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4 STRUCTUUR EN KWALITEIT  
 VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING 

 Dit vierde hoofdstuk staat in het teken van de gebezig-
de basisbegrippen: structuur, complexiteit, flexibiliteit 
en kwaliteit, die op de informatievoorziening worden 
‘losgelaten’. Onderdelen en samenstelling van de infor-
matievoorziening zullen in de volgende hoofdstukken 
veelvuldig aan de orde komen en daartoe wordt hier in 
de vorm van een model een fundering gelegd. Speciaal 
van belang is de behandeling van complexiteit en van 
verouderingsverschijnselen, vanwege de structurele as-
pecten daarin. Daarmee wordt tevens het model aan-
nemelijk gemaakt.  

  Na definiëring van modulariteit en flexibiliteit wor-
den de bepalende criteria voor de kwalitijd van de in-
formatievoorziening afgeleid.  

 
4.1 MODEL VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 
4.1.1 BESTENDIGE FLEXIBILITEIT? 

Dit onderzoek beoogt (zoals eerder al verwoord in §3.5.3) het volgende aan te tonen: 
in ‘IT-based’ ondernemingen is de informatie-infrastructuur bepalend voor de effectiviteit en be-
stendige flexibiliteit van de informatievoorziening en kan de informatievoorziening het beste vol-
gens een infrastructurele aanpak worden ontwikkeld. Flexibiliteit is een structureel aspect 
van de informatievoorziening. Daarom is het nodig de informatievoorziening onder 
de loep te nemen, de structurele eigenschappen ervan te onderzoeken en flexibiliteits-
factoren trachten te ontdekken en benoemen. Dat onderzoek naar de structuur van de 
informatievoorziening zal moeten resulteren in een model van de informatievoorzie-
ning dat flexibiliteit in beeld kan 
brengen zonder allerlei andere 
relevante eigenschappen geweld 
aan te doen, zodat het gebruikt 
kan worden bij vervolgbeschou-
wingen. 
 

4.1.2 MODELVORMING 

Modellen komen in techniek en 
wetenschap in allerlei vormen 
voor: causaal model, abstract 
model, metamodel, business-
model, werkmodel, etc. Van 
Dale1 geeft in de elektronische 
versie van zijn woordenboek 
acht betekenissen voor ‘model’ 
(zie 4.1.2a). De uitgave-in-druk2 
geeft daarnaast nóg eens drie 
betekenissen. Behalve een ande-
re rangschikking en het onder-
scheiden van model als uitvoe-
ringsvoorbeeld en model als mal 
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of gietvorm, wordt vermeld dat “... (in moderne wetenschappelijke opvatting) het model 
fungeert als een eerste aanzet tot theorievorming; een model is een schematisering van de 
werkelijkheid met een operationeel karakter”. Het is deze betekenis die relevant is voor 
modellen van de informatievoorziening in architectuurbeschouwingen en -rede-
neringen. Die modellen, die bij het verduidelijken van dat begrip ‘informatie-infra-
structuur’ een rol zullen spelen, schematiseren de werkelijkheid en zijn bovendien een 
‘nabootsing op kleine schaal’. Weergave van alle applicatieve en technische compo-
nenten is niet doenlijk noch dienstig – het gaat immers vooral om structurele factoren. 
Een aantal zaken is bij modelvorming van belang: 
1. het model zal de voor de beschouwing belangrijke dimensies moeten (kunnen) 

weergeven en dus relevant moeten zijn voor het vraagstuk dat onder handen is; 
2. het model zal in belangrijke mate zicht op het voorliggende vraagstuk moeten 

bieden, niet slechts voor een onbeduidend detail van dat vraagstuk van toepassing 
mogen zijn en dan ook maatgevend moeten zijn; 

3. het model dient exemplarische werking te bezitten, zodat niet alle denkbare onder-
delen en alle mogelijke varianten van het model weergegeven behoeven te worden 
maar slechts kenmerkende voorbeelden daarvan.  

Een model dient dus in ieder geval relevant, maatgevend en kenmerkend te zijn voor 
dat deel van de werkelijkheid dat het in beeld brengt. Bovendien moet het helder zijn: 
4. het model moet informatieuitwisseling over het gemodelleerde begrip dienen en 

dus duidelijke en juiste metaforische waarde3 bezitten – anders schiet modelvor-
ming haar doel voorbij.  

In de voorliggende paragraaf wordt het model ontwikkeld, in de volgende twee (§§4.2 
en 4.3) wordt het aannemelijk gemaakt. 
 

4.1.3 STRUCTUUR, STRAMIEN EN ‘STYLING’ – DRIE VERWANTE BEGRIPPEN 

Een begrip dat voor beschouwingen van architectuur en informatie-infrastructuur be-
langrijk is, is ‘structuur’. Dit be-
tekent (Van Dale, 4.1.3a) zowel 
de inwendige bouw van ‘een or-
ganisch geheel’ als de opbouw 
van ‘een samengesteld geheel’. 
Het betreft in feite maar één be-
tekenis – het hangt immers van 
het niveau van beschouwen af 
of men het over het binnenwerk 
danwel over de samenstelling 
van ‘een geheel’ heeft, zeker als 
het om gelaagde voorzieningen4 
gaat. Structuur heeft dus te ma-
ken met opbouw en opzet, met 
betrekkingen tussen samenstel-
lende delen en met een con-
structiepatroon dat de relaties 
schetst tussen concrete, tastbare 
of conceptuele onderdelen van 
een of andere samenstelling. 
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‘Stramien’ heeft te maken met structuur. Een stramien geeft een grondpatroon aan, 
heeft voorsorterende werking en richt bij invulling en uitbreiding de onderlinge rela-
ties tussen samenstellende onderdelen door preferente plaatsing5. In de civiele tech-
niek is de maatvoering van het bouwstramien een dwingend structurerend gegeven. 
Het structuralisme – een architectuurschool die in Nederland in zwang was6 – verheft 
dit beginsel tot uitgangspunt voor bouwkundige ontwerpen.  
 Stramien (zie 4.1.3b) wordt ook in figuurlijke zin7 gebruikt. Zo kan men release-
planning zien als een kalenderstramien voor de regelmaat in uitleveringen van nieuwe 
programmatuur en van apparatuuruitbreidingen. De term is in infrastructureel opzicht 
relevant omdat een stramien een concrete structuur voorbereidt waaraan waarschijn-
lijk zoiets als een ontwerp ten grondslag ligt. 

‘Stijl’ is een begrip dat over uitingen en optreden gaat. Van Dale noemt “...(de) manier 
waarop iemand zich schriftelijk uitdrukt”, “(het) geheel van kenmerkende vormen van een be-
paalde school of richting of voor een bepaald kunstenaar of tijdperk” en “(de) manier van op-
treden, wijze van aanpakken en uitvoeren”. In de navolgende tekst zal als betekenis van 
‘stijl’ steeds het vorm-aspect worden bedoeld en niet het aspect van smaak of van aan-
pak.  
 

4.1.4 SAMENSTELLING VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING 

Informatietechnologie (IT) is een containerbegrip8 dat verschillende technologieën9 
omvat, voor signaalverwerking en -transmissie, voor gegevensverwerking en -trans-
port, voor de werking van geprogrammeer-
de artefacten, e.d. Men preciseert soms met 
termen als PC-technologie, netwerktechno-
logie of internettechnologie10 maar ook dan 
staat een groot aantal begrippen nog open. 
Sinds enige tijd is de ‘C’ toegevoegd om het 
belang van communicatietechnologie – van 
kabels en telefooncentrales tot en met aller-
lei netwerkdiensten en internetvoorzienin-
gen – te benadrukken. Vanwege de ruime 
sortering aan producten en samenstellingen 
en de veelheid aan technologiestapelingen is de inzet van informatie- en com-
municatietechnologie (ICT) in een organisatie niet of nauwelijks te karakteriseren van-
uit de basistechnologieën: alles komt voor en wordt op allerlei manieren ingezet. Uit-
gaande van het gebruik van de onderdelen en faciliteiten van de informatievoorzie-
ning, bestaat die informatiehuishouding uit toepas-
singen en gegevensverzamelingen – dit zijn de ‘direc-
te’ voorzieningen11. Deze twee onderdelen kunnen 
alleen maar functioneren vanwege de beschikbaar-
heid van computers en netwerken – de ‘indirecte’ 
technische voorzieningen. Daar komt ‘organisatie’ bij 
om de samenwerking tussen die onderdelen te be-
werkstelligen en te bewaken. Een eerste indeling le-
vert dus vijf onderdelen op (4.1.4a). 
 Hiermee is het natuurlijk niet gedaan. Inzoomend 
op de afzonderlijke onderdelen komen nieuwe details 
in beeld. Er zijn bijvoorbeeld diverse computertypen 
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in gebruik: op desktops, in lokale netwerken en – traditioneel – in de centrale gege-
vensverwerking. Bovendien is elke computer met een besturingssysteem uitgerust, 
levert hij diverse basisfuncties en beschikt hij over allerlei ‘utility-software’, verschil-
lende netwerktypen in gebruik: kantoornetwerken, fabrieksnetwerken, interlokale net-
werken, externe netwerken zoals internet, e.d. Ieder netwerk is van transmissie- en 
transportprotocollen voorzien, beschikt over basiscommunicatiefuncties en is geas-
socieerd met ‘network-utilities’ zoals mail, filetransport, e.d. Platformen bevatten dus 
applicaties, netwerken ook. Mét dit onderscheid van de verschillende componenten 
wordt tevens zichtbaar dat samenhang tussen die componenten essentieel is en dat er 
geen werkelijk disjuncte begrippen mogelijk zijn (4.1.4b). 

De vijf onderscheiden onderdelen van de informatievoorziening worden hieronder in 
meer detail beschreven.  
 Een platform bestaat uit een groot aantal onderdelen. Hoewel die meestal niet on-

afhankelijk van elkaar kunnen functioneren, kunnen ze wel als afzonderlijke brok-
ken worden gezien: als een keurig geordende stapel, als een nauwkeurig passend 
mozaïek, ... Zo kan een stapel van onderdelen worden benoemd, waarbij het aantal 
onderscheiden lagen in de stapel arbitrair is maar de volgorde van stapelen in de 
regel niet. Men onderscheidt vaak hardware, systeemsoftware en ‘utilities’ en kan 
elk van die onderdelen verder onderverdelen. De hardware (van een computersys-
teem) kent processoren, intern geheugen en randapparatuur en de systeemsoftware 
kent bijvoorbeeld besturingssysteem, filesysteem, applicatie- en communicatie-uti-
lities12 en middleware. In beide voorbeelden gaat het overigens niet zozeer om na-
dere verfijning van de onderdelenstapel maar om uitsplitsing van stapelonderdelen 
waarbij onderling verband dus behouden blijft.  

 Laagsgewijze differentiaties zijn met name voor netwerken een gebruikelijke wijze 
van beschrijven omdat ze ook naar concrete producten verwijzen. Het OSI-model 
is daar een voorbeeld van en de op de IP/TCP gebaseerde protocolstapels even-
eens13. Het gaat om media, signaaltransmissie, point-to-point transport, netwerk-
verkeer, communicatie-middleware en communicatiefuncties zoals direct transport 
of ‘messaging’, communicatie-‘enablers’ zoals autorisatie, e.d. Ook hier een uit-
splitsing van stapelonderdelen waar onderling verband behouden blijft, ook hier 
netwerkgerichte programmatuur, voor basisfuncties, beveiliging, internetcommuni-
catie en -pagina-assemblage, e.d. 

 Voor applicaties geldt iets dergelijks. Een onderverdeling in allerlei modulen voor 
gebruikersondersteuning en toepassingsdelen zoals navigatie, ‘business logic’, e.d. 
is niet ongebruikelijk en de relaties tussen die onderdelen is aan te geven. Maar op 
al deze niveaus bestaan bovendien relaties met andere applicaties. Voor het geheel 
aan applicaties lijkt de verscheidenheid aan onderdelen en aan relaties nog groter 
dan bij computersystemen en netwerken het geval is.  
 Computers zullen om historische redenen vaak hun ‘eigen’ portfolio aan toe-
passingen ondersteunen maar daarnaast ook veel met elkaar van doen hebben. Dat 
spruit bijvoorbeeld voort uit de eisen die aan de procesondersteuning worden ge-
steld en die in de informatievoorziening terug te vinden zijn in de vorm van infor-
matie-uitwisseling (input-outputrelaties) en procesafhankelijkheden (in ketens en in 
hiërarchieën) tussen toepassingen.  
 Een andere oorzaak zal zijn dat er tussen toepassingen die uit verschillende au-
tomatiseringsperioden stammen toch bruggen moeten worden geslagen, ondanks 
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(vaak grote) generatieverschillen. In veel gevallen drijven overall-concepten, zoals 
managementinformatie of CRM, dit aan.  
 Een derde oorzaak is dat, mede door de toegenomen communicatiekracht en 
de alomtegenwoordigheid van computers, toepassingen over verschillende platfor-
men worden gedistribueerd en voor hun werking dus gelijktijdig verschillende plat-
formen nodig hebben. Onverlet de verschillen in ondersteuningswijze en onder-
steuningsniveau, in gebruikte technologie en gebezigde constructies, in betekenis 
van informatie en in procesinterpretatie, worden toepassingen dus binnen en óver 
platformen heen gekoppeld.  

 Soortgelijke beschouwingen kunnen eveneens voor de andere onderdelen worden 
gegeven. Voor databases kan men het databasemanagementsysteemtype, de data-
modellen, datadefinities en -betekenis, e.d. onderscheiden, tot en met de wijze 
waarop transactie-integriteit wordt gerealiseerd in een gedistribueerde implementa-
tie. Dan kan ook gedistribueerde transactieverwerking onderscheiden worden van 
‘gewone’ transactieverwerking, al zou dit onderdeel ook al bij de netwerkonderver-
deling een plaats kunnen hebben, omdat bij distributie immers ook netwerkproto-
collaire onderdelen een rol moeten spelen.  

 Informatiemanagement – de verschillende functies en de concrete processen – kan 
in een groot aantal aandachtsgebieden en activiteiten worden onderverdeeld. Het 
betreft niet alleen de verschillende activiteiten die onderdeel zijn van planning, in-
richting, ingebruikname en onderhoud van de hierboven beschreven technische 
faciliteiten maar ook de activiteiten die met ‘alignment’-vraagstukken samenhan-
gen14, met projectplanning, met helpdesk-prestaties, met ... het is een onderwerp 
op zich.  

Vanuit een technisch standpunt zijn al die componenten, die elk weer onderdeel zijn 
van grotere componenten, belangrijk en het onderzoeken waard. Vanuit een manage-
mentstandpunt kunnen ze interessant zijn als onderwerp van beheer. Vanuit gebrui-
kersstandpunt zijn onderverdeling en fijnkorreligheid minder belangrijk en gaat het 
vooral om de ondersteuningsvormen en de mate waarin die beschikbaar zijn en bij het 
werk passen. Het gaat gebruikers om de samenstelling die een prestatie levert, niet om 
de prestaties van de onderdelen afzonderlijk. 
 

