal, vol. 16, pp. 415-430, (1995) 

45 Zie bijvoorbeeld Hanseth, O., E. Monteiro: Understanding Information Infrastructure, internetma-
nuscript d.d. 27 VIII 1998: www.ifi.uio.no/~oleha/publications/bok.html 

46 De Open Systems Interconnection ontwikkeling, die de complete communicatiekolom (“van koper 
tot klant”) zou moeten afdekken, is een notoir voorbeeld van moeilijke implementeerbaarheid en van 
compromissenvorming.  

47 Bekend is het videorecorder-voorbeeld: niet Betamax of '2000', maar het mindere VHS is standaard 
geworden. Even bekend is het systeemvoorbeeld: niet het superieure Macintosh-besturingssysteem 
maar het Windows van Microsoft heeft ‘de slag om de desktop’ gewonnen.  
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3B ONDERZOEKSAANPAK 
Dit 2e deel van hoofdstuk 3 geeft aan langs welke lijnen het on-
derzoek is verricht en waarom daarvoor gekozen is.  
 Voor een longitudinale benadering zou een kwantitatieve 
aanpak op basis van goed reproduceerbare cijfers voor de hand 
kunnen liggen, maar die aanvankelijk ingeslagen weg is niet suc-
cesvol verlopen: de administraties van de benaderde organisa-
ties geven maar beperkt zicht op de kosten van de informatie-
voorziening en verschaffen geen inzicht in infrastructurele in-
vesteringen en kosten. Daarbij komt dat, gezien de onderzoeks-
vragen die voorliggen, een andere aanpak meer geëigend is.  
 Daarom is voor een kwalitatieve expert-benadering gekozen, 

is een casus onderzocht en zijn interviews met informatiemanagers gehouden over hun bedrijf, informa-
tiehuishouding, standaarden en infrastructurele aspecten. Aangevuld met modelmatige overwegingen le-
vert dat de basis voor de onderzoeksresultaten. 

 
3.6 KWANTITATIEVE BENADERING ? 
3.6.1 INFRASTRUCTUURKOSTEN VAN INFORMATIE-INTENSIEVE ORGANISATIES 

Het is interessant en relevant te weten hoeveel informatie-intensieve organisaties uit-
geven aan hun informatievoorziening en welk deel van die uitgaven infrastructureel is. 
Het valt echter niet mee de investeringen en exploitatiekosten van de informatievoor-
ziening en haar infrastructurele onderdelen te achterhalen. Daar zijn verschillende re-
denen voor aan te geven.  
 Informatiseringskosten worden vrijwel nooit onderscheiden naar ‘specifiek functi-

oneel’ en ‘algemeen infrastructureel’. Men kan natuurlijk het infrastructurele deel 
schatten maar dat is niet meer dan ‘er een slag naar slaan’ en daarmee wordt bij-
voorbeeld ook het relevante onderscheid tussen een technische, een meer appli-
catieve en een organisatorische infrastructurele benadering gemakkelijk uitgeveegd.  

 Geïntegreerde programmapakketten kunnen als infrastructureel worden bestem-
peld als de verschillende pakketonderdelen gekoppeld in gebruik zijn1 en er sprake 
is van een of andere vorm van ‘sharing’. Maar implementatie van onderdelen af-
zonderlijk is ook mogelijk: er is dan geen gemeenschappelijke (gegevens- en pro-
ces-)fundering. Als het om investeringen en kosten op het gebied van de informa-
tievoorziening gaat doet de toerekening van de vaak aanzienlijke ERP-gebonden 
kosten er toe en zijn de geïmplementeerde eigenschappen dus van belang. Maar 
dat vergt onderzoek van de applicatieportfolio en inzoomen op sommige portfoli-
odetails en ook dàn is de toerekening arbitrair. 

  Dit geldt voor alle programmatuur met een grotere functionele actieradius en 
ten behoeve van ‘sharing’ ingerichte gegevensverzamelingen. Toerekenen van de-
len van de informatievoorziening aan de informatie-infrastructuur vergt inzicht in 
de applicatieportfolio. Met de kosten van de technische faciliteiten alléén is een in-
frastructuuroverzicht niet compleet.  

 Men kan zich afvragen of de ICT-werkplekinrichting moet worden meegerekend 
als het om infrastructurele investeringen en exploitatiekosten gaat. Veel ‘office’-
producten fungeren als pied-à-terre voor andere programmapakketten en hebben 
dus een breed toepassingsgebied – desktop-voorzieningen dienen sowieso als kijk-
glas voor een veelheid aan functies. Omdat het vaak om grote aantallen en dus om 
grote bedragen gaat, moet de mate van toerekenen aan de infrastructuur duidelijk 
zijn. Dit blijkt in de praktijk geen eis waar makkelijk aan te voldoen is. 
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 Ook in grotere, informatie-intensieve organisaties worden de kosten van de infor-
matievoorziening vaak niet eenduidig geadministreerd2. Afhankelijk van de mate 
waarin en de systematiek waarmee begrotingen budgetgewijs verkaveld zijn over 
eenheden en afdelingen, zijn ook de informatiseringskosten gespreid. Het komt 
dus aan op de striktheid waarmee de benoeming van investeringen en exploitatie-
kosten wordt uitgevoerd. Als er al een duidelijke allocatiesystematiek is, verwatert 
die dus gemakkelijk en is inzicht in de werkelijke kosten van de informatievoorzie-
ning moeilijk te verkrijgen. 

  Daar komt bij dat exploitatiekosten, doorbelastingssystematieken en opdrach-
ten aan de technische afdelingen de werkelijke kosten kunnen verdoezelen. Soms 
worden alleen de kosten van apparatuurgebruik doorbelast, soms de technische en 
personele kosten, soms is overhead exclusief en soms inclusief. Doorbelasting kan 
onderhevig zijn aan ‘beleid’ dat via prijsstelling ICT-inzet en -gebruik beïnvloedt: 
de ‘rekening’ is dus geen betrouwbare indicator. 

