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7 GEVOLGEN EN VERVOLG 
Dit zevende en laatste hoofdstuk vertaalt de infrastructurele benadering 
naar de consequenties voor het architectureren, ontwikkelen, implemente-
ren en beheren van de informatievoorziening. In één zin: ‘zoek de vaste 
waarden op’, zeker bij veranderingen in de bedrijvigheid, en beschouw die 
als het bestendige skelet van de informatievoorziening. Dat maakt, op weg 
naar realisatie, weliswaar details niet overbodig maar vereenvoudigt de ar-
chitectuurinspanning, verkleint de nadelen van deel- en aspectarchitectu-
ren, levert beter begaanbare bruggen tussen organisatie en informatie-
voorziening op en geeft focus op die zaken die de kwalitijd van de infor-
matievoorziening blijkbaar waarborgen. Daar was het ook om begonnen... 
 Drie gevolgen komen aan bod:  
1- het failliet van top-down planning,  
2- het tóch dichterbij halen van de toekomst, en  
3- het stoppen met modelbouw.  
Immers, uiteindelijk draait het om de architectuurbeelden, om de model-

len waar men zich van bedient en om de doorvertaling daarvan naar de informatiehuishouding, in echte 
voorzieningen en in concrete werkwijzen. Het is echter de vraag of het modellenscala waar men zich ge-
woonlijk van bedient ook tot (beter) zicht op de belangrijke spilvoorzieningen, tot betere communicatie 
en tot overzichtelijker structuren leidt. Die vraag wordt verder uitgewerkt.  
 Tenslotte wordt een aantal vragen voor vervolgonderzoek geformuleerd. 

 
7.1 GEVOLG: HET FAILLIET VAN TOP-DOWN PLANNING 

7.1.1 VERSMELTING ÉN SCHIFTING? 

Bij problemen met de informatievoorziening of bij ontevredenheid daarover is het 
huidige toverwoord ‘architectuur’. Daardoor zou overzicht en orde ontstaan. Het be-
schikken over beschrijvingen van onderdelen of van regels en richtlijnen bewerkstel-
ligt echter nog geen veranderingen. Er dient een architectuurfunctie in de organisatie 
actief te zijn, die voorziet in advisering en sturing door professionals1. Maar bovenal 
dient de verwerving van programmatuur en apparatuur actief belegd te zijn – architec-
tuur is pas door de realisatie2 merkbaar: “aan de vruchten ken je de boom”. 
 Het vervelende van de huidige architectuurpraktijk is dat de beschikbare werkwij-
zen en methoden grotendeels stammen uit het ‘top-down’-planningstijdperk (§5.1.2) 
waarin vaak nog van ‘een groene weide’ sprake was. Sindsdien zijn de methoden welis-
waar verfijnd, maar dat heeft vooral meer detaillering, complexere analyses en uitge-
breidere modellen opgeleverd en niet een ander uitgangspunt noch een ander perspec-
tief. De alom waargenomen versmelting van organisatieprocessen en hun ICT-onder-
steuning zou tot andere uitgangspunten en andere werkwijzen hebben moeten leiden 
en – daarna – tot realistischer ‘best practices’ en aangepaste, liever nog: volledig ande-
re methoden. Dat is nauwelijks gebeurd. Bovendien is, ondanks een enkele plichtma-
tige toevoeging aan een definitie (zie §5.3.2), het geschikt maken voor de nabije en 
verdere toekomsten nauwelijks serieus uitgewerkt.  
 Werken met architectuur als blauwdruk van een te realiseren informatievoorzie-
ning, kán niet lukken. Hamilton3 heeft dat voor portfoliokwesties overtuigend aange-
toond. Terwijl architectuur vooral toetssteen bij ontwikkeling moet zijn, komen veel 
werkwijzen neer op de maakbaarheidsbenadering: de architectuur moet werkelijkheid 
worden.  
 