4.1.5 SAMENSTELLING, SAMENHANG EN SAMENWERKING 
Bij de informatievoorziening gaat het niet om een willekeurige samenstelling van com-
ponenten maar om componenten die samenhang moeten vertonen en moeten kunnen 
samenwerken, vanwege tweezijdige afhankelijkheid (als onderdelen niet zonder elkaar 
kunnen functioneren15), eenzijdige afhankelijkheid16 of situationele afhankelijkheid17. 
Samenwerking en samenstelling hebben natuurlijk met elkaar te maken, maar zijn niet 
identiek omdat er verschillende en meervoudige typen relaties tussen de samenstel-
lende onderdelen kunnen zijn die bovendien in de tijd kunnen verschillen. (Dát maakt 
dat de LEGO-metafoor voor de informatievoorziening te simpel is18 om te gebruiken.)  
 De informatievoorziening bestaat uit toepassingen die uit een groot aantal onder-
delen zijn opgebouwd en die functioneren in een complex netwerk van informatie-
relaties en technische connecties, gebruik makend van verschillende technische basis-
voorzieningen. In dat geheel zijn dus zowel de kwaliteiten van de verschillende onder-
delen als van de relaties daartussen van belang. Het stelsel aan componenten en rela-
ties – de configuratie – bepaalt de werking van de applicatie en de beschikbare capaci-
teiten bepalen de snelheid daarvan.  
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UNIFORME CONCEPTIE EN PLURIFORME REALISATIE 

In een informatie-intensieve organisatie van enige omvang functioneert een groot aan-
tal toepassingen en daartoe wordt een veelheid aan technische voorzieningen ingezet. 
Hoe uniform de benadering ook kan zijn, de feitelijke invulling van de informatie-
huishouding is geen uniform en zich herhalend stramien van identieke onderdelen. In-
tegendeel, het gaat om een grote diversiteit aan onderdelen en relaties: onderdelen van 
verschillende komaf, onderdelen met verschillende leeftijden, onderdelen waartussen 
verschillende informatorische en technische relaties bestaan, zodat een groot aantal 
verschillende samenstellingen – applicatieconfiguraties – kan worden ondersteund. Al 
die relaties en al die configuraties samen bepalen de aanpasbaarheid van de toepassin-
gen en daarmee de uitbreidbaarheid van de informatiehuishouding, waarin steeds de 
bestaande en de nieuwe toepassingen en technische voorzieningen naast elkaar en mét 
elkaar moeten functioneren. 
 Behalve de applicaties die in businessprocessen aanwijsbare functies ondersteunen, 
zijn er facilitaire voorzieningen die het gebruikers mogelijk maken bepaalde processen 
zélf te ondersteunen en hun verloop te vergemakkelijken. Eertijds sprak men van end-
user computing19, nu van ‘office support’ of ‘desktop facilities’. Ook deze voorzienin-
gen zijn onderdeel van de informatiehuishouding, soms als zelfstandige faciliteit, soms 
als onderdeel van applicaties, soms als voorgeschreven voorziening voor ingekochte 
pakketten.  

De informatievoorziening kent een groot aantal toepassingen die ook een grote ver-
scheidenheid in samenstelling (kunnen) vertonen maar is daarmee nog geen ratjetoe 
aan samenstellingen. In de verschillende applicatieconfiguraties zullen overeenkomsti-
ge patronen kunnen worden herkend omdat verschillende onderdelen op overeen-
komstige wijze gerangschikt zijn. Dat is natuurlijk geen toeval – het gaat immers om 
een product van ontwikkeling en ontwerp: 
ontwikkeling, omdat de waarde van een bepaald patroon geleidelijk duidelijk wordt; 
ontwerp, omdat bewust aan ‘grotere’ vaste samenstellingen en grotere brokken functi-
onaliteit is gewerkt. 
Allerlei basisfuncties, voor het presenteren van informatie, voor het onttrekken van 
informatie uit gegevensverzamelingen, voor het inhaken van woordenboeken, voor 
rekenkundige bewerkingen, e.d. kunnen maar beter op één manier worden vorm gege-
ven en in bedrijf gesteld. Voor de daarmee verbonden technische componenten geldt 
hetzelfde. De beschikbaarheid van beproefde componenten en componentconfigura-
ties is voor de toepassingen waarin die moeten voorkomen een gemak dat kan worden 
vertaald in verwervingssnelheid en betrouwbaarheid.  
 
VERSCHEIDENHEID EN VERTIKALE ‘VASTE WAARDEN’ 

De informatievoorziening kent vaak een verscheidenheid aan computerplatformen en 
netwerkonderdelen maar daarin komen beproefde componenten en componentconfi-
guraties voor. Al zijn onderdelen op conceptueel niveau vergelijkbaar dan betekent 
dat nog niet dat ze verwisselbaar zijn: er komen veel vaste configuraties voor (compu-
ter en besturingssysteem, transportprotocollen en netwerkapparatuur, e.d.) die voor 
de werking en de betrouwbaarheid van de informatievoorziening van kardinaal belang 
zijn. 
 In veel gevallen lijken zowel de patronen in de technische domeinen als die in de 
applicatieportfolio onderling eveneens een strenge relatie te hebben en verbonden te 
zijn. Bij delen van de technische ‘onderwereld’ horen applicatieve onderdelen en bij 
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delen van de applicatieportfolio en de gegevensverzamelingen in de ‘bovenwereld’ zijn 
specifieke delen uit de technische onderwereld betrokken. Dwars op de gebruikelijke 
gelaagdheid in de informatievoorziening bestaan blijkbaar min of meer vaste samen-
stellingen van onderdelen uit die lagen. Die algemeen inzetbare applicatieve en techni-
sche onderdelen kunnen versnellend op vernieuwing werken: het nodige is immers al 
klaar en staat gereed voor (her)gebruik. Keerzijde hiervan is dat juist vanwege het 
meervoudige gebruik van stukjes configuratie veranderingen in díe onderdelen extra 
lastig te realiseren zijn.  
 Christopher Alexander – architect – zegt het als volgt: “de straat leeft langer dan de 
huizen”20. In de informatievoorziening is dat niet anders. En daarbij gaat het om ‘heel 
veel straten’. 
 
GEBOUW EN GEDRAG 

De informatievoorziening, opgebouwd gedacht uit de vijf eerder besproken basisele-
menten (die elk weer als een samenstelling van verschillende onderdelen moeten wor-
den gezien) is zeker geen structuurloze verzameling. Applicaties zijn opgebouwd uit 
een aantal herkenbare onderdelen maar vergen voor hun functioneren nog andere 
voorzieningen, namelijk: andere onderdelen uit het toepassingendomein en uit de 
technische domeinen. Die verschillende onderdelen vertonen niet alleen samenhang 
uit functionele noodzaak maar ook samenhang omdat ze gezamenlijk moeten func-
tioneren en daarom moeten samenwerken om een prestatie te leveren. Een applicatie 
mag niet alleen worden beschouwd als een gebouw, als een samenstelling van speci-
fieke onderdelen – het statische beeld – maar óók als een samenwerkingsverband van 
die onderdelen met een bepaald gedrag – het dynamische beeld. Het statische beeld is 
een weergave van de samenstellende onderdelen terwijl het dynamische beeld de ge-
dragingen van die onderdelen in hun onderlinge samenwerking laat zien wanneer ze 
‘in bedrijf’ zijn. Deze twee beelden zijn verschillend. De reden dat patronen in het ap-
plicatieve domein en in het technische domein samen een nieuw patroon vormen is 
overigens juist in die tweeledige relatie gelegen.  
 Netwerkapplicaties als voorbeeld nemend: de applicatie-onderdelen die van een 
netwerkconnectie tussen ‘hun’ computersystemen gebruik maken worden gepositio-
neerd óp een aantal gestapelde lagen die stuk voor stuk aan de communicatie bijdra-
gen, terwijl een werkende connectie feitelijk louter bitreeksen behandelt waarin geen 
lagen maar geneste onderdelen te onderscheiden zijn. Aan één voorziening kunnen 
dus verschillende modellen ten grondslag liggen. Het hangt van de benadering en de 
belichting af welk model de voorkeur heeft. Een ander voorbeeld: van een applicatie 
kunnen de verschillende onderdelen in één schema worden weergegeven zodat de 
applicatiereceptuur zichtbaar is. Maar tijdens het werken met (en werken van) de ap-
plicatie kan één onderdeel vele malen vaker in actie komen dan andere onderdelen en 
kan één onderdeel ook meer invloed op de prestatie hebben dan andere. De stuklijst 
van de applicatie-onderdelen zegt immers nog niets over de dynamiek van de samen-
werking van die onderdelen binnen een applicatie.  

De informatievoorziening kan daarom beschouwd worden als een onderdeleninventa-
ris én als een verzameling van actieve onderdelen. Veel informatiemanagementvraag-
stukken hebben betrekking op het verwerven en implementeren van toepassingen én 
op het functioneren van toepassingen: een statisch beeld is dan niet genoeg.  
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4.1.6 STRUCTUUR VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING 

De onderdelen van de informatiehuishouding zijn niet ‘losgestort’ maar zijn geordend 
ten behoeve van samenwerking ten einde bepaalde functionaliteit en bepaald gedrag te re-
aliseren – dat is evident. Níet evident is dat er behalve applicaties ook andere structu-
ren ontstaan.  
 
PATRONEN ALS ‘PACEMAKER’  

In de voorgaande beschouwingen is benadrukt dat de infor-
matiehuishouding uit allerlei componenten en relaties daar-
tussen bestaat alsook uit een (groot) aantal patronen, confi-
guratiedelen, vaste samenstellingen, ... de benaming doet er 
niet toe, maar de essentie is dat die structuurfactoren mede 
het reactievermogen bepalen. De assemblage van nieuwe 
toepassingen wordt immers eenvoudiger als beproefde 
componenten én configuraties kunnen worden ingezet. 
Aan de ondersteuningswensen van de organisatie kan dan 
eveneens eerder worden voldaan. Mede dáárom is de middenrij, de structuurrij in het 
Amsterdamse informatiemanagementnegenvlak, onderscheiden21,22 (4.1.6a).  
 Voorgaande paragrafen kúnnen worden afgedaan als systems-theory-for-dummies. 
De notie van componenten en relaties daartussen is immers niet verrassend. Waar het 
om gaat is dat bepaalde componenten in bepaalde combinaties (hiervoor configuraties 
genoemd) een groter belang kunnen krijgen door hun dominante werking, door 
hergebruik en door veelvuldige inzet. Precies daar grijpt ook het structuurargument 
aan, omdat deze componenten en configuraties de flexibiliteit beïnvloeden.  

In veel artikelen wordt ervan uitgegaan dat deze 
‘vaste waarden’ (4.1.6b) min of meer het resultaat zijn 
van ingenieurswerk en managementbeslissingen, 
maar dat is de vraag23 – ook zonder ‘grand design’ 
zullen er in de informatievoorziening vaste patronen 
te vinden zijn: door succesvolle realisatieteams, door 
invloeden van leveranciers, door nieuwe bouwpro-
ducten en ontwerptrends, door verbeterde techni-
sche mogelijkheden, door het in leven houden van 
oudere toepassingen waarmee een aantal informatori-
sche en technische relaties worden gefixeerd, of door 
onderdelen die allengs populair zijn geworden. Wat 
men ‘upward compatibility’ noemt is niets anders dan 
bestendiging van uit het verleden stammende beteke-
nissen, ondersteuningsvormen, informatorische relaties en technische constructies en 
connecties24. Mèt die fixatie van bepaalde bestaande patronen wordt natuurlijk ook de 
vrijheid van handelen beperkt – er is immers een concreet belang dat niet genegeerd 
kan worden en niet snel kan worden ingewisseld. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat die vaste waarden – patronen, configu-
ratiedelen, vaste samenstellingen – relatief bestendig zijn en ‘de facto’ als onderdeel 
zullen worden gezien van de informatie-infrastructuur, die ‘generieke en relatief per-
manente basisvoorziening’ (zie ook §3.1.6).  
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SCHAALGROOTTE EN STRUCTUUR  

In de informatiehuishouding spelen schaalgroottekwesties een belangrijke rol25 – tech-
nologische implementaties brengen altíjd schaalgrootte-aspecten mee: afmetingen en 
aantallen maken in techniek en in organisaties nu eenmaal veel uit. Als er bijvoorbeeld 
sprake is van grote functionele diversiteit in de organisatie, zal vanwege de schaal 
waarop dat aan de orde is de informatievoorziening een breder toepassingenscala ver-
tonen, alleen al door de diverse automatiseringsstappen die ooit zijn ondernomen. 
Omvangrijke taken vergen een verscheidenheid aan activiteiten en de complexiteit van 
de coördinatie-opgave brengt evenredig complexe ondersteuningseisen mee26,27. An-
dere schaalgrootte-aspecten zijn het aantal verschillende gebruikersgroepen, het aantal 
gebruikers, de diversiteit van de voorzieningen, de spreiding over lokaties, e.d.28 

Een drietal aspecten vraagt aandacht waar het de omvang van de informatiehuishou-
ding betreft en de eigenschappen die daarmee samenhangen.  
 Een onderdeel van de informatievoorziening kan zowel voor individuele gebrui-

kers als voor afdelingen en grotere bedrijfsonderdelen een rol spelen. De effecten 
kunnen daarbij van verschillende aard zijn. Een voorziening voor tekstverwerking 
ondersteunt tekstproductie van individuele gebruikers. Maar er zijn ook structure-
ringsmogelijkheden voor die productie, bijvoorbeeld door de inzet van sjablonen 
die een bepaalde (huis)stijl mogelijk maken en kunnen afdwingen. Uit de ambities 
van de organisatie volgen dus extra functionele eisen.  

 Een tweede aspect dat de omvang van een dergelijk voorziening betreft, is de mate 
van inkapseling. Dit is een structuuraspect dat voortkomt uit producteigenschap-
pen. Opnieuw het tekstverwerkingsvoorbeeld opvoerend: in een organisatie zijn 
veel functies die tekstproductie vergen. Opstellen van een managementrapportage, 
uitbrengen van een offerte, bevestigen van een afspraak – op allerlei manieren kan 
tekst op scherm of papier in het geding zijn. Kennelijk gaat het om een basisfunc-
tie die in verschillende specifieke functies een rol meespeelt. Moderne tekstver-
werkingsfaciliteiten kunnen niet alleen door gebruikers (‘eindgebruikers’) maar ook 
door toepassingen worden opgeroepen en ingeschakeld. Hoe algemener de func-
tie, hoe veelvuldiger dergelijke inschakeling zich zal voordoen. 

 Het tekstverwerkingsvoorbeeld vervolgend: als de omvang van de tekstproductie 
toeneemt, worden om redenen van ‘governance’ nieuwe effecten opgeroepen, zo-
als de behoefte aan consistente spelling en indexering, aan tekst- en documentbe-
heer, e.d. De omvang van het gebruik roept omhullende functionaliteitseisen op, 
in directe relatie met die primaire functionaliteit. Naarmate de primaire functie bre-
der geaccepteerd is en in de organisatie is geworteld zullen dergelijke tweede orde-
effecten meer optreden.  