 Voor personele inspanningen rond de informatievoorziening bestaat in veel geval-
len geen duidelijke en consistente toerekening, áls er al uit de tijdsbesteding van 
medewerkers gedestilleerd kan worden welke activiteiten aan de informatievoor-
ziening toe te rekenen zouden zijn. Een belangrijke bron van vervuiling kan out-
sourcing zijn3: de kosten van consultants en juristen die bij een groot outsourcing-
contract worden ingeschakeld, zullen aan de informatievoorziening moeten wor-
den toegerekend omdat het (aanzienlijke) directe verwervingskosten van ICT-voor-
zieningen en -ondersteuning betreft. De vervolgvraag is natuurlijk hoe die kosten 
moeten worden onderverdeeld en toegerekend. 

 De verschillende ‘views’ op de informatie-infrastructuur, die bijvoorbeeld Weill en 
Broadbent onderscheidden4, zijn bepaald geen ‘common knowledge’. Het valt dan 
ook niet mee de aard van de informatie-infrastructuur van een organisatie te (la-
ten) nuanceren en de daaraan verwante uitgaven consistent te onderscheiden. Ten-
slotte heeft het begrip informatie-infrastructuur vaak een technische connotatie. 

 Met name in functioneel beheer is het arbitrair of de inspanningen aan informatie-
management moeten worden toegerekend. Het beheer van generieke voorzienin-
gen, dat vaak bij een van de grootgebruikers is ondergebracht, blijft dan gemakke-
lijk buiten beeld terwijl het om een aanzienlijke inspanning kan gaan; denk hierbij 
bijvoorbeeld aan centrale databases met klant- en productinformatie. 

Bovenstaande argumenten stoelen deels op eigen waarnemingen5, deels op ervaringen 
van enkele vertegenwoordigers van bedrijven6 die hierover zijn ondervraagd. Een uit-
gebreide vragenlijst betreffende de informatievoorziening en informatie-infrastructuur 
is enkele malen in test-enquetes op business-unitniveau gehanteerd7. Deze aanpak is 
niet doorgezet toen bleek dat zelfs bij benadering geen betrouwbare schattingen van 
infrastructurele investeringen en exploitatiekosten verkregen konden worden8.  
 

3.6.2 CIJFERS UIT DE LITERATUUR? 

In het algemeen mogen cijfers uit wetenschappelijke publicaties met enige scepsis9 be-
keken worden, want er schort soms wel eens wat aan de betrouwbaarheid10. 
 Als bovenbeschreven ervaringen worden gebruikt om de cijfers te begrijpen die 
voor infrastructurele investeringen in de literatuur worden genoemd, valt het op dat 
herkomst en hardheid vaak in het ongewisse blijven. Bijvoorbeeld: het onderzoek van 
Weill en Broadbent, in 60 business-units van 30 grotere ondernemingen uitgevoerd 
(zie §3.2.6), levert op dat infrastructurele investeringen meer dan 57% van de “informa-
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tion technology dollars” hebben uitgemaakt en in de 5-jaarsperiode van ’92-’97 met 11% 
per jaar zijn toegenomen. Over het onderliggende cijfermateriaal en de nauwkeurig-
heid daarvan wordt geen informatie verschaft, terwijl het alleen al interessant is van-
wege die toename van 55 à 60% in de periode waarover gerapporteerd is! Met de cij-
fers van twee firma’s maken de auteurs duidelijk dat de eerder geïntroduceerde inves-
teringspyramide (fig. 3.2.5a) een beeld van het IT-beleid geeft dat getalsmatig deugt en 
kenmerkend voor het IT-beleid van de onderneming is. Maar het wordt niet helder 
welke cijfers zijn gehanteerd, welke toerekenbeslissingen zijn genomen en hoe nauw-
keurig de resulterende percentages zijn. Zonder hun taxonomie van mogelijke infra-
structurele benaderingen in twijfel te trekken, doet de kwantitatieve fundering niet ro-
buust aan; de auteurs (en andere onderzoekers) bouwen er echter wél op voort. 
 
BEOORDELING 

Kwantitatief onderzoek is bewerkelijk en cijfers in artikelen in gezaghebbende tijd-
schriften worden makkelijker overgenomen dan geverifieerd. Alles wijst erop dat de li-
teratuur over investeringen en kosten van infrastructurele voorzieningen en hun (ter-
mijn)effecten op organisatieprestaties terug te voeren is tot één of enkele kwantita-
tieve publicaties die maar in beperkte mate inzicht in hun cijferfundament verschaf-
fen. De conclusie móet dus zijn dat waar het de informatie-infrastructuur betreft aan 
de literatuur geen gegevens kunnen worden ontleend die als ‘secondary data’ 11 zouden 
kunnen worden ingezet.  

 
3.7 KWALITATIEVE BENADERING 12 

 

3.7.1 KWALITATIEF  KWANTITATIEF 

Kwantitatief onderzoek naar eigenschappen van de informatie-infrastructuur is, zoals 
werd geconcludeerd, een lastige opgave, zeker als het om zoveel verschillende eigen-
schappen gaat (zie §§3.2.2 t/m 3.2.7). Het is echter niet gemakzucht tot een kwalitatie-
ve aanpak te besluiten, maar het feit dat een kwantitatieve aanpak niet ter zake doet 
gezien de vraagstelling (§3.5.3), dus geen betekenis heeft en daarom geen belang dient.  

