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6 FUNDERING ÉN SKELET 

6INTRO DE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR – VOORLOOP 
Dit zesde hoofdstuk is in vijf delen gesplitst omwille 
van een overzichtelijke gedachteontwikkeling. 
— In 6INTRO, de intro van dit hoofdstuk, wordt het on-

dersteunend onderzoeksmateriaal beschreven. 
— In 6DEF worden verschillende vormen van flexibili-

teit geïntroduceerd en worden aan de hand van in-
terviewresultaten de consequenties voor de struc-
tuur van de informatievoorziening geschetst. Op 
grond daarvan wordt een nieuwe definitie van ‘in-
formatie-infrastructuur’ gegeven en worden drie ty-

pen infrastructuuronderdelen onderscheiden. 
— In 6FLEX wordt de informatie-infrastructuur als verandervlak én verandervoorwaarde gepositioneerd en 

dat wordt aan de hand van een gevalstudie aannemelijk gemaakt. Tevens wordt de generaliseerbaarheid 
van de uitkomsten van die gevalstudie aangetoond.  

— In 6ONT worden ontstaan, ontwerp en ontwikkeling van de informatie-infrastructuur behandeld. De in-
formatie-infrastructuur kan niet of nauwelijks worden ‘gepland’, maar de toekomst kan tóch dichterbij 
worden gebracht. 

— In 6SLOT worden de eerder in hoofdstuk 3B gestelde onderzoeksvragen herhaald en afgevinkt. 
 

6.1 HOOFDSTUKOPBOUW  

De weg die tot hier beschreven is, ziet er als volgt uit. 
 In het 1e hoofdstuk zijn persoonlijke ervaringen geschetst en is een aantal onder-

zoeksfascinaties aangegeven.  
 Die fascinaties zijn nader verkend in het 2e hoofdstuk. Dat is afgesloten met de 

schijnbare tegenstelling tussen flexibiliteit en toekomstbestendigheid en met de 
formulering van de dominante vraagstukken die daaruit volgen.  

 In hoofdstuk 3 is ingezoomed op die vraagstukken en is de literatuur over de in-
formatie-infrastructuur, die de genoemde tegenstelling teniet zou kunnen doen, 
uitgebreid besproken. Vervolgens zijn, na een methodologische verkenning, in dat 
3e hoofdstuk de onderzoeksvragen duidelijker geformuleerd.  

 De in het 4e hoofdstuk ontwikkelde inzichten in complexiteit en flexibiliteit heb-
ben geleid tot de concluderende vraagstelling over kwalitijd en verandervermogen.  

 In het 5e hoofdstuk is het architectuurbegrip van diverse kanten en door de tijd 
beschouwd, hetgeen leidde tot de uitspraak ‘architectuur is niet genoeg’.  

In het voorliggende zesde hoofdstuk worden de resterende onderzoeksvragen, die zijn 
voortgekomen uit de beschouwingen ná het vraagstel-
lende hoofdstuk 3A, zo overtuigend mogelijk beant-
woord. De gebruikte argumenten volgen uit de ver-
eiste complexiteitsbeheersing en uit het in hoofdstuk 4 
geïntroduceerde model van de informatievoorziening. 
Ze worden verstevigd met het interview- en casus-
materiaal dat in bijlage I is beschreven en in §6.2 kort 
is samengevat. Omdat de beantwoording van de reste-
rende onderzoeksvragen in een aantal verschillende 
stappen verloopt, is hoofdstuk 6 onderverdeeld in drie 
grote delen, voorafgegaan door de introductie van het 
onderzoeksmateriaal (6INTRO) en afgerond met een re-
capitulatie van de onderzoeksvragen (6SLOT, zie 6.1a). 
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 Onderdeel 6DEF is onderkend om de definitie van de informatie-infrastructuur en 
de argumenten die daarvoor worden aangevoerd af te leiden en te onderscheiden 
van haar werking en ontwikkeling. Bovendien worden de kenmerken van een in-
formatie-infrastructuur besproken aan de hand van de samenstellende onderdelen. 

 Onderdeel 6FLEX voegt, aan de hand van een gevalstudie, extra betekenis toe aan 
het in 6DEF geïntroduceerde infrastructuurbegrip door rol van de informatie-infra-
structuur bij ingrijpende veranderingen in de organisatie en haar informatiehuis-
houding duidelijk te maken. Hier worden de ‘vermoedens’, die uit de probleem-
stellende casus in §3.4 werden gedestilleerd, bevestigd. 

 Onderdeel 6ONT tenslotte is onderscheiden opdat ontstaan, ontwerp en ontwikke-
ling expliciet kunnen worden belicht, niet alleen als resultaten van organische groei 
maar ook van de inbreng van toekomstverkenningen. Overigens is het resultaat 
van toekomstverkenningen niet ‘hard’ noch gegarandeerd. 

Op die manier wordt het informatie-infrastructuurconcept in drie stappen ontwikkeld. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met bondige beantwoording van de onderzoeksvra-
gen, die in de verschillende (deel)hoofdstukken uitgebreider zijn behandeld. 

 
6.2 BESCHRIJVING ONDERSTEUNEND MATERIAAL  
6.2.1 INTERVIEWS  

Met informatiemanagers van verschillende bedrijven en instellingen zijn gestructu-
reerde interviews gehouden over hun organisatie, de informatievoorziening, de 
architecturen en de informatie-infrastructuur. In bijlage I zijn de samenvattingen van 
die interviews opgenomen.  

Hieronder een overzicht van de organisaties waarover de interviews zijn afgenomen. 

A. VERVOERSMAATSCHAPPIJ 
Een bedrijf dat busdiensten voor openbaar vervoer verzorgt, wil de actieradius van 
de dienstverlening vergroten en loopt tegen informatiegrenzen aan. 

B. AFDELING CENTRALE BANK 
Een afdeling van een centrale bank moet grote hoeveelheden gegevens van natio-
nale banken verwerken om te kunnen controleren of die aan nieuwe richtlijnen 
voldoen. 

C. FARMACEUTISCHE GROOTHANDEL 
Een landelijk opererende farmaceutische groothandel die ook apotheken exploi-
teert heeft het hart van zijn informatievoorziening vernieuwd om aan de nieuwe 
eisen voor orderinvoer, orderpicking, opslag en bezorging te kunnen voldoen.  

D. LANDELIJK DAGBLAD 
Een landelijk dagblad wil nieuwe kanalen ontwikkelen en daar profijtelijk in wor-
den, en onderzoekt de mogelijkheden van kanaalspecifiek informatiehergebruik. 

E. SCHOONMAAKBEDRIJF 
Een schoonmaakbedrijf loopt tegen de grenzen van de in eigen beheer ontwik-
kelde applicaties en van de richtlijnen van de eigen holding aan. 

F. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
Een verzekeringsmaatschappij heeft een allesbehalve homogene informatievoor-
ziening die door fusies tot stand is gekomen. 
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G. INTERNATIONAAL BANKBEDRIJF 
Een internationaal bankbedrijf voert meer dan 50 merken en ziet voor haar infor-
matievoorziening maar weinig mogelijkheden tot synergie. 

H. INTERNATIONALE TABAKSPRODUCENT 
Een producent van tabaksproducten tracht de vanouds gescheiden werelden van 
fabrieks- en bedrijfsautomatisering met elkaar te verenigen en te rationaliseren. 

I. PENSIOENBEDRIJF 
Een pensioenbedrijf is bezig de ontwikkeling van nieuwe applicaties zo te stroom-
lijnen dat ontwikkeling en beheer van de applicatieportfolio sneller, goedkoper en 
bestendiger wordt. 

J. REGIONAAL ZIEKENHUIS 
Een streekziekenhuis, het fusieresultaat van drie middelgrote plaatselijke zieken-
huizen, werkt aan integratie van de informatiesystemen voor verbetering van de 
behandelprocessen en van de bedrijfsvoering.  
 

INTERVIEWOPZET 

Er wordt hierna naar de interviews verwezen met de gegeven lettercodering At/mJ. De 
interviews zijn volgens een vaste onderwerpenvolgorde gehouden, uitgewerkt, geac-
cordeerd en vastgesteld: 
 typering van de organisatie in personele, financiële en branche-termen 
 karakteristieken van de informatievoorziening 
 hoofdpunten van de informatie-architectuur 
 (elementen van) de informatie-infrastructuur. 
 

6.2.2 CASUS ‘EEN BEWUSTE TRENDBREUK’ 1 
 

VERANDEREN EN VERANDERVERMOGEN 

Soms komen de spoorwegen of rijkswaterstaat tot de ontdekking dat aanpassen van 
de bestaande voorzieningen niet meer (voldoende) helpt, zodat ze moeten besluiten 
een andere koers te kiezen voor het bij de tijd brengen en op orde houden van hun 
vervoersnetwerk. Dat kan ook andere organisaties overkomen, als duidelijk wordt dat 
het met verder werken langs de bestaande structuren niet meer lukt om nieuwe voor-
zieningen voldoende snel te realiseren én de complexiteit te beheersen. Flexibiliteit is 
geen eigenschap met onbeperkte houdbaarheid. Voor de informatievoorziening geldt 
dat ook: netwerken zijn niet van elastiek en computers niet van rubber – flexibiliteit 
moet dus uit de structuur komen, uit de constructies en uit de gekozen constellaties.  
 Als de informatievoorziening moet worden aangepast en het verschillende domei-
nen betreft, kan het zijn dat het niet bij aanpassing en uitbreiding van de bestaande 
voorzieningen kan blijven omdat er te veel moet worden veranderd over een te breed 
front2: de bestaande structuur kan het dan niet meer aan. Het kan echter ook voorko-
men dat de bestaande structuur niet meer voldoet omdat de eigenschappen niet meer 
passend zijn. In beide gevallen moeten fundamentele veranderingen worden doorge-
voerd. 
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In dit artikel wordt de vraag gesteld waarom strategische veranderingen ook nieuw ICT-be-
leid vergen en hoe structurele vernieuwingen in de informatievoorziening tot stand komen. In 
dat verband is een casus beschreven die zich bij Rabobank Nederland in de laatste jaren 
van de vorige eeuw heeft afgespeeld. Daar werd een nieuwe business-strategie ontwikkeld 
waarin voor de factor ICT een belangrijke rol was weggelegd.  
... 
Achteraf, in retrospectief, kan men concluderen dat juist door de infrastructurele projecten 
de belangrijkste veranderingen in de informatievoorziening zijn bewerkstelligd. Dat waren 
namelijk de projecten die algemeen bruikbare resultaten opleverden en daardoor multiplier-
effecten bewerkstelligden. Dergelijke voorzieningen bleken de spil van de vereiste verande-
ringen te zijn en werkten kennelijk als katalysator. Maar zonder de breed gevoelde ‘sense-
of-urgency’ en zonder de aandacht van het topmanagement van de Rabobank was er 
waarschijnlijk geen vernieuwingsprogramma geweest! 
 

tekstblok 6.1.2a: (deel van de) samenvatting van ‘Een bewuste trendbreuk’ 

CASUS 

Hieronder (in teksblok 6.1.2a) is een deel van de samenvatting van de gevalstudie ‘Een 
bewuste trendbreuk’ weergegeven waarin de voorliggende problematiek wordt geken-
schetst. Deze gevalstudie, in bijlage II samengevat, beschrijft de niet langer houdbare 
opzet van de informatievoorziening in het retailbedrijf van de Rabobank en de veran-
deringen die daardoor en door een strategiewijziging noodzakelijk werden. De hoofd-
punten van de nieuwe strategie verwezen niet alleen naar nieuwe functionaliteit maar 
ook naar een andere opbouw. Het informatiebeleid moest worden bijgesteld en de 
architectuur moest ‘op de schop’. 
 Terugblikkend kan men concluderen dat juist door de infrastructurele projecten de 
belangrijkste veranderingen in de informatievoorziening zijn bewerkstelligd. Dit wordt 
in §6.9 nader uitgewerkt.  

 
6.1.3 ANDERE BRONNEN 

Met name voor de bestuurlijke aspecten van de flexibiliteit van de informatievoorzie-
ning zijn ook andere bronnen van belang geweest. Technische maatregelen die ver-
strekkende gevolgen (kunnen) hebben, vergen immers tenminste bestuurlijke onder-
steuning, zo niet richtinggeving, en organisatorische implicaties vergen eveneens be-
trokkenheid van leiding en management.  
 
 Zoals in §5.3.1 is vermeld, is in Via Nova Architectura3 een dertiental interviews 

met Nederlandse CIO’s opgenomen waarin hun visie op de vereiste kwaliteiten 
van de informatievoorziening is weergege-
ven4. 

 De ICIM-conferentie van 20075 heeft onder 
andere geresulteerd in op film vastgelegde 
interviews met CIO’s van grotere informa-
tie-intensieve commerciële organisaties6 uit 
Nederland (6.1.3a).  
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 NOTEN EN LITERATUUR – hoofdstuk 6INTRO 
 

1  Zie http://primavera.fee.uva.nl/ onder ‘working papers’. 
2  Van het oorspronkelijke PrimaVera working paper 2001-01 van januari 2001 zijn twee versies gepu-

bliceerd: 
 – Gouw, T. de, N. van der Sande, J. Truijens: Buigen of barsten: trendbreuken in de informatievoor-

ziening, Management & Informatie, jrg. 9, 2001, nr. 2, pg. 4-15 
 – Gouw, T. de, N. van der Sande, J. Truijens: Architectuur op de schop: herstructurering van de in-

formatievoorziening, Architectuur & Infrastructuur, nr. 3, 2001, pp. 18-28 
3  Zie http://www.via-nova-architectura.org/ (het laatst geraadpleegd op 11 april 2010) 

  
4  De geïnterviewde CIO’s zijn afkomstig van ABN AMRO, ABP, Achmea, DSM, Essent, KPN, NN, 

PGGM, Randstad, Schiphol, TNT Post, Zwitserleven en van de overheid. De interviews zijn afge-
nomen door Hotze Zijlstra, Daan Rijsenbrij en Paul Laagland. 

5  Congressite was http://www.icim.nl/ en is geraadpleegd op 22 april 2009; deze site is nu ‘uit de lucht’. 
De filmpjes zijn nu te vinden op 

 www.ienm.nl/executives/ 
6  De geïnterviewde CIO’s zijn afkomstig van ING Direct, Kadaster, KLM, KPN, Océ en van Tele-

graaf Media Groep. 



  
 
 
 

 
 
 
 
 

6DEF DE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR – DEFINITIE 
Dit deel van het zesde hoofdstuk draait om de herformule-
ring van het flexibiliteitsvraagstuk en de nieuwe gezichts-
punten die dat oplevert. Het gaat om een benadering die in 
de civiele bouwkunde betrekkelijk recent is en die in de digi-
tale bouwkunde tot ‘bestendige flexibiliteit’ kan leiden.  
 Daarmee kan een scherpere formulering van een al langer 
bekende ‘oplossing’ worden gegeven. Deze benadering ver-
wijst naar het begrip skelet, dat in de laagsgewijze beeldvor-
ming van de informatiehuishouding vaak wordt gemist.  
 Voor een tiental ondernemingen is bekeken welke structu-
rele vraagstukken een rol spelen in hun informatievoorzie-
ning en welke structurele maatregelen bijdragen aan hun 

flexibiliteit. Samengenomen met in vorige paragrafen ontwikkelde inzichten leidt dit tot een drietal ‘vaste 
waarden’ en tot herdefinitie van het begrip informatie-infrastructuur.  
 

6.3 VORMEN VAN FLEXIBILITEIT 
6.3.1 VERANDERBAARHEID EN KWALITIJD 

De eisen die aan de informatievoorziening worden gesteldi, worden in het algemeen 
door kwaliteitscriteria gekarakteriseerd die te herleiden zijn tot ‘passende en betrouw-
bare ICT-ondersteuning van de bestaande en toekomstige activiteiten’. Als slogans ge-
formuleerd, gaat het om ‘functioneel en flexibel’ en ‘deugdelijk en degelijk’ (zie met 
name §§4.4.4 en 4.5.1/2). Flexibiliteit en robuustheid lijken echter tegengestelde kwali-
teiten. Dat komt deels door het algemene karakter van beide begrippen, deels door de 
verschillen in aangrijpingspunt. Flexibiliteit betreft het kunnen veranderen en toevoe-
gen van functies van de informatievoorziening ter ondersteuning van veranderende en 
vernieuwde bedrijfsactiviteiten. Robuustheid, een andere ‘ility’, betreft de betrouw-
baarheid van de constructie op toepassings- en op portfolioniveau (zie het model in 
§§4.1.6 en 4.4.4). Beide kwaliteitsattributen samennemend, staan gebruikerseisen en 
professionele ICT-eisen dus tegenover elkaar. 
 Flexibiliteit betekent veranderbaarheid (in §4.4.2 al uitgewerkt). Maar de eisen die 
aan de robuustheid worden gesteld zijn meestal om organisatieredenen niet inwissel-
baar en datzelfde geldt voor de realiseerbaarheid in termen van kosten en tijd. Van-
daar het begrip kwalitijd (zie §4.5.1). 
 De relatie tussen flexibiliteit en infrastructuur wordt in de volgende paragrafen be-
sproken. Daarbij komen verschillende soorten flexibiliteit, mét hun beperkingen, aan 
de orde. In ieder geval zal blijken dat niet alles kan veranderen, laat staan tegelijk kan 
veranderen. De informatiehuishouding kent immers zonder uitzondering ‘vaste waar-
den’, zoals in §§4.1.5 en 4.1.6 is afgeleid. Die zullen in de flexibiliteit van de 
informatievoorziening een rol spelen.  
 

6.3.2 VOORZIENINGEN IN VEELVOUD EN MEERVOUDIGE BRUIKBAARHEID 
In hoofdstuk 6 worden alle onderzoeksvragen beantwoord. In dít deel 6DEF van 
hoofdstuk 6 wordt het begrip informatie-infrastructuur andermaal gedefinieerd. Ver-
anderbaarheid wordt, zo zal blijken, ingeperkt door de eerder genoemde ‘vaste waar-
den’, maar daardoor ook mogelijk gemaakt. Vaste waarden vervullen in de regel een 
nutsfunctie en hebben juist allerlei veranderingen overleefd. Ze kunnen bestaan uit ge-
  
i  Zie hoofdstuk 2: §§2.2.3, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.3, hoofdstuk 3: §§3.1.4, 3.2.4, 3.3.1, 3.5.4, en hoofdstuk 4: 

§§4.1.1, 4.1.5, 4.1.6, 4.4.2, 4.4.3. 
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standaardiseerde voorzieningen, waarvan om redenen van uniformiteit het aantal kan 
worden uitgebreid zonder toename van complexiteit, maar ze kunnen óók bestaan uit 
enkelvoudig aanwezige en meervoudig bruikbare voorzieningen. Het gaat om ‘verme-
nigvuldigen of delen’.  

Hoe veranderbaarheid ook vorm heeft gekregen, bij 
flexibiliteit gaat het erom dat de aard van de verande-
ringsmogelijkheden aansluit bij de organisatie. Dat uit-
gangspunt leidt mede tot de definitie van het informa-
tie-infrastructuurbegrip – een definitie die in dit 
hoofdstukdeel wordt geformuleerd en verklaard. 

 
6.4 CIVIELE EN DIGITALE BOUWKUNDE – 

CONCRETE ARCHITECTUUR 
6.4.1 VERANDERBAARHEID IN DE BOUWKUNDE 

Eerder is beargumenteerd (zie §5.2.1) dat er grote verschillen zijn tussen civiele en di-
gitale bouwkunde. De rollen, ooit door Zachman onderscheiden1, komen hooguit in 
de ontwikkelfase van applicaties overeen maar schieten over het geheel tekort. Er zijn 
ook grote verschillen in interactiegraad, veranderbaarheid en gebezigde abstracties. 
Daar komt bij dat in het traject van initiële vraag tot en met concrete oplossing – van 
realiteit naar digitaliteit – de hoeveelheid verschillende modellen die opeenvolgend 
worden ontwikkeld veel groter en gevarieerder is. Oorzaak is o.a. de afwezigheid van 
professionele tradities en gewoonten en van een gebrek aan voorschriften2 en stan-
daarden3. Toch kan uit de civiele bouwkunde het nodige worden geleerd, bijvoorbeeld 
over ontwerpactiviteiten.  