Bij het ontwerpen van (onderdelen van) de informa-
tievoorziening spelen kennelijk diverse factoren een 
rol die op een of andere manier met omvang samen-
hangen – in 4.1.6c is dat samenvattend in beeld ge-
bracht. De uitkomst van deze beschouwing is de 
conclusie dat door omvang (dat is vooral worteling 
van gebruik en volwassenwording) nieuwe verban-
den ontstaan die extra producteigenschappen vergen en weer vertaald kunnen worden 
in nieuwe functionele eisen. Die nieuwe gebruikseisen, die voortbouwen op de be-
staande voorziening, noodzaken tot uitbreiding van de structuur en worden ook weer 
opgeroepen door het ontstaan van structuur in het gebruik. 
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ONSTAAN, ONTWIKKELING EN ONTWERP VAN STRUCTUUR 

De informatiehuishouding kan volgens vijf verschillende invalshoeken uiteen worden 
gerafeld (4.1.6d). Vanuit systeemgezichtspunt kunnen de toepassingen en gegevens-
verzamelingen verder worden gedetailleerd en uiteengerafeld en daarbij kunnen dan 
patronen worden ontwaard die in verschillende detailleringspaden voorkomen. Vanuit 
platform- en netwerkoptiek kan iets derge-
lijks optreden. De vraag is hoe deze patro-
nen – de ‘vaste waarden’ in de configura-
ties van onderdelen – zijn ontstaan. 
Zoals het niveau van beschouwen tot ver-
schillende detailleringen leidt, zo zullen er 
ook op verschillende niveaus vaker voor-
komende patronen zijn. Die patronen ont-
staan, zoals we eerder zagen, door ‘organi-
sche groei’ of door de (dynamische) eigen-
schappen van een samenstelling. Het is na-
tuurlijk ook mogelijk dat die patronen het 
gevolg zijn van een ‘best practices’-aanpak 
en het resultaat zijn van ontwerpoverwegingen zoals scheiding van functies en onder-
linge onafhankelijkheid (onder architecten orthogonaliteit genoemd29) of het resultaat 
zijn van bewust streven naar ‘upward compatibility’. Het komt er op neer dat zowel 
ontwikkeling als ontwerp patronen opleveren. Het ontstaan van patronen in de appli-
catieve omgeving verschilt niet principieel van het ontstaan daarvan in de technische 
omgeving. In ieder geval is het niet zo dat er slechts één ontstaansoorzaak voor een 
patroon is. Het is een resultaat van verschillende, elkaar vaak versterkende, krachten.  
 Een stapelpatroon is vaak de uitkomst van een ontwerpproces, waarin functionele 
eisen en prestatievoorwaarden van leidend waren voor de implementatie. Voor de sa-
menstellende lagen leidt dat dan later tot compatibiliteitseisen.  
 Een netwerkpatroon is vaak de uitkomst van een groeiproces, mede op grond van 
ontwikkelingen in de omgeving. Door de inburgering van bepaalde kantoorautoma-
tiseringsfaciliteiten en de eigenschappen van de verschillende onderdelen daarbinnen 
leunen bijvoorbeeld andere programmapakketten op de beschikbaarheid van die faci-
liteiten30. Nieuwe pakketten gaan in hun ontwerp van die beschikbaarheid uit en ma-
ken die kantoorfaciliteiten daardoor onmisbaar. Het lijkt er zelfs op dat, mét de groei-
ende (functionele) omvang van programmapakketten, ook de fixatie van onderdelen 
toeneemt. In het applicatieve domein is dat misschien nog méér het geval dan in het 
technische domein, waar er voor onderdelen van de stapel verschillende producten 
van verschillende komaf kunnen worden ingezet. Maar het resultaat is steeds dat ‘po-
pulaire’ onderdelen tot ‘vaste waarden’ worden en dan onmisbare commodities zijn 
geworden: nuttige voorzieningen worden aldus nutsvoorzieningen. 
 Geconcludeerd kan worden dat die nutsvoorzieningen relatief bestendig zijn en ‘de 
facto’ als onderdeel van de informatie-infrastructuur zullen worden gezien.  

Bovenstaand ontwikkelingsverhaal lijkt op de redenering in ‘From control to drift’ 31 
die was afgeleid uit uitgebreid beschreven casusposities. De beperkingen van een ont-
werpaanpak en, ruimer bezien, van een preventieve (‘pre-emptive’) standaardisatiebe-
weging is veelbetekenend. Het gaat blijkbaar niet om de mooiste vruchten van innova-
tieve ingenieursarbeid maar om geleidelijke doorontwikkeling van bruikbare onderde-
len na acceptatie en appreciatie door implementatie en gebruik.  
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MODEL VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING 

Bovenstaande beschouwingen samenvattend, bestaat 
de vijfdelige structuur van de informatiehuishouding 
uit onderling verbonden computerplatformen en uit 
samenhangende en samenwerkende applicaties die 
op die platformen functioneren. De platformen zijn 
gelaagd: géén van de lagen kan worden weggelaten, 
op straffe van disfunctioneren (zie 4.1.6e). De net-
werkvoorzieningen zijn eveneens gelaagd. Een wer-
kende transportfunctie is vereist en daarop functio-
neren verschillende communicatiefuncties, die geïm-
plementeerd zijn al naar gelang de applicatieve be-
hoefte.  

In algemene bewoordingen: de applicaties en hun 
onderdelen hangen samen door de onderlinge taak-
verdeling, de betekenis van de uit te wisselen informatie en de procesgang. Nadere 
verdeling bínnen applicaties is relevant omdat applicatie-onderdelen op diverse plat-
formen kunnen resideren en voor hun samenwerking (4.1.6f) van de (mogelijkheden 
van de) connecties tussen die platformen afhankelijk zijn.  

Applicaties en platformen zijn verbonden via ‘middleware’ (zie 
4.1.6g). Het betreft software die als koppelingsplaat werkt32 en het 
vermogen van de platform- en netwerkmotoren overbrengt op het 
applicatieve domein. De middlewarefuncties die in het applicatie-
domein beschikbaar zijn, hangen met de inzet van de (onderliggen-
de) utilities samen en voorzien bijvoorbeeld in de ontsluiting van 
gegevensverzamelingen of in de inschakeling van communicatie-
functies.  
 Aldus is de structuurplaat van de technische onderdelen van de 
informatievoorziening rond. De informatievoorziening bestaat uit 
gestapelde en gelinkte onderdelen en ziet er uit als een web dat uit 
veelvoudige verbindin-
gen is opgebouwd (fig. 

4.1.6h). Binnen dat web komen configura-
ties voor die meervoudig worden ingezet en 
daardoor min of meer vaste onderdelen van 
het web zijn. Men kan daarom die vaste on-
derdelen als ‘de facto’ onderdeel van de in-
formatie-infrastructuur zien. 

Het dynamische gedrag van de informatie-
voorziening – de informatievoorziening ‘in 
bedrijf’ – vergt voor een getrouwe weergave 
overigens een complexer model. Dat gedrag 
zal het bestaan van min of meer vaste 
onderdelenconfiguraties overigens alleen maar duidelijker doen uitkomen.  
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4.2 COMPLEXITEIT 

Uit het besef dat de bedrijvigheid van een organisatie voortdurend verandert en ook 
móet veranderen, volgt de noodzaak voor de informatiehuishouding om mee te (kun-
nen) veranderen opdat de ondersteuning van de bedrijvigheid steeds weer op peil kan 
worden gebracht. Dat moet dan wel kunnen! Voor een beoordeling van de informa-
tievoorziening zijn dan ook niet alleen samenstelling en structuur van belang maar 
ook aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid, en daarmee komt het begrip complexiteit in 
beeld. Deze paragraaf gaat over complexiteit, over veranderen, kunnen veranderen en 
de vereiste inspanningen voor verandering. 
 

4.2.1 COMPLEXITEIT VAN (INFORMATIE)SYSTEMEN  
Van Dale33 geeft in zijn elektronisch woordenboek twee verschillende betekenissen 
voor ‘complex’ (zie hieronder, 4.2.1a), waarvan de tweede als bijvoeglijk naamwoord 
over ‘samengesteld’ en ‘ingewikkeld’ gaat. De gedrukte editie34 verduidelijkt dat het sa-

menstelling uit ongelijksoortige of ongelijkwaardige delen of factoren betreft. Com-
plexiteit is een intrigerend onderwerp dat dwars door allerlei wetenschappelijke disci-
plines loopt. Het heeft eigen jargon, eigen tijdschriften en eigen conferenties. Com-
plexiteit wordt op systeemtheorie35,36 toegepast, op organisaties37, op biologische sys-
temen, op algorithmen, ... complexiteit gaat over de interactie tussen onderdelen van 
een systeem38. Simon39 zegt van een complex systeem dat het is “... made up of a large 
number of parts that interact in a nonsimple way”.  
 In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen gecompliceerde en complexe syste-
men40. Gecompliceerde systemen bestaan weliswaar uit een groot aantal onderdelen, 
maar hun gedrag kan analytisch volledig worden begrepen terwijl complexe systemen 
hooguit in beperkte mate kunnen worden geanalyseerd vanwege de niet-lineaire inter-
acties en (terug-)koppelingen. Als kenmerkende eigenschappen van complexe syste-
men worden genoemd41,42: een groot aantal elementen, alle elementen interageren, de 
interacties tussen die elementen zijn dynamisch, niet-lineair en kunnen herhaaldelijk 
(in ‘loops’) en in steeds andere vorm aan de orde zijn. 
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 Uit de biologie voortkomend gedachtegoed43 heeft mede het fundament gevormd 
van de ‘general systems theory’44, die een stevige mathematische grondslag heeft ge-
kregen45. De theorie is dáárom aantrekkelijk omdat er tussen totaal verschillende disci-
plines blijkbaar toch overeenkomsten kunnen zijn – m.a.w.: er zijn homologieën. Het 
heeft ook een mooie definitie opgeleverd: “complexity is the way in which a whole is diffe-
rent from the composition of its parts.”  
 Systeemtheorie is blijkbaar een metawetenschap.  
 
COMPLEXITEIT IS RELATIEF  

Complexiteit is een relatief begrip – er bestaat geen goed werkend lakmoespapiertje 
om in alle gevallen46 te kunnen indiceren ‘hoe erg het is’ en er is evenmin zoiets als 
een complexiteitsnulpunt. Wat voor de een ingewikkeld is, is voor de ander overzich-
telijk en eenvoudig47. Voor de informatievoorziening is ‘complex’ in de regel geen po-
sitieve kwalificatie. Complexiteit staat voor onoverzichtelijk en risicovol. Complexiteit 
staat ook voor hoge kosten, lastige aanpassing, langere time-to-market en hinderlijke 
(aantallen) service-incidenten48. Complexiteit lijkt de tegenhanger van flexibiliteit.  
 “Complexiteit wil je kwijt”.  

In de systeemtheorie is ‘systeem’ het kernbegrip: een systeem is een verzameling on-
derdelen die samen een georganiseerd geheel vormen49. Er is een relatie tussen twee 
elementen als het ene element beïnvloed of gecontroleerd wordt door het andere. Die 
relatie is merkbaar en meetbaar. Volgens de systeemtheorie betekent een relatie tussen 
onderdelen namelijk dat materiaal, informatie of energie wordt uitgewisseld50. Voor de 
samenstelling van een systeem doen de onderdelen er om tweeërlei redenen toe: on-
derdelen worden beïnvloed omdat ze systeemonderdeel zijn en systeemgedrag veran-
dert als onderdelen het systeem verlaten.  
 Belangrijke eigenschappen:  
 een systeem is geen willekeurige samenstelling – het dient een bepaald doel en het 

‘doet iets’51; 
 een systeem is begrensd – óver de systeemgrens bestaan slechts input- of output-

relaties met de omgeving.  
 
DEFINITIE VAN COMPLEXITEIT 

Voor de complexiteit van een systeem worden verschillende typen complexiteit onderschei-
den52, bijvoorbeeld: werkingscomplexiteit, interfacecomplexiteit of structurele com-
plexiteit. Er zijn meer dan dertig definities te vinden53, bijvoorbeeld: de capaciteit van 
een systeem om te verrassen, de entropie54, de fractale dimensie55, de tijd die nodig is 
om een systeem te beschrijven, de diversiteit op de verschillende hiërarchische niveaus 
etc. In het verband van de informatievoorziening is vooral Flood’s definitie56 bruik-
baar die voor complexiteit een drietal dimensies onderscheidt: 
 het aantal elementen,  
 het aantal mogelijke relaties, en  
 de mogelijke toestanden van die relaties (‘state’).  

Koolhaas57 komt, mede op grond van beschouwingen over het organisatiebegrip dis-
sonantie58, tot een vrijwel gelijkluidend drietal: het aantal verschillende elementen, het 
aantal relaties tussen die elementen, en de mogelijke veranderingen in die relaties. 
(Strikt genomen zou de derde indicator in termen van de eerste twee kunnen worden 
beschreven, maar dat levert weer andere definitiekwesties op...) Er wordt wel onder-
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scheid gemaakt tussen inwendige en uitwendige complexiteit59: inwendige complexiteit 
komt dan overeen met het aantal interacties bìnnen het systeem in combinatie met het 
aantal parameters dat nodig is om die interacties weer te geven, en uitwendige com-
plexiteit betreft de interacties met de omgeving.  
 

4.2.2 COMPLEXITEIT VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING 

Toepassing van complexiteitsoverwegingen op de informatievoorziening van een or-
ganisatie vraagt om vaststelling van het beschouwingsniveau omdat daarmee, zoals we 
eerder zagen, zowel de grootte-orde van het aantal componenten als van de relaties 
daartussen wordt vastgesteld en daarmee de ‘hoeveelheid’ complexiteit. Het gaat om 
een keuze ‘ergens’ tussen een globaal overzicht met te weinig details om structuur te 
kunnen zien en een zeer gedetailleerd overzicht met een structuur als spinrag. Zonder 
keuze van beschouwingsniveau zijn de objecten van beschouwen onduidelijk en kun-
nen geen conclusies worden getrokken. 
 
INFORMATIESYSTEEMCOMPLEXITEIT 

Dijkstra60 heeft gewezen op de coderingswarboel die kan ontstaan bij gebruik van be-
paalde programmeringsinstructies: “The go to statement as it stands is just too primitive; it 
is too much an invitation to make a mess of one's program”61. Ook bij beperkte functionali-
teit kan programmacomplexiteit al uit de hand lopen...  
 Verschillende auteurs hebben op systeemniveau – een applicatie, een programma-
pakket of een database – over complexiteit geschreven. McCabe62 heeft op basis van 
grafentheoretische concepten de ‘cyclomatische complexiteit’ van programma’s gede-
finieerd (en heeft daar ook zijn naam aan verleend: McCabe-index). Voor deze index 
heeft hij het verband met intuïtieve codecomplexiteit aangetoond door een groot aan-
tal Fortran-programma’s63 te analyseren op het aantal paden dat tijdens programma-
executie kan worden doorlopen. De index van McCabe wordt nog steeds gebruikt bij 
het verkrijgen van inzicht in programmacomplexiteit. 
 