Het gaat, zoals Ciborra en 
Hanseth al benadrukten (zie 
§3.3.3), om socio-technische 
verschijnselen waar het de 
informatie-infrastructuur be-
treft. ICT-actoren spelen 
stellig een rol, maar andere, 
organisatorische en ‘mense-
lijke’, eveneens (zie §3.3.4). 
Een puur positivistische be-
nadering is daarom niet geëi-
gend. Er kan bovendien, op 
de schaal van een organisatie 
(zie §3.2.5) geen sprake zijn 
van een herhaalbare labora-
toriumsituatie. Het onder-
zoek naar de informatie-in-
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frastructuur zal daarom meer langs in de gedragswetenschappen en sociale weten-
schappen gebruikelijke lijnen moeten verlopen. McGrath13 heeft er een taxonomie 
voor ontwikkeld (fig. 3.7.1a). Het voorliggende onderzoek kan worden gekarak-
teriseerd als een ‘field study’, uit kwadrant I, zoals de probleemstellende casus over de 
verzekeringsmaatschappij Interpolis (§3.4) al indiceerde. Andere kwadranten komen 
niet in aanmerking. Het gaat daarbij om “direct observations of natural “ongoing” systems, 
while intruding on and disturbing those systems as little as possible.” Een casus die be-
schrijft welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden voldoet hier natuurlijk aan – re-
trospectie verstoort het verleden niet. 
 

3.7.2 DRIE ANDERE OVERWEGINGEN 
 

A. BESCHOUWINGSPERIODE  

Onderzoek naar de informatie-infrastructuur gaat vaak om effecten die pas na verloop 
van tijd zichtbaar zijn en daardoor kán het geen onderzoek zijn dat uit enkele snap-
shots bestaat. Het is mede een onderzoek naar effecten in de organisatie en daarvoor 
is kwalitatieve research beslist geëigend, immers “A particular strength of qualitative meth-
ods is their value in explaining what goes on in organizations.” 14 Het gaat ook om structu-
rele effecten en dat zijn in de informatievoorziening in de regel (middel)lange termijn-
effecten, zoals uit een drietal argumenten mag blijken.  
 In §3.2.3 is uit literatuur over BPR (business process redesign) gedestilleerd dat de 

informatie-infrastructuur voorwaardenscheppende eigenschappen kan hebben. 
 Dat de complexiteit de flexibiliteit van de informatievoorziening hinderlijk inperkt, 

is de samenvatting van §3.2.4. Ook dit duidt op een verschijnsel dat niet direct op-
treedt maar geleidelijk merkbaar wordt. Aanpassings- en inpassingsgemak open-
baren zich natuurlijk in ontwikkelings- en verwervingstrajecten van applicaties die 
niet dagelijks worden ondernomen en waarmee in de regel veel inspanningen en 
doorlooptijd gemoeid zijn. 

 Investeringen in de informatie-infrastructuur zijn, zo is uit literatuur in §3.2.6 ge-
concludeerd, op korte termijn kostenverhogend, maar kunnen op langere termijn 
het bedrijfsresultaat positief beïnvloeden.  

Omdat het over effecten gaat die niet direct na een of andere actie kúnnen blijken en 
dus niet direct met één meting of waarneming kunnen worden vastgesteld, vergt on-
derzoek van de informatie-infrastructuur een langere beschouwingsperiode. Dergelijk 
onderzoek wordt opgezet om cijfermateriaal op te leveren dat tot betekenisvolle be-
drijfskundige generalisaties kan leiden. Maar hierboven (in §3.6) is uiteengezet dat dit 
een moeilijk te verwezenlijken aanpak is als het de informatie-infrastructuur betreft.  
 
B. BESCHOUWINGSWIJZE 

Mét de beschouwingsperiode komt de vraag naar de beschouwingswijze en komen dan 
ook vragen over betekenis en houdbaarheid van het begrip informatie-infrastructuur, 
over de omgeving waarin dat begrip gekarakteriseerd kan worden en geldigheid heeft, 
over de relevante actoren en over de al dan niet reversibele effecten die op kunnen 
treden – een langere beschouwingsperiode is immers aan de orde. Het gaat daarbij 
niet louter om technische eigenschappen15, maar om de werking binnen de informa-
tievoorziening en de waarde voor de organisatie die deze voorziening gebruikt.  
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 Een meer conceptuele benadering maakt niet alleen systeemtheoretische benade-
ringen relevant16, maar ook theorieën die technologie als sociale constructie beschou-
wen17, betekenis geven aan technologie en de adoptie van technologie in organisaties 
beschrijven en verklaren. Een verband met de ‘soft systems methodology’ mag daarbij 
niet worden gemist18. Het gaat namelijk niet zozeer om het (planmatig) nastreven van 
vooropgezette doelen, maar om het vinden van een verklarend model. Modelvorming 
is dus onderdeel van de aanpak! 
  
C. BESCHOUWINGSGEBIED – ACTIERADIUS 

Infrastructuur gaat over structuur, over aangebrachte voorzieningen, maar niet alleen 
dáárover. Infrastructuur gaat ook over gebruik van (in dit geval: gemeenschappelijke) 
voorzieningen waarbij structuren kunnen ontstaan19,20. Het gaat om onomkeerbare ef-
fecten die niet meer tot vóór de introductie van een technologische vernieuwing onge-
daan gemaakt kunnen worden. Met de actor-netwerktheorie (ANT) kan dit elegant be-
schreven worden (zie §3.3.4) door zowel menselijke als niet-menselijke actoren in de 
beschouwing te betrekken21. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat een plau-
sibele procesbeschrijving nog geen receptuur is! 