Magritte:
La réproduction interdite
(portrait d’Edward James)
1937
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PROJECT VS. PORTFOLIO 

De direct te presteren functionaliteit van toepassingen is vooral van belang bij het 
starten van verwervingstrajecten (zie §4.2.2), maar voor de structuur van de verzamel-
de toepassingen – de applicatieportfolio – is dat veel minder het geval en spelen an-
dere kwaliteitsattributen een rol (zie §4.4.2). Succesvolle applicaties groeien mee met 
de veranderende gebruiksbehoeften en hun veranderbaarheid hangt mede van de rela-
ties met andere onderdelen van de informatievoorziening af 4. Veranderbaarheid is 
met de huidige architectuurmethoden echter geen gemakkelijk te hanteren randvoor-
waarde want er wordt nauwelijks invulling aan gegeven5, of men moet standaardise-
ringsbeslissingen daaronder verstaan6. En áls er flexibiliteitseisen worden gesteld, be-
treft het vrijwel altijd een concreet verwervingstraject. Dan gaat het om bouwvoor-
schriften voor concrete functionaliteit, om schaalbaarheid en beschikbaarheid voor 
specifieke technische voorzieningen of om een mix daarvan. Dat betekent dat het 
concrete ontwerpeisen betreft en dat flexibiliteitseisen vooral op projectniveau wor-
den gesteld en aangepakt7.  
 Op portfolioniveau zouden enterprise-architectuurmethoden een bijdrage moeten 
kunnen leveren als flexibiliteitseisen aan de orde zijn. Maar de bestaande methoden 
reiken daarvoor, zoals eerder opgemerkt, geen handvatten aan. Prescriptieve noch de-
scriptieve benaderingen voorzien hier in.  
 

7.1.2 “WE HEBBEN EEN METHODE”  

De ‘aanbodzijde’ speelt niet altijd een positieve rol bij het architectureren. Nu er een 
architectuurmethode tot ‘standaard’ verheven is8 – TOGAF – ontstaat er in sneltrein-
vaart een architectuureconomie van cursussen en certificeren9, en groeit de praktijk 
van inventariseren en modellen produceren. Het standpunt dat een dergelijk mecha-
nistisch werkpatroon meer kwaad dan goed doet is heel wel verdedigbaar. 
 

7.1.3 SKELET EN FUNDERING 

De structuurbepalende onderdelen van de informatievoorziening worden hieronder in 
het kort, volgens hun ‘life-cycle’, besproken. 
 
ONTWERP EN ONTWIKKELING 
Een top-down benadering en een ‘van ist naar soll’-werkwijze heeft voor ingrijpende 
aanpassingen van de informatiehuishouding klaarblijkelijk geen zin. Grote inventari-
satierondes, die bij informatie-intensieve organisaties gemakkelijk meer dan duizend 
applicaties en gedetailleerde informatie-, functie- en procesmodellen kunnen opleve-
ren, hebben in een dergelijke situatie eveneens geen zin. Diverse organisatiebreed gel-
dende modellen uit de TOGAF-ruif hoeven om die reden dan ook niet ontwikkeld te 
worden. Het gaat om de kernvoorzieningen en de collectieve en conditionele voorzie-
ningen, zoals betoogd in het vorige hoofdstuk. 
 Het is dus zaak om naar de spillen in de bedrijvigheid te kijken en naar de kern-

voorzieningen die daar bijhoren. Zó worden de ‘vaste waarden’ in de informatie-
voorziening opgespoord en wordt haar skelet gevonden en ontwikkeld, er op bu-
siness-gronden van uitgaande dat daardoor meervoudig gebruik van relevante 
kern- (of: spil-)voorzieningen wordt bevorderd omdat er voor nieuwe ontwikke-
lingen een ‘opstapje’ is gecreëerd.  
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 Collectieve voorzieningen betreffen generieke, algemeen bruikbare voorzieningen: 
breed inzetbare applicaties en applicatiedelen, gebruikersvoorzieningen en plat-
form- en netwerkfaciliteiten. Het applicatieve collectief wordt meestal per domein 
gevonden en (veelal) beschikbare proces- en functiebeschrijvingen wijzen daarbij 
de weg. Gebruikersvoorzieningen en technische faciliteiten worden op de klassieke 
manier gevonden. Hoe meer standaardisatie wordt nagestreefd, des te bruikbaar-
der zal uiteindelijk het resultaat zijn.  