BRONNEN VAN COMPLEXITEIT 

Turing-award winnaar Corbató heeft voor nieuw te ontwerpen systemen – hoewel hij 
niet precies aangeeft wat hij onder ‘systeem’ verstaat – een aantal bronnen van com-
plexiteit beschreven64: 
 schaalgrootte van ontwikkelings-

projecten en de daarbij optredende 
veelheid aan managementlagen, de 
weerstand tegen ‘slecht nieuws’ en 
het gebrek aan overzicht door 
(over)specialisatie en omvang (zie 
box 4.2.2a); 

 nieuwe ontwerpdomeinen en (nog) 
niet beschikbare ‘best practices’;  

 benodigde beveiliging en vereiste 
gebruiksgemak; 

 nieuwe beschikbaarheidsrisico’s bij 
groeiende afhankelijkheid;  

 (snelle) technologische veranderingen die nieuwe kwetsbaarheden meebrengen; 
 veranderingen in ‘onze levensstijl’. 

De telefoonstoring in de Verenigde Staten 
op Black Monday in 1990 was het gevolg 
van een ‘onbenullig programmeerfoutje’, dat 
er voor zorgde dat computergestuurde tele-
fooncentrales zichzelf in een ‘fault recovery 
mode’ plaatsten en daarmee ook andere ge-
koppelde centrales in verwarring brachten. 
Die trachtten op hun beurt een fout te her-
stellen die niet was opgetreden. Resultaat: 
het hele telefonienetwerk van AT&T scha-
kelde zichzelf uit: ook de back-up systemen 
stopten – ze hadden identieke software...  
 

(box 4.2.2a: Mark Mieras, Intermediair 8 mrt 1996,  
 jrg. 32. nr. 10, pp. 28-29) 
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Corbató pleit voor “simpliciteit en elegantie” omdat “complexiteit ernaar neigt moei-
lijkheden te verergeren” en onderstreept de waarde van metaforen opdat “onnodige 
communicaties en misverstanden worden vermeden ... en men zich concepten eigen 
kan maken”65. Het valt op dat Corbató het in algemene termen over ‘ambitieuze syste-
men’ heeft en niet over bepaalde programmeerpraktijken, computertaalmechanismen 
of speciale vormen van middleware-inzet. Zijn ervaringen met ontwerp en constructie 
van het besturingssysteem Multics – voorloper van Unix en voorbeeld van een conse-
quente beveiligingsopzet – rechtvaardigen blijkbaar dergelijke generalisaties. 

Misschien is het waar dat een systeem nooit beter kan worden dan zijn ontwerp, want 
het ontwerp lijkt bepalend voor de kwaliteit en moet compleet zijn en verifieerbaar66. 
Maar: systeemkwaliteit is altijd een lastig onderwerp geweest67. De vuistregels voor 
kwaliteitsverbetering zijn vaak gebaseerd op ‘common sense’ en pakken nogal eens te-
leurstellend uit68. Nieuwe ontwerp- en constructiemethoden komen weliswaar snel in 
zwang maar leveren daarmee nog niet die kwaliteitsverbetering die ermee wordt nage-
streefd69. Zeker voor omvangrijker systemen bestaat een ontwerp niet alleen uit een 
functioneel antwoord op de gebruiksvereisten, maar ook uit een structuur waarin de 
functionele onderdelen een plaats (kunnen) krijgen en waarin de interacties tussen de 
onderdelen zijn vastgelegd. Een dergelijke structuur kan het testen ordelijker en gron-
diger doen verlopen en kan uitbreidingen sneller doen realiseren als die volgens een 
deugdelijk ontwerpstramien plaats vinden70 – dit lijkt intuïtief aannemelijk en wordt 
bijvoorbeeld in de praktijk bewaarheid door de (goed gedocumenteerde) ‘sync-and-
stabilize’ aanpak van Microsoft71 . 
 
PORTFOLIOCOMPLEXITEIT 

Niet alleen in verband met de samenstelling van een pakket of een programma maar 
ook voor de samenstelling van de informatiehuishouding als geheel kan van complexi-
teit worden gesproken. Hierover bestaat overigens betrekkelijk weinig daarop toege-
spitste literatuur, hoewel men de informatievoorziening-als-geheel natuurlijk ook als 
één systeem kan beschouwen. Aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid van de informatie-
voorziening – dat is: het geheel van ICT-functies en -faciliteiten – zijn van belang, zo 
niet bepalend, als het om vernieuwing in een informatie-intensieve organisatie gaat en 
de ondersteuning daarvan met ICT-middelen72. Dit is zeker het geval als de beoogde 
vernieuwing een breed bereik heeft waardoor veel verschillende onderdelen van de in-
formatievoorziening in het geding kunnen zijn.  
 Het is de verdienste van Kuipers73 dat op portfolioniveau inzichtelijk kan worden 
gemaakt welke relaties er tussen de verschillende programma’s van een portfolio be-
staan en welke mogelijkheden voor vereenvoudiging er zijn; zijn werk stoelt op gron-
dig speurwerk74, op zelf ontwikkelde, programmeertaalonafhankelijke hulpmiddelen 
en op veel relevante praktijkstudies. Een indirecte benadering levert overigens óók in-
formatie uit de literatuur op omtrent de inrichtingscomplexiteit van de informatie-
voorziening-als-geheel; hieronder drie voorbeelden. 

[1] Over ‘outsourcing’ van ICT-voorzieningen – van machinerie, netwerken, desktop-
faciliteiten en delen van de applicatieportfolio tot en met de volledige informatiehuis-
houding – is veel casuïstiek beschikbaar (en een beetje theorie). Als beweegredenen 
voor outsourcing worden wel kostenbeheersing en flexibiliteit genoemd75, maar daar-
tegenover staan structuurgebonden risico’s. Immers, als een systeem een ‘commodity’ 
is, is het dan ook onafhankelijk? Het risico van technologische ondeelbaarheid76 ver-
wijst naar vitale verbanden op portfolioniveau.  
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 Outsourcing wordt vaak overwogen als een ‘legacy system’ nog enige tijd in bedrijf 
moet blijven en daartoe bewust geïsoleerd wordt van de informatievoorziening-in-be-
weging. In het algemeen wordt bij outsourcing overigens afnemende flexibiliteit gerap-
porteerd. Een onderzoek onder 80 verzekeringsmaatschappijen77 levert bijvoorbeeld 
op dat modulariteit, data-compatibiliteit en connectiviteit door outsourcing nadelig 
worden beïnvloed. Eenvoudig gesteld: outsourcing kan versnipperend werken. De 
meerwaarde van infrastructuur – flexibiliteit en reactievermogen – kan blijkbaar door 
outsourcing teniet worden gedaan. Overigens zijn de risico’s en beperkingen van out-
sourcing pas later gerapporteerd dan de in de hype-periode beschreven veronderstelde 
voordelen. De eerste literatuur was gekleurd door ‘outsourcing-evangelisten’ en betrof 
vooral het ‘hoe’ en niet het ‘wat’.78 

[2] Als onafhankelijke organisaties samengaan is het de vraag hoe de informatiehuis-
houding er na de fusie uit zal zien. In ieder geval wordt gerapporteerd79 dat ook als in-
tegratie van de betrokken organisaties wordt nagestreefd de integratie van de informa-
tiehuishoudingen maar zeer beperkt gerealiseerd wordt. De postfusie-integratie van in-
formatiesystemen is kennelijk een ingewikkelde klus80 die maar zelden slaagt. Dat ver-
wijst ondubbelzinnig naar belangrijke en onlosmakelijke verbanden in die samenstel-
lende huishoudingen. Kennelijk bestaan op portfolioniveau structuren en verbanden 
tússen applicaties die niet straffeloos kunnen worden doorgesneden noch eenvoudig 
kunnen worden veranderd en verlegd. Belangrijke IS-factoren zijn: het standaardisa-
tieniveau, de mate van ‘data sharing’ en de distributiegraad81 – alledrie zijn van invloed 
op de portfoliocomplexiteit. 

[3] Een derde voorbeeld van inrichtingscomplexiteit: vernieuwing van managementin-
formatie-productie, die niet alleen standaard-rapportages betreft maar ook een sterk 
ad-hoc karakter zal hebben, raakt in de regel een groot aantal (geautomatiseerde) pro-
cessen82. Oplossingen waarin een datawarehouse is geprojecteerd vergen tenminste 
overall-betekeniszekerheid en consistentie van gegevens83. Ordelijke aanvoer, be-
trouwbare opwerking en regelmatige verstrekking van gegevens zijn vereist, samen 
met de beschikbaarheid van flexibele selectie- en analysefaciliteiten voor ad-hoc be-
vragingen. Een behoorlijk management-dashboard vergt implementatie van datalogis-
tiek op portfolioniveau. 
 
OORZAKEN VAN COMPLEXITEIT 

De vraag wat de oorzaak van complexiteit is, is niet eenvoudig noch eenduidig te be-
antwoorden, onder andere vanwege de veelheid aan invalshoeken, percepties en be-
schouwingsniveaus. Een ‘systeem’ heeft verschillende eigenschappen en dat zijn ieder 
voor zich mogelijke complexiteitbronnen. Een gebruikelijke tweedeling84 is die in 
functionele en niet-functionele eigenschappen – de laatsten worden ook wel ‘ilities’ 
genoemd omdat het meestal gaat om typeringen zoals flexibility, scalability, durability, reli-
ability, maintainability, etc. die men onder de noemer kwaliteitsattributen rangschikt. 
Sommige hebben een relatie met de gekozen constructie, andere met gebruik, maar 
steeds weer geldt dat er geen methode voorhanden is om ‘ilities’ te meten85 en hun 
complexiteitbijdrage vast te stellen.  
 
BESCHOUWINGSNIVEAU EN DETAILLERING 

Zowel op applicatie- als op portfolioniveau is beschouwing van complexiteit relevant. 
Een keuze voor het applicatie- en applicatie-onderdelenniveau geeft in ieder geval een 
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beeld van de functionaliteit op dat niveau, van de samenstelling van die applicaties en 
van de informatie- en procesrelaties tússen de applicaties. Op ditzelfde beschouwings-
niveau komen eveneens de platformen plus hun basiskwaliteiten in beeld en zijn de 
netwerkvoorzieningen plus hun basiskwaliteiten zichtbaar – dit sluit aan bij het in 
§4.1.6 ontwikkelde model.  
 Op applicatieniveau snijdt de bewering hout dat de complexiteit groter is naarmate 
er meer (verschillende) applicatie-onderdelen aanwezig zijn, meer relaties daartussen 
bestaan en er meer relatieverscheidenheid is – een rechtstreeks gevolg van de defini-
ties in §4.2.1. Nogmaals: het draait om afhankelijkheid en verscheidenheid.  

Het in §4.1.6 beschreven tekstverwerkingsvoorbeeld uitbreidend, wordt het duidelijk 
dat de complexiteit in de applicatieportfolio wordt beïnvloed als het tekstverwerkings-
pakket óók wordt ingezet voor tekst/data-integratie86 en daarmee tevens onderdeel 
van andere applicaties wordt. Gelijke functionaliteit zou óók kunnen worden bereikt 
met specifieke, toegesneden tekstproductie-onderdelen, maar het aantal onderdelen en 
de afhankelijkheden daartussen zal dan toenemen. Dat betekent dat de complexiteit 
met een uniforme aanpak voor hetzelfde type functionaliteit afneemt.  
 Eenvoudig is in te zien dat in het algemeen standaardisering van onderdelen en 
fixatie van relaties tot complexiteitsverlaging binnen de applicatieportfolio leiden. 
Complexiteitsinperking kan ook in de platform- en netwerkdomeinen worden bereikt. 
Voorbeeld: door het kiezen van vaste protocollen voor informatietransport en uni-
forme voorzieningen voor authenticatie en autorisatie zal de complexiteit van het net-
werkdomein en van de applicatieportfolio voor gedistribueerde toepassingen beperkt 
blijven – de prijs daarvoor is mogelijkerwijs een beperking in de keuze van communi-
catiefuncties (die in dit voorbeeld overigens ook door onderliggende transportvoor-
zieningen en toegangsrandvoorwaarden worden begrensd).  
 

4.2.3 OMGAAN MET COMPLEXITEIT 

Om de complexiteit van de informatievoorziening op portfolio- en programma(pak-
ket)niveau te beheersen dienen de ‘Flood-factoren’, die immers de complexiteit bepa-
len, te worden beheerst. Dat impliceert beheersing van verscheidenheid, afhankelijk-
heid en veranderlijkheid.  
 
STUREN OP VERSCHEIDENHEID 

Hoe groter de diversiteit in onderdelen, hoe minder overzichtelijk de informatievoor-
ziening is. Dit betekent dat men zuinig dient te zijn met het toevoegen van nieuwe on-
derdelen aan de informatievoorziening: functionele doublures moeten in ieder geval 
worden voorkomen. Veel voorkomende functies kunnen dus beter verzorgd worden 
door in veelvoud ingezette onderdelen dan door een aantal sterk gelijkende maar ver-
schillende onderdelen. Dit pleit voor standaardisatie. In §3.4 is voor het verzekerings-
bedrijf Interpolis aangetoond dat dit een haalbare weg is in de ontwikkelingsgang van 
een bedrijf en in de literatuur is hierover ook in die zin gerapporteerd.87  

De verscheidenheid in onderdelen kan – in theorie – ook worden teruggedrongen 
door verlaging van de diversiteit aan onderdelen. Bij gelijkblijvende functionaliteit is 
dat een pleit voor grotere, functioneel omvangrijkere onderdelen, hetgeen neerkomt 
op uitruil van portfoliocomplexiteit voor systeemcomplexiteit. Complexiteitswinst op 
portfolioniveau kán opwegen tegen een grotere last op systeemniveau, bijvoorbeeld 
omdat de afhankelijkheid niet groter wordt en de veranderbaarheid beter kan worden 
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overzien of omdat de complexiteit op systeemniveau wordt afgekocht bij een (pak-
ket)leverancier. In de praktijk zal slechts in de ontwerpfase sprake zijn van keuzevrij-
heid. Het ligt in de rede dat de kwaliteit van bouw en beheer in het betreffende func-
tionele domein een rol spelen. 
 
STUREN OP AFHANKELIJKHEID 
Dat onderdelen van de informatievoorziening afhankelijk van elkaar zijn is de regel, 
niet de uitzondering! Die afhankelijkheden zijn er zowel tussen de verschillende do-
meinen als binnen de domeinen en betreffen zowel horizontale als vertikale verban-
den (zie §4.1.6). Beheersing van afhankelijkheden betekent dus beheersing van de aan-
tallen én van de aard van de afhankelijkheden tussen (onder)delen van de informatie-
voorziening. Hierin zit een venijnig verouderingsaspect besloten. Bij de applicatiecon-
structie speelt een aantal aspecten een rol. De distributie van de applicatie-onderdelen 
over de in te zetten platformen en de middleware-keuze88 is er daar één van. Andere 
applicatiekenmerken zijn: gebruikersinterface, navigatiewijze, methode en hulpmidde-
len bij de bouw, gekozen talen, datatoegang, etc. Zó bezien, wordt de constructie van 
een applicatie dus door een groot aantal factoren bepaald.  