Een actor-netwerk is die set elementen die een actie in een bepaalde context vormge-
ven en bestaat dus uit de ‘act’, verbonden met alle factoren die er op van invloed zijn. 
Technologie legt, door het gebruiksscenario dat aan het ontwerp ten grondslag ligt, 
een bepaald gebruikspatroon op en door het feitelijke gebruik en de verbreiding van 
dat gebruik ontstaan nieuwe gebruikspatronen, die op hun beurt als actor gaan werken 
en voor nieuwe context zorgen. Deze spiraal van ingroeien en uitgroeien is onomkeer-
baar. Het gaat om pad-afhankelijke ontwikkelingen die dus niet louter het resultaat 
van management en ontwerp zijn maar ook en vooral van gebruik22. Men spreekt zelfs 
van ‘social shaping’ van informatie-infrastructuur, waardoor veranderingen moeilijk te 
bewerkstelligen zouden zijn23.  
 Met andere woorden, het gaat om irreversibele ontwikkelingen die structureren en 
om die reden relevant voor de bestudering van informatie-infrastructuren. Dat legt 
beperkingen op aan de omvang van het werkterrein! Zou het te klein worden geko-
zen, dan is een aantal relevante overwegingen niet meer zichtbaar door de gekozen 
schaal – het lijkt er op dat tenminste op het niveau van een ‘business unit’ naar de in-
formatie-infrastructuur gekeken moet worden, in tegenstelling tot wat elders wel 
wordt betoogd24. Zou het te groot worden gekozen, dan wordt het steeds moeilijker 
invloeden en effecten te beoordelen, moeten politiek-maatschappelijke ontwikkelin-
gen in de beschouwingen worden betrokken en wordt de afstand tot de geformu-
leerde vragen te groot. Voor dit onderzoek is de gekozen actieradius daarom die van 
een grotere, redelijk zelfstandig opererende organisatie die gekenschetst kan worden 
als informatie-intensief 25,26 (zie ook §3.5.3). 
 

3.7.2 OPSPANNEN VAN HET ONDERZOEK 
 
DIVERSE DIMENSIES 

In paragraaf §3.2 is op basis van literatuuronderzoek geconcludeerd dat diverse oriën-
taties relevant zijn. Het gaat niet om één eigenschap noch om één effect noch om één 
oorzaak-gevolgrelatie. Ciborra en Hanseth27 zeggen daar het volgende over:  
“... Corporate information infrastructures are puzzles, or better collages, and so are the design 

and implementation processes that lead to their construction and operation. They are em-
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bedded in larger, contextual puzzles and collages. Interdependence, intricacy, and inter-
weaving of people, systems, and processes are the culture bed of infrastructure. Patching, 
alignment of heterogeneous actors, and bricolage (make do) are the most frequent ap-
proaches we found in the company cases, irrespective of management was planning or 
strategy oriented, or inclined to react to contingencies.” 

En deze waarneming stoelt op een aantal gedetailleerd uitgewerkte cases met een lan-
gere beschouwingstermijn.  
 Alleen al voor de beantwoording van de onderzoeksvraag ‘wat is een informatie-
infrastructuur’ (§3.5.3; Q4) zullen dus allerlei verschillende aspecten van de informa-
tievoorziening aan de orde moeten komen, vanwege het veelkantige karakter waarop 
waarschijnlijk een definitie van informatie-infrastructuur zal uitkomen én vanwege de 
onderlinge relaties tussen al die relevante aspecten. Niet alleen het multi-dimensionale 
karakter van het begrip infrastructuur is dus onderwerp van onderzoek, maar ook de 
complexiteit van infrastructuren en de beperkt voorspelbare impact die daaruit im-
mers kunnen volgen. 
 
RELEVANTE VERSCHIJNSELEN 

De waarde van een infrastructuur kan door een veelheid aan effecten worden geïndi-
ceerd. Omdat het – letterlijk – om een onderbouw gaat die op zichzelf ‘by definition’ 
geen directe specifieke werking heeft, maar als basisvoorziening aan (een veelheid van) 
functies kan bijdragen en dus in verschillende effecten kan doorwerken (zie §3.1.6), 
zijn er ook verschillende indicatoren denkbaar voor die infrastructurele waarde. Eén 
enkel lakmoespapiertje zal dus niet volstaan om de aanwezigheid van nuttige infra-
structurele voorzieningen aan te tonen. Dit roept interpretatievragen op, omdat het 
toeschrijven van bepaalde eigenschappen van (delen van) de informatiehuishouding 
aan (onderdelen van) de informatie-infrastructuur ondubbelzinnig moet zijn.  

Negatieve verschijnselen zijn evenzeer kandidaat-indicatoren als positieve. Als – bij-
voorbeeld – moderne middleware een organisatie kan helpen bij het flexibiliseren van 
de applicatieportfolio, kan de hoeveelheid gestold verleden ook rigiditeitvergrotend 
werken. Legacy is om die reden een belangrijk onderwerp, waarmee bovendien een 
kijkje in het verleden wordt verkregen en wellicht een ontwikkeling in informatievoor-
ziening en organisatie zichtbaar wordt die vermeden zou moeten (kunnen) worden. 
 
ONDERZOEKSMODEL 

Er zijn in de literatuur verschillende typen onderzoek op het terrein van de informa-
tievoorziening (in angelsaksische literatuur kortweg ‘IS’ genoemd) te vinden. De vol-
gende driedeling, ontwikkeld in een klassiek geworden publicatie28, is inmiddels gang-
baar en algemeen geaccepteerd. 

[1] Uit het veel geciteerde ‘A paradigmatic and methodological examination of infor-
mation systems research from 1991 to 2001’ 29 wordt duidelijk dat in die periode het 
overgrote deel van de onderzoekers van de ‘information systems research community’ 
een positivistisch onderzoeksmodel 30 hanteerde. Dat betekent dat vooral een vooraf be-
schreven theorie omtrent bepaalde, objectief waar te nemen verschijnselen of effecten 
wordt getoetst opdat de voorspelbaarheid daarvan toeneemt31.  
[2] Daarnaast staat interpretatief onderzoek32, dat op (het ontdekken van de) betekenis 
van bepaalde verschijnselen is gericht en zich van middelen zoals taal, documenten, 
gedeelde en aanvaarde begrippen, en andere hulpmiddelen bedient33; voor dit type on-
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derzoek bestaat overigens geen geaccepteerd model en er zijn dan ook weinig alge-
mene richtlijnen voorhanden.  
[3] Een derde type wordt gekenschetst als kritisch onderzoek en is gericht op het bloot-
leggen van onderliggende structurele tegenstellingen; van deze categorie zijn niet veel 
voorbeelden34. De ferme beschouwingen van Ciborra et al. kunnen overigens beslist 
als kritisch onderzoek worden gekenschetst. 