In deze paragraaf wordt recente theorie uit de civiele bouw-
kunde nader bekeken vanwege het onderzoek naar de flexi-
biliteit van bouwwerken, niet om vergaande parallellen te 
trekken maar om de benadering van het flexibiliteitsbegrip 
te begrijpen en te bezien of die ook in de digitale wereld kan 
worden gebruikt: het gaat niet om een vergelijking maar om 
een inspiratiebron. 
 
PERMANENT ÉN VERANDERBAAR 

In de inleiding van zijn ‘Kader en generieke ruimte – Een 
onderzoek naar de veranderbare woning op basis van het 
permanente’ (zie fig. 6.4.1a) schrijft Leupen4: “... Als aan het 
begin van de twintigste eeuw de architecten de massawoning-
bouw tot hun opgave gaan rekenen, wordt ook flexibiliteit een 
thema in de westerse architectuur. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is het in de 
eerste plaats de problematiek van de minimumwoning die het denken over flexibiliteit stimu-
leerde. Men richtte zich daarbij op een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik. Schuifdeuren en op-
klapbedden maken dag- en nachtgebruik van de woning mogelijk. ...” Leupen licht zijn be-
nadering toe met een eenvoudig voorbeeld: “Zo is bijvoorbeeld een niet-dragende schei-
dingswand vrij te plaatsen dankzij de aanwezigheid van een draagconstructie. Het is niet de 
wand zelf maar de draagconstructie die de wand vrij te plaatsen maakt door de taak van het 
dragen van de wand over te nemen. ... het is juist het onveranderbare, het permanente dat 
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voorwaarden schept voor veranderbaarheid, het is het permanente dat vrijheid geeft aan het 
tijdelijke. Dit permanente is het kader en definieert de ruimte waarbinnen de verandering plaats 
kan vinden.” 
 
POLYVALENTIE EN ONTKOPPELING 

Leupen gebruikt (evenals Herzberger) het begrip polyvalentie om een eigenschap van 
ruimten aan te geven die in staat stelt “...hen op verschillende manieren te gebruiken zon-
der dat daar bouwkundige aanpassingen voor nodig zijn.” Andere vormen van flexibiliteit 
binnen het gegeven kader zijn veranderbaarheid door verbouwing en uitbreidbaarheid. 
Die drie vormen van flexibiliteit zijn dus van toepassing bínnen het door Leupen zo-
genoemde kader “dat het gebouw voor langere tijd bepaalt.” Om dat kader beter te kun-
nen begrijpen voert Leupen vijf ‘lagen’ op: draagconstructie, huid, enscenering (van de 
binnenruimte), dienende elementen en ontsluiting. Het fraaie van zijn model blijkt uit 
zijn beschouwing over kader en ontkoppeling: “Een laag wordt een kader door een ande-
re laag – de ingekaderde laag – te bevrijden. De ingekaderde laag is echter pas vrij om te ver-
anderen indien deze ontkoppeld is van de laag die het kader vormt. In het voorbeeld van de ko-
lom en de wand is het de draagconstructie – de kolom – die de enscenering – de wand – be-
vrijdt onder voorwaarde dat ze van elkaar ontkoppeld kunnen worden. ... Door ontkoppeling 
krijgt een laag zijn zelfstandigheid. ... Voorwaarde voor de ontkoppeling van een laag is dat de 
betreffende laag geen taken meer vervult die bij een andere laag behoren.”  
 Dit is een fraai resultaat! Nu kan werkelijk worden begrepen dat een 350 jaar oud 
huis in de Jordaan aangepast kan worden en voor deze tijd geschikt gemaakt, terwijl 
met een 50 jaar geleden in de wederopbouwperiode gebouwde flat niets meer te be-
ginnen is: draagconstructie, dienende elementen en enscenering kunnen niet ontkop-
peld worden. Sloop is dan de enige optie. 
 

6.4.2 INTERPRETATIE EN DISCUSSIE 

De in §5.2.1 geformuleerde conclusie dat de bouwmetafoor eigenlijk niet deugt blijft 
onverminderd staan, want de gebezigde argumenten worden door Leupen’s benade-
ring niet ontkracht. Zijn conclusie dat ‘het permanente vrijheid geeft aan het tijdelijke’ 
moet vooral als het concrete resultaat van een systeemtheoretische benadering worden 
opgevat, een benadering die met praktijkvoorbeelden wordt geïllustreerd en in de wo-
ningbouw dus zichtbaar is. De vijf door Leupen ingevoerde elementen zijn dan ook 
geen ‘lagen’ in de zin dat er van stapeling, dus van onderlinge afhankelijkheid, sprake 
is zoals bij een fundering en zijn opbouw. Leupen’s lagen representeren categorieën 
bouwelementen waartussen verschillende relaties kunnen bestaan. Om die reden kan 
bij het benoemen van ‘het permanente’ beter van een skelet dan van een fundering ge-
sproken worden.  
 Leupen’s waarneming dat pas van 
ontkoppeling sprake is als ‘de betref-
fende laag geen taken meer vervult die bij 
een andere laag horen’ is de verwoor-
ding van één van Blaauw’s kwaliteits-
criteria voor architectuur5, namelijk orthogonaliteit – een term ‘borrowed from mathe-
matics’ voor onafhankelijke functies (zie 6.4.2a). Blaauw heeft het over orthogonaliteit 
in verband met de specificatie van functies, maar het is evident dat dit ook moet worden 
doorgetrokken naar de realisatie van functies6. Blaauw’s voorbeelden verwijzen na-
melijk naar echte computersystemen en ook Leupen’s illustraties betreffen concrete 
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(woningbouw-)gevallen. Hier geldt opnieuw: architectuur is niet genoeg, zoals al in 
§5.5.1 is geconcludeerd. 
 Het vijfdelige skelet van Leupen is niet na spitsvondige analyses gevonden. Het be-
treft onontbeerlijke onderdelen die voor een woning nodig zijn en die een woning 
flexibel maken als ze onderling onafhankelijk zijn en niet elkaars functies vervullen. In 
de informatiehuishouding is dat terug te vinden in de samenstellende onderdelen die 
altijd aanwezig zullen zijn – zie §4.1.4 voor een eerste categorisering – en die de flexi-
biliteit verbeteren als ze onderling onafhankelijk zijn. Dat lijkt een voor de hand lig-
gende architectuurvoorwaarde waaraan makkelijk kan worden voldaan, maar feitelijk 
stelt dat extra eisen aan de implementatie en de realisatie. Dit zijn Blaauw-termen voor de 
logische en de fysieke uitwerking van de architectuur. Aan die eisen wordt niet ‘zo-
maar’ voldaan. 
 Leupen beschrijft eigenschappen van bouwwerken en wijst op de gevolgen van be-
paalde ontwerpbeslissingen. Dat veronderstelt overigens duidelijke afbakening van de 
ontwerpvraag en in ieder geval een duidelijk beeld van het ontwerpresultaat. Veel is 
tot die afbakening en herkenbaarheid terug te 
voeren. Hoe groter, uitgebreider en ingewikkel-
der de ontwerpopgave is, des te lastiger is het 
architectuurvraagstuk naar een werkbare schaal 
terug te brengen en een helder resultaat te boe-
ken7.  

Een systeemarchitect reduceert ‘zijn’ opgave 
door partitionering van de overall-architectuur in 
maximaal autonome en afzonderlijk imple-
menteerbare onderdelen. Zowel civiele als digi-
tale architecten zullen hun ontwerpopdrachten op die manier aanpakken als schaal-
grootte (naast andere factoren, zie fig. 6.4.2b) op een of andere manier in het geding 
is. Blíjft dus staan dat het zo onafhankelijk mogelijk ontwerpen en implementeren van 
de verschillende vereiste onderdelen een verstandige maatregel is om ontwerp en ont-
werpresultaat te bestendigen. 
 

6.4.3 PRAKTIJK 

MEERVOUDIGE BRUIKBAARHEID 

Het begrip polyvalentie dat aangeeft dat ruimten zónder aanpassingen voor diverse 
doeleinden kunnen worden gebruikt, zou in de digitale bouwkunde (van de informa-
tievoorziening) betekenis kunnen hebben als het begrip ruimte min of meer vergelijk-
bare waarde voor de informatievoorziening heeft. Polyvalentie verschilt echter van de 
algemene inzetbaarheid waar in 
§5.3.1 sprake van was: polyva-
lentie betreft de geschiktheid 
voor verschillende functies, ge-
nericiteit betekent geschiktheid 
voor een algemeen toepasbare 
functie. Men kan bijvoorbeeld, 
functioneel denkend, de voor-
zieningen ‘op de desk-top’ be-
zien als een onderdeel dat uit al-
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lerlei componenten van verschillende domeinen is samengesteld en in logisch en 
fysiek opzicht als één ‘vaste’ configuratie kan worden opgevat. In fig. 6.4.3a is in beeld 
gebracht dat één voorziening op de desktop essentieel verschillende werkzaamheden 
kan ondersteunen en dus verschillende typen gebruik mogelijk maakt.  
 Het merendeel van de geïnterviewde bedrijven heeft voor de (inrichting van de) 

desktop vaste configuraties, maar de omvang van die configuratie verschilt sterk. 
Bovendien gaat het niet altijd om één organisatiebreed ingestelde standaardconfi-
guratie maar wordt vaak per gebruikersgroep gedifferentieerd. In een (industriële) 
productieomgeving is onderscheid tussen voorzieningen ‘op de werkvloer’ en ‘in 
de kantoren’ gebruikelijk. (Zie bijvoorbeeld Farmaceutische Groothandel C en Ta-
baksproducent H.)  

 De in de productieomgeving toegepaste standaard-interfaces en hun implementa-
tie kunnen als generieke voorziening worden gekarakteriseerd (zie Tabaksprodu-
cent H). 

 
ARCHITECTUUR IS NODIG, MAAR ARCHITECTUUR IS NIET GENOEG 

Zonder architectuur kan er weliswaar sprake zijn van enige flexibiliteit in de informa-
tiehuishouding, maar niet van doelgerichte ondersteuningsverbetering voor vernieu-
wingen in het bedrijf.  
 De Vervoersmaatschappij A beschikt over diverse ‘losse’ applicaties om met name 

operationele data bij te houden en te verwerken. Plannen voor nieuwe vervoers-
producten, waarvoor verschillende vervoerstypen gecoördineerd moeten worden 
ingezet, zijn moeilijk te concretiseren omdat de informatie daarover onvoldoende 
kwaliteit heeft en niet gecombineerd kan worden. Zonder een domein-overstijgen-
de architectuur komen er geen haalbare oplossingen. 

 Het Landelijk Dagblad D wil het productenpalet uitbreiden zonder een onevenre-
dige vergroting van redactionele en productiegeoriënteerde vernieuwing. De daar-
toe in te zetten bronnen en systemen zijn daarvoor echter (nog) niet geschikt. Bij 
afwezigheid van informatiedenken en van architectuur is er geen zicht op het 
doorbreken van de kolomsgewijze benadering van de bedrijvigheid en het breder 
aanwenden van de beschikbare informatiebronnen. 

Maar: architectuur is niet genoeg:8 implementatie kan nog barrières opwerpen die fei-
telijke verbetering van flexibiliteit in de weg staan.  
 Het Schoonmaakbedrijf E, onderdeel van een uitzendorganisatie, heeft enkele 

pakketten alsmede in eigen beheer ontwikkelde programmatuur in gebruik. Het 
moederbedrijf wil zoveel mogelijk programmatuur kopen, liefst van één leveran-
cier, en heeft ook een kandidaat voor een ERP-pakket. Dat sluit echter onvol-
doende aan op de eisen van de schoonmaaktak, die voorkant- en uitvoeringspro-
cessen meer wil integreren om beter te kunnen coördineren en die 4-wekelijks in 
plaats van maandelijks wil rapporteren. Men heeft een architectuurbeeld van de 
vereiste informatie en de ondersteuningsprocessen, maar voorlopig blijft de discre-
pantie tussen wens en werkelijkheid bestaan omdat realisatie van de plannen nog 
niet in zicht is. De bedrijfsvoering lijdt daaronder. 

Implementatie neemt de nodige tijd, werpt niet onmiddellijk vruchten af en vergt ma-
nagement. 
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 Tabaksproducent H heeft een ‘eigen’ architectuurpyramide, waarin de enterprise-
architectuur bovenop de productiebesturings- en procesbesturingslagen is gesitu-
eerd. Voor de bovenlaag is een concernbrede standaard ontwikkeld. De procesbe-
sturingslaag is ingevuld met nog min of meer losstaande leverancierspecifieke op-
lossingen, maar wordt voorzien van één netwerk waardoor bestuurde uitwisseling 
in zicht komt. De middenlaag die de samenhang moet bewerkstelligen, waarvoor 
steeds meer real-time informatie is vereist, wordt nog verder ontwikkeld. Enkele 
middleware-keuzes zijn al gedaan en detaillering en realisatie zijn ‘onderweg’, maar 
vergen nog het nodige werk voordat bedrijfsbreed gestandaardiseerde informatie-
uitwisseling tussen de verschillende procesbesturingsprocessen kan plaatsvinden.  

Als er een architectuur is vastgesteld en producten zijn gekozen én ingericht, kunnen 
stapsgewijs verbeteringen en vernieuwingen worden doorgevoerd.  
 De Farmaceutische Groothandel C heeft een functioneel gedetailleerd uitgewerkte 

architectuur, heeft die met goede producten ingevuld en heeft de onderlinge kop-
pelingen ingekocht resp. in eigen beheer ontwikkeld. De hoofdfuncties zijn nu 
volwaardig ondersteund en de primaire processen functioneren naar behoren. 
Voor kritische ondersteuning is uitwijk geregeld. Vernieuwing van het voorraad-
beheer en verbetering van de proces- en managementinformatie kan nu ter hand 
worden genomen. 

 
SLOTSOM 

 Van meervoudige bruikbaarheid van onderdelen is ook in de informatievoorzie-
ning sprake. De consequentie daarvan is behoorlijk verstrekkend.  

 Uit de vijf genoemde praktijksituaties, alle van informatie-intensieve organisaties, 
blijkt dat architectuur een voorwaarde voor vernieuwing van producten en dienst-
verlening is. Uit die situaties blijkt ook dat de realisatiepraktijk daarop móet aan-
sluiten. Dat betekent, Blaauw’s drieluik volgend, dat de logische structuur ten be-
hoeve van die realisatie beschikbaar moet zijn. Dat betekent óók dat een puur pre-
scriptieve, louter uit regels en richtlijnen bestaande, architectuur niet voldoet, al-
thans: niet voldoende is, en dat tenminste descripties nodig zijn van de belangrijk-
ste onderdelen, hun veronderstelde eigenschappen en hun onderlinge afhankelijk-
heid of onafhankelijkheid. Beoordeling van de flexibiliteit is anders onmogelijk. 

 
6.5 FLEXIBILITEIT DOOR STANDAARDISERING 

Standaarden en standaardisatie zijn in de informatie- en communicatietechnologie veel 
besproken begrippen. Het ‘International Journal of IT Standards & Standardization 
Research (JITSR)’ geeft, bij monde van zijn hoofdredacteur9, de volgende definitie:  
 “A publicly available definitive specification of procedures, rules and requirements, issued 

by a legitimated and recognised authority through voluntary consensus building observing 
due process, that establishes the baseline of a common understanding of what a given 
system or service should offer.”  

In deze paragraaf wordt de organisatie als beschouwingsgebied genomen en wordt na-
der onderscheid gemaakt tussen externe en interne standaarden.  
 

6.5.1 STANDAARDEN ‘VAN BUITEN’ 

In hoofdstuk 3 is het onderwerp standaardisering al aan de orde geweest: 
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 in §3.1.4 is uiteengezet dat standaardisering de maatregel bij uitstek is om besten-
dige dienstverlening te bewerkstelligen, compatibiliteit te bewaken en kostenbe-
heersing te effectueren;  

 in § 3.3.1 wordt duidelijk gemaakt dat het bij standaardisatie niet alleen applicatie-
ve en technische onderdelen van de informatievoorziening betreft maar ook in-
richtingsregels en gebruiksregels, om zo genericiteit, bestendigheid en dus bruik-
baarheid te kunnen garanderen. 

In technologie en techniek is standaardisatie álles. Daarzonder is alles weliswaar beslis-
baar, maar ook onzeker en onnodig onderhandelbaar. Standaardisatie maakt uitbrei-

den van voorzieningen makkelijker, want 
door de netwerkeffecten worden die voor-
zieningen exponentieel waardevoller. Bo-
vendien worden door standaardisatie 
allerlei besluitvormingstrajecten (en de tijd-
rovende analyse en specificering die 
daaraan voorafgaan) overbodig10.  

Telefonie is een goed voorbeeld, evenals 
datacommunicatie11 (zie tekstblokje 6.5.1a). 
In ieder geval geldt dat een gelaagde 
beschrijving duidelijk maakt hoe standaar-

disatie in communicatietechnologie werkt: layout (‘pinnen’), mechanische standaard 
(‘pluggen moeten passen’), elektrische standaard (‘signaalovereenstemming’), aanslui-
ting (‘handshake: pinsignaalvolgorde’) en codering cq. decodering (‘signaaluitwisse-
ling’). Zonder pin-layout geen plug, zonder passende plug geen signalen, zonder 
signaalafspraken geen processtart resp. -stop en zonder start geen (de)coderingproces, 
geen uitwisseling van signalen, dus geen gebruik. De interne werking van een 
datacommunicatiefacilitiet – hoe de signalen uit de codes worden verkregen, hoe 
signalen worden getransporteerd – verloopt weer volgens andere standaarden, annex 
met die gebruiksstandaard.  

Standaardisatie wordt vaak besproken op internationale, globale schaal en standaarden 
worden ook vaak beheerd op die schaal12. Op díe schaal is regievoering moeilijk13,14,15. 
Standaarden komen vaak tot stand in daartoe opgerichte organisaties, zoals ISO, die 
onderwerpgericht georganiseerd zijn en een stringente werkwijze hanteren16. Een an-
dere kwestie is acceptatie van ontwikkelde standaarden. Die hangt van veel factoren af 
en in ieder geval zijn gebruiks- en gebruikersvoordelen van invloed, maar implementa-
tie-eenvoud, imagoverbetering en trends spelen eveneens een rol. In het algemeen 
worden technische standaarden, waarbij productbeschikbaarheid, -acceptatie en -prijs 
overzichtelijk zijn17, makkelijker geaccepteerd dan organisatiestandaarden18. 
 Waar het in dít onderzoek om gaat is standaardisatie op portfolioniveau en op or-
ganisatieschaal. Daarover is veel minder gepubliceerd en daarvoor gelden beslist ande-
re ontwikkelings- en implementatievraagstukken. Overigens kan men zich op techno-
logische terreinen natuurlijk niet onttrekken aan (inter)nationale technische standaar-
den: 
 informatieverwerkende apparatuur en -programmatuur brengen standaarden mee; 
 communicatievoorzieningen brengen standaarden mee; 
 een organisatie is geen gesloten systeem en heeft in informatorisch opzicht met le-

veranciers, afnemers, co-makers en partners, informatieverschaffers, toezichthou-
ders en overheidsorganen te maken. 