Het merendeel van de keuzes beïnvloedt behalve de in te zetten (onder)delen natuur-
lijk ook de onderlinge relaties. Nieuwe wijzen van werken, nieuwe methoden van bou-
wen en assembleren en nieuwe wijzen van distribueren over platformen zijn regelma-
tig aan de orde en worden vaak redelijk gemakkelijk ingevoerd. Op den duur kan een 
organisatie zo gemakkelijk twintig of meer essentieel verschillende constructietypen89 in 
bedrijf hebben. Dat betekent dat er veel verschillende relaties bestaan tussen de sa-
menstellende delen van applicaties (en die verschillen zijn vaak generatieverschillen). 
Voor de relaties tùssen de applicaties geldt eveneens dat er verschillen in karakter zijn, 
bijvoorbeeld door nieuwe functionele eisen of veranderende inzichten in ‘style of 
computing’ 90,91,92. Beheersing van de tweede complexiteitsfactor van Flood betekent 
dus het inperken van het aantal constructievarianten én het beperken van het aantal 
typen relaties tussen applicaties. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verschillende 
constructietypen hun reflecties in alle onderscheiden domeinen zullen hebben en daar 
evenzoveel configuratietypen hebben gegenereerd.  
 
STUREN OP VERANDERLIJKHEID 
Voor de informatievoorziening geldt wat voor elke oude kathedraal en voor elke old-
timer geldt: “er wordt steeds aan geklust”. Dat betekent dat er aldoor onderdelen zijn 
die geheel of gedeeltelijk in een andere staat zijn dan voorheen, waardoor de variatie 
in onderdelen en de ‘state’ van bepaalde relaties toenemen. In één beweging alle ge-
wenste veranderingen doorvoeren is in de regel niet overzienbaar, niet uitvoerbaar en 
niet wenselijk: ‘big bangs’ zijn risicovol. Kortom: ‘onderhoud’ drijft de complexiteit 
op. Niet voor niets wordt in de beheermethodiek ITIL93 voorzien in het beheerst en 
ordelijk implementeren van wijzigingen – daarzonder worden reparatie- en implemen-
tatiewerkzaamheden chaotische processen met het risico van veel sneeuwbaleffecten.  
 Change management is blijkbaar een vereiste voor complexiteitsbeheersing – een 
bijzondere vorm daarvan is ‘time-pacing’: het op gezette tijden doorvoeren van wijzi-
gingen94. In informatie-intensieve organisaties worden de veranderingen vaak volgens 
een vast kalenderpatroon uitgevoerd. De vuistregel is dus: ‘release-met-ritme’95. Langs 
deze weg verlagen van de complexiteit vergt overigens afstemming van organisatie en 
ontwerp gezien de vereiste zekerheid over tijdigheid en uitvoerbaarheid. 
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ORGANISATIEMAATREGELEN 
De ‘organisatie van de informatiefunctie’ is een breed werkterrein en de bestudering 
ervan is een discipline op zichzelf. In direct verband met complexiteit kan een aantal 
opmerkingen worden gemaakt in het verlengde van de sturing op de Flood-factoren. 
Het Amsterdamse Informatiemanagement-Model96,97 (zie 4.2.3a) kan hierbij als kap-
stok dienen. De drie niveaus van managementbemoeienis die in dat model worden 
onderscheiden – strategisch, structureel en operationeel – kennen elk activiteiten die 
gevolgen kunnen hebben voor de complexiteit van de informatievoorziening.  

Zonder uitputtend te willen zijn over de informatiema-
nagementfunctie worden, bij wijze van illustratie, enkele 
kenmerkende activiteiten belicht: planning, ontwikke-
ling en beheer. Voor deze onder de informatiemanage-
mentfunctie vallende activiteiten is overigens veel theo-
retische alsook uit de praktijk voortkomende literatuur 
beschikbaar, waardoor de voorbeelden afdoende kun-
nen worden gefundeerd.  

[1] De planmatige ontwikkeling van de informatievoor-
ziening wordt – kortweg – informatieplanning genoemd. Daarover is eind tachtiger en 
begin negentiger jaren veel gepubliceerd98,99,100,101,102,103. De planningsnoodzaak werd 
onder andere gejustificeerd met de vraag: “we zijn nu goed in het systemen maken, 
maar zijn het ook de goede systemen?” De planningsmethodiek, in een aantal me-
thoden terug te vinden104, kwam neer op een bepaalde werkvolgorde en volgtijdelijke 
vorming van modellen: 
– bepalen ondernemingsstrategie en bepalen huidige (kwaliteit) voorzieningen; 
– vaststellen informatiebehoefte en vaststellen facilitaire behoefte; 
– ontwerpen informatie-, systeem- en technische architectuur; 
– opstellen keuzecriteria en opstellen projectenkalender. 
De eerste drie stappen liggen, gezien de planningsdoelstelling, voor de hand: ‘waar 
willen we naar toe’ en ‘waar staan we’, ‘wat betekent dat in meer detail’, ‘hoe moet het 
er uit gaan zien’, en de laatste stap volgt daar logischerwijs op: ‘hoe komen we daar’. 
Op deze plaats hoeft geen antwoord geformuleerd te worden op de vraag hoe tijdge-
bonden de effectiviteit van de beschikbare planningsmethoden is105. De complexiteit 
van informatieplanning zit in de relatie tussen de business-strategie, de daarbij horen-
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de informatiebehoeften en de daarop gebaseerde blauwdrukken. Die complexiteit 
blijkt uit de werkvoorschriften, volgens welke men zowel de onderneming dient te 
overzien als in voldoende detail de consequenties daarvan moet opsporen om vervol-
gens toekomstbestendige oplossingen te ontwerpen.  
 [2] De activiteiten die ondernomen moeten worden om de beschikbare applicatieport-
folio verder te ontwikkelen, bij de tijd te houden en te beheren zijn evenmin trivi-
aal106,107. De ‘koninklijke weg’ is die van beleidsontwikkeling, architectuurontwikkeling 
en projectontwikkeling108. In een onderneming die in verschillende productgroepen 
tegelijk wil vernieuwen en daarnaast infrastructurele verbeteringen wil doorvoeren, is 
het pad van beleid tot en met implementatie vaak ingewikkeld (fig. 4.2.3b), zeker als in 
aanmerking wordt genomen dat er iets meer is dan louter voorwaartse sturing en er 
dus verschillende regelkringen moeten worden bestuurd.  
 In termen van het Amsterdamse negenvlak betekent 
dit (zie fig. 4.2.3c) dat ongeveer alle aspecten van infor-
matiemanagement in het geding zijn. De ‘diagonale ont-
wikkeling’ vergt immers beschouwing van alle aanliggen-
de gebieden, zoals uit de illustratie blijkt. Daarmee is de 
ontwikkeling van de applicatieportfolio een bezigheid die 
een complex netwerk van activiteiten en hun onderlinge afstemming inhoudt, vanwe-
ge het scala aan verschillende uitvoerende en besturende werkzaamheden en de tijds-
besteding en middelenconsumptie die er bij komen kijken. Overigens geldt dat be-
heerste bijstelling en implementatie op regelmatige tijdstippen de warwinkel eniger-
mate binnen de perken kunnen houden109,110.  

[3] Als derde aspect van beïnvloedbare complexiteit in de informatiefunctie wordt in 
het kort het beheer van de applicatieve en technische voorzieningen belicht. Voor dit 
vraagstuk, dat in vrijwel elke organisatie het merendeel van de voor ICT gebudgetteer-
de middelen opslorpt, is de in Engeland ontwikkelde methode ITIL in zwang111. Afge-
zien van het leerstellige karakter van het instructiemateriaal hierover, is het duidelijk 
dat zelfs met in acht neming van de beperkingen van deze methode een groot aantal 
uitvoerende en taktische processen moet worden belegd, uitgevoerd en onderling af-
gestemd – de principes zijn eenvoudig maar consequente en effectieve toepassing valt 
niet mee.  

Uit de drie verschillende aspecten komt duidelijk het beeld van een grote hoeveelheid 
onderling afhankelijke processen naar voren. Complexiteitsbeheersing bestaat dááruit 
dat die processen consequent worden belegd, volgens ‘standaard’ werkwijzen worden 
uitgevoerd en volgens vaste patronen bewaakt en bestuurd. 
 

4.2.4 REFLECTIE 

Complexiteit is de vijand van overzicht, stabiliteit en aanpasbaarheid. Op langere ter-
mijn is complexiteit ook de vijand van functionaliteit omdat de aanpasbaarheid van de 
informatievoorziening zal afnemen. Op portfolioniveau is er voor complexiteit geen 
absolute maat beschikbaar zoals die bijvoorbeeld voor een bepaald type complexiteit 
op applicatieniveau bestaat (in de vorm van de McCabe-index). Strikt genomen houdt 
dat in dat het onmogelijk is een meetinstrument te ontwikkelen dat bij diagnostiek kan 
worden ingezet.112 Vuistregels om de invloed van beslissingen op de complexiteit vast 
te kunnen stellen – toename of afname – zijn natuurlijk makkelijk te formuleren. 
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 Complexiteitbeheersing is nodig maar complexiteitsoverwegingen zijn meestal niet 
eenvoudig aannemelijk te maken, terwijl daar wel behoefte aan is113 “... from our obser-
vation that the IS and information technology (IT) landscape is characterized by network domi-
nance and increasing complexity, coupled with the possibility that this heralds a paradigm shift 
for IS research and practice.” Dat betekent dat complexiteitbeheersing vooral een kwa-
litatieve aangelegenheid is en de invloed daarvan op de flexibiliteit en de kwaliteit van 
de informatievoorziening eveneens.  
 
INFRASTRUCTUURIMPACT 

Uit de beschouwingen in §4.2.3 van de complexiteitsfactoren verscheidenheid, afhanke-
lijkheid en veranderlijkheid, volgt dat de informatie-infrastructuur, in §3.1.6 als ‘generieke 
en relatief permanente basisvoorziening’ aangeduid, complexiteitstoename kan afrem-
men. De vaste waarden, die relatief bestendig zijn (patronen, configuratiedelen, vaste 
samenstellingen), verlagen de verscheidenheid in componenten, verminderen de aan-
tallen onderlinge relaties en beperken ook de veranderlijkheid – alledrie de ‘Flood-fac-
toren’ worden dus in positieve zin beïnvloed. 
 
NIEUWE PERSPECTIEVEN 

De min of meer recht-toe-recht-aan-beschouwingen over de complexiteit van de in-
formatievoorziening indiceren directe voordelen die met een informatie-infrastructuur 
te bereiken zijn. In feite zijn de argumenten daarvoor eenvoudig. De huidige in zwang 
zijnde complexiteitstheorie bedient zich op een abstractere manier van systeemtheorie 
en baseert zich op andere, meer algemene uitgangspunten en bevindingen114.  
 Het Santa Fé Insitute in New Mexico is de bakermat van die complexiteitstheorie. 
De vragen die men zichzelf stelt variëren van de ineenstorting van het Sovjet-regime 
en de verdwijning van de dino’s tot en met het koersen van een zwerm vogels en “... 
het ontstaan van eiwitten uit een soep van aminozuren”. De systemen die onderwerp van 
studie zijn, zijn in ieder geval omvangrijk en bestaan uit een groot aantal, deels onaf-
hankelijke, elementen die elkaar onderling beïnvloeden en daarin veel vrijheidsgraden 
kennen. Het gaat om systemen die juist door die interacties zichzelf steeds weer lijken 
te organiseren en te reorganiseren; de interacties met de omgeving zorgen daarbij voor 
de impulsen. In zeker opzicht lijkt de chaostheorie, onder publieke aandacht gebracht 
door James Gleich115 en allerlei fraaie fractals116, de opmaat te zijn van de complexi-
teitstheorie.   
 Men spreekt van adaptieve, zelf-organiserende systemen en constateert dat com-
plexe systemen zich kunnen aanpassen en kunnen evolueren117. Complexiteitstheorie 
wordt ook toegepast op de informatievoorziening, zij het op een abstracte manier118. 
Daarbij wordt ook de actor-netwerktheorie gebezigd (zie §3.3.4). De notie dat compu-
tersystemen en hun gebruikersgemeenschap als complexe systemen kunnen worden 
beschouwd die daadwerkelijk tot (nieuwe) patronen in de organisatie kunnen leiden, is 
interessant119.  
 Concretisering is, zo lijkt het, voorlopig nog niet aan de orde120. In recente litera-
tuur121 krijgt de complexiteitstheorie opnieuw aandacht en wordt de relevantie aange-
toond. Maar dat is natuurlijk iets anders dan het boeken van resultaten die helpen ant-
woord te geven op de flexibiliteitsvragen die eerder (in §3.5.4) zijn gesteld. 
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PORTFOLIOCOMPLEXITEIT – MODELCOMPLEXITEIT 

Met het in §4.1 ontwikkelde model van de informatiehuishouding (zie fig. 4.1.6g) kan 
complexiteit op portfolioniveau blijkbaar heel wel worden verklaard: stapeleffecten en 
verknopingen op applicatief en technisch niveau kunnen worden geduid en manage-
menthandvatten aangegeven. Die geven tevens zicht op realistische ‘therapeutische 
maatregelen’, zoals hierboven is aangetoond. De basis, Koolhaas’ definitie van com-
plexiteit, is dus beslist bruikbaar bij informatiehuishoudingen. 

 
4.3 VEROUDERING – ‘LEGACY’ 

Aan Oscar Wilde wordt wel de uitspraak toegeschreven: “wie veel verleden heeft, 
heeft weinig toekomst”. Dit lijkt ook op te gaan voor de veroudering in het ICT-
landschap, bekend als het ‘legacy’-vraagstuk. Vroeg of laat beïnvloedt veroudering van 
onderdelen van de informatievoorziening de kwaliteit en de aanpasbaarheid122van die 
voorziening en daarom is ‘legacy’ een managementvraagstuk dat uitstijgt boven de 
technische aspecten ervan123. Over het legacy-vraagstuk is op portfolioniveau maar 
beperkt gepubliceerd en àls het al het geval is gaat het meestal om casuïstiek: “how we 
did it”124; een enkele maal is getracht de voorbeeldsituatie als uitgangspunt te nemen 
om tot algemeen geldende regels te kunnen komen125.  

‘Legacy’ en ‘legacy systems’ zijn noemers waaronder een veel-
heid aan vraagstukken schuil gaat. Het kan om veroudering in 
de constructie en de ingezette technologie van de applicaties 
gaan, om veroudering in het ingezette databasemanagement-
systeem of om veroudering van platformen, communicatie-
protocollen, e.d. Het model uit §4.1.6, waaraan een technisch 
ingerichte en met applicaties geladen computer ten grondslag 
ligt, indiceert (minstens) drie dimensies aan het ‘legacy’-vraag-
stuk126 (zie fig. 4.3a): 
1. functionele veroudering, 
2. technologische veroudering, en 
3. structurele of architecturele veroudering. 
In korte paragrafen worden deze drie dimensies in het licht 
van de gegeven structuur- en complexiteitoverwegingen uitge-
werkt. 
 