De conclusie moet zijn dat een kwalitatief onderzoek naar de eigenschappen van in-
formatie-infrastructuren vooral interpretatief onderzoek zal worden, waarin de ver-
schijnselen die op de informatievoorziening betrekking hebben voor een langere peri-
ode onderzocht zullen moeten worden.  
 Extra aandacht zal geschonken worden aan de validiteit van de bevindingen, een 
bij kwalitatief onderzoek niet ongebruikelijk vraagteken!35,36. Een mogelijke ‘researcher 
bias’ zou bijvoorbeeld tot a priori aannamen kunnen leiden. De probleemstellende ca-
sus37 is op basis van een aantal interviews opgesteld en de conclusies zijn door alle ge-
interviewden onderschreven38. Vandaaruit zijn de onderzoeksvragen geformuleerd. 
 

3.7.3 INTERPRETATIEF ONDERZOEK 

Orlikowski en Baroudi zeggen over de criteria die zij gebruikten bij het categoriseren 
van artikelen op IS-gebied het volgende:  
“ ... The criteria we adopted in classyfying interpretive studies were evidence of a nondetermin-

istic perspective where the intent of the research was to increase understanding of the phe-
nomenon within cultural and contextual situations; where the phenomenon of interest was 
examined in its natural setting and from the perspective of the participants; and where re-
searchers did not impose their outsiders’ a priori understanding on the situation.” 

Bij het opzetten van onderzoek spelen in zeker opzicht dezelfde vragen als bij het ca-
tegoriseren ervan: wat zijn de perspectieven vanwaaruit het onderzoek is uitgevoerd?  
 Welke ‘realiteiten’ worden aangenomen voor het beschouwingsgebied, welke aan-

names over rationaliteit en objectiviteit gelden en welke interacties tussen mensen, 
groepen en artefacten worden mogelijk geacht en komen binnen de onderzoeksac-
tieradius? 

 Welke criteria gelden bij het opbouwen van kennis omtrent het bestudeerde fe-
nomeen en welke onderzoeksmethoden leiden dan tot accurate bijdragen aan die 
kennis? 

 Wat is de (veronderstelde) relatie tussen theorie en praktijk en welk doel kan met 
het beoogde onderzoek worden gediend? 

[1] Om te beginnen: de verzamelnaam ‘IS’ lijkt te verwijzen naar een duidelijk te defi-
niëren en objectief vast te stellen begrip maar dat is allesbehalve waar. De Neder-
landse begrippen ‘informatievoorziening’ of ‘informatiehuishouding’ geven duidelijker 
aan dat het niet slechts om technische artefacten gaat, maar ook om procedures, af-
spraken en mensen in allerlei rollen. Daarom moeten behalve die artefacten ook de 
actoren met hun interacties en relaties in de beschouwingen worden betrokken, zoals 
bijvoorbeeld al door Ciborra en de zijnen39 is opgemerkt en elders ook al uit onder-
zoek (naar besluitvorming over infrastructuurinvesteringen40 ) gebleken is.  
 Een louter technologische opvatting kán dus niet volstaan bij de behandeling van 
de in §3.5.4 geformuleerde kwesties en bij de beantwoording van de gestelde onder-
zoeksvragen. Voor de informatievoorziening wordt daarom een breder begrip gehan-
teerd en dat geldt zowel voor de te onderkennen onderdelen als de betrokkenen, de 
‘stakeholders’.  
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[2] Een puur systeemtheoretische beschouwing van het begrip informatie-infrastruc-
tuur draagt onvoldoende bij aan inzicht in het fenomeen informatie-infrastructuur en 
zou ook, zeker als bepaalde actoren (zoals bijvoorbeeld gebruikers, managers, leveran-
ciers of bestaande toepassingen, budgetten, e.d.) buiten beschouwing worden gelaten, 
geen recht doen aan de wederzijdse beïnvloeding waar in de ontwikkelingsgang sprake 
van kan zijn. Een vooraf vastgelegd begrippenstelsel en vooraf bepaalde onderzoeks-
gereedschappen zullen evenmin bijdragen aan de ontdekkingsreis naar de aard van het 
te bestuderen fenomeen informatie-infrastructuur. Opniew is de werkwijze van Cibor-
ra41 hier een voorbeeld! 
 Dit ligt niet anders als het gaat om het hanteren van modellen om een fenomeen 
in beeld te kunnen brengen, te beschrijven of de gevolgtrekkingen te presenteren. In 
architectuurbeschouwingen worden bijvoorbeeld veelvuldig modellen gepresenteerd 
om abstracties te verduidelijken – later worden daar dan toch conclusies aan ontleend. 
Zo positioneerde Zachman zijn model aanvankelijk nauwkeurig als een beschrijvend 
raamwerk dat voorziet in “... a logical structure for classifying and organizing the descriptive 
representations of an enterprise that are significant to the management of the enterprise as well 
as to the development of the enterprise’s systems. ...”42 en waarvan hij zegt dat “It simply is 
a schema”43, maar in de loop der jaren is het tot receptuur geworden en in verschillen-
de methoden voor architectuurontwikkeling geïncorporeerd44. Gebruik van modellen 
zal in interpretatief onderzoek dus moeten worden verantwoord want mogelijke voor-
oordelen dienen te worden vermeden. 