 Conditionele voorzieningen met betrekking tot de informatiehuishouding bestaan 
vooral uit technische voorzieningen die ontwerp, constructie en beheer in de ge-
wenste banen leiden. Het gaat hier om beheersen, zo niet terugdringen, van de di-
versiteit in interconnecties.  

Het zoeken naar kern, collectief en condities voor de informatievoorziening is geen 
‘top-down’-activiteit. Leitmotiv is het volgens verschillende perspectieven vereenvou-
digen van de informatiehuishouding zonder die te verschralen. Twee zaken moeten 
daarbij in acht genomen worden.  
1– Het gaat níet om ‘klassieke’ architectuurontwikkeling waarin organisatieprocessen, 

daarbij betrokken informatie en daartoe in te zetten systemen afzonderlijk, dus per 
beschouwingsniveau, worden ontwikkeld. Een laagsgewijze ‘horizontale’ benade-
ring veronachtzaamt de belangrijke vertikale verbanden. 

2– Het gaat evenmin om efficiënties, om economies-of-scale, omdat die veelal tech-
nologiegebonden zijn en per technologiesprong veranderen. Hoewel collectieve 
voorzieningen een bijdrage kunnen leveren aan kostenbeheersing door schaal-
groottevoordelen, is niet kostenbesparing maar terugdringing van niet te rechtvaar-
digen diversiteit het uitgangspunt. 

 
CONSTRUEREN EN IMPLEMENTEREN 
Kernvoorzieningen ontwikkelen en implementeren brengt het vraagstuk van aanbe-
steding mee: hoe wordt een project, waarvan het resultaat voor algemeen gebruik 
wordt ontwikkeld, gedefinieerd, gebudgetteerd, gerealiseerd en gecontroleerd? Bij ver-
gaande decentralisatie is het onderbrengen bij de meest betrokken eenheid een optie, 
maar meestal is het te verkiezen de centrale, coördinerende ICT-(staf)groep die uitvoe-
rende taak te geven (zie bijvoorbeeld §3.4.2). Daar is ook het overzicht van het te 
verwachten gebruik en van het belang, en kunnen dus ook de ‘ilities’ (§5.3.3) worden 
geformuleerd10, zoals schaalbaarheid, beschikbaarheid en capaciteitsbereik. Bovendien 
kan daar over de geleidelijke invoering worden beslist. 
 Voor collectieve voorzieningen heeft een organisatie meestal al verantwoordelijk-
heid voor besturing en uitvoering belegd. Het gaat weliswaar om nieuwe onderdelen, 
maar niet om een nieuw fenomeen.  
 
BEHEREN 
Beheer van algemeen inzetbare voorzieningen dient te worden geregeld waar het eige-
naarschap is geprojecteerd. Spannender is de vraag om welke beheeraspecten het gaat. 
Met name de monitoring van de ‘ilities’ zal ontwikkeld moeten worden11. 
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7.2 GEVOLG: 
 GEEN PLANNING, MAAR TÓCH DE TOEKOMST DICHTERBIJ 

Er is een groot verschil tussen ‘top-down’-planning en voorbereidingen treffen voor 
de toekomst. ‘Top-down’-planning van de informatievoorziening kàn niet slagen maar 
men kan zich wel enigermate op de toekomst voorbereiden zonder een of andere toe-
komst te willen afdwingen, voorspellen of ontwerpen.  
 
SCENARIO’S EN INFORMATIEVOORZIENING 

Voor verschillende tijdslijnen en op verschillende niveaus kunnen scenario’s worden 
ontwikkeld, op organisatieniveau kan dat dus ook. Kort gezegd, worden scenario’s 
toegepast om strategische vraagstukken te verkennen en daarmee de flexibiliteit van 
de organisatie te vergroten. Flexibiliteit is maar in beperkte mate ‘te koop’ 12 en veel 
hangt af van het leervermogen van de organisatie dat onder andere met scenarioplan-
ning kan worden ontwikkeld – scenario-ontwikkeling is dan meer middel dan doel.  
 Het gaat dus vaak níet om de specifieke scenario’s en hun waarschijnlijkheid. Toch 
zou scenarioplanning kunnen worden ingezet om architecturen en architectuurele-
menten, die immers lang mee moeten gaan, te ontdekken (zie §6.11.2: scenario’s voor 
architectuur). Infrastructurele voorzieningen zijn, zeker als ze succesvol in gebruik 
zijn, een lang leven beschoren en hetzelfde gaat voor ICT-standaarden op. Als infra-
structurele voorzieningen in verschillende scenario’s, dus in verschillende toekomsten, 
een rol spelen ligt de conclusie voor de hand dat het betekenisvolle onderdelen van 
het informatievoorzieningsskelet betreft. Zich daarop richten kan de toekomst dich-
terbij brengen. 
 