4.3.1 FUNCTIONELE VEROUDERING 

Functionele veroudering betekent dat gebruikers in hun werk van doen hebben met 
een wijze van ondersteuning die als verouderd, als uit een voorbij tijdperk, wordt 
ervaren127. Dat kan zijn omdat functies tekort schieten, omdat de ondersteuningsvorm 
archaïsch aandoet of omdat de gebruikersinterface van een voorbije tijd is. De geïm-
plementeerde business-rules moeten natuurlijk bij de tijd zijn, maar bruikbaarheid van 
toepassingen (en van de onderliggende technische voorzieningen) is niet louter een 
kwestie van ‘hoe meer, hoe beter’128 – ergonomie doet er ook toe. Hoe meer verschil-
lende toepassingen men gebruikt, hoe prettiger eenheid van stramien en van stijl is. 
Per keer kan een computer andere taken uitvoeren en per keer kan een computer an-
ders ‘ogen’ door het gezicht dat de software vertoont. In niet tevoren bepaalde ketens 
van gebruikprocessen kan de ‘look and feel’ steeds opnieuw veranderen. Voor gebrui-
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kers betekent dit dat hun wereld van ervaren, interpreteren en bedienen steeds weer 
kan worden opgeschud. Dat lijkt misschien ‘spannend’, maar is vaak vervelend en risi-
covol. Zoals in de loop der jaren ‘de facto’ standaarden voor de bediening zijn ont-
staan in de styling van automobielinterieurs (pedalen, schakelaars voor richting en ver-
lichting, e.d.), zijn er binnen de automatisering standaarden129 ontstaan voor bedie-
ning. Dit betreft zowel de basisbedieningsfuncties als algemene kantoorfuncties en 
veelvoorkomende multi-mediale toepassingen – denk aan toepassingsonafhankelijke 
bediening, aan standaard-commando’s voor bijvoorbeeld printen en archiveren of 
keuze van lettertype en -grootte, aan de besturing van de weergave van media, e.d. 
 In de loop der jaren is een style-of-computing ontstaan, onder andere gebaseerd 
op de metafoor van een kantoor-met-werkplek (met kasten, laden, hangmappen, do-
cumenten)130 waardoor de virtuele wereld werd geordend en bruikbaarder werd.  
SAMENGEVAT: veroudering van applicaties kan zowel verminderde functionaliteit tot 
gevolg hebben als verminderde conformiteit aan andere onderdelen van de portfolio. 
Een hulpmiddel veroudert omdat de werkwijze niet meer past in de omgeving die zich 
vernieuwt en verjongt. 
 

4.3.2 TECHNOLOGISCHE VEROUDERING 

Bij de technische inrichting en applicatieve belading van computers speelt een groot 
aantal factoren een rol. Veroudering betekent in dit verband dat een of enkele onder-
delen niet meer bij de tijd zijn maar kan óók betekenen dat het constructieskelet niet 
meer bij de tijd is. Monolythische applicaties verschillen van client-server applicaties, 
logistieke en financiële toepassingen verschillen van ontwerpondersteunende applica-
ties, opmaakprogramma’s verschillen van programma’s voor schoolroosters en voet-
baltoernooien, 131... – dat verschil zit in de functies, natuurlijk, dus ook in de samen-
stelling, de configuratie en het dynamisch gedrag van de onderdelen.  
 Vaak is de bij de ontwikkeling ingezette technologie medebepalend voor het hele 
leven van de producten van die ontwikkeling. Het gereedschap dat de structuur van 
de voorziening bepaalt, blijft meestal ook na de bouw in gebruik, bij beheer, tijdens 
onderhoud en als vervanging aan de orde is. 
 Een voorbeeld. Bij het ontmantelen van de op een ouder protocol – X.25 – geba-
seerde netwerkfaciliteiten132 bleek het slopen van transportvoorzieningen het minste 
probleem te vormen. Lastiger was het de met het protocol verbonden middleware te 
vervangen en nóg lastiger bleek het de applicatiestructuren te moderniseren, die door 
die middleware en de constructiegewoontes van die voorbije OSI-periode133 waren 
ontstaan. De fysieke datatransporten volgden andere wegen dan de logische data-uit-
wisseling tussen de applicaties die in het geding waren. Ook de vereiste volgorde van 
converteren, vernieuwen en vervangen was verrassend anders dan uit eerste, opper-
vlakkige netwerkbeschouwingen was gebleken. Aldus bleek dat de technologische ver-
oudering alleen na een grondige en complete analyse van de applicatieve relaties kon 
worden aangepakt. Het blijkt dat technologische veroudering niet op zichzelf staat en 
dat er veelal structurele (bij)verschijnselen zijn die moeten worden aangepakt.  
 Een ander voorbeeld. Een applicatie moet worden aangepast aan de nieuw be-
schikbare ontwikkelwerkbank. Daarbij is méér in het geding dan codegeneratie. Elk 
platform waarop de applicatie moet werken, dient te worden aangepast – opnieuw een 
structurele consequentie van een technische kwestie. 
SAMENGEVAT: technische veroudering zaait in veel gevallen uit en kwesties die lo-
kaal lijken, blijken dus vaak portfoliokwesties te zijn.  
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4.3.3 VEROUDERING IN DE STRUCTUUR 
Veroudering van (onderdelen van) de informatievoorziening is een relatieve kwestie: 
de omgeving verjongt zich. Daardoor komen logische en fysieke relaties onder druk te 
staan. Hét voordeel van de verwerving van overall-programmatuur, bijvoorbeeld ERP, 
is het wegnemen van de zorg voor de onderlinge verbanden door de leverancier van 
die programmatuur134 (hoewel die afdichting niet gratis is135).  
 Opnieuw een voorbeeld. Het op orde krijgen van de verstrekking van manage-
mentinformatie door zowel regelmatig rapportages uit te brengen als inspectie- en 
analysevoorzieningen te implementeren, is een zaak die vrijwel alle organisatie-activi-
teiten betreft en dus een veelheid aan bestaande systemen kan raken136. De complexi-
teit van deze taak hangt natuurlijk ook van de organisatorische constellatie af137 maar 
een organisatie met een breed activiteitenpatroon, een grote actieradius en een be-
hoorlijke graad van automatisering heeft een ingewikkeld en makkelijk instelbaar en 
aanpasbaar management-dashboard nodig om steeds een getrouw beeld van de bedrij-
vigheid en de resultaten te verkrijgen. Het idee voor de regelmatige aanvoer van be-
drijfsinformatie een ‘datawarehouse’ in te richten en de datalogistiek te stroomlijnen138 
verwijst direct naar de veelheid en verscheidenheid aan overslagpunten en overslag-
data, ooit op ad-hoc basis ontwikkeld en nu als verouderd ervaren. Als een program-
mapakket deze logistieke last weg kan nemen is dat beslist van waarde.  
 Binnen de informatievoorziening zal men veel reflecties kunnen zien van plat-
forminrichtingen, constructieprincipes en ondersteuningsopvattingen en -resultaten 
uit het verleden. Mét het verkrijgen van nieuwe inzichten en honorering van nieuwe 
wensen verdwijnen de oudere structurele sporen niet vanzelf. Maar justificatie van 
veeleisende aanpassingsactiviteiten is niet altijd mogelijk noch eenvoudig uit te voeren. 

SAMENGEVAT: structurele veroudering is dáárom vaak het hardnekkigst omdat het 
niet om beperkte lokale maar om portfoliobrede effecten gaat waarbij waarschijnlijk 
veel verschillende architectuurstijlen te herkennen zijn.  
 

4.3.4 VEROUDERINGSGEVOLGEN EN 
VERMIJDEN VAN VEROUDERING  

Er is weinig literatuur over de com-
plexiteit van de informatievoorzie-
ning-als-geheel en het aandeel van de 
structurele veroudering daarin. Toch 
lijkt het erop dat veel zich als lokaal 
en beperkt vraagstuk aandienende 
verouderingskwesties via technische, 
procesgebonden en informatorische 
afhankelijkheden breder én dieper ge-
worteld zijn; de inbedding in werkwij-
zen en gewoontevorming bij gebrui-
kers komen daar nog bij.  
Niet te verwaarlozen is het zg. ‘Red 
Queen’139 effect (4.3.4a) dat vooral 
veroorzaakt wordt140 door de ICT-
aanbodzijde en zich (bijvoorbeeld) bij 
productvervanging openbaart. Om 
‘achterlopen’ te verhinderen en het 



4– STRUCTUUR EN KWALITEIT VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING 

   

 
 
  – 135 – 
 
 

werken met niet ondersteunde producten te voorkomen, worden nieuwe licenties af-
gesloten141 en vernieuwingsimplementaties ondernomen. De diversiteit in onderdelen 
en onderlinge relaties neemt daardoor toe. 

De gevolgen van veroudering zijn eenvoudig te kenschetsen. Afgezien van de func-
tionele veroudering, die aangepakt zal worden als dat in business cases te justificeren 
is, is er de technologische en structurele, waarvan de therapie lastiger te verantwoor-
den is omdat, per definitie, geen direct organisatiebelang gediend wordt. Dat betekent 
dat de groeiende diversiteit aan technologieën ín de onderdelen en het toenemende 
aantal connecties tússen die onderdelen het steeds moeilijker maakt wijzigingen aan te 
brengen en vernieuwingen door te voeren. Want: 
[1] analyses worden lastiger en duren langer,  
[2] inventarisaties van omgevingsfactoren (interfaces!) zijn bewerkelijker en moeilijker 

compleet te krijgen,  
[3] vernieuwingskosten worden steeds meer gedomineerd door de compatibiliteitsei-

sen vanuit de technische en applicatieve omgeving, en  
[4] implementaties zijn complexer en vergen vaak aangepaste procedures, omdat het 

aantal afhankelijkheden een ‘big bang’ te risicovol maakt.  

Op grond van complexiteitswetmatigheden zijn de verouderingsgevolgen met het in 
§4.1.6 ontwikkelde model dus goed te verklaren.  
 Het voorspellen van verouderingseffecten door vernieuwingen in de informatie-
voorziening is overigens niet eenvoudig. Naast de veelal onvoorspelbare impact op de 
werkers en werkwijzen in de organisatie zullen ook de uit die vernieuwingen voortko-
mende kettingreacties in de informa-
tievoorziening, in de vorm van ande-
re relaties met andere onderdelen, 
nauwelijks volledig voorspeld kunnen 
worden. Reageren komt vaak neer op 
improviseren142. 
 Een remedie tegen ICT-veroude-
ring is evenmin eenvoudig te formu-
leren. Verouderingsfenomenen zijn 
weliswaar in algemene zin verklaar-
baar maar vergen veelal toegesneden 
maatregelen om ze te kunnen aan-
pakken – ze zijn immers veelal in een 
reeks van jaren door een aantal op-
eenvolgende specifieke maatregelen 
in een bepaalde informatieconstellatie 
ontstaan. Externe invloeden, zoals 
het ‘overlijden’ van leveranciers, het 
stoppen van productlijnen of het in 
onbruik raken van producten en stan-
daarden, kunnen voor verschillende 
organisaties min of meer dezelfde ge-
volgen hebben, maar dat betekent 
nog niet dat de impacts overeenko-
men noch dat de remedie hetzelfde 
kan zijn. Soms komen voor bepaalde 
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vraagstukken specifieke hulpmiddelen beschikbaar143 als de probleemomvang vol-
doende groot is144. Een algemene methode is echter (nog) niet gevonden en het is zeer 
de vraag of dat wel kàn.  

Beter is het veroudering te voorkomen en daartoe kunnen de drie verouderingsassen 
diverse toegesneden maatregelen indiceren. Met name de structurele veroudering kan 
worden tegengegaan door voortdurende toetsing van koppelvlakken en het bij de tijd 
houden van de interfaces. Standaardiseren helpt daar natuurlijk bij: de Flood-factoren 
worden dan immers op de juiste manier beïnvloed. Voorwaarde daarvoor is een pas-
sende architectuur, zoals in het volgende hoofdstuk zal worden duidelijk gemaakt. 

 
4.4 KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT  

Veroudering maakt het klaarblijkelijk steeds moeilijker wijzigingen aan te brengen en 
vernieuwingen door te voeren. De flexibiliteit neemt dus af. In deze paragraaf wordt 
met name de kwaliteit van de informatievoorziening voor het flexibiliteitsaspect on-
derzocht. Deze inperking is niet gekozen vanwege het algemene karakter van het be-
grip kwaliteit, maar door de focus op het onderwerp van studie: kwalitijd.  
 Hierna wordt kwaliteit met name beschouwd in de betekenis van hoedanigheid en ge-
schiktheid en flexibiliteit in de betekenis van aanpasbaarheid aan aldoor wisselende om-
standigheden (zie vorige bladzijde: 4.4a).  
 

4.4.1 KWALITEITSNORMEN 

Kwaliteit is niet iets dat afzonderlijk in een organisatie kan worden belegd noch iets 
dat onafhankelijk van processen of producten kan worden vastgesteld. Dat is een van 
de redenen dat kwaliteitszorg meestal op metaniveau wordt ontworpen en vervolgens 
geconcretiseerd wordt voor de processen en producten van de organisatie die het be-
treft145. Voor dat metaniveau bestaan standaarden. 
 Enige faam heeft ISO-9000, dat van industriële komaf is, maar steeds vaker voor 
diensten wordt toegepast. Het gaat feitelijk om een set standaarden146 die een kwa-
liteitssystematiek beschrijven147 zonder branche-specifiek te zijn. ISO-9000 is volop in 
ontwikkeling: er komt regelmatig een revisie uit, mede op basis van reacties van 
gebruikende organisaties.  
 De ISO-9000-standaard wordt gezien als bewerkelijk en ingewikkeld, brengt initieel 
veel inrichtingswerk en later veel registratief werk mee en vergt voor certificering de 
inzet van onafhankelijke derden. ISO-9000 is daarom voor een organisatie geen goed-
kope standaard. Het gaat in ISO-9000 vooral om kwaliteitsborging en daarom omvat 
het “... alle geplande en systematische activiteiten, geïmplementeerd binnen het kader van het 
kwaliteitssysteem ... om in voldoende mate vertrouwen te geven dat een entiteit aan kwaliteits-
eisen zal voldoen (ISO 8402).”  

Het Nederlands Normalisatie-instituut 
vervult een ISO-rol op nationaal niveau 
maar geeft die veelal een concretere in-
vulling. NEN-normen beschrijven zeer uiteenlopende zaken zoals speeltoestellen, laag-
spanningsapparaten, ontruiming van publieksgebouwen, binnenriolering e.d.  
 Er is nu een ISO-norm voor de kwaliteit van ‘IT service management’148 die het 
NNI heeft overgenomen: NEN ISO/IEC 20000149. Het betreft een uitwerking en actua-
lisering van het Britse ITIL (zie ook §4.2.3), waarin het onderwerp Servicemanagement 
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vooral wordt benaderd om de feitelijke dienstverlening en de middellange termijnacti-
viteiten die voorwaardenscheppend zijn te beschrijven. Hoe plezierig het ook is dat er 
nu een wereldwijde norm voor IT-service management is (4.4.1a), concrete handvat-
ten voor de structurele aspecten van de informatievoorziening worden niet aangereikt. 
Daarom kunnen hierna noch ISO-9000 noch NEN ISO/IEC 20000 de kapstok worden 
voor beschouwingen over de kwaliteit en flexibiliteit van de informatievoorziening en 
is voor een meer specifieke invalshoek gekozen. 
 