[3] Ten derde en laatste: er is geen relatie tussen theorie en praktijk zonder interesse 
(van de onderzoeker) en interpretatie (door de onderzoeker). Het betreft immers niet-
triviale en niet-in-getallen-uit-te-drukken verschijnselen, over complexe relaties tussen 
actoren en artefacten, en over waardering van bepaalde (organisatorische) situaties en 
(technische) constellaties. Noodzakelijk wordt interpretatief onderzoek dus gekleurd 
door onderzoekers én deelnemers. Het eerste hoofdstuk is dan ook opgenomen om 
juist die kleuring te verantwoorden door de fascinaties te duiden die aan dit onderzoek 
ten grondslag liggen. 
 

3.7.4 MODELNOODZAAK EN MODELVERANTWOORDING 

Bij het in beeld brengen van de informatievoorziening van een informatie-intensieve 
organisatie is het meestal ondoenlijk een volledig overzicht te verschaffen. Er zijn ‘zo-
maar’ meer dan duizend toepassingen en gegevensbanken in gebruik en misschien wel 
(tien)duizenden desk-top computers45. En áls het al mogelijk is hier een overzichts-
kaart van te maken, zal dat overzicht niet zonder meer inzicht verschaffen in de struc-
turele eigenschappen van de informatievoorziening, zeker niet als daar allerlei organi-
satieaspecten nog bij moeten worden betrokken. Daarom is het nodig met modellen 
te werken die vereenvoudigen waar dat mogelijk is en zichtbaar maken wat nodig is. 
Dan is het dus óók nodig aan te tonen dat het model geen karikaturaal beeld geeft en 
geen relevante aspecten verdoezelt. 
 Een bekend voorbeeld is Porter’s waardeketen46, die iedere onderneming in negen 
functies typeert. Natuurlijk is er méér te zeggen over ondernemingen, maar die ‘value 
chain’ brengt goed in beeld wat Porter blijkbaar nodig heeft om zijn betoog te illustre-
ren. Hiermee zijn twee belangrijke aspecten tegelijk benoemd: een model moet precies 
zó eenvoudig zijn dat het duidelijk in beeld brengt waar het om gaat én een model is 
een kenmerkende illustratie maar geen bewijs47 noch een bouwtekening.  
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Er zal (in §4.4.4) een model van de informatievoorziening worden ontvouwd op basis 
van beschouwingen over de belangrijkste elementen daarin en hun onderlinge relaties. 
Dat model zal ter illustratie worden toegepast in complexiteitsbeschouwingen en zal 
vervolgens worden gebruikt om belangrijke vormen van ‘legacy’ trachten zichtbaar te 
maken. Daarmee wordt het model ook als illustratiewijze voor effecten op portfolio-
niveau getoetst en kan het eventueel dienen om een beeld te verschaffen van flexibili-
teitsvraagstukken. Het model mag, zoals Ciborra formuleert48, níet suggereren dat “... 
behind the messy everyday reality there is a geometric universe ...”. Schematisering is dus 
mogelijk maar idealisering is uit den boze – “We need to go back to the world of practi-
ce...”. 
 Nogmaals: het gaat niet om een of ander ingeregeld cybernetisch model49 dat zich 
precies als de informatievoorziening kan gedragen en dus bemeten zou kunnen wor-
den, maar om een kenmerkend, kwalitatief en illustratief model voor flexibiliteitskwes-
ties die in de praktijk worden ervaren. 
 

3.7.5 GEVALSTUDIES i – ‘CASE RESEARCH’ 
De uitspraak van Miles: “... qualitative research on organizations cannot be expected to 
transcend story-telling”50 vat de zwakheden samen die kwalitatief veldonderzoek in zich 
kan dragen. Hij noemt met name de hoeveelheid informatie, die vaak groot is, het 
brede spectrum aan waar te nemen verschijnselen en de analysemethoden die bepaald 
niet welomschreven zijn. Een definitie51: “Een gevalsstudieii is de intensieve bestudering 
van een verschijnsel binnen zijn natuurlijke situatie, zodanig dat verwevenheid van relevante 
factoren behouden blijft.”  
 In de literatuur52 worden in verband met gevalstudies vier problemen geformu-
leerd: het maken van controleerbare observaties, het maken van controleerbare ge-
volgtrekkingen en de mogelijkheden van herhaalbaarheid en generaliseerbaarheid. De-
ze problemen zijn overigens niet onoverkomelijk, zoals Markus53 laat zien. Aan logi-
sche consistentie – een voor de hand liggende eis – kan namelijk afdoende tegemoet 
worden gekomen met een op de casus (of casüs54) gebaseerde theoretische uitleg die 
tegen falsificatie bestand is. Markus ontvouwt daartoe op basis van één casus een drie-
tal alternatieve theorieën waarin verschillende categorieën persoonlijke, technische en 
organisatorische factoren een rol spelen. Ze is in haar artikel in staat twee theorieën te 
logenstraffen en de derde aannemelijk te maken. Aldus wordt aan de eisen van falsifi-
seerbaarheid en logische consistentie voldaan.  
 Herhaalbaarheid kan, zo betoogt Lee43, worden gerealiseerd door de op een casus 
gebaseerde theorie ook voor andere observaties te testen, zoals het geval is bij labora-
toriumresultaten, statistische uitkomsten of mathematische stellingen. Dat werpt ove-
rigens de vraag op of het dan ook altíjd nodig is een aantal verschillende gevalstudies 
uit te voeren. 
 Er zijn, schrijft Bennett55, verschillende typen gevalstudies. Veel studies worden 
tevoren ontworpen om een aantal variabelen te kunnen waarnemen en hun belang en 
invloed te kunnen ‘meten’. Een gevalstudie kan dan ook gedefinieerd worden als “an 
instance of a class of events of interest to the investigator” en is “a well-defined aspect of a 
historical happening that the investigator selects for analysis, ...”. De hierna in §3.7.7 be-
schreven gevalstudie voldoet daaraan. 