Interessant is de constatering dat de eer-
ste op industriële schaal geproduceerde 
chips communicatiechips waren die pre-
cies de eigenschappen van elektro-me-
chanische voorzieningen uit de negen-
tiende eeuw en de daarop gebaseerde 
transmissie-protocollen hadden gekre-
gen. Zó lang gaan standaarden soms 
mee...  
tekstblok 6.5.1a: leeftijd van standaarden 
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6.5.2 EIGEN STANDAARDEN 
Zélf gespecificeerde en ontwikkelde ‘standaarden’ hebben (om voor de hand liggende 
redenen19) veelal geen betrekking op technologische voorzieningen. Soms liggen ze ‘in 
het verlengde’ van technische standaarden, maar vaak betreft het bedrijfs-, informatie- 
en applicatie- of applicatiepakketgebonden keuzes (zie fig. 6.5.2a, categorie ‘binnen’).  
 De standaarden die met technologie van doen hebben, hebben veelal met im-
plementatie te maken, met apparatuurinstellingen, 
met installaties of met algemene applicaties. Voor-
beelden: het nummerschema van een telefooncentra-
le, het adresseringsschema van een netwerk, de basis-
instelling van een desktop-pakket, e.d. De bedoeling 
is steeds apparatuur of programmatuur die aan be-
paalde standaarden voldoet in gebruik te kunnen 
stellen en er is meestal geen directe relatie met de or-
ganisatie.  
Bedrijfs-, informatie- en applicatie- of applicatiepakketgebonden standaarden zijn 
méér dan lokale schema’s of instellingen. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteunings-
consequenties van organisatieprocessen en -procesketens, om specifieke inrichtings-
keuzes die een organisatie-eigenschap reflecteren (zoals rekeningschema’s, kosten-
plaatssystematiek, functietyperingen, klantcategorieën, onderdelen- en magazijnbena-
mingen, etc.). Natuurlijk zijn dergelijke eigen standaarden niet geheel vrij van rand-
voorwaarden, bijvoorbeeld omdat een pakket bij zijn inrichting maar beperkte vrijhe-
den toestaat, maar ze zijn toch vaak een reflectie van organisatiegebruiken en -ge-
woontes die niet zonder regie zijn ontstaan. 
 Nogmaals, het beschouwingsniveau is hier – in deze paragraaf – de organisatie en 
het gaat dus om organisatiegebonden zaken. Veel onderzoek naar standaardisatie en 
naar het afdwingen van het gebruik van standaarden komt door de gebezigde schaal 
(nationaal, internationaal) op een veelheid aan factoren uit. Met name technologie-ge-
dreven standaardisatie-ontwikkeling, zoals bij het OSI-model20 het geval was, is goed 
onderzocht. Gerapporteerd wordt dat adoptie van dergelijke standaarden maar in be-
perkte mate en in een enkel geval te beïnvloeden is21,22. Daarmee is tevens opgemerkt 
dat op organisatieniveau de gerapporteerde ‘onmogelijkheid’ van het ontwikkelen van 
breed toegepaste standaarden vanwege de beperkte schaal en de grotere bestuurs-
kracht veel minder van toepassing is. Waar het wél om gaat is de acceptatie binnen de 
organisatie en daar spelen dus ook andere factoren een rol23: centrale sturing, coördi-
natie tussen afdelingen (productgroepen, business-units, e.d.) en architectuur-‘mana-
gement&control’ zijn de, voor de hand liggende, factoren die worden genoemd. 
De ‘winst’ van eigen standaarden op bedrijfs-, informatie- en applicatie- of applicatie-
pakketterrein kan op verschillende onderdelen en in verschillende fasen van de ‘life 
cycle’24 van een voorziening worden geboekt: tijdens ontwerp en ontwikkeling, bij de 
implementatie en in het gebruik. Immers: 
 bij ontwikkeling kan het bijvoorbeeld gaan om projectstandaarden, standaard-

hulpmiddelen en -methoden, gestandaardiseerde componenten, e.d.; 
 bij implemenatie – gereed maken voor gebruik – zal technische voorbereiding en 

inrichting, training en overdracht naar de beheerorganisatie aan de orde zijn; 
 de gebruiks- en exploitatiefase betreft de supportorganisatie, de beheersystematiek 

en, natuurlijk, de bruikbaarheid en de gebruikskosten; vooral als grote aantallen in 
het geding zijn zullen economies-of-scale de standaardiseringswensen versterken. 
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Werken volgens standaardwerkwijzen en met standaardonderdelen zal in alledrie die 
fasen zowel kostenverlaging als versnelling bewerkstelligen25. Bovendien helpt het de 
informatievoorziening zelf beter te managen26.  
 

6.5.3 PRAKTIJK 

Het voordeel van standaardwerkwijzen en -onderdelen wordt op twee manieren 
ondersteund door de waarnemingen bij de geïnterviewde bedrijven. Gebrek aan eigen 
standaarden beperkt ontwikkelmogelijkheden en hindert implementatie.  
 De Vervoersmaatschappij A meldde dat het gebrek aan standaarden voor vervoer-

mogelijkheden, -roosters en ritduur de uitbreiding van het dienstaanbod met 
nieuwe en lucratieve combi-diensten niet mogelijk was. Gebrek aan standaardisatie 
beperkte de actieradius van de ontwikkeling en implementatie van vervoerspro-
ducten.  

 De Verzekeringsmaatschappij F, door fusies groot geworden, kon niet anders dan 
een aantal min of meer identieke producten blijven voeren op verschillende plat-
formen. Diversiteit verhinderde dat in de exploitatie schaalgroottevoordelen kon-
den worden geboekt en beperkte de modernisering van het productenpalet. Dit 
verrast natuurlijk niet27, omdat overeenkomstige producten en productadministra-
ties met niet-overeenkomstige funderingen niet gemakkelijk onder één administra-
tieve noemer kunnen worden gebracht. 

 Regionaal ziekenhuis J heeft na de samenstellende fusie de systemen van de fusie-
partners noodgedwongen in stand gehouden. Het gemis van één systematiek doet 
zich voelen bij het rationaliseringsstreven over de verschillende vestigingen heen 
en hindert procesverbetering. 

Aanwezigheid van eigen standaarden daarentegen kan verschillende voordelen geven. 
 De internationale Tabaksproducent H heeft door standaardisering in de ICT-voor-

zieningen al enige kostenverlaging en betrouwbaarheidsverhoging kunnen ‘oog-
sten’ en heeft door standaardisering in de commerciële en de ondersteunende or-
ganisatieonderdelen vernieuwing vergemakkelijkt en uitwisseling binnen het bedrijf 
vergroot. Overall besturing in ‘real-time’ vergt nog nadere invulling en uitbreiding 
in de aansluitingen van productieprocessen. 

 Het Pensioenbedrijf I heeft de architectuurfunctie een volwaardige plaats gegeven 
in de ontwikkel- en onderhoudsactiviteiten. Door stringente standaardisering, ge-
instigeerd en gesteund door de top van het bedrijf, zijn de ontwikkel- en de ge-
bruikskosten afgenomen en is de applicatieontwikkeling én versneld én kwalitatief 
op een hoger plan gekomen.  

 
SLOTSOM 

Het gaat in de genoemde gevallen om een mix van organisatie(proces)argumenten en 
informatie- resp. applicatieoverwegingen: de bovenste drie beschouwingsniveaus in 
het architectuurmodel (zie 6.5.2a). In die niveaus kunnen eigen standaarden bijdragen 
aan de flexibiliteit van de informatievoorziening en dus van de organisatie die daarvan 
afhankelijk is. Dit versterkt hetgeen de beschouwingen in §§4.1.5 en 4.1.6 over ‘vaste 
waarden’ in de informatievoorziening al indiceerden en bevestigt de meerwaarde van 
het opnemen van die ‘vaste waarden’ in de architectuur.  
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6.6 VERTIKALE EN HORIZONTALE ‘VASTE’ WAARDEN 
GOVERNANCE IS VOORWAARDE 

Misschien kunnen welkome onderdelen van de informatievoorziening op een organi-
sche manier ontstaan, geleidelijk ‘populair’ worden en een spilfunctie gaan vervullen. 
De hiervoor genoemde standaardwerkwijzen en standaardonderdelen zullen echter 
vooral effectief worden door overwogen ontwerp en implementatie. Voor een gega-
randeerd bestendige voorziening is beheer natuurlijk onontbeerlijk28. Maar het gaat 
verder. 
 Voor breed inzetbare onderdelen en voor de gebruikspromotie daarvan is overall-
management van de informatievoorziening nodig29, hoe men verder ook over ‘gover-
nance’30 denkt. Dat betekent dat daarzonder noch de architectuur (§6.1) noch de orga-
nisatiebrede standaarden (§6.2) bestendig en betrouwbaar kunnen zijn. Governance is 
overigens niet een bij voorbaat en in alle gevallen succesvolle managementactiviteit31.  
 

6.6.1 VERTIKALE VERBINDINGEN EN PRODUCTEN – PRAKTIJK 

Enige differentiatie is nodig. Algemeen inzetbare applicaties of applicatieonderdelen 
vergen niet slechts portfoliomanagement, maar ook organisatiebreed procesmanage-
ment, opdat de brede beschikbaarheid ook daadwerkelijk tot breed gebruik leidt. In de 
praktijk betekent dat, zoals de verbijzondering in fig. 5.3.3c al suggereerde, dat verti-
kaal verbonden voorzieningen aangetroffen kunnen worden die een belangrijke func-
tie vervullen en wellicht als ‘vaste waarden’ gekenschetst kunnen worden. Dat is voor 
de tien geïnterviewde organisaties onderzocht, gepositioneerd met behulp van Rijsen-
brij’s architectuurmodel (zie §5.3.3) en hieronder in tabel 6.6.1a in beeld gebracht. 

 
 tabel 6.6.1a: vertikale verbindingen  [afkortingen volgens fig. 5.3.3c en 6.3.2a] B  I A T 

 Vervoersmaatschappij A kent dergelijke verbindingen (nog) niet.    
  

 Centrale Bankafdeling B kent zulke verbindingen gedeeltelijk.     
 Farmaceutische groothandel C heeft verbindingen bewust gezocht.     
 Dagblad D kent buiten de productiestraat geen verbindingen.      
 Schoonmaakbedrijf E koppelt duidelijk procesinformatieapplicatie.      
 Verzekeraar F kàn niet koppelen door B-, I- en A-verschillen.      
 Bankbedrijf G ziet geen voordelen van koppeling door haar schaal.      
 Tabaksproducent H verbindt steeds meer organisatiebreed.      
 Pensioenbedrijf I koppelt volgens stringente regels.      
 Regioziekenhuis J koppelt, niet organisatie- maar lokatiebreed.      
 betekenis van de tekens: 
 géén specifieke verbindingen  
 beperkte specifieke verbindingen op beperkte schaal  
  belangrijke specifieke verbindingen  

 Bij de organisaties die ‘vertikaal koppelen’ is sprake van concrete producten die 
aan die koppeling gestalte geven. Met andere woorden: het gaat niet om (niet erg 
grijpbare) ‘visie’ of ‘concepten’, maar om geconcretiseerde proces- en informatie-
modellen die ook een spilfunctie vervullen in de informatievoorziening.  
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6.6.2 HORIZONTALE VERBINDINGEN EN PRODUCTEN – PRAKTIJK 

In de onderscheiden beschouwingsniveaus bestaan ook horizontale verbindingen.  

B Voor de business-laag (zie fig. 6.6.2a) betekent dat bijvoorbeeld dat verschillende 
processen kunnen worden gekoppeld, zoals bijvoorbeeld in aangekochte ERP-syste-
men gebeurt. Aanvankelijk niet voorziene koppelingen, die in de loop van de levens-
cyclus van processen tot stand worden gebracht, komen natuurlijk ook voor.  Bijvoor-
beeld: in allerlei functies, processen en projecten 
zijn er bindingen met de financiële functie over ver-
bruik van geld en tijd. 

 I  Voor de informatielaag geldt bij uitstek dat er 
bindingen tussen de diverse informatiebronnen uit 
verschillende domeinen zijn. Sommige van die 
bronnen zijn, nog afgezien van hun implementaties, 
min of meer algemeen van aard, zoals algemene 
klant- en productinformatie. Maar ook informatie 
die ‘aan processen hangt’, zoals voortgangsinformatie of verbruiksprognoses, is van 
meer dan lokale betekenis, bijvoorbeeld om de hoeveelheid onderhanden zijnd werk 
of het beslag op de beschikbare middelen voor de hele organisatie te kunnen bepalen. 

A Over de applicatielaag moet worden opgemerkt dat er altijd bindingen tússen ap-
plicatieonderdelen zijn, al was het alleen maar omdat het client-servermodel veelvuldig 
en in een veelheid aan situaties wordt toegepast. Ook ‘common applications’ zijn in 
zwang, bijvoorbeeld in de uitrusting van de ‘desk-top’ waar allerlei applicaties uit di-
verse domeinen samenkomen, gebruikt worden en tot vervolgbewerkingen aanleiding 
geven (in analyses, rapportages, e.d.). Organisatiespecifieke ‘common applications’, 
door ingrijpen in de ontwikkeling en opbouw van de applicatieportfolio, komen min-
der vaak voor. Eerder is er al een voorbeeld van gegeven (zie §3.4.1). In tabel 6.6.2b 
zijn de als organisatiespecifiek te kenschetsen horizontale verbindingen in de verschil-
lende beschouwingsniveaus weergegeven; daarbij zijn min of meer algemeen voorko-
mende verbindingen buiten beschouwing gelaten. 

T Voor de technologielaag spreekt vanzelf dat er bindingen tussen de diverse onder-
delen zijn. Eigenlijk staat geen enkele computer ‘op een eiland’ en functioneert geen 
enkele lokaal netwerk zonder interne en externe netwerkverbindingen en -protocollen. 
 
 tabel 6.6.2b: niet-triviale horizontale verbindingen [afkortingen volgens fig. 6.6.1a] B  I A T 

 Vervoersmaatschappij A kent dergelijke verbindingen niet.     
 Centrale Bankafdeling B kent zulke verbindingen gedeeltelijk.     
 Farmaceutische groothandel C heeft die verbindingen bewust gezocht.     
 Dagblad D kent alleen binnen bepaalde activiteiten verbindingen.      
 Schoonmaakbedrijf E koppelt (vooral operationeel) óver domeinen.      
 Verzekeraar F kàn niet koppelen, als gevolg van fusies.      
 Bankbedrijf G koppelt bínnen ‘merken’, maar niet organisatiebreed.      
 Tabaksproducent H verbindt steeds meer, mede door standaarden.      
 Pensioenbedrijf I koppelt volgens stringente (spel)regels.      
 Regioziekenhuis J koppelt in systeemdomeinen afzonderlijk.      
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 tabel 6.6.2b: niet-triviale horizontale verbindingen – vervolg 
 betekenis van de tekens: 
 géén specifieke verbindingen  
 specifieke verbindingen met common app’s op beperkte schaal  
 specifieke verbindingen met common app’s binnen domeinen  
 specifieke verbindingen met common app’s  

 Bij de organisaties die ‘horizontaal koppelen’ is (in de niet-triviale gevallen) sprake 
van concrete organisatiegebonden producten die aan die koppeling gestalte geven. 
Met name gaat het om algemeen geldende processen, om als algemeen bestempel-
de informatie en om ‘common applications’ of ‘common application modules’.  

 
6.6.3 ‘VAN ONDEREN’ – MIDDLEWARE 

De A-laag is hèt terrein waar de structuur van de infor-
matievoorziening naar voren komt, waar de portfolio-
organisatie zichtbaar is en waar flexibiliteit en andere 
‘ilities’ (of de restricties daarin) worden gevoeld. Voor 
de realisatie van koppelingen tussen applicaties of ap-
plicatieonderdelen worden middleware-producten inge-
zet. Middleware is een verzamelnaam voor producten 
die het mogelijk maken gedistribueerde applicaties te 
ontwikkelen en in bedrijf te hebben door verschillen in 
platform en in platformresidentie voor die applicaties 
en applicatieonderdelen af te schermen32.  

Tanenbaum en Van Steen geven als doel van middleware “to hide heterogeneity of the 
underlying platforms from applications.”33 (Zie 6.6.3a) Veel programmapakketten brengen 
‘eigen’ middleware mee34, maar middleware-producten35 zijn ook afzonderlijk beschik-
baar. In sommige bedrijfstakken zijn er ‘de facto’ standaarden omwille van de onder-
linge informatieuitwisseling36. Zonder nadere technische uitwijdingen kan worden 
aangenomen dat middleware noodzakelijk is voor het koppelen van applicaties en ap-
plicatieonderdelen, óók als er door standaardisatie in de T-laag geen sprake is van 
diversiteit. Standaardisatie helpt wèl bij het minimaliseren van de middleware-opgave: 
meestal heeft de platformleverancier middleware-producten voorhanden, zijn inrich-
tingskwesties navenant eenvoudiger en is de expertisebeschikbaarheid minder kritisch. 
 Door een stringent doorgevoerde standaardisering in de T-laag heeft Pensioenbe-

drijf I de middleware-opgaven zo klein mogelijk gehouden. 
 Door het welomschreven informatieverkeer tussen de hoofdactiviteiten, de duide-

lijke taakverdeling tussen de (gekochte) pakketten en de uniformiteit in het techni-
sche domein is de middleware-opgave bij Farmaceutische groothandel C beperkt 
en beheersbaar. 

 
VOORWAARDENSCHEPPEND 

Middleware is noodzakelijk, zoals hierboven blijkt, maar is ook voorwaardenschep-
pend. Als koppelingen van applicaties uit verschillende business-domeinen eenmaal 
operationeel zijn, zal de support-organisatie daarop ingesteld raken en makkelijker 
voor nieuwe koppelingen kunnen zorgdragen (zie §1.1.2, bij [1] infrastructuur). Dit 
ligt voor de hand: werkende, begrijpelijke en aantrekkelijke voorzieningen creëren 
veelal hun vervolggebruik (zie ook §3.1.2). 
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6.6.4 DE ORGANISATIE-AS 

Naast de levenscycli van de applicatieve en technische voorzieningen zijn de tijdsassen 
in het business- en informatieverkeerdomein van belang. Organisaties nemen immers 
beslissingen over de inrichting van de organisatie en de besturings- en uitvoeringspro-
cessen daarin die een relatie met informatiemanagement kunnen hebben, maar die 
daar niet aan zijn vastgeklonken.  
 De organisatieinrichting van Farmaceutische groothandel C reflecteert de tweede-

ling die ook in de informatievoorziening is gemaakt: orderinname en orderverwer-
king, maar de beslissing daarover is niet tegelijk genomen noch aan de systeemim-
plementatie gekoppeld.  

 Bij Tabaksproducent H groeien de voorzieningen van ‘fabriek’ en ‘kantoor’ naar 
elkaar toe, maar dat betekent niet dat dáárom de technische dienst en de automati-
seringsafdeling in één organisatieonderdeel worden ondergebracht. 

Bovenstaande voorbeelden wijzen erop dat de informatievoorziening veelal langs de 
lijnen van de functionele business-domeinen wordt beoordeeld. Anders ligt dat bij de 
informatiemanagement-functie, die vaak volgens de levenscycli van de belangrijkste 
diensten en technische onderdelen daarin wordt ingericht. Langs díe lijnen zijn dan 
ook de ijkpunten van informatiemanagement te vinden. Men mag daarbij denken aan 
de opzet van de beheerprocessen en de daarin gehanteerde protocollen, de project-
management-methode voor de ontwikkelingsprojecten, de concretisering van het wer-
ken onder architectuur, etc. Zie ook §6.3.2. 
 Alle gepeilde organisaties hebben procedures voor beheer van de informatievoor-

ziening, die meestal min of meer zijn afgeleid van de ITIL-systematiek, en kennen 
(vormen van) projectmanagement die weliswaar los staan van de objecten van ont-
wikkeling en beheer, maar ingebed zijn in organisatieregels, vorm hebben gekregen 
in verantwoordelijkheden en werkprocessen en in rapportages naar voren komen. 
Dit lijkt vooral een reflectie van de volwassenwording van het vakgebied.  

 Een aantal van de gepeilde organisaties heeft het werken onder architectuur ge-
concretiseerd in beleids- en organisatieregels. 

 
6.7 EEN REALISTISCHE DEFINITIE 

6.7.1 WAAR KOMT HET OP AAN? 

In hoofdstuk 5 is uitgebreid onderzocht of er methoden beschikbaar zijn die, bondig 
geformuleerd, bestendige flexibiliteit kunnen bewerkstelligen. Resultaat: alignment helpt 
niet, informatieplanning werkt niet goed en business process redesign draagt evenmin 
bij. Toch lijkt architectuur een instrument dat een bijdrage kan leveren.  
 Wat de twee belangrijkste architectuuropvattingen betreft, wordt duidelijk dat 
beide nodig zijn om het flexibiliteitsvraagstuk in beeld te krijgen. Vooral na analyse 
van de opvattingen van een aantal CIO’s, die menen dat het bij het schetsen en vorm-
geven van het applicatielandschap – dat is: de verzamelde functionaliteit van de infor-
matievoorziening – met name om de generieke voorzieningen gaat. Door genericiteit 
na te streven kan vereenvoudiging worden bewerkstelligd zonder verschraling van de 
ondersteuning.  
 De resulterende ‘vaste waarden’ kunnen worden opgevat als ontkoppelingsinstru-
mentarium, zoals Leupen laat zien in zijn ‘Kader en generieke ruimte’. De concretise-
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ring van generieke voorzieningen zal dus flexibiliteitsverhogend werken. De vervolg-
vraag is welke soorten vaste waarden in de informatiehuishouding kunnen voorkomen 
en welk type aangrijpingspunten er dus mogelijkerwijs zijn voor die bestendige flexi-
biliteit. Op grond van de gehouden interviews is een drietal typen onderscheiden.  
 Daarop wordt hierna verder geborduurd. 
 