4.4.2 ATTRIBUTEN VAN KWALITEIT 

De kwaliteit van de informatievoorziening zal door elke ‘stakeholder’ anders worden 
beoordeeld. Gebruiker, beheerder, ontwikkelaar, architect, informatiemanager, con-
troller, manager, ... – ieder heeft eigen belangen en zal kwaliteit dus vooral vanuit dát 
belang waarderen. Dat is één van de oorzaken dat zoveel verschillende kwaliteitsfacto-
ren worden onderscheiden. 
 Gebruikers zullen vaak geschiktheid voor hun werksituatie als kwaliteitsmaatstaf 
kiezen, beheerders de storingsgevoeligheid en onderhoudbaarheid, helpdesk-mede-
werkers de kwaliteit van de documentatie en de opzet van het gebruikersinterface, ar-
chitecten de conformiteit aan hun richtlijnen en overall-modellen, ontwikkelaars (wel-
licht) de ingezette virtuositeit bij de bouw en de interesse van de aanstaande gebrui-
kers tijdens de bouw, etc. Een vaak150 gebezigde (en meestal gebruik gerichte) definitie 
van kwaliteit: het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst, dat 
van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften.151 

 
HET BEGRIP KWALITEIT 

Niet slechts op ontwerp maar ook op ontwikkeling, gebruik en beheer gericht is het 
voor applicaties gebruikte acronym MATURE, dat verwijst naar de zes begrippen 
Maintainable, Adaptable, Transparent, User-friendly, Reliable en Efficient en dus ook 
aspecten als aanpasbaarheid en onderhoudbaarheid honoreert152. Het gaat om die eer-
der genoemde ‘ilities’ die meer de ‘life cycle’ dan de directe functionaliteit voor de 
organisatie indiceren.  
 Een andere op portfolioniveau bruikbare benadering153 onderscheidt drie invals-
hoeken: functioneren, beheren en transformeren, waarin naast de operationele eigen-
schappen tevens de mogelijkheden voor aanpassing en de eventuele overgang naar 
een volgende (product)generatie als kwaliteitsattribuut worden onderscheiden – even-
eens een ‘life cycle’ invalshoek. Zoals eerder is opgemerkt valt het op dat het belang 
van de verschillende kwaliteitsaspecten in kwantitatief opzicht nergens verder wordt 
uitgewerkt, noch voor de drie genoemde kwaliteitscategorieën noch voor de verschil-
lende attributen daarbinnen.154  
 Weer een andere, min of meer gevestigde, driedeling155 onderscheidt andere invals-
hoeken: het ontwikkelproces, informatie-als-product en de operationele eigenschap-
pen bij gebruik en beheer. Voor het product ‘informatie’ wordt daarin de gebruikers-
perceptie gehanteerd en worden volledigheid, actualiteit, nauwkeurigheid, controleer-
baarheid en juistheid als kwaliteitsattributen genoemd. Als operationele eigenschappen 
– de eigenschappen ‘op de weg’, om het beeldend te formuleren – worden de attribu-
ten betrouwbaarheid, continuïteit, efficiency en effectiviteit genoemd. Als eigenschap-
pen die met het beheer van doen hebben worden de attributen flexibiliteit, onder-
houdbaarheid, testbaarheid, portabiliteit, integreerbaarheid, herbruikbaarheid en in-
pasbaarheid in de infrastructuur onderscheiden.  
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Een zienswijze die nog meer detail in ogenschouw neemt156, maakt voor een informa-
tiesysteem onderscheid tussen ‘functionaliteit’ en ‘hoedanigheid’. De functies van een 
systeem verschillen per systeem, de hoedanigheid betreft eigenschappen die voor de 
bedrijfsomgeving en voor de beoogde gebruikersgroep gelden, en dus algemenere gel-
digheid (kunnen) hebben. Genoemd worden: onderhoudbaarheid, bruikbaarheid, 
overdraagbaarheid, betrouwbaarheid, effectiviteit en efficiency. Het gaat dan om pro-
ducteigenschappen die op de ISO 9126-standaard (zie 4.4.2a) aansluiten. 

Samenvattend moet tenminste één conclusie worden getrokken: er is géén algemeen 
geaccepteerd kwaliteitsbegrip dat in moderne systeemomgevingen bruikbaar is; afhan-
kelijk van de betrokkenheid en van het perspectief doen verschillende eigenschappen 
er toe.  
 Een tweedeling in func-
tionele en niet-functionele 
eigenschappen lijkt een pas-
sende en bruikbare samen-
vatting van de opgediende 
categoriseringen, met name 
omdat daaronder ook struc-
turele, aan flexibiliteit gere-
lateerde, kenmerken kun-
nen worden begrepen. 
 
STRUCTUUR EN KWALITEIT 

Bij beschouwingen over kwaliteit passeert een groot aantal begrippen uit het automa-
tiseringsjargon, zoals hierboven is gebleken. De literatuur hierover gaat overigens nog 
verder157 en is vaak gericht op het processen zoals ‘ontwerpen’, ‘ontwikkelen’, e.d. Een 
handzaam begrippenlijstje (uit dezelfde bron): 
 FUNCTIONALITY  accuracy, suitability, interoperability, compliance, security, traceability; 
 EFFICIENCY  resource behaviour, time behaviour; 
 MAINTAINABILITY  analysability, changeability, stability, testability, manageability, reusability; 
 PORTABILITY  adaptability, installability, conformance, replaceability; 
 RELIABILITY  maturity, fault tolerance, recoverability, degradability; 
 USABILITY  understandability, learnability, attractivity, customaisability, operability, clarity, 

explicitness, helpfulness, user-friendliness. 
Het betreft een variatie op de ISO 9126-standaard, waaruit blijkt dat tenminste over 
de begrippen redelijke overeenstemming bestaat158... 
 De vraag híer is welke begrippen (‘ilities’) een structureel aspect in zich dragen en 
om die reden sporen nalaten. Voor functionaliteit vormen de aspecten ‘interoperability’, 
‘compliance’, ‘security' en ‘traceability’ structurele kenmerken, met name omdat er af-
hankelijkheden van andere en vaak algemenere voorzieningen zijn. Voor efficiency is het 
aspect ‘resource behaviour’ structureel van aard, waar er immers afhankelijkheden zijn 
van andere delen van de applicatie- en platformstapel. Voor maintainability is een soort-
gelijk argument van toepassing (bijvoorbeeld: testability). Voor usability kunnen niet al-
leen ‘harde’ relaties binnen de informatievoorziening worden onderscheiden maar ook 
‘zachte’. ‘Understandability’ bijvoorbeeld verwijst naar bekend en aansprekend gedrag 
van andere voorzieningen (‘attractivity’!) en naar gemakkelijke en bekende bediening 
en reacties daarop (‘user-friendlyness’). Het komt er op neer dat een groot aantal kwa-
liteitsaspecten structureel van aard is: ze worden niet steeds opnieuw of op een andere 
wijze voor elk afzonderlijk onderdeel van de informatievoorziening ingevuld.  
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4.4.3 KWALITEIT IN TIJDSPERSPECTIEF 
INSCRIPTIE DOOR SYSTEMEN 

Hetgeen een systeem zo passend en plezierig maakt is geen absoluut noch een tijdloos 
gegeven. Kwaliteit is een relatief begrip dat aan tijd gebonden is. Organisaties veran-
deren door maatschappelijke veranderingen, veranderende doelstellingen, gewijzigde 
omstandigheden, beschikbaarheid van andere technologieën, e.d. en systemen roepen 
zelf ook verandereningen op.  

De invloed van een systeem op gebruikers159 en hun werkwijzen is een belangrijke be-
schouwingsfactor.. Door de werking van een systeem kan de organisatie zich in één of 
meer uitvoeringsprocessen anders gaan gedragen. Er is kennelijk een inductief effect 
van een systeem op zijn omgeving en dat effect is irreversibel160 (zie §3.3.4). In dat 
verband spreekt men van inscripties: nieuwe systemen brengen ook nieuwe werkwij-
zen en nieuwe afhankelijkheden en 'etsen' op die manier de organisatie161. In dít per-
spectief is de veranderingsinvloed van een systeem dus een kwaliteitsaspect, dat echter 
niet gemakkelijk kan worden voorspeld, omdat het om sociale processen gaat die niet 
louter op individueel gebruikersniveau maar ook op organisatie- en (soms) op interor-
ganisatieniveau kunnen spelen. Bij dit alles blijft de vraag hóe die impact op de sys-
teemomgeving in de loop der tijd moet worden gewaardeerd. Er is geen eenvoudig 
antwoord. 
 
EROSIE VAN SYSTEMEN 

In de beschouwing over ‘legacy’ (§4.3.1 t/m 4.3.3) zijn drie vormen van veroudering 
onderscheiden: functionele, technologische en structurele veroudering. Veroudering 
verloopt veelal geleidelijk en in kleine stappen en vindt vooral in de onderhoudsfase 
van een systeem plaats. Daarin kunnen vier onderhoudsactiviteiten worden onder-
scheiden: correctief, adaptief, preventief en perfectief (in de zin van vervolmaken)162. 
In correctief onderhoud worden defecten gerepareerd, in adaptief onderhoud worden 
aanpassingen aangebracht vanwege technische en functionele veranderingen in de 
omgeving, en in preventief onderhoud vinden aanpassingen plaats ten behoeve van 
toekomstig onderhoudsgemak; perfectief onderhoud realiseert uitbreiding van functi-
onaliteit. In alle gevallen kan systeemerosie optreden, kan veroudering in structureel 
opzicht optreden.  

[1] Functionele veroudering is deels een kwestie van smaak (en daarmee onttrekt het 
onderwerp zich ook voor een deel aan formele beschouwingen). Men kan stellen dat 
de functies van een systeem die mogelijkheden zijn die daadwerkelijk kunnen worden 
gebruikt. Die mogelijkheden houden verband met het gebruikersinterface en zo is dus 
het verband met smaak – “wat is handzaam in gebruik?” – gelegd. Functionele ver-
oudering wordt, althans voor dat bruikbaarheidsdeel, veelal elders bepaald, bijvoor-
beeld door de entertainmentindustrie, door de dominante algemene voorzieningen op 
de ‘desktop’ of door de gangbare applicaties waar men mee werkt (§§2.2.2 en 2.2.3).  
 Functionele veroudering (§4.3.1), die het gevolg is van veranderingen in de bedrij-
vigheid en de organisatie en van toegenomen ambities, is moeilijk te keren als daar al 
reden toe is. De primaire processen decreteren immers de mate van ondersteuning en 
maken ook de profijtelijkheid daarvan uit. Functionaliteitswensen voor besturing, mo-
nitoring en management zijn in de regel moeilijker te justificeren maar kunnen soms 
met algemenere implementaties, zoals een datawarehouse, minder tijdsafhankelijk ge-
maakt worden. 
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 Veroudering is onafwendbaar als toepassingen überhaupt moeilijk zijn aan te pas-
sen. Veroudering wordt waarschijnlijk als de onderhoudslast (te) groot wordt. Dit is 
een moeilijk te hanteren criterium dat echter structurele aspecten in zich kan dragen, 
omdat onder budgetdruk preventief onderhoud er bij in kan schieten, adaptief onder-
houd afneemt en noodzakelijk perfectief onderhoud misschien ‘quick and dirty’ wordt 
gerealiseerd – zie [3].  

 
[2] Technologische veroudering (§4.3.2) kan niet altijd met adaptief onderhoud wor-
den voorkomen omdat er al in de ontwerp- en ontwikkelingsfasen technologiegebon-
denheid kan zijn opgetreden, niet alleen in het product maar ook in de hulpmiddelen 
die zijn ingezet en in de onderhoudsfase beschikbaar moeten blijven. Afhankelijk van 
de legacy-generatie (zie 4.4.3a) kunnen technologie en constructie vaak zo verbonden 
zijn dat aanpassing aan nieuwe technologie niet lukt omdat toepassing van bijbeho-
rende constructieprincipes feitelijk nieuwbouw inhoudt163. Algemeen gesteld: de wijze 
waarop in ontwerp en implementatie de ‘ilities’ (§4.2.2) worden gehonoreerd hangt 
goeddeels van de in te zetten technologie af. Misschien hoeft verandering van techno-
logie de functionaliteit niet aan te tasten, maar dat kan niet zonder meer voor andere 
kwaliteitsaspecten worden gezegd. 
[3] Structurele ontwikkelingen hebben met relaties tussen de onderdelen van de infor-
matievoorziening te maken, met informatorische relaties en technologische relaties. 
Ontwikkelingen in die betekenis hebben daar invloed op, maar kunnen nauwelijks 
worden beïnvloed. Het zijn vooral exogene krachten die, bezien vanuit de informatie-
voorziening, daar een rol spelen.  
 Informatorische relaties verouderen zowel door nieuwe inzichten en nieuwe wen-
sen als nieuwe implementaties. Strikt genomen is veroudering vaak een direct gevolg 
van ontwikkelingen in functionaliteitswensen en technologie – vraag- en aanbodzijde 
zijn beide veroorzakers van structurele veroudering. Het in §4.3.3 gegeven voorbeeld 
maakt duidelijk dat functionaliteit met portfoliobrede informatie-implicaties ook port-
foliobrede impact heeft. Wensen met dergelijke implicaties vergen nieuwe informa-
tierelaties en kunnen daarmee de bestaande onder druk zetten. Ook technologie, met 
name middleware, heeft invloed op structurele kwaliteit (zie §§4.1.4 en 4.1.6). Afhan-
kelijk van het product en de implementatie daarvan zal van erosie sprake zijn. Hoewel 
middleware juist een candidaat voor standaardisatie is, is het de implementatie die de 
bestendigheid en ‘upward compatibility’ bepaalt.  
 Ontmanteling van ‘stovepipes’, de benaming voor multifunctionele productgerich-
te programmatuur, zal er in resulteren dat nieuwe ‘common systems’ worden geïnstal-
leerd die niet-productgebonden functies als offreren en verkopen of rapporteren en 
informeren voor hun rekening nemen. Zo wordt (naar verwachting) aan complexi-
teitsbeheersing bijgedragen, maar ontstaan ook nieuwe portfoliorelaties. In ieder geval 
staat gedurende die ontmanteling de structuur onder druk.  
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Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd. 
 Systemen beïnvloeden hun gebruiksomgeving en in het licht van de gemelde on-

omkeerbaarheid zijn noch richting noch resultaat van die invloed op langere ter-
mijn te kwalificeren.  

 Kwaliteit is, zo blijkt, beslist geen tijdsonafhankelijke eigenschap. In functioneel en 
in technologisch opzicht kan veroudering niet worden vermeden, hooguit beperkt. 
Beïnvloeding door externe factoren kan voortdurend een rol spelen en is betrekke-
lijk onvoorspelbaar. Voor de structurele kwaliteit zijn er verschillende mogelijkhe-
den voor eroderende ontwikkelingen en kan evenmin van een bestendige kwaliteit 
worden gesproken.  