VERANDEREN VAN KOERS 

Een koersverandering met organisatiebrede implicaties zal in een informatie-inten-
sieve organisatie ook gevolgen hebben voor de ondersteuning door de ICT-voorzie-
ningen, zeker als er van samensmelting van activiteiten en ondersteuning sprake is. 
Hoe onlosmakelijker activiteiten en ondersteuning zijn, hoe meer reden er is deze in-
tegraal te benaderen. Dit gaat in ieder geval op voor de spilfuncties van de organisatie, 
waar het bij veranderingen om draait.  
 In het zicht van ingrijpende veranderingen is het daarom aan te bevelen ook van 
die spilfuncties uit te gaan, te onderzoeken of dat belang bestendig lijkt en te overwe-
gen de ondersteunende voorzieningen ook eerst aan te brengen. De onmogelijkheid 
van gedetailleerde planning wordt dan ingewisseld voor het aanbrengen van kernvoor-
zieningen waarop andere ontwikkelingen zich min of meer als vanzelf zullen (moeten) 
richten. Het op die manier aanbrengen van zwaartepunten werkt ordenend: andere 
ontwikkelingen komen niet in de knel, maar krijgen juist de beoogde koers en profite-
ren van de al beschikbare voorzieningen. 
 
IDEE EN INSTRUMENTARIUM 

In het kort is hierboven herhaald hetgeen al eerder omstandig is ontvouwd. Het gaat 
(nog) niet om een in detail uitgewerkte aanpak – dat kan ook niet. Wel lijkt het erop 
dat het onderzoeken van mogelijke ontwikkelingen en het concretiseren daarvan voor 
de ondersteuning met ICT veel kan opleveren voor de fundering en het skelet van de 
informatievoorziening. Het gaat dan niet om onberedeneerde extrapolaties maar om 
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het beoordelen van veranderingen en het beredeneerd ontdekken van de belangrijke 
ICT-ingrediënten die daar bijhoren. Als daar de eigenschappen van de ‘installed base’ 
bij worden betrokken, kan de toekomst dichterbij komen en zelfs enigermate worden 
afgedwongen door het gemak van hetgeen de fundering kan opleveren. 

 
7.3 GEVOLG: MODELBOUW? STOPPEN! 13 

Intussen is duidelijk geworden dat de in zwang zijnde benadering van belangrijke 
vraagstukken rond de informatievoorziening deels gebaseerd is op veronderstellingen 
die niet meer juist zijn en dat men zich ook bedient van verkeerde werkmethoden. Er 
is nergens meer sprake van een ‘green field’-operatie en overal is de afhankelijkheid 
van de informatievoorziening zo groot dat beschikbaarheid en schaalbaarheid belang-
rijke kwaliteitseisen geworden zijn. Er zijn bovendien nauwelijks goede modellen voor 
een integrale benadering van die activiteiten die al met hun ICT-ondersteuning ver-
groeid zijn.  
 Dat heeft onder andere als oorzaak dat de modellen waar men zich van bedient 
veelal stammen uit het informatieplanningstijdperk en vooral op bouwtrajecten zijn 
gericht, die zich gewoonlijk op een kleinere schaal afspelen. Bijvoorbeeld: een ERD 
(entity-relationship diagram) is een model om van belang geachte informatieobjecten 
en hun onderlinge relaties te beschrijven, maar is feitelijk voorwerk voor een database 
die straks moet worden gebouwd en gevuld. Het is met modellen die in een bouwtra-
ject worden gebezigd zó dat ze onderdeel van een modelketen zijn die tussen realiteit 
en digitaliteit moet worden afgelegd om te komen tot een of andere vorm van ICT-on-
dersteuning: het gaat om een Jacobsladder van modellen. De communicatie- en inter-
pretatievraagstukken die modellen überhaupt oproepen worden niet kleiner door de 
onderlinge afhankelijkheid van de modellen, integendeel.  
 