6.7.2 VERTALING EN CONCRETISERING 

Succesvolle ondersteuning van de organisatie door de informatievoorziening vergt zo-
wel maatregelen die gericht zijn op de kwaliteit van die ondersteuning als maatregelen 
die bewerkstelligen dat de kwaliteit bestendig is en met de veranderende eisen en wen-
sen kan meebewegen. Daartoe kan een organisatie verschillende verwezenlijkingsrou-
tes kiezen.  

 Complexiteitbeheersing en flexibiliteit kunnen 
worden verbeterd middels generieke onderde-
len. Die conclusie is al in §5.3.1 getrokken en 
wordt ook door de interviews bevestigd, met 
name bij organisaties die hun informatievoor-
ziening op orde hebben. Het betreft die ‘vaste 
waarden’ die op de eerste plaats aan de bedrij-
vigheid zijn ontleend (zie fig. 6.7.2a). Het kan 
zowel om informatie- als functie- en procesas-
pecten gaan.  

 Vereenvoudiging van de applicatieportfolio zal 
kunnen worden bereikt met horizontale kop-
pelingen met/tussen ‘common applications’ of 
‘common modules’. Bij het afbouwen van silo’s 
wordt veelal gewerkt langs deze lijnen. Het gaat 
dan vaak om tot eigen standaarden benoemde 
ondersteuningsonderdelen, die overigens niet 
alleen in de applicatieportfolio terug te vinden 
zijn (fig. 6.7.2b). In het technologiedomein ko-
men veel ‘common modules’ voor, maar de re-
latie met organisatieactiviteiten is vandaaruit na-
tuurlijk niet altijd gemakkelijk aan te geven. 

 Voorwaardenscheppende voorzieningen komen 
vaak in ‘de onderste lagen’ van de informatie-
voorziening voor, waar de ‘ilities’ worden ge-
presteerd. Organisaties waar ‘governance’ goed 
functioneert, denken langs dergelijke lijnen, 
bouwen ‘toekomst’ in de informatievoorziening 
in en richten mede daarop hun beheer in. De 

eisen die aan een dergelijke pre-emptieve aanpak worden gesteld zijn niet bepaald 
gering, als het tenminste niet (in pakketten) verpakte maar apart geïmplementeerde 
voorzieningen betreft. Het gaat vaak om voorzieningen die als ‘de facto’ standaar-
den kunnen worden bestempeld en als zodanig ook worden beheerd (fig. 6.7.2c). 

 Misschien is het een triviale opmerking, maar op ondersteuning, ontwikkeling en 
beheer ingericht informatiemanagement draagt altijd (fig. 6.7.2d) bij aan de kwali-
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teit van de dienstverlening. De mate waarin die bijdrage merkbaar is, hangt natuur-
lijk mede van de hierboven genoemde factoren af: het beheer van onoverzichte-
lijke, vooral organisch gegroeide portfolio’s kan maar weinig bijdragen, hoe goed 
dat op zichzelf ook georganiseerd is. 

 
6.7.3  ‘VASTE WAARDEN’ EN  
 DE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

 
SKELET VOOR VERANDERING 

Algemene voorzieningen blijken in meerdere 
opzichten als de pijlers van de informatie-
voorziening te kunnen worden beschouwd. 
Die pijlers worden veelal op grond van hun verbondenheid met organisatieprocessen 
herkend en gewaardeerd. Pijlers strekken zich veelal, anders dan de term suggereert, 
over verschillende lagen van de informatievoorziening uit en kunnen bestaan uit ge-
standaardiseerde processen en functie-onderdelen, bijbehorende applicaties en appli-
catieonderdelen, betrokken informatie, e.d. Vandaar de term ‘skelet’. Als dat skelet uit 
de zg. ‘vaste waarden’ of ‘eigenwaarden’ bestaat, zoals in §§4.1.5, 4.1.6 en 4.2.4 is uit-
eengezet, is de flexibiliteit maximaal. 
 
DIVERSE DEFINITIES VAN  ‘INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR’: 
VERSCHIL EN GELIJKENIS 
Van de vele omschrijvingen en definities die van het begrip informatie-infrastructuur 
in gebruik zijn, worden er hierna enkele uitvergroot teneinde ze te kunnen spiegelen 
aan de in vorige paragrafen ontwikkelde eigenschappen van het skelet van de informa-
tievoorziening. 
 Op basis van een onderzoek bij 30 bedrijven, concludeerden Weill, Broadbent en 
anderen in 1995 tot diverse redenen voor infrastructurele investeringen en omschre-
ven: “IT infrastructure is the base foundation of IT capability, in the form of reliable services, 
shared throughout the firm and usually provided by the information systems (IS) function.” 37 
 Renkema definieert in 1996 als volgt: “De informatie-infrastructuur van een organisatie 
is het geheel van mensen, middelen en procedures op het gebied van de informatietechnolo-
gie, waarvan een organisatie afspreekt dit gedurende langere termijn gemeenschappelijk ter 
beschikking te stellen.” 38 De informatie-infrastructuur dient in ieder geval een gemeen-
schappelijk doel en bestaat uit mensen, IT-middelen en overeengekomen werkwijzen.  
 Van der Sanden et al. koppelen (in 1999) de flexibiliteit van systemen aan een ge-
meenschappelijke, gestandaardiseerde infrastructuur die gedefinieerd wordt als “... een 
samenhangend geheel van gemeenschappelijk te gebruiken basisvoorzieningen, inclusief de 
daarbij behorende standaards, hulpmiddelen, diensten en regels die het gebruik van de basis-
voorzieningen stroomlijnen.” 39,40 
 Dedene komt later (in 2002) tot een uitbreiding van de technologie-scope en voegt 
onder andere beschikbaarheid en schaalbaarheid – twee ‘ilities’ – toe, juist vanwege 
dat gemeenschappelijk gebruik. “Een infrastructuur is een geheel van mensen, technologie 
en diensten op het vlak van de informatie- en communicatievoorziening dat beheerd wordt in 
functie van een gemeenschappelijk gebruik met een beschikbaarheid en een schaalbaarheid op 
lange termijn.”  41  
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Dé kenmerkende eigenschap – gemeenschappelijk gebruik – van een informatie-infra-
structuur wordt in alle definities genoemd, overigens zonder indicatie van de te berei-
ken meerwaarde, zoals efficiency, effectiviteit of flexibiliteit. Dat lijkt niet onjuist om-
dat de mate van succes af zal hangen van de vulling van de infrastructurele portfolio 
en van de mate waarin de mogelijkheden ook daadwerkelijk zijn benut. De definities 
verschillen overigens op het punt van de afbakening van het werkingsgebied, terwijl 
afbakening wel nodig is, bijvoorbeeld omdat de voorwaarden om een en ander te be-
reiken afhangen van de actieradius en de beoogde meerwaarde.  
 Truijens omschrijft (in 2006) de informatie-infrastructuur als de fundering van de 
informatievoorziening42 en waarschuwt “... dat de informatie-infrastructuur uitsluitend uit 
‘commodities’ zou bestaan, is een veelvoorkomende misvatting. Het gaat juist niet om de ‘no-
brainers’, maar om de spillen in de informatievoorziening die soms business-specifiek zijn”. In 
dat geval gaat het dan vaak om business-specifieke informatie. 
 

NIEUWE DEFINITIE 

Op grond van de analyses van de interviews (zie §§6.2.2 en 6.2.3, en vooral §§6.3 en 
6.4.), die de verschillende vormen laten zien van de relatie tussen de ‘vaste waarden’ 
van de informatievoorziening en de flexibiliteit van die voorziening, en ondersteund 
door de prioriteiten, die CIO’s blijkbaar hebben (zie §5.3.1), wordt hier een nieuwe 
definitie van het begrip informatie-infrastructuur gegeven: 
 

de informatie-infrastructuur van een organisatie is dàt geheel van faciliteiten, mensen, werk-
wijzen en procedures op het gebied van de informatievoorziening, waarvan om reden van or-
ganisatiebelang is afgesproken dat het gedurende langere tijd beschikbaar is voor gemeen-
schappelijk gebruik en daartoe wordt beheerd. 

 
DEFINITIËRENDE ELEMEN-
TEN  

Ter toelichting een elementsge-
wijze behandeling van deze defi-
nitie van informatie-infrastruc-
tuur. 
1. Het beschouwingsgebied van 

de informatie-infrastructuur 
is de organisatie, niet een on-
derdeel of een lokatie. 

2. Naast technologische en in-
formatorische voorzieningen gaat het óók om regels en gewoonten. Mensen ma-
ken met hun kennis en kunde eveneens deel uit van de infrastructuur.  

3. De informatievoorziening is het focus, niet de organisatie noch de organisatie-
structuur. Dat betekent niet dat het slechts om ICT-gebonden zaken gaat. 

4. Er is een belang, er is ‘beoogd nut’ en het gaat niet om ‘toevallige techniek’. Dat 
‘nut’ kan in verschillende domeinen naar voren komen. 

5. Het gaat om bestendigheid in de tijd: de informatie-infrastructuur is – relatief ge-
zien – duurzaam en stabiel. Daar volgen natuurlijk allerlei ‘ilities’ uit, zoals eerder 
besproken (in §5.5.1). 

6. Er is beoogd nut vanwege het gemeenschappelijk gebruik, het gáát ergens om. 
7. Er is management! 

De informatie-infrastructuur van een organisatie is 
dàt geheel van faciliteiten, mensen, werkwijzen en procedures 
op het gebied van de informatievoorziening,  
waarvan om reden van organisatiebelang is afgesproken  
dat het gedurende langere tijd beschikbaar is  
voor gemeenschappelijk gebruik  
en daartoe wordt beheerd. 
 

textbox 6.7.3a 
definiërende elementen van de informatie-infrastructuur 
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6.7.4 EEN TAXONOMIE VOOR ‘INFRASTRUCTUUR’? 

Er zijn door verschillende auteurs classificaties voorgesteld, gericht op de objecten 
van de infrastructuur.  
 Zo zijn er auteurs43 die onderscheid maken tussen allerlei infrastructuren: (kennis- 

en) informatie-infrastructuur, bedrijfsmiddeleninfrastructuur, financieel-econo-
mische infrastructuur, sociale infrastructuur, juridische infrastructuur en facilitaire 
infrastructuur, om die vervolgens weer verder onder te verdelen; de informatie-in-
frastructuur wordt bijvoorbeeld onderverdeeld in gegevens-, applicatie- en techni-
sche infrastructuur. 

 Het infrastructuurbegrip wordt ook ingezet om gespecialiseerde algemeen beschik-
bare faciliteiten te duiden, bijvoorbeeld een infrastructuur voor e-documenten44.  

 In de infrastructuur van de informatievoorziening onderscheiden Van der Sanden 
en Sturm45 “... tenminste drie min of meer zelfstandige lagen, te weten: de technische in-
frastructuur, de gegevensinfrastructuur en de procesinfrastructuur.” Ze wijzen er ook op 
dat soms nog andere infrastructuren worden onderkend, zoals de beveiligingsin-
frastructuur, de eindgebruikersinfrastructuur, de systeemontwikkelingsinfrastruc-
tuur, e.d. 

Op het eerste gezicht kan niet van onderverdelingen worden gesproken die méér of 
anders zijn dan onderverdelingen die ook wel voor architecturen worden gemaakt. 
Daardoor wordt het infrastructuurbegrip gereduceerd tot architectuuronderdeel, ter-
wijl het gaat om een in bedrijf gestelde voorziening, dus om – in Blaauw’s terminologie – 
een realisatie, die een mix is van technische en niet-technische onderdelen, zoals een 
socio-technisch systeem ook is (zie §§3.3.3 en 3.3.4).  
 Renkema verdeelt de informatie-infrastructuur46 onder in directe en indirecte in-

infrastructuur. Een directe infrastructuur 
definieert hij als “... die gemeenschappe-
lijke en langdurig gebruikte voorzieningen op 
IT gebied, die sterk verweven zijn met de be-
drijfsprocessen of produkten/diensten van 
een organisatie. De directe infrastructuur ma-
nifesteert zich in de applicatie-architectuur 
en de infrastructuur van de gegevens- en 
kennisbestanden, inclusief de organisatori-
sche voorzieningen die uit het gebruik hier-
van voortvloeien.” Een indirecte infra-
structuur bestaat uit “... die gemeen-
schappelijke en langdurig gebruikte voorzie-
ningen op IT gebied, die voorwaardenschep-
pend zijn voor het gebruik van IT voorzie-
ningen in de bedrijfsprocessen en produk-
ten/diensten van een organisatie. De indi-
recte infrastructuur manifesteert zich in de in-
frastructuren van technische en organisatori-
sche faciliteiten.” 

Renkema legt terecht verband tussen de ‘ge-
meenschappelijke en langdurig gebruikte’ voor-
zieningen van applicatie-architectuur en de 
‘bedrijfsprocessen of produkten/diensten’, maar 
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gaat eraan voorbij dat die gemeenschappelijkheid en populariteit een wederzijdse af-
hankelijkheid is. Daarvan is het ontstaan misschien niet eenduidig, maar de meer-
waarde is eerder een organisatiekwaliteit dan een ICT-efficiency. Zijn onderverdeling 
discrimineert bovendien niet op meerwaarde. 
 Weill en Broadbent delen IT-infrastructuur (hun benaming) in naar beoogde bij-

drage aan de met behulp van ICT te bereiken strategische doelen47 van de organi-
satie en concretiseren dat door de ambities die de organisatie met infrastructuur 
heeft te categoriseren48. (Zie ook §§3.2.2 en 3.5.3.) Die categorieën – ‘utility’, ‘de-
pendent’ en ‘enabling’ – worden ingevuld met infrastructuurcomponenten, gevon-
den via ‘business maxims’ i, die de strategische keuzes in zich dragen. Aldus kun-
nen volgens de auteurs ‘IT maxims’ worden gevonden die het bereik en de struc-
tuur van informatie beschrijven, de uitbating van ICT-mogelijkheden positioneren, 
investeringsniveaus aangeven en standaarden benoemen. Daaruit volgen dan weer 
de organisatiebreed aan te bieden ICT-diensten. 

De infrastructuuronderdelen die Weill en Broadbent benoemen (zie fig. 6.5.2b) zijn in 
feite algemeen voorwaardenscheppend van aard en niet direct verbonden met de be-
oogde kwaliteiten van (een categorie) organisatieprocessen en hun ICT-ondersteuning 
noch met de beoogde impact.  

Verschillende vormen van infrastructuur zijn afgeleid in de beschouwingen over ‘vaste 
waarden’, aangewezen in de organisaties waar interviews zijn gehouden en beschreven 
in §6.5.1. Het betreft:  
1. KERNVOORZIENINGEN, die gekarakteriseerd kunnen worden als een voor de 

organisatie betekenisvolle spil in de informatievoorziening; 
2. COLLECTIEVE VOORZIENINGEN, te karakteriseren als generieke, algemeen in-

zetbare voorzieningen;  
3. CONDITIONELE VOORZIENINGEN, die voorwaardenscheppend zijn voor ver-

dere uitbouw van de informatievoorziening.  
Dit onderscheid is daarom zinvol, omdat zowel de belanghebbenden/betrokkenen 
verschillen als de wijze waarop identificatie, justificatie en realisatie geïmplementeerd 
zullen zijn. Ter toelichting het volgende. 
 Kernvoorzieningen zijn de informatie-dukdalven van de organisatie. Het zijn de 

‘vaste waarden’ die in de informatievoorziening zijn gerealiseerd en vormen de spil 
waar de organisatie om draait. Het betreft enkelvoudige ‘business-relevante’ voor-
zieningen, zoals klanteninformatie, productstructuur, receptuur, e.d. 

 Collectieve voorzieningen zijn vooral de binnen de organisatie gestandaardiseerde 
processen, werkwijzen en ondersteuningsvormen. Het gaat veelal om gebruikers-
voorzieningen zoals werkplekservices en autorisaties, kortom: facilitaire ICT-voor-
zieningen, en om ‘rekencentrum-voorzieningen’ zoals in te zetten platformen en 
netwerkfuncties en de bijbehorende gebruiksregels en -rechten.  

 Conditionele voorzieningen zijn vooral technische voorzieningen die ontwerp, 
constructie en beheer van nieuwe (applicatieve) voorzieningen in de gewenste ba-
nen leiden, de diversiteit aan hulpmiddelen indammen en de verbindingen tussen 
applicaties enerzijds en platform en netwerk anderzijds standaardiseren. Het gaat 
niet alleen om bouwstijl, ontwikkelmethode en -hulpmiddelen en constructieon-
derdelen op middleware-gebied, maar ook om de ‘ilities’. Daar kunnen onortho-
doxe structuren voor nodig zijn, bijvoorbeeld als speciale beveiligings- of schaal-
baarheidseisen in het geding zijn49.   

  
i  Maxim: stelregel, spreuk, principe. 
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Aldus kan, in het verlengde van de geïntroduceerde definitie, een drietal informatie-
infrastructurele categorieën worden onderscheiden, gericht op respectievelijk  
 effectiviteit en veranderbestendigheid [1 en 2],  
 efficiency [2 en 3], en  
 complexiteitsbeheersing [1, 2 en 3].  

 
6.7.5 ONDERZOEKSVRAGEN – BALANS 

In dit deel van hoofdstuk 6 was ‘Kader 
en generieke ruimte’ van Leupen de in-
spiratiebron van de argumenten voor het 
belang van ‘vaste waarden’. Dat is aan 
bod gekomen in §§4.1.5 en 4.1.6 bij de 
applicatieve en technische portfolio’s 
van de informatievoorziening. Het zijn 
juíst die vaste waarden die vrij in te rich-
ten ruimten opspannen. In architectuur-
methoden wordt dat punt, door de een-
zijdige aandacht voor functionaliteit in 
plaats van constructie en implementatie, 
gewoonlijk gemist (zie §5.1.2). 
 Daarna is de feitelijke inrichting van 
informatiehuishoudingen ontleed, mede 
op grond van in interviews vergaarde ka-
rakteristieken van de applicatieve en 
technische portfolio’s van verschillende 
organisaties. Het blijkt dat zelf gedefini-
eerde standaarden bijdragen aan de 
flexibiliteit. Aldus wordt immers meer-
voudige bruikbaarheid gerealiseerd.  
 Door deze observaties zijn de te on-
derzoeken kwesties achter de vragen Q2 en Q3 opnieuw belicht en is ook Q5 voor 
een deel beantwoord. Dit is in tekstbox 6.7.5a weergegeven. 

In het verlengde daarvan is onderzocht hoe die vaste waarden er uitzien, wat hun ka-
rakteristieken zijn in architectuurtermen. Ten eerste wordt duidelijk dat het veelal niet 
om onderdelen van een enkele architectuurlaag gaat, maar om configuraties, om hori-
zontale en vertikale verbindingen van verschillende onderdelen. Ten tweede wordt 
duidelijk dat er ook louter voorwaardenscheppende onderdelen zijn die voor inrich-
tingsvrijheid (kunnen) zorgen.  
 Dit vormt de basis van de nieuwe definitie van de informatie-infrastructuur én 
voor de onderkenning van drie categorieën onderdelen daarvan. Die definitie luidt: 

de informatie-infrastructuur van een organisatie is dàt geheel van faciliteiten, mensen, werk-
wijzen en procedures op het gebied van de informatievoorziening, waarvan om reden van 
organisatiebelang is afgesproken dat het gedurende langere tijd beschikbaar is voor ge-
meenschappelijk gebruik en daartoe wordt beheerd. 

De drie onderdelentyperingen, gebaseerd op de categorieën vaste waarden zijn: kern-
voorzieningen, collectieve voorzieningen en conditionele voorzieningen. Hiermee is 
een pragmatische benoeming van de informatie-infrastructuur en haar onderdelen 
ontwikkeld en is ook het eerste deel van Q4 beantwoord.  