 
4.4.4 FLEXIBILITEIT 

Flexibiliteit – “the capacity to adapt” – wordt voor organisaties steeds belangrijker. In-
formatietechnologie kán een middel zijn om flexibiliteit te bereiken maar kan – omge-
keerd – ook verstarrend werken. In hun overzichtsartikel164 schrijven Golden en Po-
well op grond van literatuuronderzoek dat er verschillende dimensies te onderkennen 
zijn: tijd, reikwijdte, intentie (offensief of defensief) en focus (intern of extern), en 
passen die toe op het gebruik van informatietechnologie in brede zin.  
 Hieronder wordt het flexibiliteitsbegrip toegespitst op de informatievoorziening 
om een verbinding met de informatie-infrastructuur te kunnen leggen. 
 
FLEXIBILITEIT VAN ORGANISATIES 

In de organisatiekunde is flexibiliteit een begrip dat in veel vraagstukken een rol van 
betekenis speelt. Het begrip heeft verschillende dimensies en doet zich op verschillen-
de manieren voor (flexibiliteit is ‘polymorf’). Bedrijven moeten zich altijd (kunnen) 
aanpassen en nieuwe producten ontwikkelen, nieuwe markten ontginnen en nieuwe 
concurrenten de baas blijven. Peters noemt daarbij ‘tijd’ de belangrijkste kracht165. 
Volberda definieert flexibiliteit als “...het vermogen en de snelheid waarmee een organisa-
tie kan anticiperen dan wel reageren op veranderingen in de omgeving.”. Hij onderscheidt 
operationele, structurele en strategische flexibiliteit166 en tekent daarbij aan dat het 
gaat om:  
[1] productieherinrichting,  
[2] verplatting, teamvorming en wisselende projectteams, en  
[3] vóórblijven van de concurrentie.  
Volbeda claimt dat het niet louter een technisch of organisatorisch maar ook een cul-
tureel vraagstuk is en zegt dat het leervermogen van de organisatie bijdraagt aan de 
speelruimte die er in technologie, structuur en cultuur is. Jägers kwam al eerder tot die 
conclusie167.  
 Veel literatuur verwijst naar flexibiliteit in productie, waarbij het gaat om kwantiteit 
én diversiteit168. Men spreekt van ‘mass customization’, seriegrootte=1’ e.d., als de ul-
tieme oplossing voor ‘mass individualisation’.169 Steeds zijn prijs, kwaliteit, assortiment 
en het unieke karakter van producten aan de orde170. De aanpak bestaat veelal uit een 
op componenten gebaseerd basisontwerp, waarop min of meer eenvoudig kan wor-
den gevarieerd171 en uit een makkelijk te wijzigen assemblagetechniek. Zowel product-
ontwerp als productieontwerp spelen dus een rol en voor beide kan een relatie met de 
informatievoorziening worden gelegd. 
 Interessant zijn verwijzingen naar de organisatie als het om onverwachte gebeurte-
nissen gaat 172,173. Traditionele planning is niet van toepassing, maar voorbereiden kan 
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wel, in de vorm van het werken aan eenheid van opvatting, het bewust geven van uit-
voeringsvrijheid en het in gereedheid hebben van voldoende communicatiemiddelen, 
zodat professionals kunnen acteren als de situatie dat vereist. Voorbereiding komt dus 
vooral op voorwaardenscheppende activiteiten neer. 
  
FLEXIBILITEIT DOOR DE INFORMATIEVOORZIENING 

Interessant is het onderzoek naar flexibiliteitverbetering door de invoering van ‘work-
flow management’ systemen, waarmee werkzaamheden en uitvoeringsvolgorde kun-
nen worden gestuurd. De flexibiliteit neemt af! Vooraf compleet en sluitend definië-
ren en beschrijven van alle werkzaamheden plus alle uitvoeringsketens is onhaalbaar 
gebleken: de inrichtingstijd wordt te optimistisch geschat, de kennis die in de organi-
satie moet worden gemobiliseerd is schaars en de kennis en vaardigheden om te kun-
nen improviseren neemt door de systeeminvoering juist af. ICT doet het dus niet op 
eigen kracht174. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk want informatietechnologie heeft 
geen eigen vermogen, geen Vis Vitalis175, en dus zeker geen zelfstandig vermogen or-
ganisaties te veranderen176 – het gaat nog steeds om de toepassingen.  
 Van ondernemingen is door veel auteurs onderzocht in hoeverre en onder welke 
condities de informatievoorziening de flexibiliteit beïnvloedt. Startpunt van de redene-
ring is veelal dat ondernemingen steeds afhankelijker van hun geautomatiseerde infor-
matievoorziening worden en dat (allerlei vormen van) flexibiliteit daar dus ook afhan-
kelijk van (zijn) is.  

Feit is dat het in productie en logistiek niet lukt om zonder automatisering op enige 
schaal nog goed en profijtelijk werk te verrichten. ‘Van de nood een deugd makend’ 
zijn er ontwikkelingen geweest die aan die afhankelijkheid een kracht ontlenen ten 
gunste van de flexibiliteit van de organisatie. Procesherontwerp (BPR: Business Pro-
cess Redesign) is een dergelijke ontwikkeling geweest. Daarin werd van de mogelijkhe-
den van informatietechnologie uitgegaan 
om juist door de potentie van ICT organisa-
tieprocessen te kunnen herdefiniëren, her-
ontwerpen en implementeren. Waar het bij 
BPR-projecten veelal niet gaat om het op-
nieuw inzetten van bestaande ICT-voorzie-
ningen, is met name het tijdig gereed krijgen 
van nieuwe ondersteunende voorzieningen 
de sleutel tot succes. (Zie ook het volgende 
hoofdstuk.) 

Na de organisatieflexibiliteit en de flexibili-
teit die mede door de informatievoorziening 
beïnvloed wordt, is de volgende vraag wan-
neer en in hoeverre de informatievoorzie-
ning zèlf flexibel is.  
 
FLEXIBILITEIT VAN DE INFORMATIEVOORZIENING 

Als het in organisaties over de informatievoorziening gaat is flexibiliteit een wenselijke 
eigenschap, maar computers zijn niet van caoutchouc en netwerken zijn niet van elas-
tiek.. Flexibiliteit kent verschillende beschouwingsniveaus (zie fig. 4.4.4a):  
 op technisch niveau (bijvoorbeeld als het om aanpassing van capaciteiten gaat), 
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 op informatieniveau (als het bijvoorbeeld faciliteiten voor analyses of rapportages 
betreft), op applicatieniveau (waarmee aanpasbaarheidswensen tot uitdrukking 
worden gebracht), en  

 op portfolioniveau (wanneer het om inpassing van nieuwe toepassingsprogramma-
tuur gaat).  

Daarbij komt dat flexibiliteit een eigenschap is die voor de verschillende 'stakeholders' 
tot verschillende eisen kan leiden.  

[1] Flexibiliteit betekent in ieder geval het kunnen bijschakelen van capaciteit opdat 
nieuwe gebruikers kunnen worden aangeschakeld, databases kunnen groeien en be-
werkingen en berekeningen geïntensiveerd kunnen worden. Dit stelt enige eisen aan 
de opbouw op technisch niveau. 
[2] Voor flexibiliteit van de informatievoorziening op functioneel niveau is het eerder 
(in §4.1.6) geïntroduceerde model bruikbaar. Functionele veranderingen komen neer 
op het kunnen aanpassen op applicatief niveau en dat betekent aanpassing van be-
staande danwel inpassing van nieuwe applicaties in de informatievoorziening177. Con-
sequentie kan zijn dat daarbij ook de verbinding met het technisch niveau en de voor-
zieningen in dat technische niveau moeten worden aangepast, om méér en andere ca-
paciteiten aan te kunnen bieden – zie [1].  
[3] Inpassing van nieuwe applicaties vergt, zoals gezegd, ingrepen op portfolioniveau 
– de informatiehuishouding-als-geheel – en daarvoor gelden eveneens eenvoudige cri-
teria, die overigens kunnen doorwerken in de eerder uitgesponnen criteria voor de ap-
plicatieve en technische onderdelen, waar wellicht eveneens aanpassingen en uitbrei-
dingen gerealiseerd moeten worden. 
[4] Daarnaast zijn er criteria voor informatiemanagement omdat aanpassingen, inpas-
singen of uitbreidingen zowel in de informatievoorziening als in de gebruikersgemeen-
schap ordelijk uitgewerkt en geëffectueerd moeten worden. Flexibiliteit betreft im-
mers niet alleen implementatie, maar ook beheer, gebruik en gebruiksondersteuning. 
 [5] Tenslotte: het gaat bij flexibiliteit van de informatievoorziening niet om het op een 
bepaald moment ten koste van alles kunnen ‘botvieren’ van uitbreidingsfantasieën. 
Het gaat om een kwaliteit die in staat stelt te 
veranderen zonder die veranderbaarheid 
zelf noemenswaardig aan te tasten178.  

De flexibiliteitsfactoren zijn onderling niet 
onafhankelijk. Ze beïnvloeden elkaar en die 
invloeden kunnen per keer en per situatie 
verschillen. De vijfde flexibiliteitsfactor is van een andere orde dan de eerste vier 
(4.4.4b). Blijvende aanpasbaarheid overstijgt toevallige tijdgebonden eigenschappen en 
verwijst naar een structurele eigenschap die gezien de onderlinge afhankelijkheid in 
gelijke mate voor allevier de factoren moet gelden en moet blijven gelden.  

 
4.5 DE KWALITIJD VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING 
4.5.1 KWALITEIT EN KWALITIJD 

Kúnnen veranderen, wíllen veranderen, móeten veranderen – het gaat om de kwaliteit 
van de informatievoorziening op de eerste plaats en daarna om de verandermogelijk-
heden. In de tijd bezien is kwaliteit een variabele die continu aandacht vergt, zoals de 
aspectbenadering in de voorgaande paragrafen heeft laten zien, en dat is dan ook de 
reden om flexibiliteit als een belangrijke invalshoek te kiezen. 
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 De andere invalshoek is complexiteit omdat blijkt dat een gecompliceerde inrich-
ting, of het nu het functionele, applicatieve of technische niveau betreft, moeilijk is 
aan te passen (§4.2). Bovendien is een gecompliceerde inrichting ook moeilijk bij-de-
tijd te houden, zoals de bespreking van veroudering laat zien (§4.3). Complexiteit en 
flexibiliteit lijken communicerende vaten te zijn, zowel op applicatief als op portfolio-
niveau. 

Langs beide gezichtslijnen kijkend, gaat het bij de bestendiging van de kwaliteit en de 
beheersing van de complexiteit om de structurele eigenschappen van de informatie-
voorziening – preciezer gezegd: het gaat vooral om de ‘-ilities’ van de informatie-
voorziening, om de niet-functionele eigenschappen. Het verandervermogen mag door 
ingrepen zoals veranderingen of uitbreidingen niet worden aangetast en dat houdt in 
dat zowel de verandermogelijkheden als de veranderinspanningen op een gewenst peil 
moeten blijven. De kwaliteit mag door de tijd niet worden aangetast en vereiste ver-
anderingen moeten steeds in een redelijk tijdsbestek gerealiseerd kunnen worden, van-
daar het titelwoord van deze dissertatie: kwalitijd.  
 

4.5.2 VERANDERVERMOGEN 

In dit vierde hoofdstuk is de informatievoorziening vooral aan bod gekomen om in 
complexiteits- en flexibiliteitsbeschouwingen de veranderbaarheid te onderzoeken en 
modelmatig van handvatten te voorzien. Dit is natuurlijk niet in tegenspraak met de 
noodzaak van stabiliteit vanwege het groeiende belang en de groeiende afhankelijk-
heid van de informatievoorziening (§2.3).  
 Veranderbaarheid of verandervermogen kent twee aspecten. Waar het er om gaat 
de ondersteuning van de organisatie-in-beweging zo goed mogelijk voor elkaar te krij-
gen, kan men de rol van de informatievoorziening zien als volgend óf als voorberei-
dend. Verandervermogen krijgt zo twee betekenissen: 
 voldoende en voldoende snel kunnen realiseren van veranderende ondersteunings-

eisen, en 
 faciliteren en katalyseren van beoogde veranderingen. 
Vermogen kan dus zowel ‘in staat zijn om aan te passen’ als ‘in staat zijn om aan te 
jagen’ betekenen. De laatste betekenis zal met name in informatie-intensieve organisa-
ties aan de orde zijn. Het spreekt voor zich dat ook dan flexibiliteit een vereiste eigen-
schap is.  

In het licht van de in §3.5.2 geformuleerde (infrastructurele) onderzoekskwesties mag 
deze tweeledige betekenis natuurlijk niet worden veronachtzaamd: verschillende on-
derzoeksvragen (zie tekstbox 4.5.3a) worden hierdoor immers beduidend opgerekt. 

Wellicht ten overvloede kan worden opgemerkt dat verandervermogen niet alleen 
technische of informatorische betekenis heeft. Ook de organisatie speelt een rol. In 
engere zin gaat het om de informatiefunctie, dus om de kwaliteiten van informatie-
management, en in ruimere zin om de kwaliteiten van de de gehele organisatie, van 
gebruikers tot en met bestuurders en managers.  
 

4.5.3 ONDERZOEKSVRAGEN – BALANS 

In dit vierde hoofdstuk is een eenvoudige en algemeen geldend model voor de infor-
matiehuishouding ontwikkeld en dat model is plausibel gemaakt met behulp van 
verhandelingen over de ‘plagen’ waar informatie-intensieve organisaties op ICT-gebied 
tegenwoordig mee te maken hebben: complexiteit en veroudering (‘legacy’). Voor 
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beide onderwerpen geldt dat het struc-
tuurmodel uit §4.1.6 redelijk verklarend is 
en in elk geval relevante structurele as-
pecten zichtbaar kan maken. 
Onderzoeksvraag Q1 is daarmee vol-
doende beantwoord. Vraag Q2 is gedeel-
telijk beantwoord (met name in §4.2.2., 
§4.2.3 en §4.5 over het verandervermo-
gen) en wel voor het eerste onderdeel. De 
overblijvende inrichtingsvraag staat nog 
open en zal in hoofdstuk 5 beantwoord 
worden.  
 Een en ander is hiernaast in blauw 
weergegeven in tekstbox 4.5.3a. 

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 be-
staande methoden? Welke komt ‘in de 
buurt’? 

Q4 Wat is (de definitie van) een informatie-
infrastructuur? 

 Hoe ontwikkelt een informatie-infrastruc-
tuur zich? 

 Kan die ontwikkeling worden gestuurd? 
Hoe dan: stapsgewijs, projectgewijs, via 
masterplanning, ...? 

Q5 Kan de informatie-infrastructuur bijdragen 
aan de kwalitijd van de informatie-
voorziening? 

 Kan de informatie-infrastructuur bijdragen 
aan het toekomstige succes van de 
organisatie? 

Q6 Is er een methode/aanpak om met de 
informatie-infrastructuurbenadering de 
informatiehuishouding in te richten? 

tekstbox 4.5.3a: onderzoeksvragen en hoofdstuk 4 
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