ACHTER DE SPIEGEL...  

Met modellen wordt gepoogd de activiteiten in de ‘echte’ wereld getrouw weer te ge-
ven en de ondersteuningswensen die er zijn eveneens duidelijk te maken. Maar een 
goed model is minstens zo complex als de werkelijkheid die het moet verbeelden – zie 
Ashby en zijn wet14. Modellen in de ICT-wereld zijn dus vereenvoudigingen van de 
werkelijkheid en in die vereenvoudiging moet de communicatiepotentie worden ge-
vonden: men moet het ergens over kunnen hebben, ergens over kunnen praten en 
van gedachten kunnen wisselen zonder door irrelevante aspecten te worden afgeleid. 
De Martelaere waarschuwt15: “Met de verwoording, die de voorwaarde is voor communica-
tie en collectieve kennis, begint echter ook de mogelijkheid van verwarring, misverstand en on-
begrip.”  

In de ICT-wereld gaan modellen gemakkelijk een eigen leven leiden. Afschrikwekken-
de complexiteit van de werkelijkheid, aantrekkelijke notationele compactheid en ab-
stractievermogen van ICT-professionals maken dat modellen de plaats innemen van 
de objecten waar ze model voor staan. Van een zo getrouw mogelijk spiegelbeeld van 
de werkelijkheid verwordt het model tot ICT-werkelijkheid. Resultaat is dat de com-
municatie zich niet meer vóór maar áchter de spiegel afspeelt en niet meer over de 
echte maar over de versimpelde afgebeelde werkelijkheid gaat. Omdat ICT lééft bij de 
gratie van abstracties en ICT-professionals daarin veel ervaring hebben – niemand 
heeft ooit een byte gezien – is de neiging groot ook in die abstracte wereld te conver-
seren. Men moet immers in díe wereld presteren. Voor strategische conversaties zijn 
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ICT-abstracties misschien niet dodelijk maar wel hinderlijk: ze trekken de discussie het 
ICT-domein in en plaatsen die ‘achter de spiegel’. Daar worden dan op basis van 
meetkundige overwegingen onechte werkelijkheden beoordeeld. Het is met name Ci-
borra16 geweest die deze misleiding heeft blootgelegd (zie fig. 7.3a). 
 Modellen vereenvoudigen én verklaren tegelijk, een lastig te hanteren combinatie. 
Maar modellen kunnen ook irrelevant zijn en zelfs karikaturaal:  
– irrelevant: in beeld brengen van oninteressante, niet terzake doende aspecten; 
– karikaturaal: overdreven verbeelde en van de realiteit losgeweekte aspecten. 
Al met al is het dus maar beter vóór de spiegel te blijven en niet in die modellenwereld 
te verdwalen. 

De consequentie hiervan is duidelijk. Bouw-
modellen zijn ongeschikt om infrastructurele 
voorzieningen te spotten en te beschrijven. Het 
is beter concreet te zijn en communicatiepro-
blemen te vermijden. Het beste is dan die voor-
zieningen ‘bij de naam’ te noemen en de aard 
van hun infrastructuraliteit aan te geven: kern-
voorziening, collectieve voorziening of con-
ditionele voorziening. Bij die benoeming hoeft 
zelfs geen onderscheid gemaakt te worden tus-
sen de activiteit en de ICT-ondersteuning als 
dat (nog) niet nodig is. Zo lang mogelijk ‘in bu-
siness-termen’ benoemen heeft de voorkeur 
omdat dan bestendigheid van fundering en ske-
let het beste kan worden beoordeeld. 