Q1 Bestaat er een algemeen model van de in-
formatiehuishouding dat (in)flexibiliteit ver-
klaart?  

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 bestaan-
de methoden? Welke komt ‘in de buurt’? 

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

 Hoe ontwikkelt een informatie-infrastructuur 
zich? 

 Kan die ontwikkeling worden gestuurd? Hoe 
dan: stapsgewijs, projectgewijs, via master-
planning, ...? 

Q5 Kan de informatie-infrastructuur bijdragen 
aan de kwalitijd van de informatievoorzie-
ning? 

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

Q6 Is er een methode/aanpak om met de infor-
matie-infrastructuurbenadering de informa-
tiehuishouding in te richten? 

tekstbox 6.7.5a: onderzoeksvragen en hoofdstuk 6DEF 
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6FLEX DE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR – FLEXIBILITEIT 
In dit deel van het zesde hoofdstuk wordt onderzocht of de 
informatie-infrastructuur niet alleen als een dukdalf voor de 
informatievoorziening fungeert, maat ook een spilfunctie ver-
vult. Dat onderzoek is gebaseerd op een longitudinale geval-
studie1 waarin de heroriëntatie van een informatie-intensieve 
organisatie wordt beschreven en de herstructurering van de 
informatievoorziening die daartoe ondernomen werd.  
 Het blijkt dat die herstructurering vooral tot stand komt in 
projecten die niet alleen functionele maar ook structurele ver-
anderingen bewerkstelligen. Het blijkt ook dat een infrastruc-
turele benadering bij grootschalige veranderingen in de infor-

matievoorziening voor de hand ligt – het alternatief is simpelweg te complex in de uitvoering en te gevoe-
lig voor verstoringen.  
 

6.8 VOORTDUREND VERANDERENDE EISEN 
6.8.1 SAMENSTELLING, SAMENHANG, SAMENWERKING 

In deel ‘def’ van dit hoofdstuk is de informatie-infrastructuur getypeerd als het skelet 
van de informatievoorziening. Het bestaat uit drie typen voorzieningen: kernvoorzie-
ningen, collectieve voorzieningen en conditionele 
voorzieningen. Natuurlijk gaat het bij onderzoek naar 
het karakter van de informatie-infrastructuur om de 
vraag wat een infrastructuur is en waar die uit bestaat: 
wat is de samenstelling? De vervolgvraag: wat is de sa-
menhang tussen de verschillende onderdelen van de 
informatie-infrastructuur, is eveneens besproken. 
 Na 6def ligt nu een vraag voor die met de werking 
en samenwerking van de onderdelen van de informa-
tievoorziening te maken heeft. Die informatievoorzie-
ning moet kunnen presteren én kunnen veranderen, 
en de informatie-infrastructuur zal dat liefst moeten 
faciliteren. Als er sprake is van (ingrijpende) verande-
ringen in de organisatie kunnen continuïteits- en veranderingseisen echter met elkaar 
in conflict komen en dienen zich planningsvraagstukken aan van hoe te veranderen en 
hoe de ICT-ondersteuning te laten meebewegen. 
 

6.8.2 DYNAMISCHE ROL? 

De informatie-dukdalven waar in §6.7.3 sprake was, zijn ‘by definition’ onwrikbare in-
frastructurele onderdelen van de informatievoorziening. Dat zegt iets over hun be-
schikbaarheid en hun (stabiele) eigenschappen. De rol die deze onderdelen vervullen 
hoeft echter niet steeds dezelfde te zijn en het hoeft evenmin één enkele waarde te 
betreffen. 
 In dit deel FLEX van hoofdstuk 6 wordt onderzocht wat de rol is van de informa-
tie-infrastructuur bij veranderingen, beter: bij structurele veranderingen, in de infor-
matievoorziening. De vragen die voorliggen betreffen daarom de (meer)waarde van de 
informatie-infrastructuur bij verandering.  
 Kan dat skelet van de informatiehuishouding een spilfunctie vervullen bij verande-

ring, misschien ook veranderingen faciliteren en daarbij zelfs katalyserend werken?  
 En aan welke kenmerken moet dat skelet dan voldoen? 
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6.9 INFRASTRUCTUUR ALS VERANDERVLAK EN VERANDERCONDITIE 

Veranderingen in de informatievoorziening van een informatie-intensieve organisatie 
zijn vaak functioneel van aard of hebben te maken met (technische) capaciteiten – het 
gaat om niet-structurele veranderingen die met het gebruik van de beschikbare ICT-
voorzieningen samenhangen en langs de bestaande functionele lijnen in de applicatie-
portfolio en in de technische huishouding gerealiseerd kunnen worden. Maar als ver-
anderingen structureel van aard zijn, is realisatie meestal minder eenvoudig: bestaande 
lijnen zullen doorbroken worden, nieuwe onderdelen moeten worden ontworpen en 
in bedrijf gesteld, en nieuwe relaties tussen onderdelen van de applicatieportfolio en 
de technische huishouding moeten daarvoor in de plaats komen. Hoe dat in zijn werk 
gaat, wordt beschreven in de casus “een bewuste trendbreuk”.  
 

6.9.1 CASUS “EEN BEWUSTE TRENDBREUK”  

In de tekstbox (6.9.1a) hieronder is de samenvatting van de, elders al gepubliceerde, 
gevalstudie2 bij Rabobank Nederland opgenomen; in bijlage II is de integrale tekst op-
genomen. Kern van de studie is de vereiste structurele verandering in de ICT-onder-
steuning van de activiteiten van de lokale banken en de ondersteunende centrale orga-
nisatie, ingegeven door een nieuw geformuleerde strategie die breed gedragen werd, 
en een ontoereikende informatiehuishouding, waarvan de beperkingen ook breed wer-
den gevoeld.  

In dit artikel wordt de vraag gesteld waarom strategische veranderingen ook nieuw ICT-be-
leid vergen en hoe structurele vernieuwingen in de informatievoorziening tot stand komen. In 
dat verband is een casus beschreven die zich bij Rabobank Nederland in de laatste jaren 
van de vorige eeuw heeft afgespeeld. Daar werd een nieuwe business-strategie ontwikkeld 
waarin voor de factor ICT een belangrijke rol was weggelegd. Min of meer tegelijkertijd werd 
manifest dat het vigerende informatiebeleid, en de architecturen die daar deel van uitmaak-
ten, niet meer voldeed. Van twee kanten kwamen er dus sterke impulsen om de informatie-
voorziening ingrijpend te veranderen, structureel te veranderen, omdat de applicatieve en 
technische basis als fundering voor een nieuwe toekomst als onvoldoende werd beoor-
deeld. 
Eerst wordt beschreven waarom midden negentiger jaren een strategische verandering in 
de retailorganisatie van de Rabobank ook nieuw ICT-beleid vergde. De ongeveer vierhon-
derd zelfstandige lokale banken wilden slagvaardiger zijn, hun servicekwaliteit verbeteren en 
hun kostenniveau beter in de hand houden. Er waren tegenvallers en analyses indiceerden 
dat deze structureel werden. Commercieel en bedrijfsmatig moest het roer om. Met name 
de commerciële activiteiten dienden intensiever en pro-actiever te worden maar het kosten-
niveau mocht niet toenemen. Effectievere ondersteuning door ICT/IS werd als een van de 
sleutelfactoren genoemd. 
Vervolgens wordt uiteengezet dat de toenmalige informatievoorziening aan verstarring leed, 
niet flexibel genoeg was om makkelijk aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen en operatio-
neel te bewerkelijk was om snel vernieuwingen door te voeren. De ontstane en ongebreideld 
toenemende complexiteit moest worden teruggedrongen en beheerst. Het herwinnen van 
de gewenste flexibiliteit vergde afbouw van een aantal lokale toepassingen waarvan de sta-
biliteit onvoldoende gegarandeerd kon worden. Ook was afbouw van lokaal functionerende 
databases nodig omdat hun actualiteit en volledigheid niet verzekerd waren. 
Nieuwe architectuur was vereist, zowel vanwege de gewenste functionaliteit als omwille van 
de bestuurbaarheid van een omvangrijk veranderingsprogramma. Die architectuur – met 
nieuwe uitgangspunten, nieuwe afwegingen en nieuwe invullingen – kwam tot stand in een 
proces waarbij ook de gebruikers ‘op de bok’ zaten. Mede daardoor heeft de Rabobank in 
haar Nederlandse retailorganisatie een belangrijke koerswijziging ingezet op het gebied van 
de informatievoorziening. Men sprak van een ‘bewuste trendbreuk’. (vervolg ) 
Er is een aantal grote projecten gedefinieerd en daadwerkelijk gestart. In het artikel worden de belangrijkste pro-
jecten beschreven, wordt de aard van hun bijdrage aan de informatievoorziening gekwalificeerd en wordt duide-
lijk gemaakt dat met name de infrastructurele veranderingen de bewuste trendbreuk hebben gekenmerkt en ook 
beheersbaar gemaakt. Omdat de problemen met de informatievoorziening samenhingen met de structuren die 
voor de applicatiearchitectuur en de technische architectuur waren gekozen, ging de ingezette vernieuwing niet 
alleen over nieuwe functionaliteit voor commerciële en bestuurlijke processen. Er waren structurele veranderin-
gen op applicatief én technisch niveau nodig om de gewenste flexibiliteit te kunnen bereiken en daarbij de voor 
moderne banken noodzakelijke betrouwbaarheid te kunnen garanderen.   

Achteraf, in retrospectief, kan men concluderen dat juist door de infrastructurele projecten de belangrijkste ver-
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De studie geeft een beschrijving van die huishouding met de in de praktijk gebleken 
tekortkomingen, een korte typering van de nieuw geformuleerde strategie voor het re-
tailbedrijf en een overzicht van die projecten die het nieuw ontwikkelde informatiebe-
leid vorm moesten geven.  
 

6.9.2 GEVALSTUDIE: WAT IS ‘HET GEVAL’? 

Er zijn verschillende perspectieven om de urgentie van de veranderingen in de infor-
matiehuishouding, de aard van die veranderingen en de vaart bij het realiseren ervan te 
onderzoeken en trachten te verklaren. Een groot aantal actoren heeft hierbij een rol 
gespeeld, zoals meestal het geval is bij majeure koerswijzigingen in grotere organisa-
ties. Een eerste onderscheid kan (in navolging van Markus3) gemaakt worden in orga-
nisatie- en mensgebonden context en ICT-gebonden context.  
 
ORGANISATIECONTEXT 

Het retailbedrijf van de Rabobank in Nederland is gedecentraliseerd: alle lokale 
banken zijn onafhankelijk en hebben een eigen verlies- en winstrekening. Het accent 
van hun activiteiten ligt op bankieren in het eigen werkgebied, vaak met behulp van 
producten die centraal ontwikkeld zijn en centraal, in productgroepen, worden 
geëxploiteerd en beheerd. Het gaat bij lokale banken om kennis van de lokale markt, 
om dienstverlening en om verkoopkracht.  
 Er is een groot aantal stakeholders:  
 centraal gaat het onder andere om de hoofddirectie van Rabobank (nu Raad van 

Bestuur geheten), de directie van het retailbedrijf, de centrale marketingafdeling, 
de productmanagers, verschillende kanaalmanagers, de exploitatie-afdelingen (zo-
als betalingsverkeer, het effectenbedrijf en de fulfilment-organisatie), de manage-
mentinformatieafdeling, de opleidingsafdeling, de centrale accountantsafdeling. Er 
is dus een groot aantal partijen is in de weer voor de lokale (verkoop)organisaties; 

 lokaal gaat het met name om plaatselijke bankdirecties, hun bestuur, lokale marke-
teers en verkopers, en backoffice-afdelingen voor commerciële ondersteuning, de 

(vervolg ) 

Er is een aantal grote projecten gedefinieerd en daadwerkelijk gestart. In het artikel worden 
de belangrijkste projecten beschreven, wordt de aard van hun bijdrage aan de informatie-
voorziening gekwalificeerd en wordt duidelijk gemaakt dat met name de infrastructurele 
veranderingen de bewuste trendbreuk hebben gekenmerkt en ook beheersbaar gemaakt. 
Omdat de problemen met de informatievoorziening samenhingen met de structuren die voor 
de applicatiearchitectuur en de technische architectuur waren gekozen, ging de ingezette 
vernieuwing niet alleen over nieuwe functionaliteit voor commerciële en bestuurlijke proces-
sen. Er waren structurele veranderingen op applicatief én technisch niveau nodig om de 
gewenste flexibiliteit te kunnen bereiken en daarbij de voor moderne banken noodzakelijke 
betrouwbaarheid te kunnen garanderen.   
Achteraf, in retrospectief, kan men concluderen dat juist door de infrastructurele projecten 
de belangrijkste veranderingen in de informatievoorziening zijn bewerkstelligd. Dat waren 
namelijk de projecten die algemeen bruikbare resultaten opleverden en daardoor multiplier-
effecten bewerkstelligden. Dergelijke voorzieningen bleken de spil van de vereiste verande-
ringen te zijn en werkten kennelijk als katalysator. Maar zonder de breed gevoelde ‘sense-
of-urgency’ en zonder de aandacht van het topmanagement van de Rabobank was er 
waarschijnlijk geen vernieuwingsprogramma geweest! 
 

tekstblok 6.9.1a: Samenvatting van  
“Een bewuste trendbreuk – retrospectieve beschrijving van een koerswijziging bij Rabobank Nederland” 



 
 
– 226 – 
 
 

verzorging van managementinformatie, het voeren van de bankboekhouding e.d., 
maar de belangrijkste stakeholders zijn natuurlijk de klanten, de belangengroepe-
ringen waar lokale banken mee van doen hebben, en de lokale overheden; 

 de ICT-betrokkenen opereren zowel centraal als lokaal – centraal zijn er architec-
tuur-, ontwikkel- en beheerafdelingen, speciaal gericht op de boekhouding, de pro-
ductvoering en de ondersteuning van de banken, en lokaal werken er medewer-
ker(st)ers voor operaties en beheer. 

Er zijn verschillende belangen én belangentegenstellingen. De directie van het retail-
bedrijf stelt bijvoorbeeld budgetten voor ICT vast, budgetten die worden uitgesplitst 
naar ontwikkel- en beheerbudgetten, waardoor sommige wensen van lokale banken 
niet gehonoreerd kunnen worden, terwijl die budgetten uiteindelijk via doorbelasting 
door hen worden opgebracht. Omdat de totale doorbelasting naar lokale banken on-
derwerp van stringent beleid is – kostentoename is ongewenst – is hier sprake van een 
lastige afweging van belangen. 
 Een ander voorbeeld. Er is bij de lokale banken sprake van grote verscheidenheid 
in aard en omvang. Er zijn banken met een 90+% marktaandeel en banken met een 
veel lager marktaandeel en navenant hogere druk op de verkoopinspanningen en de 
ondersteuning daarvan. Er zijn in omvang kleine banken, maar er zijn ook lokale ban-
ken met 200 en meer medewerkers. Aan de schaalbaarheid van de voorzieningen wor-
den dus hoge eisen gesteld. Bovendien zijn functies (zoals elektronisch klantendossier, 
verkoopkosten of omzet-per-medewerker) soms niet overal even dringend nodig.  
 Beide zaken drukken op de centraal gehanteerde prioriteitstelling.  
 De twee voorbeelden illustreren dat er, anders dan de organisatie suggereert, geen 

sprake is van één homogeen retailbedrijf met gelijk gestemde lokale belangen. De 
afstemming van die belangen hoeft in tijden van voorspoed niet conflictueus te 
zijn. Als de resultaten echter onder druk staan, de afhankelijkheid van de informa-
tievoorziening toeneemt en de kwaliteit ervan als minder toereikend wordt erva-
ren, is de organisatorische constellatie te complex voor snelle besluitvorming.  

 De lokale banken samen hebben taken uitbesteed aan ‘hun’ centrale organisatie, 
zoals ontwikkeling van nieuwe producten en exploitatie daarvan met automatise-
ringssystemen, maar dat is geen exclusieve afspraak. Lokale banken kunnen ook 
andere dan centraal ondersteunde producten voeren en doen dat bijvoorbeeld op 
het gebied van verzekeringen en vermogensbeheer.  

De cultuur van de organisatie is bij uitstek co-operatief. Men wil er altijd ‘samen uitko-
men’ en dat betekent dat vrijwel altijd naar consensus wordt gestreefd, dat belangen-
tegenstellingen niet gemakkelijk uit de wereld geholpen kunnen worden en dat koers-
wijzigingen meestal pas na een proces van verkennen, communiceren en overtuigen 
kunnen worden ingezet. 
 
INFORMATIEVOORZIENINGCONTEXT 
De informatievoorziening van de lokale banken kent een gemeenschappelijk centraal 
deel en een eigen lokaal deel. Beide delen zijn verbonden door een landelijk netwerk, 
dat door de Rabobank zelf is ontwikkeld en ook in eigen beheer is. Het centrale deel 
bestaat met name uit grote productvoerende systemen, die beslist productsilo’s ge-
noemd mogen worden (zie §5.3.1), en uit systemen die de boekhouding van alle ban-
ken voeren en managementinformatie verzorgen. Het lokale deel bestaat uit typische 
bancaire toepassingen, kantoortoepassingen, hulpmiddelen voor het management en 
lokaal verbijzonderde informatie over klanten.  
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Hieronder enkele treffende eigenschappen van die gedistribueerde opzet.  
 De centrale productvoerende systeemsilo’s voorzagen medio negentiger jaren in 

functionaliteit die lokaal gewenst was, bijvoorbeeld op het gebied van advisering 
en verkoop, maar niet eenvoudig lokaal ter beschikking kon worden gesteld, niet 
aan de lokaal vereiste detaillering tegemoet kon komen noch in de lokale proces-
gang kon worden ingepast. Dit reflecteerde natuurlijk de op mainframe-leest ge-
schoeide automatisering van weleer. 

 Zowel centraal als lokaal werden gegevens vastgelegd, centraal door de product-
voerende systemen en lokaal door verkoopondersteunende applicaties. Daarnaast 
werden centrale gegevens gedistribueerd en lokaal opgeslagen. Leidende gegevens 
kwamen op die manier in een onduidelijke beheersystematiek terecht en vormden 
een toenemende last voor lokaal beheer. Strikt genomen, was iedere lokale Rabo-
bank een rekencentrum! 

 Nieuwe lokale applicaties werden op lokale PC’s verwerkt, die in een lokaal net-
werk functioneerden. Dat betekende dat naar de lokale banken verscheepte toe-
passingen door de lokale beheerders moesten worden geïnstalleerd op de gewenste 
werkstations. Programmavernieuwing werd daardoor niet alleen een ontwikkel-
vraagstuk maar ook een logistiek probleem. 

 Oudere lokale applicaties wer-
den verwerkt op lokale mini-
computers die via het landelijke 
netwerk met de centrale syste-
men waren verbonden. Het 
overhevelen van deze applicaties 
naar het nieuwe PC-netwerk was 
nog niet geagendeerd.  

De architectuur van het retailbedrijf 
hanteerde het op de coöperatieve Rabobankorganisatie geïnspireerde adagium “lokaal, 
tenzij...”. De daarmee gesuggereerde congruentie van organisatie- en ICT-structuur 
deed echter te weinig recht aan de eisen die de informatie- en communicatietechnolo-
gie stelde. 
 Synchronisatie-, distributie- en beheervraagstukken die de architectuur opriep, wa-

ren onvoldoende erkend en passende flexibele en schaalbare oplossingen waren 
niet voldoende onderzocht. Realisatie van de architectuur was feitelijk een onmo-
gelijke zaak door de state-of-the-art op het gebied van pc-applicaties en pc-net-
werken, de netwerkmogelijkheden, de ‘installed base’ van minicomputers en de 
kennis-in-huis hieromtrent. Architectuur schoot dus haar doel voorbij (zie 6.9.2a). 