 

i  In de (angelsaksische) literatuur wordt ‘case study’ of ‘case-study research’ gebruikt om aan te geven 
dat het niet om laboratoriumexperimenten gaat maar om het bestuderen van een verschijnsel in zijn 
eigen omgeving. In het Nederlands gebruikt men wel ‘gevalstudie’, ‘gevalsstudie’ of ‘gevallenstudie’.  

ii  Er zijn diverse schrijfwijzen (zie i); geen enkele staat in Van Dale. 
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 Een enkelvoudige gevalstudie wordt vaak beoordeeld als “lacking in rigor, compara-
bility, and replicability” 56. Barzelay toont echter aan dat het gaat om “... an extremely va-
luable method of social science research when used for the purpose of analyzing how people 
frame and solve problems”. Flyvbjerg gaat hier nader op in57 en rekent tevens af met an-
dere vooroordelen tegen case research. Hij noemt “five common misunderstandings”: 
1. theoretische kennis is waardevoller dan praktische; 
2. generaliseren op grond van één gevalstudie is niet mogelijk; 
3. een gevalstudie is vooral nuttig om hypothesen te ontwikkelen; 
4. een gevalstudie staat nauwelijks verificatie toe; 
5. het is vaak moeilijk specifieke gevalstudies samen te vatten. 

Het is hier niet van belang deze vijf misverstanden met bijbehorende argumenten te 
debiteren, omdat het vooral om het ‘één casus-bezwaar’ gaat. Flyvbjerg meent dat dit 
bezwaar typerend is voor diegenen die natuurwetenschappelijk onderzoek als ideaal 
koesteren. Maar, betoogt hij, ook in de natuurwetenschappen zijn nieuwe inzichten 
vaker op grond van een zorgvuldig gekozen experiment, een ‘case’ en ervaring tot 
stand gekomen (dan door een reeks experimenten of cases), zoals ook “the case study 
occupied a central place in the works of Darwin, Marx, and Freud.” Een gevalstudie staat 
dicht bij ‘real-life’ situaties en de veelvoudige waarde ervan is om twee redenen be-
langrijk. Er dient een genuanceerde kijk op de werkelijkheid te worden ontwikkeld, 
omdat menselijk gedrag nu eenmaal niet het resultaat van een beperkt aantal eenvou-
dige regeltjes is en opdat de onderzoeker zèlf het belang leert van gedegen genuan-
ceerd onderzoek. Concrete, contextafhankelijke ervaring is daarbij belangrijk. Juist als 
er sprake is van één casus kunnen belangrijke details en nuanceringen de juiste aan-
dacht krijgen. Flyvbjerg haalt Eysenck aan die schrijft dat er nauwkeurig naar individu-
ele cases moet worden gekeken “... not in the hope of proving anything, but rather in the 
hope of learning something!”. Hij betoogt dat een gevalstudie juist ideaal is om te genera-
liseren omdat falsifiseerbaarheid van de op die studie gebaseerde bevindingen meestal 
eenvoudig mogelijk is.  
 Er kan bij gevalstudies een viertal generalisatievormen worden onderscheiden58: 
 ontwikkeling van concepten 
 genereren van theorie 
 beschrijven van specifieke implicaties 
 bijdragen aan rijker inzicht. 
In het voorliggende onderzoek zal het vooral om het ontwikkelen van een nieuw con-
cept gaan, opdat de rol van de informatie-infrastructuur bij ingrijpende veranderingen 
duidelijk wordt. 
Samenvattend komt het er op neer, dat het Markus-procédé (hierboven in het kort ge-
typeerd), toegepast op een relevante gevalstudie, heel wel kan dienen om verant-
woorde en generaliseerbare conclusies op één enkele casus te baseren. Eisenhardt on-
dersteunde al eerder de toepasbaarheid van gevalstudies59, met name “... in new topic 
areas. The resultant theory is often novel, testable, and empirical valid.” De publicatie van 
Shanks60 waarin zowel een meervoudige als een enkelvoudige gevalstudie ter illustratie 
wordt gebruikt, onderstreept dit nog eens voor onderzoek rond informatiesystemen. 
Inzoomend op de hierna te ontvouwen gevalstudie, gaat het dan om de generieke, in-
frastructurele informatiesystemen. 
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3.7.6 ACTION RESEARCH? 

Action research moet hier als onderzoeksaanpak worden genoemd, want “... action re-
search has as its primary goal to combine successful intervention in real-world settings with the 
development of scientific knowledge ...”61 en het scheiden van zakelijke en wetenschappe-
lijke interesses is niet altijd doenlijk geweest. In twee gevallen die er in dit verband toe 
doen was er van persoonlijke betrokkenheid sprake. Hieronder wordt dat in het kort 
toegelicht. 
[1] Bij de ontwikkeling van een schema waarin de verschillende uitingsvormen van 
‘legacy’ voorkomen is van actieve participatie sprake geweest (zie §1.2.2). Op systeem-
theoretische gronden is een model ontwikkeld om complexiteitsfactoren te kunnen 
onderscheiden. Later is dat model in concrete ‘legacy’-opruimactiviteiten getoetst (zie 
§3.7.4). Model én legacy-toepassing zijn afzonderlijk gedocumenteerd en in publica-
ties62,63 verantwoord. Er is feitelijk geen sprake geweest van bewust gecombineerde 
“... development of scientific knowledge ...” en “... successful intervention in real-world set-
tings ...” omdat toen wel een managementverantwoordelijkheid, maar geen weten-
schappelijke betrokkenheid aan de orde was. Bovendien lijken, in retrospectief, de ‘le-
gacy’-opruimactiviteiten in de beschouwingen over complexiteit vooral illustratief. 
[2] Voor de casus (§3.7.5) is gebruik gemaakt van persoonlijke ervaringen in een ver-
anderingstraject (zie §1.1.2). Mijn betrokkenheid hield ná de eerste fase van het archi-
tectuurtraject echter op en de verdere ontwikkeling, detaillering, monitoring en regie 
van de projecten is volledig door anderen ter hand genomen en kon ook niet door mij 
worden beïnvloed. Hoewel van betrokkenheid sprake is geweest, kan niet van een zo-
danige interactie64 worden gesproken dat van dubbelrollen sprake was.  