 
7.4 VERVOLG: VERDER ONDERZOEK 

Dit onderzoek is nog maar het begin van een op de informatievoorziening gerichte 
aanpak die, zoals Leupen zegt17, uitgaat van ‘het veranderbare op basis van het permanen-
te’ om flexibiliteit te bewerkstelligen en te bewaken zodat de kwalitijd van de informa-
tievoorziening maximaal gewaarborgd is. Veel moet worden bedacht en worden on-
derzocht en getoetst in de praktijk.  
 Vragen te over die beantwoord moeten worden. Om een indruk te geven welke 
onderzoekswegen bewandeld moeten worden, volgt hieronder een korte en beperkte 
opsomming. 
— Zijn er systeemtheoretische argumenten voor een paradigmaverandering aan te 

voeren? 
— Bestaat er een op bedrijfskundige overwegingen gebaseerde wijze van detecteren 

en analyseren van generieke voorzieningen?  
— Welke architectuuraspecten zijn daar bruikbaar bij? 
— Welke ‘ilities’ zijn meestal bepalend? (schaalbaarheid misschien..?) 
— Is er een afhankelijkheid met de gebezigde architectuurmethode18? 
— Welke functies en welke ICT-ondersteuning, waarvoor allerlei varianten mogelijk 

zijn (en ook steeds weer in beeld zullen komen), zijn kandidaat-kernfuncties?   
— Zijn kernfuncties branchespecifiek? Om welke gaat het dan? Is er wellicht een mi-

nimum aantal kernfuncties? 
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— Welke collectieve voorzieningen zijn in het algemeen wenselijk? Hoe is de veran-
kering in de technische voorzieningen? 

— Welke conditionele voorzieningen zijn in het algemeen wenselijk? 
— Hoe verhouden zich de wensen tot de ‘installed base’ en hoe wordt gekozen? 

Eigenlijk wordt niets meer of minder dan een paradigmaverandering voorgesteld: uit-
gaan van de ‘vaste waarden’ in de organisatie (‘business’) en de informatievoorziening 
en die, mits voldoende relevant, als funderings- en skeletonderdeel beschouwen. Het 
informatie-infrastructuurbegrip vormt hierbij het zwaartepunt. Het gaat om generieke 
voorzieningen die de informatiehuishouding opspannen, een opstap vormen voor ko-
mende ontwikkelingen en zo flexibiliteit bewerkstelligen.  

Daarvoor moet nog het nodige werk worden verzet. Theoretisch werk, methodolo-
gisch werk, maar vooral: veldwerk, veldwerk, veldwerk. 

 
7.5 RETROSPECTIE 

Misschien komen in deze dissertatie te weinig details van het SOA-soort aan bod. Mis-
schien zijn middleware-overwegingen te weinig uitgewerkt en misschien is ook het so-
cio-deel van het sociotechnische karakter van infrastructuur te globaal behandeld en 
onvoldoende in de gevalstudie onderzocht. Veel zaken zijn inderdaad nog uit te plui-
zen. Veel is echter ook gevolg van de korrelgrootte van de beschouwingen. Het geko-
zen beschouwingsniveau is dat van de informatievoorziening (dat is: de service aan de 
organisatie) en de informatiehuishouding (dat is: de verzameling technische, applica-
tieve en organisatorische voorzieningen om die service te presteren).  
 Zonder een inhoudelijke kwaliteitsvergelijking te willen maken, mag (met enige te-
rughoudendheid) gewezen worden op de klassieke thermodynamica en de fasenleer, 
die al in de 19e eeuw zijn oorsprong vond. Op macroscopisch niveau wordt de uitwis-
seling tussen systemen van arbeid, warmte en materie beschreven. Daar komen mooie 
wetmatigheden uit, zonder enige overweging op atomair of moleculair niveau; die be-
grippen bestonden aanvankelijk niet eens. Tóch kon de efficiency van stoommachines 
worden begrepen. Het schijnt zelfs een hell-of-a-job te zijn de thermodynamische 
hoofdwetten vanuit de partikels en hun eigenschappen af te leiden. Daaruit mag ge-
concludeerd worden dat een kleine korrelgrootte niet altijd de voorkeur hoeft te heb-
ben bij beschouwingen over structurele eigenschappen en interactie-effecten.  

Dit is natuurlijk geen formele rechtvaardiging van de gekozen detailleringsgraad, wel 
een illustratie van een praktische benadering, die steeds de voorkeur heeft gekregen.  
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