 De zelfstandigheid van de lokale banken was ook zichtbaar in het aanschaffingsbe-
leid van de lokale banken. Centraal was er een voorkeur voor een bepaald merk 
uitgesproken, maar lokaal kon men voor de PC’s ongeveer elk in Nederland ge-
voerd merk aantreffen. Lokale implementatie van centraal ontwikkelde voorzie-
ningen verliep daardoor niet altijd gemakkelijk. 
Centraal was ook een traject voor kwaliteitsborging ontwikkeld, maar onderdelen 
van de Rabobankorganisatie konden dat straffeloos passeren. Verzekeringsapplica-
ties bijvoorbeeld werden rechtstreeks naar de banken gestuurd en hun juiste wer-
king op de lokaal beschikbare voorzieningen was dus niet gegarandeerd. 

De centrale organisatie die architectuur, applicaties en lokale platformen ontwikkelde 
en in beheerondersteuning moest voorzien, had te kampen met niet-realistische denk-



 
 
– 228 – 
 
 

beelden, nog onvoldragen technische (client-server)concepten en logistieke complexi-
teit, en daarbij deed de lage standaardisatiegraad zich voelen. De nog op te bouwen 
professionaliteit op het gebied van programmaontwikkeling, -distributie en -beheer 
voor gespreide PC-netwerken kwam daar als onzekere kwaliteitsbepalende factor bij. 
 

6.9.3 VERANDERING? 

Noch de (bancaire) organisatie noch de verantwoordelijken voor de informatievoor-
ziening zijn in staat gebleken de informatiehuishouding van de lokale banken tijdig en 
in voldoende mate aan te passen aan de eisen die eraan werden gesteld door de ge-
bruikers en hun leidinggevenden. Kort gezegd: er was wel overeenstemming over de 
vraagstukken, maar niet over de oplossingen, laat staan over de te volgen route. 
[1] De gevalstudie geeft aan dat de strategie aan vernieuwing toe was. Mede op grond 
van centraal geëntameerd extern onderzoek kwam een sterkte-zwakteanalyse tot stand 
die duidelijk maakte dat de bakens moesten worden verzet. Er werd een nieuwe stra-
tegie geformuleerd die veel waardering oogstte en breed werd gedragen. Veel aandacht 
ging uit naar de rol van informatie- en communicatietechnologie: men zag ICT als een 
reële mogelijkheid om de dienstverlening lokaal te verbeteren, de commerciële flexibi-
liteit te verbeteren én de kosten te beheersen. Hierdoor werd niet alleen steun van lo-
kale directies verkregen, maar van marketingmensen en van commercieel verantwoor-
delijken, die voor hun wensen aandacht hadden gekregen. 

[2] Het informatiebeleid diende vanwege die nieuwe strategie en van zwaarwegende, al 
bestaande bezwaren te worden bijgesteld. De architectuur moest ‘op de schop’ en de 
nieuw geformuleerde architectuur kwam tot stand door bepalende inbreng van be-
stuurders en managers van verschillende lokale banken. Daardoor lag het focus op 
verkoopbevordering en klantinformatie, met complexiteitsreductie als randvoor-
waarde en werd een hogere graad van standaardisatie geaccepteerd. De samenwerking 
was het begin van het herstel van het onderlinge vertrouwen.  
 CONCLUSIE: het topmanagement van de bank stond achter de vernieuwing van 

de informatievoorziening. Zowel de lokale als de centrale commercie zag zijn wen-
sen gehonoreerd, de lokale directies vertrouwden de nieuwe ideeën en accepteer-
den tijdelijk kostenverhogingen. Ook de ICT-gemeenschap zag een uitweg voor de 
toegenomen complexiteit en de afgenomen flexibiliteit. Hiermee zijn tevens de 
voorwaarden voor verandering genoemd: bestuurders, business- én ICT-mensen 
zagen de noodzaak van verandering en werkten samen om die verandering daad-
werkelijk vorm te geven. 
  

1– KERNVOORZIENINGEN 

In de gevalstudie is een uitgebreid overzicht van de ontwikkelde projectenkalender 
gegeven. De vereiste herstructurering – zo laat de gevalstudie zien – kón niet geleide-
lijk gerealiseerd worden vanwege de verstikkende complexiteit van alle tussenstappen. 
De belangrijkste pijlers van de nieuwe architectuur dienden dus als eerste te worden 
aangebracht. Dat waren infrastructurele pijlers. Van de drie onderscheiden vormen 
van infrastructurele voorzieningen ging het vooral om de kernvoorziening Klanten-
informatie (zie §6.5.2.) die gerealiseerd is en dat is niet verwonderlijk. Kernvoorzienin-
gen zijn het meest begrijpelijk als structurele verbetering, zijn het meest merkbaar in 
de dienstverlening en hebben ook een duidelijke multiplier-werking. Bovendien krij-
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gen alle drie partijen zichtbaar voordeel, hetgeen de bij herstructurering vereiste meer-
jarensteun ten goede komt. 

CONCLUSIE: de verandering in de informatievoorziening bestond vooral uit het 
realiseren van een nieuwe infrastructurele kernvoorziening, die de herstructurering 
zichtbaar gestalte gaf en daarmee het draagvlak voor verandering versterkte. 

De kernvoorziening Klanteninformatie was daarom zo belangrijk, omdat zij de eerste 
implementatie van een andere client-serverarchitectuur zou worden en bovendien de 
complexiteit van de duale gegevenshuishouding doorbrak. Zowel centrale als lokale 
klantinformatie zou in één gegevensverzameling centraal worden opgeslagen en 
‘browser-based’ worden ontsloten. Er werd dus een nieuwe, synchronisatieloze route 
voor vastlegging en onttrekking van gegevens gerealiseerd waardoor ook de relatie 
met de (bestaande) productsystemen zou wijzigen.  

CONCLUSIE: de in functioneel opzicht wenselijke vernieuwing introduceerde in de 
informatiehuishouding tevens een nieuwe, duidelijk minder complexe structuur die 
eveneens wenselijk was. 

 
2– COLLECTIEVE VOORZIENINGEN 
Het nut van collectieve voorzieningen was in het circuit van lokale banken natuurlijk 
al eerder gebleken, bijvoorbeeld bij de netwerkvoorzieningen, de introductie van de 
geldautomaten (‘flappentappers’) en de invoering van lokale minicomputers met hun 
balie- en back-office-functies. Maar het terugdringen van de bonte verscheidenheid 
aan PC’s, gevolg van lokale zelfstandigheid, lokale commerciële belangen en expe-
rimenten van individuele ICT-ers, was in bestuurlijk opzicht een lastige zaak.  
 Uiteindelijk is het wijzigen van de eigendomsverhoudingen de sleutel tot standaar-
diseren gebleken: PC’s werden voor een vast maandbedrag aan banken ter beschikking 
gesteld, waardoor lokaal geen investeringen meer nodig waren en centraal betere ser-
vicegaranties konden worden afgegeven. Hier speelt natuurlijk mee dat in de loop der 
tijd de PC-markt allengs volwassener was geworden en meer producten voor beheer 
en beheer-op-afstand beschikbaar kwamen, waardoor het nut van ‘eigen’ beheerders 
afnam en nieuwe rationalisaties in de ICT-organisatie in beeld kwamen.  
 Het gaat hier niet om de directe gevolgen van de nieuwe strategie noch van het 
nieuwe ICT-beleid, maar om de gemeenschappelijke aandacht voor de informatievoor-
ziening en de ‘listening mode’ die over de ICT-gemeenschap vaardig was geworden. 
Daardoor was het acceptabeler om collectieve voorzieningen te organiseren ten koste 
van lokale ‘vrijheid’.  

CONCLUSIE: het realiseren van nieuwe infrastructurele collectieve voorzieningen 
kon ter hand worden genomen door de beschikbaarheid van nieuwe producten en 
de grotere acceptatie van organisatiebrede maatregelen op ICT-gebied. 
 

3– CONDITIONELE VOORZIENINGEN 
Conditionele voorzieningen op het gebied van programmaontwikkeling zijn niet over-
wogen, althans niet in het kader van het nieuwe ICT-beleid. Wel kan de netwerkbreed 
te ontwikkelen voorziening voor Autorisatie en Beveiliging genoemd worden. Waar-
schijnlijk omdat de commerciële en beheertechnische voordelen onvoldoende werden 
onderkend, leek het om een ‘typisch ICT-project’ te gaan en was de prioriteit (en de 
vereiste budgettering) niet toereikend. De eerder genoemde kernvoorziening Klan-
teninformatie scoort eveneens in de rubriek Conditionele voorzieningen, omdat mét 
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het centraal concentreren van de informatie over klanten en de standaardisatie van de 
relaties met productsystemen de complexiteit bij vernieuwing daarvan niet toeneemt. 

CONCLUSIE: het realiseren van nieuwe infrastructurele conditionele voorzienin-
gen is bijproduct van andere vernieuwingsmaatregelen geweest. 

 
6.9.4 EEN ONONTKOOMBARE AANPAK 

De gevalstudie toont aan dat herstructurering van de informatiehuishouding nodig is 
geweest om het op de nieuwe business-strategie gestoelde informatiebeleid te kunnen 
realiseren. Van de twee herstructureringsroutes was de geleidelijke weg, per applicatie-
vernieuwing af te leggen, in feite niet begaanbaar: planning van die route was ingewik-
keld, zoniet onmogelijk, omdat allerlei (tijdelijke) tussenstadia zouden moeten worden 
onderkend en verstoringen beslist domino-effecten zouden veroorzaken. Dat ‘alterna-
tief’ is daarom een onplanbaar en onbegaanbaar veranderingstraject, omdat het hon-
derden applicaties en tientallen technische onderdelen zou raken en een andere wijze 
van ontwerpen, bouwen, beheren en distribueren inhoudt. Bovendien kan dat gecom-
pliceerde traject niet voldoende worden overzien terwijl gedetailleerde planning juist 
vereist is om de noodzakelijke herstructurering te kunnen garanderen!  
 Door die afwegingen lag het voor de hand eerst de belangrijkste pijlers van het 
nieuwe informatiebeleid te realiseren en daarna die pijlers als vernieuwingsspil te be-
handelen en van hun multiplier-werking te profiteren.  
 Er is dan ook gekozen voor die projecten die algemeen bruikbare resultaten zou-
den opleveren en daardoor een multiplier-effect konden bewerkstelligen. Dergelijke 
voorzieningen bleken de spil van de vereiste veranderingen te zijn en werkten kenne-
lijk als katalysator. Maar zonder de breed gevoelde ‘sense-of-urgency’ en zonder de 
aandacht van het topmanagement van de Rabobank was er waarschijnlijk geen ver-
nieuwingsprogramma geweest.  
 Zwart-wit gesteld: de keuze om eerst structurele aanpassingen door te voeren en 
daarna pas functionele, in plaats van nieuwe applicaties en nieuwe structurele voor-
zieningen tegelijk te ontwikkelen, heeft goed uitgepakt. Complexiteit kon worden be-
heerst en teruggedrongen, vernieuwingen konden helder worden aanbesteed en uitge-
voerd, en het vernieuwingsprogramma behield focus en bleef overzichtelijk. 

CONCLUSIE: de infrastructurele aanpak is gebleken óók een veranderingsaanpak 
te zijn. De (nieuwe) onderdelen – componenten en standaarden – van de informa-
tie-infrastructuur functioneerden als een glijvlak voor volgende veranderingen en 
vernieuwingen.  

 
WELKE KERNVOORZIENING(EN)? 

Nieuwe infrastructurele voorzieningen, waar bestaande en nieuwe functionaliteiten 
van afhankelijk zijn, kúnnen een voorbode van inflexibiliteit zijn! De keuze van die 
voorzieningen en de algemeenheid van hun eigenschappen zijn dus van belang.  

CONCLUSIE: zoals de gevalstudie laat zien, loopt de beste vernieuwingsbenadering 
via een kernvoorziening, die door de ‘business’ wordt begrepen en geaccepteerd en 
tevens voor de ICT-mensen voldoende ‘extra’ heeft. (In het geval van de Klanten-
informatie bestond dat ‘extra’ uit standaardiserende werking en de nieuwe client-
servervariant.) 
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6.9.5 GENERALISEERBAARHEID – HOE ALGEMEEN IS DE CASUS? 
  EEN BIJZONDER GEVAL? 
De vraag of dit Rabobankresultaat – de informatie-infrastructuur is de spil van de 
verandering – te generaliseren is, is al eerder in algemene zin aan de orde gesteld. In 
§3.7.5 wordt, op basis van literatuuronderzoek, een aantal bezwaren tegen gevalstudies 
geformuleerd en wordt met name de enkelvoudige gevalstudie besproken. Het be-
zwaar tegen één enkele casus tracht men wel weg te nemen door verschillende geval-
len op te voeren. Maar dan wordt de essentie van Markus’ aanpak gemist. Het gaat er 
in kwalitatieve research immers niet om zich alsnog op de statistiek te beroepen, maar 
om nieuwe inzichten te verwerven.  
De Rabobankcasus is uniek en niet herhaalbaar. Dat zou, volgens Lee4, een serieus be-
zwaar kunnen zijn, die daar overigens aan toevoegt dat “... the MIS case study by Markus 
still succeeds in crafting a theory ... that conforms to the requirements of falsifiability, logical 
consistency, predictive power exceeding that of competing theories, and survival of the empi-
rical tests aimed at falsifying it.” Dit blijkt uit het drietal elkaar uitsluitende verklaringen 
die Markus geeft. Twee daarvan worden verworpen als onvoldoende5, de derde houdt 
stand.  
 Flyvbjerg komt, mede op grond van enkele voorbeelden die zelfs teruggrijpen naar 
Aristoteles, Newton, Einstein en Bohr6, eveneens tot de conclusie dat op de ‘Markus-
manier’ gegeneraliseerd kan worden en hij formuleert dat als volgt: “One can often gen-
eralize on the basis of a single case, and the case study may be central to scientific develop-
ment via generalization as supplement or alternative to other methods.” Hij besluit met de 
opmerking: “But formal generalization is overvalued as a source of scientific development, 
whereas “the force of example” is underestimated.” 

In verschillende dissertaties7 worden de conclusies gebaseerd op meer dan één geval-
studie, overigens zonder de keuze voor aard en aantal van de onderzochte gevallen te 
verklaren. Een statistische uitleg kan natuurlijk niet gegeven worden, gezien de grote 
hoeveelheid invloedsfactoren en hun onderlinge afhankelijkheid tegenover het 
beperkte aantal gevallen. Waarschijnlijk is de verklaring dat men zich stilzwijgend 
baseert op de werking van wat Flyvbjerg “force of example” heeft genoemd. 
 

6.9.6 CONCLUSIES 
In navolging van Markus8: de Rabobankgevalstudie laat zien (§6.9.2) dat noch de orga-
nisatiecontext noch de informatievoorzieningcontext op zichzelf voldoende slaagfac-
toren in zich dragen om tot een verandering te komen die het op de nieuwe strategie 
gestoelde informatiebeleid recht doet en tot ontwikkeling brengt. Het is juist de com-
binatie van beide en de interactie tussen beide die de gang van zaken kunnen verkla-
ren. (Het is dus niet de casus zelf maar de verklaring die de bijdrage vormt.) 
 In het kort de belangrijkste conclusies: 
 Ingrijpende koerswijzigingen hebben in informatie-intensieve organisaties altijd in-

vloed op de informatiehuishouding. Die koerswijzigingen vergen steun van de be-
langrijkste stakeholders en daar horen in ieder geval de leiding, de commercieel be-
trokkenen én de ICT-gemeenschap bij. 

 Van de drie (in §6.7.4 onderscheiden) categorieën van informatie-infrastructurele 
onderdelen dragen bij ingrijpende koerswijzigingen nieuwe kernvoorzieningen het 
meeste bij aan de vereiste vernieuwing. Mits in samenspraak geformuleerd en goed 
gecommuniceerd, gaan hierbij begrip en steun van bestuurders en gebruikers het 
beste met de herstructureringsboodschap van ICT-mensen samen. 
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 Puur ICT-gedreven vernieuwingsprojecten hebben ook bij ingrijpende koerswijzi-
gingen weinig kans van slagen. Het realiseren van nieuwe infrastructurele conditi-
onele voorzieningen dient bijproduct van andere vernieuwingsmaatregelen te zijn. 

 De informatie-infrastructuur, met name de kernvoorzieningen en de collectieve 
voorzieningen, vormt een goede spil als structurele veranderingen vereist zijn. 

 
6.9.7 ONDERZOEKSVRAGEN – BALANS 

De probleemstellende Interpolis-casus (in 
§3.4) liet al zien dat de informatie-infra-
structuur (een concept dat overigens pas 
later van kracht zou blijken te zijn) daar 
stapsgewijs tot stand is gekomen, waarbij 
de functionele en de structurele verbete-
ringen in de informatiehuishouding hand-
in-hand gingen. Dat komt ook duidelijk in 
de gevalstudie van het retailbedrijf van 
Rabobank Nederland naar voren.  
 De conclusie moet zijn dat een infor-
matie-infrastructuur nooit ‘af’ is en dat de 
ontwikkeling ervan stapsgewijs, in projec-
ten, tot stand komt. Die projecten zullen 
overigens onderdeel zijn van een grof ge-
schetst toekomstbeeld, van een architec-
tuur-van-de-toekomst, waarin organisatie-
streven en ondersteuningsambities weer-
spiegeld zijn. Er is dus van masterplanning 
geen sprake, wel van applicatieve en tech-
nische schetsen waarvoor in de ‘business-
drivers’ de rechtvaardiging gevonden is. 
Daar moet bij worden opgemerkt dat in 
(informatie-intensieve) organisaties struc-
tuurverbeterende projecten alleen dan 
worden ondernomen als van duidelijke organisatiebelangen sprake is. Kernvoor-
zieningen en collectieve voorzieningen hebben daarom de voorkeur. 
 

Q1 Bestaat er een algemeen model van de 
informatiehuishouding dat (in)flexibiliteit 
verklaart?  

Q2 Kan flexibiliteit worden gerealiseerd zon-
der 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 informatievoorzie-
ning? 

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

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

tekstbox 6.7.5a:  onderzoeksvragen en  
  hoofdstuk 6FLEX 
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6ONT DE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR – 
DE TOEKOMST DICHTERBIJ 

Dit deel van hoofdstuk 6 behandelt het ontstaan, het ontwerp en de ont-
wikkeling van de informatie-infrastructuur. Er worden verschillende moge-
lijkheden verkend om de informatie-infrastructuur zó vorm te geven dat de 
faciliterende eigenschappen aansluiten bij de ontwikkeling van de organisa-
tie. De vraag is hoe informatie-infrastructuren kunnen ontstaan en of die 
ontwikkeling op een of andere manier kan worden beïnvloed. Daartoe 
worden met name de mogelijkheden van scenarioplanning bekeken. Aan-
sluiting bij een bekende strategieschool, de ‘resource-based view’, is aanne-

melijk en geeft extra grond aan het infrastructuurbegrip.  
 

6.10 ONTWIKKELEN ZONDER PLAN 
‘Top-down’ informatieplanning op organisatieschaal 
werkt niet – dat is de conclusie van §5.1.2. Applica-
tieportfolio’s en technische landschappen kúnnen niet 
vanuit één overall-plan tot stand komen1. Voor het 
skelet daarvan geldt dus hetzelfde! Dat betekent dat 
een blauwdrukaanpak niet kan werken, maar dat bete-
kent nog niet dat een toekomstvisie zinloos is.  
 De vraag ligt dus voor welke betekenis aan een 
toekomstvisie mag worden toegekend, op welke ma-
nier een dergelijke visie tot stand kan komen en hoe 
die dan gehanteerd zou kunnen worden. Ervan uit-
gaande dat een concreet ontwerp geen zin heeft, kan misschien toch de ontwikkeling 
worden getoetst en enigermate worden gestuurd. Daartoe is ook inzicht nodig in hoe 
de ‘organische groei’ van informatie-infrastructurele onderdelen verloopt en hoe de 
relatie met andere langere termijnontwikkelingen eruit ziet.  

In dit derde deel ‘ONT’ van het infrastructurele drieluik worden enkele antwoorden 
op deze vragen gevonden. Het ontstaan van informatie-infrastructurele onderdelen 
wordt in het kort beschreven. Vormen van ‘voorspellen’ worden besproken en be-
commentarieerd, en er wordt een verband gelegd tussen de strategieschool die com-
petentie- in plaats van concurrentiegericht is en de informatie-infrastructuur.  