Samenvattend kan de conclusie slechts zijn dat er, hoewel uit eigen ervaring is geput, 
feitelijk geen sprake van ‘action research’ is geweest. Overigens is het advies65 “... that 
action researchers show the practical relevance of their study not only on the basis of relevance 
to the project’s direct client but also to the larger community of practitioners ...” ter harte ge-
nomen66. 
 

3.7.7 CONCRETISERING 

Er is gezien het onderwerp van deze dissertatie voldoende reden interpretatief onder-
zoek te verrichten. Het (in hoofdstuk 6) gepresenteerde onderzoek is gestoeld op een 
mix van benaderingen. In termen van onderzoeksoptiek67 – het zoeklicht dat het ver-
schijnsel informatie-infrastructuur belicht en het zicht erop bepaalt – gaat het om the-
orieontwikkelend onderzoek. Maar enige theorietoetsing kan niet worden uitgesloten: 
er ís tenslotte al theorie over (informatie-)infrastructuur (waarvan in §3.2 en §3.3 een 
beknopt en kritisch becommentarieerd overzicht gegeven is), maar er zal – zo is het 
streven – een uitbreiding aan worden gegeven. Er is gekozen voor een mix van inter-
views en een gevalstudie, overigens mede om enige modelvorming te verrichten opdat 
bepaalde verschijnselen kunnen worden gepositioneerd en (enigermate) geduid. 
 
INTERVIEWS 

 “Interviewing gives us access to the observations of others.”68 Weiss, van wie deze uit-
spraak is, maakt onderscheid in onderwerp- en casus-gerichte interviews en differenti-
eert naar de beoogde mate van generalisatie, waarbij het in dit geval kan gaan om ef-
fecten bij specifieke bedrijven en bedrijfstakken of om algemeen voorkomende effec-
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ten (fig. 3.7.7a). De gehouden interviews én de daarop gebaseerde analyses moeten ge-
typeerd worden als casusgericht en algemeen, dus niet op een persoon of een bepaal-
de bedrijfstak gericht. Volgens deze benadering kan vanuit de interviews tot een on-
derliggende structuur – “... the skeleton of the case, 
unintrusted by the idiosyncrasies of specific instances 
...” – worden geconcludeerd. 
 De geïnterviewde personen, allen werkzaam 
bij als informatie-intensief te kenschetsen organi-
saties en verantwoordelijk voor (grote delen van) 
de informatievoorziening, zijn bevraagd door 
middel van gestructureerde interviews. De inter-
views zijn uitgewerkt, gecontroleerd (en ook gecorrigeerd) door de geïnterviewden en 
daarna vastgesteld. Voor die interviews is een protocol ontwikkeld dat voorzag in een 
aantal rubrieken die zo goed moge-
lijk in volgorde werden behandeld 
(zie 3.7.7b). (In bijlage I zijn samen-
vattingen van de interviews opgeno-
men.) 
 Op basis van eerdere beschou-
wingen wordt voor de ‘vaste waar-
den’ in de informatievoorziening een 
model ontwikkeld dat aan de hand 
van de interviewuitkomsten geverifi-
eerd wordt. Op grond daarvan zul-
len verschillende elementen van de 
informatie-infrastructuur worden 
voorgesteld. 
 
CASUS 

De betrokken casus beslaat een periode van ±10 jaar, bestrijkt dus een lange beschou-
wingsperiode en brengt de veranderingen in de informatievoorziening van Rabobank 
Nederland – het retailbedrijf – in beeld na een strategiewijziging. De architectuurdi-
lemma’s worden verklaard, samen met de gemaakte keuzes en de uiteindelijke resulta-
ten.  
 In zeker opzicht kan deze casus worden vergeleken met de ‘Interpolis-casus’ van 
§3.4. Díe casus diende om de uit de literatuur gedestilleerde vraagstukken aan te scher-
pen met de praktijk van een informatie-intensieve onderneming, waar over een reeks 
van jaren een IT-infrastructuur is ontstaan door geïdentificeerde bestuurlijke en com-
merciële ontwikkelingen. In §3.4 gaat het dus om een probleemstellende casus, terwijl 
in de Rabobank-casus de invloed van een strategiewijziging op de informatievoorzie-
ning wordt behandeld en de eertijds voorliggende alternatieven en afwegingen worden 
besproken die tot een bepaald realisatieprogramma hebben geleid. Van díe casus wor-
den de resultaten geanalyseerd om de succesfactoren van de aanpak te kunnen vinden, 
gebruikmakend van het (hierboven beschreven) Markus-procédé. 

 typering van de betrokken organisatie; 
 typering van haar informatievoorziening;  
 globale inventarisatie van de applicatie-

portfolio en de platform- en netwerkfacili-
teiten; 

 informatiebeleid op het gebied van ont-
wikkeling en verwerving van functionaliteit; 

 plannen voor de informatievoorziening; 
 hoofdlijnen van de architectuuraanpak;  
 infrastructurele noties en feitelijke ontwik-

kelingen die als infrastructureel ge-
kenschetst kunnen worden 

 

tekstbox 3.7.7b: Interviewrubrieken 
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