 
6.11 ONTSTAAN, ONTWERP EN ONTWIKKELING VAN INFRASTRUCTUUR  

VRAAGSTELLING 

Organisaties hebben feitelijk altijd ICT-voorzieningen die als (delen van een) informa-
tie-infrastructuur te karakteriseren zijn. De discussie over ‘vaste waarden’ (in §§4.1.5 
en 4.1.6) heeft dat duidelijk gemaakt. Daaruit volgt dat infrastructurele voorzieningen 
het resultaat kunnen zijn van een ontwikkelingsgang waarin min of meer geleidelijk al-
lerlei kristallisaties hebben plaatsgevonden. Parallellen in de niet-digitale wereld verwij-
zen eveneens naar een, soms langdurige, ontwikkeling. 

Maar dat is slechts een deel van de werkelijkheid. Uit het omvangrijke literatuurover-
zicht in hoofdstuk 3 kan gedestilleerd worden dat veel (onderdelen van) informatie-in-
frastructuren ook het resultaat zijn van ontwerp en bouw. De vraag is daarbij hoe dan 
de ‘requirements’ tot stand zijn gekomen. Immers, meestal geldt dat ‘resultaten uit het 
verleden geen garantie bieden voor de toekomst’ (hoewel daar wel anders over ge-
dacht wordt2...). Ofwel, preciezer, hoe is dan eertijds de beoordeling geweest van de 
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infrastructuurcandidaten die in de toekomst van pas zouden kunnen komen? En, naar 
de tegenwoordige tijd, hoe kunnen de infrastructurele onderdelen worden gevonden 
en gedefinieerd om in de toekomst over de best denkbare basiseigenschappen van de 
informatievoorziening te kunnen beschikken – met andere woorden: kan de infor-
matie-infrastructuur worden ontworpen? 
 

6.11.1 ONTWIKKELING EN ONTSTAAN 

Hieronder wordt in het kort verduidelijkt wat in essentie al is 
weergegeven in §4.1.6: hoe ontstaan informatie-infrastructurele 
onderdelen. Daarbij is de vraag of het om toevallige dan wel doel-
bewuste ontwikkelingen gaat. Uit de gehouden interviews (zie 
§6.2.1) mag blijken dat, áls er al van bewust gestuurde ontwikke-
lingen sprake is, het veelal gaat om ‘meebewegen’ en om het trek-
ken van de consequenties van belangrijke, eerder al op business-gronden gemaakte 
keuzes. In Vertikale verbindingen (§6.6.1) en Horizontale verbindingen (§6.6.2) is dui-
delijk gemaakt dat daarbij verschillende invalshoeken – bijvoorbeeld: optuigen van een 
effectief primair proces, inrichten van een niet-complexe applicatieportfolio – een rol 
kunnen spelen. Dat leidt, zoals §6.9.3 is betoogd, in de onderkende ‘infrastructurele 
ruimte’ (fig. 6.11.1a) ook tot verschillende typen infrastructurele onderdelen.  
 Een korte opsomming volgt hieronder. 
 
SPILFUNCTIES 

De Interpoliscasus (§§3.4.1 en 3.4.2) heeft laten zien dat bepaalde spilfuncties in de 
bedrijfsactiviteiten van de primaire en de ondersteunende ketens werden gefixeerd, zo 
niet gestandaardiseerd, waardoor differentiatie mogelijk werd zonder complexiteitsex-
plosie. Duncan bevestigt dit3. De Rabocasus (§6.6) heeft duidelijk gemaakt dat die 
spilfuncties, mede door hun business-komaf, een draaipunt voor verandering kunnen 
zijn. Langs deze lijn is ook de categorie kernvoorzieningen gevonden. 
 
STAPELEN 

Een andere ontwikkeling wordt door stapeling van functies veroorzaakt (zie hiervoor 
ook §4.1.6). Een voorbeeld kan dit verduidelijken.  
 De desktop-uitrusting wordt gebruikt voor ‘personal computing’. De om doelma-
tigheidsredenen in een netwerk georganiseerde ‘sharing’ van voorzieningen heeft tot 
gevolg dat nieuwe gebruiksfuncties ter beschikking komen en nieuwe beheersfuncties 
geïmplementeerd kunnen worden. Door die nieuwe mogelijkheden worden de basis-
voorzieningen bestendigd – ze krijgen immers een funderingsfunctie voor de nieuwe 
toepassingen waar (eveneens) prestatieeisen aan worden gesteld.  
 Op deze manier ontstaan collectieve voorzieningen, die steeds meer onderwerp 
van interne standaardisatie worden door de stapeling van onderling afhankelijke, zo-
wel applicatieve als technische, onderdelen van de informatiehuishouding. Hierdoor 
wordt de informatie-infrastructuur rijker4 en wordt het een doorgaand proces.  
 
SATELLIETEN 

Programmapakketten vereisen een aantal basisvoorzieningen (zie §§4.1.6 en 6.3.2). Ze 
bepalen veelal het platform en de platforminrichting voor het eigen functioneren en 
stellen ook eisen aan de desktop-inrichting voor het gebruik. Die eisen beslaan soms 
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een breed applicatief spectrum, van satellietfunctionaliteit voor invoer van transacties 
en grafische weergave van resultaten tot en met rapportagehulpmiddelen voor 
managementinformatie. Koppelvlakken, uitwisselingsformaten en satellietapplicaties 
kunnen zo tot de conditionele en collectieve infrastructurele voorzieningen behoren.  
 
SCHAAL 

In de informatievoorziening kunnen veel schaalgrootte-effecten een rol spelen (zie 
§4.1.6). Ze kunnen niet alleen tot extra stapeling leiden (zoals in de alinea’s hierboven 
al blijkt) maar ook tot toegesneden conditionele voorzieningen, bijvoorbeeld als van 
omvangrijke systeemontwikkeling sprake is of niet-gemiddelde ‘ilities’ worden geëist.  
 

6.11.2 VOORUITZIEN EN VOORSPELLEN (OM TE KUNNEN RICHTEN EN STUREN) 

Er zijn veel aforismen over toekomstvoorspellingen5. Curieus is het in 1647 gepubli-
ceerde werk van Gracián: ‘Oráculo manual y arte de prudencia’, waarin praktische 
leefregels worden gegeven6. Regel #151 luidt:  
“... De beste manier de toekomst te voorzien is op gezette tijden erbij stil te staan. Voor voor-

uitziende mensen bestaat geen toeval en wie zich goed heeft voorbereid, komt niet in moei-
lijkheden. Nadenken moet men niet uitstellen tot men in de knel zit, men moet het vooraf 
doen. Rijp beraad voorkomt het ergste. ... Sommigen handelen eerst en denken daarna, 
wat betekent dat zij meer bedacht zijn op het goedpraten van hun daden dan op de gevol-
gen daarvan. ... Nadenken en vooruitzien verschaffen u het middel het leven vooruit te zijn.” 

Traditionele vormen van voorspellen, zoals impact-analyses van trends, zijn gebaseerd 
op extrapolaties van historische gegevens. Deze vorm van vooruitzien voldoet meestal 
niet7 omdat de effecten van nog niet eerder voorgekomen gebeurtenissen niet verdis-
conteerd worden. Er was bijvoorbeeld na de tweede wereldoorlog geen redelijk op ex-
trapolaties gebaseerd antwoord te geven op de vraag welke wapensystemen ontwik-
keld zouden moeten worden. De lange ontwikkeltijd, het onzekere productresultaat, 
de politieke onzekerheid, de daardoor onbekende omstandigheden waarbij de wapens 
zouden moeten worden ingezet én de onzekere effectiviteit gezien de onbekende ont-
wikkelingen in andere landen maakten het moeilijk die vraag te beantwoorden.  
 
DELPHI 

Voor dit type vraagstellin-
gen is de zogenoemde Del-
phi-methode8,9,10 ontwikkeld 
(zie 6.11.2a).  
Daarmee konden, door ge-
wetensvol en systematisch 
expert-opinies te hanteren, 
vragen worden beantwoord die (nog) buiten het kennisgebied van experts lagen maar 
waarover die experts een mening konden hebben omdat zij op het onderhavige terrein 
de trends kenden en min of meer toonaangevend waren (fig. 6.11.2b) .  
 De Delphi-methode vereist focus; zonder dat zijn er immers geen criteria om ‘ex-
perts’ te vinden. Maar dat is tevens een nadeel omdat juist die focus ertoe leidt dat 
veel externe factoren, hoe onzeker ook, buiten beschouwing blijven. Inzoomen op 
een bepaalde vraagstelling teneinde tot besluitvorming te komen bewerkstelligt juist 
dat externe factoren die van invloed zouden kunnen zijn níet in de beschouwingen 
worden betrokken.  
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DELPHI-BRUIKBAARHEID 

Het zal met de Delphi-methode dus maar moeilijk 
lukken om trendverschuivingen en -verstoringen in 
beeld te krijgen. In een complexe situatie, met allerlei 
actoren die zich betrekkelijk onvoorspelbaar ontwik-
kelen en op niet-triviale wijze samenhangen, kan met 
Delphi hooguit van enkele welomlijnde ontwikkelin-
gen een beperkt toekomstbeeld worden verkregen.  
Wat nauwelijks kan worden bereikt: een toekomst-
schets verkrijgen die nieuwe trends en ontwikkelingen 
opspoort en concretiseert, en ontwikkelbeslissingen 
kan ondersteunen.  
 
SCENARIO’S11 

In 1988 stond in HBR een (bondig) arti-
kel12 over het al dan niet overleven van 
bedrijven, over bedrijven die de kunst 
van het overleven verstonden en over de 
eigenschappen die bij die overlevings-
kunst van pas kwamen (fig. 6.11.2c). 
Jonge bedrijven verdwijnen soms snel 
terwijl oudere bedrijven wonderwel 
voortbestaan. Het vermogen om ade-
quaat op veranderde omstandigheden te reageren is gebleken een bepalende eigen-
schap te zijn.  
 We weten13 nu dat de flexibiliteit die daarvoor nodig is niet te koop is en maar be-
perkt te organiseren, want ‘flexibiliteit moet je leren’. Vandaar de titel van De Geus’ 
artikel ‘Planning as Learning’. Shell maakte, mede gesterkt door het inzicht dat ‘erva-
ren’ effectiever is dan ‘les krijgen’, al langer gebruik van scenario’s om dat leren te sti-
muleren14 en het management beter op onzekere tijden voor te bereiden.  

Het begrip scenario kent verschillende 
betekenissen, onder andere schema van 
opeenvolgende scènes van een toneel-
stuk of filmdraaiboek. De betekenis die 
in software engineering (SE) aan het be-
grip scenario gegeven wordt komt daar 
dichtbij: men bedoelt in SE met scenario 
een gedetailleerd schema van de (veron-
derstelde) gebruikersinteractie15; de term 
‘story board’ wordt hiervoor eveneens 
gebruikt. In het kader van deze pa-
ragraaf wordt de betekenis verondersteld die gangbaar is in strategische verkenningen. 
Een scenario’s is “... een beschrijving van één van de verschillende mogelijke toekomstige 
omgevingen waarin een onderneming, organisatie, groep of individu terecht zou kunnen ko-
men.” En “Scenario’s worden bedacht om alternatieve denkbare omgevingsontwikkelingen 
nader te verkennen.” 16 



 
 
– 238 – 
 
 

 Het werken met scenario’s bestrijkt een breed terrein17 waarin zowel de in acht ge-
nomen horizon als de reikwijdte sterk kunnen variëren (zie tabel 6.11.2d). Over de 
maat voor de beschouwingshorizon – welke toekomsttermijn wordt er in acht geno-
men – bestaat bijvoorbeeld geen consensus18 en in veel studies ontbreekt ook de argu-
mentatie voor de gekozen horizon, àls die al wordt geëxpliciteerd. De onderwerpen 
zijn velerlei en daarmee ook de scenario-omvang in termen van reikwijdte. 
 Er zijn supranationale studies, zoals die over Europa19 van het Centraal Planbu-

reau, waarin onzekerheden omtrent internationale samenwerking en de nationale 
instituties tot vier verschillende scenario’s aanleiding geven. In die studie wordt het 
tijdsbestek niet nader benoemd. Een ander, ouder voorbeeld20 geeft wel een tijds-
bestek: het schetst (in 1990) de wereld in 2005 in drie scenario’s: New Empires, 
Market World en Change without Progress.  

 Veel scenariostudies hebben een nationale of regionale oriëntatie. Een bekend sce-
nario, in ’98 uitgebracht, beschrijft Japan’s toekomst21 vanuit 2020. Voorbeeld van 
een regionale oriëntatie, waarvoor diverse groepen uit verschillende landen sa-
menwerkten, zijn de Waddenzee-scenario’s, die uiteindelijk tot aanbevelingen voor 
de kustbescherming van de Wadden hebben geleid22.  

 Op organisatie- of ondernemingsniveau zijn scenario’s ook in zwang, veelal als on-
derdeel van strategische verkenningen23. Op organisatieniveau, waar de actieradius 
van een scenario welomlijnd is, is ook aannemelijk gemaakt dat scenarioplanning 
de organisatieresultaten positief beïnvloedt24. 

De korte (en schetsmatige) tour d’horizon hierboven illustreert dat met de verschil-
lende tijdslijnen en beschouwingsgebie-
den scenarioplanning blijkbaar in veel 
verschillende situaties kan worden toe-
gepast – het is een algemene werkwijze 
om zich op de toekomst voor te berei-
den. Daar schuilt het gevaar in dat de 
vruchten van scenarioplanning worden 
overschat en de vereiste kwaliteit op de 
achtergrond raakt.  
Scenarioplanning is een tijdrovende me-
thode25, het CPB-scenario  is daar een 
voorbeeld van (6.11.2e). Toch vindt sce-
narioplanning in ondernemingen vaak 
toepassing26. Afgezien van de wenselijk-
heid een ondernemingsscenario te toet-
sen aan andere beschikbare scenario’s, 
met een ruimer focus en (wellicht) ook 
een verdere horizon, moet een aantal 
kwaliteitsfactoren in acht worden genomen27: 
 relevant voor top-management, 
 intern consistent, 
 geen ‘variaties op een thema’, maar uitwerking van verschillende toekomsten,  
 bestendige, weinig tijdgebonden dimensies en niet-vergankelijke uitwerkingen.  
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SCENARIO’S VOOR INFRASTRUCTUUR? 

Toepassing van de scenariomethode bij de planning van de informatievoorziening is 
al langer geleden (in 1993) voorgesteld28. Het ligt ook enigermate voor de hand. Ont-
wikkeling van de informatievoorziening kost veel tijd en geld, bijstellen van de doelen 
tijdens die ontwikkeling valt vaak niet mee en de nadelen van een inadequate voorzie-
ning kunnen nauwelijks worden overschat. Bovendien is bestendigheid wenselijk uit 
oogpunt van continuïteit en omwille van het mijden van complexiteit29: “...complexity 
is tightly linked to the notion of unpredictability of future states and actions.” 
 Voor ontwikkeling van toekomstbestendige architecturen – architecturen die lang 
mee moeten gaan – wordt incidenteel scenarioplanning ingezet. Twee meldingen uit 
de literatuur hierover. 
 De zoektocht naar de gewenste voorzieningen voor een catheterisatie-laboratori-

um30,31 werd ondersteund door een viertal gedetailleerd uitgewerkte en met cijfer-
werk onderbouwde strategische scenario’s voor cardiologie. Leitmotiv was het on-
derzoek naar de toekomst van de gezondheidszorg waarbij verschillende demogra-
fische ontwikkelingen werden onderkend en de markten voor diverse uitrustings-
vormen (en prijsniveaus) van catheterisatie-apparatuur werden beoordeeld. Aldus 
kon gefundeerder voor apparatuurfunctionaliteit en -prijs worden gekozen. 
 Het architectuuraspect betreft hier het niveau van de ‘zorg’, de wijze van car-
diologie bedrijven en de mate van apparatuurondersteuning.  

 Op ondernemingsniveau kunnen scenario’s helpen bij de gedachtevorming rond 
enterprise-architecturen32,33 voor “de wat verdere toekomst”, bijvoorbeeld om ver-
strekkende technologie- en platformbeslissingen gefundeerder te kunnen nemen of 
om portfolioinrichtingskeuzes beter te kunnen justificeren. De aanname daarbij is 
dat de voorzieningen die in verschillende toekomsten voorkomen ook bestendiger 
zullen zijn.  

Van het ontwikkelen van toekomstbestendige informatie-infrastructuren met behulp 
van scenarioplanning zijn geen voorbeelden bekend. De argumenten die de auteurs 
Römgens en Uittenbogaard hanteren34 snijden hout op enterprise-niveau. Op dát ni-
veau moeten ook de argumenten voor kernvoorzieningen en collectieve voorzienin-
gen (‘common systems’) overtuigen.  
  
INFORMATIE-INFRASTRUCTUURONTWERP IN DE 
PRAKTIJK – VOORBEELD UIT DE GEVALSTUDIE 
Eén van de implementatieprojecten van het nieuwe 
informatiebeleid, besproken in §6.9.1, betrof de im-
plementatie van netwerkbrede autorisatie en de bevei-
liging. Directe aanleiding voor dit project was de ver-
plichting de netwerkvoorzieningen veilig te kunnen 
ge-bruiken, maar ook speelde mee de commerciële 
slagkracht te vergroten en aan te wakkeren. Er zijn 
natuurlijk tal van mogelijke implementaties onderzocht. In samenspraak met 
commercieel verantwoordelijken is geconcludeerd dat vergroten van de commerciële 
slagkracht zonder noemenswaardige kostentoename (een belangrijke voorwaarde) 
gerealiseerd zou kunnen worden als derden – bijvoorbeeld: agenten, bemiddelaars of 
zakenrelaties – geautoriseerd konden worden verkoopondersteunende Rabobank-
systemen te gebruiken. Die ‘derden’ zouden dan als partner35 kunnen optreden (zie 
fig. 6.11.2f).  
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 Als autorisatie geen lokatie- of applicatiegebonden functie is maar een netwerk-
functie, kunnen alle voorzieningen voor commerciële ondersteuning breder worden 
ingezet en eenvoudiger worden beheerd. Hierdoor kan ruimere on-line ontsluiting ge-
implementeerd worden en zullen de commerciële activiteiten kunnen toenemen. Te-
rugblikkend, gaat het hier om een infrastructurele, voorwaardenscheppende voorzie-
ning die commerciële expansie kán helpen. Er is natuurlijk méér nodig om de schaal 
waarop commerciële activiteiten kunnen plaatsvinden daadwerkelijk te vergroten maar 
ICT-beperkingen kunnen blijkbaar worden weggenomen door ‘van buiten naar bin-
nen’ te denken, vigerende beperkingen ter discussie te stellen en naar algemene oplos-
singen te streven. De vraag waarom klanten zichzelf geen financiering zouden kunnen 
verschaffen, maakt het onderscheid tussen producteigenschappen, kanaalbeperkingen 
en risico’s duidelijk en helpt ook algemene implementaties te vinden die de flexibiliteit 
dienen.  
CONCLUSIE: Er is géén hard bewijs voor het nut van scenarioplanning bij het 
(her)inrichten van de informatievoorziening als de organisatie haar bakens verzet, 
maar het is enigermate aannemelijk. Het lijkt er op dat scenarioplanning kan hel-
pen kwesties met betrekking tot kernvoorzieningen en collectieve voorzieningen 
zichtbaar te krijgen en verwante implementatievragen te expliciteren. Mogelijke 
ontwikkelingen worden immers in breder perspectief in beschouwing genomen.  
 In de beschrijvingen van de verschillende toekomsten kunnen informatie-infra-
structurele candidaten worden gespot. Als scenarioplanning zichtbaar maakt dat in 
verschillende toekomsten overeenkomstige voorzieningen een rol spelen, wijst dat 
op algemeen inzetbare, dus op infrastructurele kernvoorzieningen en collectieve 
voorzieningen. 

 
6.11.3 ONTWERP VAN EEN INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR? 

Ontwerpen in de zin van ‘een bouwbare blauwdruk maken’ zou voor de informatie-
infrastructuur inhouden dat skelet en fundering van de informatievoorziening kan 
worden bepaald, uitgetekend en gebouwd. Een dergelijke top-down benadering werkt, 
zagen we in §5.1.2, al niet voor de applicatieve en technische portfolio’s, dus ook niet 
voor de structuurbepalende elementen daarin.  
 De in de Interpolis-casus geconstateerde stapsgewijze vernieuwing van het busi-
ness-model en de ICT-ondersteuning daarvan, indiceerde dat een stapsgewijze benade-
ring – een ontwikkelingsaanpak – een succesvolle route kan zijn. De Rabobank-geval-
studie bevestigt dat: op grond van globale, door business-argumenten aangedreven 
overwegingen worden kandidaat-vernieuwingsprojecten gevonden die in uitvoering 
genomen worden. Tijdens die uitvoering beïnvloeden ze elkaar enigermate en hebben 
ze impact op latere projecten, door de groeiende inzichten die de resultaten van de 
procesvernieuwing en -ondersteuning brengen. Belangrijk is de constatering dat de 
vernieuwingsprojecten elk de moeite waard (moeten) zijn en na realisatie zichtbaar 
verbetering brengen en een nieuw vernieuwingsvertrekpunt opleveren – dus: geen 
blauwdruk, geen planningshorizon, geen voorgeprogrammeerde ontwikkelingsgang. 
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6.12 COMPETENTIES EN DE STRATEGISCHE WAARDE 
 VAN DE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

Clemons36 heeft het (mogelijk) strategisch voordeel van de inzet van informatietech-
nologie benaderd vanuit de beschikbaarheid van unieke ‘resources’. Maes37 preciseert 
die ‘resource-based’ benadering en pleit voor een ‘infrastructure-based’ organisatie 
met een informatie-infrastructuur die een afspiegeling is van strategische keuzes. In 
deze paragraaf wordt de relatie tussen de ‘resource based view’ en de hierboven gede-
finieerde informatie-infrastructuur verder uitgediept. 
 

6.12.1 BEDRIJVIGHEID EN BEDRIJFSPRESTATIES 

In ‘the nature of the firm’ 38 (1937) beschrijft Coase de grenzen van de onderneming. 
Buiten het bedrijf wordt productie door prijsbewegingen bepaald, gecoördineerd door 
transacties op de markt. Binnen het bedrijf zijn die transacties geëlimineerd en is de 
gecompliceerde marktstructuur vervangen door een entrepreneur/coördinator die de 
productie bepaalt. Een bedrijf schakelt bij toewijzing van middelen het prijsmecha-
nisme uit en wisselt het marktmechanisme dus in voor planning.  
 Hoewel het aanmatigend is Coase’s klassieke en fundamentele artikel te gebruiken 
om met zevenmijlslaarzen door de vraagstukken van het economisch systeem en het 
prijsmechanisme te snellen, kan toch tenminste geconcludeerd worden dat voor die 
inruil zowel informatie nodig is over de markt en de betreffende transactiekosten als 
over de kosten van de middelen en de planning. Naarmate de eigen mogelijkheden ge-
trouwer in beeld zijn, zullen de beslissingen (en de resultaten daarvan) ook beter zijn. 
Penrose 39,40 voegt daar aan toe dat de inzet van middelen flexibiliteit en veelzijdigheid 
vergt: daar ligt ook de beperking in groei. Zij concludeert dat flexibel management 
met verbeeldingskracht en ambitie voor groei zorgt en dat die groei beperkt wordt 
door de toenemende complexiteit, de scope van activiteiten en de onevenredig grote 
coördinatiekosten. 
 Dat plaatst de rol van management nadrukkelijk op de voorgrond. In het ICT-tijd-
perk wordt die rol mede ingekleurd door de aard van de ondersteuning en de mate 
waarin die op de (uitvoering van) activiteiten van invloed is en ermee versmolten is. 
ICT kan concurrentievoordeel geven door kostenverlagende werking, door het verge-
makkelijken van productdifferentiatie en door alliantieondersteuning41, maar ICT kan 
ook tegendraads werken, een organisatie opsluiten en tot ‘lock-in’ leiden42. Het hangt 
van de ‘managerial skills’ af die bij het organiseren van de informatievoorziening kun-
nen worden ingezet of er van blíjvend concurrentievoordeel sprake is – ICT alléén kan 
dat voordeel niet bewerkstelligen. 

De afhankelijkheid van ICT, in §2.3 omstandig toegelicht, bestaat onder andere daaruit 
dat proces en ondersteuning elkaar wederzijds beïnvloed hebben en onlosmakelijk 
verbonden zijn43. De consequentie daarvan is dat de basisvoorzieningen die daar een 
rol bij spelen, een onmisbare voorziening zijn. Langs díe lijn komt de informatie-
infrastructuur dus in beeld. 
 
‘RESOURCES’  

Het bezit van bedrijfsmiddelen alleen genereert nog geen bijzondere opbrengsten. Het 
gaat, volgens de ‘resource-based’ theorie, om unieke opbrengstbronnen44 die – kort 
gezegd – een combinatie zijn van al dan niet unieke ‘inputs’ en bestaande ‘assets’. Als 
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input beschouwt men bijvoorbeeld organisatiecultuur, management skills, merktrouw 
of klantvertrouwen. Assets zijn bezittingen, goederen, bedrijfsmiddelen. Opbrengsten 
zijn blijvender, persistenter, naarmate er meer van isolerende mechanismen, zoals pa-
tenten en (prohibitieve) overgangskosten bij klanten, sprake is en het meer om be-
drijfsspecifieke vermogens45 gaat. 
 Feitelijk gaat het om verbanden tussen de interne bekwaamheden en de externe si-
tuatie46. Als die verbanden niet tegen redelijke kosten door rivalen verworven kunnen 
worden, genereren ze blijvend betere prestaties47. Moeilijke repliceerbaarheid48 is dus 
mede bepalend voor mogelijkheden tot duurzaam voordeel uit bedrijfspecifieke assets.  
 
‘RESOURCE-BASED VIEW’ (RBV) – ‘CORE COMPETENTCES’ 

De ‘resource-based view’ kan een strategieschool worden genoemd, die bedrijven van 
de middelenkant en niet van de productkant beschouwt49. Onder die middelen – ‘re-
sources’ – wordt alles verstaan dat de sterkte en zwakte van een bedrijf uitmaakt: 
merknamen, kennis-in-huis, personeel, machinerie, procedures, kapitaal, e.d.  
 Er worden drie typen ‘resources’ onderscheiden50:  
 ‘fixed assets’ – resources met vaste lange termijn-capaciteit (gebouw); 
 ‘blueprints’ – resources met onbeperkte capaciteit (merk, reputatie); 
 ‘cultures’ – beperkte korte termijn- maar onbeperkte lange termijncapaciteit (team-

effecten). 
Een bedrijf heeft veel resources, maar slechts enkele zijn kritisch (merk, patenten). 
Het gaat om teameffecten en specifieke assets, die uniek zijn, specifieke waarde heb-
ben en aan het bedrijf gekoppeld zijn. In de denktrant van RBV-adepten wordt de in-
terne kracht van bedrijven gevormd door organisatiefactoren: de formele en informele 
structuur, de systemen voor ‘planning en control’, de medewerkers en hun ‘skills’, en 
door het organisatieklimaat: de factoren die de relatie tussen individu en organisatie 
bepalen. Zowel de organisatiefactoren als het organisatieklimaat verklaren de presta-
ties (‘performance’) van de organisatie51 en verklaren die beter dan de klassieke markt-
benadering omdat andere aspecten zoals klantloyaliteit, machinecapaciteit, productie-
skills en technologische voorsprong in de overwegingen worden betrokken. Anders 
geformuleerd: de concurrentiekracht van een bedrijf is groter naarmate er meer con-
currerende waarde aanwezig is, en dat is het geval als resources waardevoller, zeldza-
mer, lastiger te imiteren en niet te substitueren52 zijn. Afgezet tegen de concurrentie-
analysebenadering, die focust op ‘opportunities’ en ‘threads’, richt de ‘resource-based 
view’ zich op ‘strength’ en ‘weaknesses’53; zó wordt dus het SWOT-vierkant54 gesplitst. 

Het in 1990 verschenen artikel ‘The Core Competences of the Corporation’55 kan ge-
zien worden als de markering van de ‘revival’ van de ‘resource-based view’, waarin 
kerncompetenties of kernkundigheden worden geïntroduceerd als de wortels van con-
currentievoordeel. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen ‘core competences’ en 
‘core capabilities’56 Dan schaart men onder de competenties skills, kennis en know-
how, en onder de ‘capabilities’ het vermogen in de hele keten richting klant, dat door 
de juiste processen en vaardigheden ‘op de weg’ wordt gebracht.  
 Dit brengt ons tot het inzicht dat de RBV focust op bronnen en vermogens van 
bedrijven. Het gaat echter niet om eenvoudig en routinematig te verwerven zaken, 
maar om het resultaat van verschillende leerprocessen57. Dát is ook de reden dat de, 
hiervoor genoemde, unieke resources maar moeilijk te imiteren zijn58 en daardoor 
meer-dan-gemiddeld voordeel kunnen brengen59.  
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6.12.2 ‘RESOURCE-BASED VIEW’ (RBV) EN DE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

ICT op zichzelf is geen unieke resource: platforms en netwerkvoorzieningen zijn be-
trekkelijk gemakkelijk te verwerven en voor programmapakketten geldt hetzelfde. Het 
draait evenwel om de combinatie van ICT en kritische complementaire middelen60: 
ICT en aanvullende personele middelen samen creëren significante prestatieverschil-
len, business-resources bewerkstelligen hetzelfde maar ICT-resources zèlf zijn dus niet 
meer dan een commodity. 
 Het veranderen van strategie is moeilijk, kostbaar, riskant en tijdrovend – het ver-
anderen van structuren en administratieve procedures eveneens. Dat komt omdat be-
drijven lastig te veranderen kernen hebben en één daarvan is de manier waarop tech-
nologie is ingezet61. Daar ligt een aantal oorzaken aan ten grondslag. Genoemd wor-
den: motivatieverlaging door ontmoedigende verander- en cannibalisatiekosten, com-
plexiteit, afdelingsbelangen, routines en bestaand (verdien)vermogen. Dat verwijst na-
tuurlijk naar de inertie van de ‘installed base’, in §3.1.1 al eerder aan bod gekomen.  

De ‘resource-based view’ waardeert de ‘resources’ en ‘capabilities’ van de organisatie. 
Bharadwaj definieert de ‘IT-capability’62 door de drie onderdelen ervan te benoemen: 
1. de bedrijfsspecifieke infrastructuur (‘shared information delivery base’), 
2. de IT-staf (en hun skills), 
3. de met IT verweven ‘intangible assets’ (know-how, cultuur). 
De ‘winnende waarneming’ is dat, hoewel de samenstellende onderdelen misschien 
commodities zijn, de geïntegreerde infrastructurele samenstelling door goede architec-
tuur géén commodity is. Die samenstelling is uniek en organisatiespecifiek, en is be-
stendiger naarmate het om een complexer geheel gaat63. De implicaties daarvan zijn, 
volgens Grant64, dat niet-specifieke en niet-unieke onderdelen van de informatievoor-
ziening niet-strategisch lijken, maar dat tóch kunnen zijn als ze deel van een specifieke 
en waardevolle samenstelling uitmaken – een mooi resultaat, met de RBV bereikt, dat 
rechtstreeks verwijst naar de drie onderscheiden onderdelen van de informatie-infra-
structuur. 
CONCLUSIE: Met de ‘resource-based view’ kan het strategisch belang van (onder-
delen van) de informatie-infrastructuur worden verklaard, met na-me die onderde-
len die organisatiespecifiek zijn. Het zullen vooral de kernvoorzieningen zijn die 
daarvoor in aanmerking komen. 

 
6.12.3 ONDERZOEKSVRAGEN – BALANS 

Op de vraag hoe een informatie-infrastructuur zich ontwikkeld is antwoord gegeven 
in §6.11.1, waar spilfuncties als draaipunt van verandering worden beschreven, waar 
het stapelen van functies uiteen wordt gezet en de vorming van satellieten wordt 
geschetst door de voorschrijvende voorwaarden van bepalende programmapakketten. 
Daarnaast worden schaaleffecten beschreven als mede-aanjagers van informatie-infra-
structuurontwikkeling.  
 De wijze waarop de ontwikkeling van een informatie-infrastructuur gestalte kan 
krijgen als het resultaat van sturende activiteiten, is eveneens beantwoord, en wel in 
§6.11.3. Daarmee is het restant van onderzoeksvraag Q4 beantwoord; dit is in tekst-
box 6.13a weergegeven. 

De bijdrage van de informatie-infrastructuur aan de kwalitijd van de informatievoor-
ziening is al eerder, in 6FLEX, aan de orde geweest. Van de mogelijke bijdrage aan toe-
komstig succes wordt door de beschouwingen in §6.11.2: ‘Vooruitzien en voorspellen’, 
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over scenarioplanning, aannemelijk dat die dichterbij kan worden gehaald. In de geval-
studie en in de literatuur zijn hier aanwijzingen voor en die worden versterkt door de 
positie die informatie-infrastructuuronderdelen volgens de ‘resource-based view’  kun-
nen innemen in de ‘assets’ van een organisatie (§§6.12.1 en 6.12.2). Die ‘assets’ zijn het 
resultaat van een unieke ontwikkelings-
gang, zijn dus organisatiespecifiek en heb-
ben een relatief langdurige werking.  
 Dit is het best denkbare antwoord op 
het tweede deel van onderzoeksvraag Q5. 
Met zekerheid ‘voorspellen’ kán niet; ‘aan-
nemelijk maken’ volgt daarna.  

Tenslotte: een methode/aanpak om met 
een informatie-infrastructuurbenadering de 
informatiehuishouding (en de informatie-
functie) in te richten is niet ontwikkeld. De 
consequentie van de antwoorden op de 
vragen Q4 en Q5 is dat dat ook niet kan! 
Het antwoord op onderzoeksvraag Q6 is 
dus NEEN.  
 Er zijn echter wel voorwaarden voor 
een informatie-infrastructurele benadering 
te formuleren. Zeker is dat een dergelijke 
benadering de instemming van veel ver-
schillende partijen vraagt. Dat is niet alleen 
omdat een scenario-route instemming en 
gedragenheid velen vergt. Sowieso is, zoals 
in §6.9.6 al is geconcludeerd, steun van de 
belangrijkste stakeholders vereist bij een 
ingrijpende koerswijziging en daar horen in 
ieder geval de leiding, de commercieel be-
trokkenen én de ICT-gemeenschap bij. 

Q1 Bestaat er een algemeen model van de 
informatiehuishouding dat (in)flexibiliteit 
verklaart?  

Q2 Kan flexibiliteit worden gerealiseerd zon-
der 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-infra-
structuur 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 or-
ganisatie? 

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

tekstbox 6.12.3a: onderzoeksvragen en 
  hoofdstuk 6ONT 
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6SLOT DE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR – Q & A 
Dit zesde hoofdstuk draait om de herformulering van het flexibili-
teitsvraagstuk en de nieuwe gezichtspunten die dat oplevert. In drie 
delen is achtereenvolgens het begrip informatie-infrastructuur gedefi-
nieerd, de rol van die infrastructuur onderzocht bij ingrijpende veran-
deringen en het ontstaan, de ontwikkeling en het ontwerp onder de 
loep genomen. 
 Na dat drieluik worden, in dit laatste deel van hoofdstuk 6, de ant-
woorden op de onderzoeksvragen kort samengevat en afgevinkt. 
 

 
6.13 OPNIEUW: DE ONDERZOEKSVRAGEN 

De onderzoeksvragen (zie tekstbox 6.14a), die stuk-voor-stuk in de hoofdstukken 4, 5 
en 6 beantwoord zijn, kunnen nu worden ‘afgevinkt’. Dat gebeurt, met een korte 
samenvatting, hieronder. 

A1 In §4.1.6 is een structuurmodel voor de informatiehuishouding ontwikkeld en met 
behulp van verhandelingen in §4.2 over complexiteit en §4.3 over ‘legacy’ (de ‘pla-
gen’ van informatie-intensieve organisaties) aannnemelijk gemaakt. De in §4.4 be-
schreven kwaliteitsattributen (inclusief de ‘ilities’) en flexibiliteitsaspecten kunnen 
met dit model worden geconcretiseerd.           

A2 In §§4.2.2 en 4.2.3 is de ‘vereenvoudiging zonder verschraling’ behandeld, in het 
bijzonder het terugdringen van nodeloze complexiteit. In §4.5, dat over de kwalitijd 
van de informatiehuishouding gaat, is het verandervermogen (nogmaals) ontleed. 

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

en bestendige flexibiliteit van de informatievoorziening en kan de informatievoorziening 
het beste volgens een infrastructurele aanpak worden ontwikkeld. 

Vragenderwijs geformuleerd, moest dit onderzoek dus antwoord geven op een aan-
tal vragen. 
Q1 Bestaat er een algemeen model van de informatiehuishouding dat (in)flexibiliteit ver-

klaart?  

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

Q4 Wat is (de definitie van) een informatie-infrastructuur? 
 Hoe ontwikkelt een informatie-infrastructuur zich? 
 Kan die ontwikkeling worden gestuurd? Hoe dan: stapsgewijs, projectgewijs, via mas-

terplanning, ...? 
Q5 Kan de informatie-infrastructuur bijdragen aan de kwalitijd van de informatievoorziening? 
 Kan de informatie-infrastructuur bijdragen aan het toekomstige succes van de organisa-

tie? 

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

Tekstbox 6.13a: onderzoeksvragen 
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 In hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat de bekende methoden voor de ontwikkeling 
van de informatievoorziening niet speciaal gericht zijn op het bereiken van flexi-
biliteit. Functionaliteit staat voorop, structuurverbetering telt nauwelijks mee.  

A3 Een louter functionele benadering kán niet tot bestendige flexibiliteit leiden omdat 
ook schaal en maakbaarheid (‘ilities’) een rol spelen, zoals in het vorige hoofdstuk 
is aangetoond. Dat is een van de hoofdconclusies van hoofdstuk 5. 

A4  In §6.7.3 is een nieuwe definitie voor de informatie-infrastructuur voorgesteld. De 
waarde ervan voor de organisatie kan bestaan uit:  
– verbeterde efficiency (door gelijkblijvende functionaliteit bij afname van ICT-di-

versiteit en toename van de collectieve voorzieningen),  
– grotere effectiviteit (door grotere business-diversiteit en lagere complexiteit), en  
– blijvend verandervermogen (door de spilfuncties in de infrastructuur). 

 In §6.11.1 is samengevat hoe een informatie-infrastructuur zich kan ontwikkelen. 
Die ontwikkelingen kunnen enigermate worden gestuurd door steeds de algeme-
nere en uitbreidbare voorziening te kiezen en specifieke ‘oplossingen’ te mijden. 

A5 De informatie-infrastructuur maakt dat – met de juiste ‘vaste waarden’ als kern-
voorziening en de juiste samenstelling aan collectieve voorzieningen – de infor-
matievoorziening functioneel en kwalitatief voldoet én veranderbaar is en blijft. 

 Via de eigenschappen van de informatie-infrastructuur kan worden verklaard dat 
het door de business-verbondenheid en de business-specificiteit om unieke ‘re-
sources’ kan gaan, die bijdragen aan bestendige prestaties. 

A6 Een methode/aanpak om met een informatie-infrastructuurbenadering de infor-
matiehuishouding (en de informatiefunctie) in te richten is niet ontwikkeld. Strikt 
genomen is de consequentie van de antwoorden op de vragen Q4 en Q5 dat dat 
ook niet kan! Het antwoord op onderzoeksvraag Q6 is dus NEEN. 
 Het in de probleemstelling (in tekstblok 6.12a) geformuleerde advies dat “... de 
informatievoorziening het beste volgens een infrastructurele aanpak (kan) worden ontwik-
keld” moet dus zo worden verstaan dat bij de inrichting informatie-infrastructurele 
overwegingen een belangrijke rol zullen moeten spelen – van een methodiek of 
aanpak kan geen sprake zijn, als de onmogelijkheid van top-down planning ten-
minste serieus genomen wordt. 
 Voorwaarde voor een informatie-infrastructurele benadering is in ieder geval 
dat die door veel verschillende partijen, waaronder bestuur, commercieel manage-
ment en ICT-gemeenschap, wordt onderschreven – zonder stakeholder-ondersteu-
ning lukt het niet. 

 

 




