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0.1 SAMENVATTING 

De titel van deze dissertatie – de informatie-infrastructuur, waarborg voor de kwalitijd 
van de informatiehuishouding – verraadt het onderwerp. Het titelwoord “waarborg” 
verwijst naar een bestendige eigenschap, naar blijvende effectiviteit en flexibiliteit, en 
daarom is kwaliteit ook herschreven als kwalitijd. In één zin het onderzoeksdoel sa-
menvattend:  

in ‘IT-based’ ondernemingen is de informatie-infrastructuur een waarborg voor de effectiviteit en 
flexibiliteit van de informatievoorziening en kunnen structurele veranderingen in de informatie-
voorziening het beste via de infrastructuur worden ontwikkeld.  

Geïnspireerd door de praktijk, gevoed door de literatuur en geprikkeld door tekort-
komingen in methoden en technieken, wordt stap-voor-stap het informatie-infrastruc-
tuurbegrip ‘evidence based’ opgebouwd en van een theoretische basis voorzien.  
 Het informatie-infrastructuurverhaal is in zeven hoofdstukken geschreven. Vooraf 
nog dit: bij ‘informatiehuishouding’ wordt het geheel aan faciliteiten en uitvoeringsor-
ganisatie bedoeld, bij ‘informatievoorziening’ gaat het om de service. 
 
1- VERANTWOORDING 

Het eerste hoofdstuk geeft aan welke relaties er zijn tussen het dissertatieonderwerp, 
de gekozen opzet en de markeringen in mijn veertig werkjaren in de informatie- en 
communicatietechnologie. In die jaren heb ik twee verschillende rollen kunnen spelen: 
die van practitioner en scholar, hetgeen veeleisend, chaotisch en soms vruchtbaar was, 
maar bijna altijd plezierig. In ieder geval zijn in mijn praktijk drie fascinerende onder-
werpen naar voren gekomen: ontwerpen, complexiteit en de (on)mogelijkheid van 
planning. Deze onderwerpen hebben mede mijn onderzoeksvraag bepaald: ‘hoe is de 
informatievoorziening eenvoudig en doeltreffend te houden’, én ‘hoe wordt zekerheid 
verkregen dat veranderingen redelijkerwijs kunnen worden doorgevoerd’?  
 
2- INTRODUCTIE: SPEELVELD EN ONDERZOEKSTERREIN 

In het tweede hoofdstuk worden vervolgens, in breder perspectief, de ontwikkelingen 
in de informatie- en communicatietechnologie en in het gebruik daarvan in organisa-
ties geschetst. Het overheersende beeld: groeiend belang, groeiende afhankelijkheid en 
groeiende kosten. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt dat beeld opgebouwd en 
wel vanuit het ontwikkelingsperspectief, het economisch perspectief, het organisato-
risch perspectief, het technologisch perspectief en het managementperspectief. Dat 
leidt tot de waarneming dat er weliswaar meer planningsnoodzaak wordt ervaren, 
maar dat er minder planningshouvast en minder toekomstzekerheden zijn. Het hoofd-
stuk besluit met de vraagstelling of flexibiliteit en toekomstbestendigheid wel samen 
kunnen gaan.  
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3- ONDERZOEKSVRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSAANPAK 

Hoofdstuk drie is in tweeën gesplitst;  
3A beschrijft de onderzoeksvraagstelling en 3B de onderzoeksaanpak.  
 
3A ONDERZOEKSVRAAGSTELLING   

In het eerste deel van het derde hoofdstuk wordt het fascinerende dilemma van ver-
nieuwing én bestendiging verkend. Alom is er behoefte aan compatibiliteit en overal 
kristalliseren werkwijzen en onderdelen uit tot vaste formaten en koppelvlakken, re-
gels en standaarden. Zo komt de onderzoeksvraagstelling in beeld.  
 Daarna worden karakteristiek en werkdefinitie van de informatie-infrastructuur ge-
geven. Immers, infrastructurele voorzieningen hebben een relatief permanent karakter 
en zijn min of meer algemeen beschikbaar, waardoor ze bijdragen aan de genoemde 
bestendiging. Er volgt een uitgebreid literatuuroverzicht, dat is gerangschikt naar de 
onderscheiden thema’s ‘sharing’, organisatie en organisatie-inrichting, complexiteit en 
flexibiliteit, reikwijdte, kosten, waarde en meerwaarde, structuur en standaardisatie, en 
strategie. De literatuur meldt versnelling in systeemontwikkeling door fixatie van plat-
formen en netwerkfuncties, ‘common systems’ en ‘sharing’ van onderdelen van de in-
formatiehuishouding, voornamelijk dus standaardisatie-effecten. Ook worden voor-
waardenscheppende eigenschappen beschreven die bijvoorbeeld bij ‘business process 
redesign’ (BPR) van pas kunnen komen. Organisatievormen (kunnen) worden beïn-
vloed door de mogelijkheden coördinatie te ondersteunen bij delegatie van bevoegd-
heden en decentralisatie van operaties.  

Uit de literatuur mag geconcludeerd worden dat de complexiteit van de informatie-
huishouding kan worden beteugeld door standaardisatie en ‘sharing’ van voorzienin-
gen, waarmee overigens tegelijkertijd vernieuwingsdrempels zullen worden opgewor-
pen. Netwerkeffecten zijn bij dit alles een belangrijk verschijnsel. Hoe groter de ‘in-
stalled base’ van gestandaardiseerde onderdelen, des te profijtelijker is het aan die 
standaarden mee te doen, maar des te lastiger is het dan de standaarden aan te passen 
of ervan af te komen.  

De investeringen in de infrastructurele onderdelen van de informatiehuishoudingen, 
zo melden belangrijke auteurs als Weill en Broadbent, belopen meer dan 50% van de 
totale investeringen in ICT. Om die reden en om het lange termijnkarakter van een in-
frastructuur is het infrastructuurbegrip relevant in strategische discussies. Daarmee 
komt infrastructuurplanning als relevant onderwerp in beeld, maar dáárover is weinig 
literatuur beschikbaar. Een infrastructuur komt ook stapsgewijs tot stand, zoals door 
stapeling van nieuwe basisvoorzieningen op oude of door nieuwe gebruikspatronen. 
Door veranderingen in technologie en onvoorspelbare interacties tussen gebruikers en 
hun voorzieningen kan de veranderingsdynamiek groot zijn en verrassend. Die dyna-
miek, irreversibiliteit en onvoorspelbaarheid kunnen worden verklaard met behulp 
van de ‘actor-network theory’ (ANT). Er zijn dus enige aanwijzingen voor de onplan-
baarheid van de informatie-infrastructuur! 

In een ‘probleemstellende casus’ worden de ontwikkelingen bij verzekeringsmaat-
schappij Interpolis vanaf haar ontstaan beschreven. Op basis van een aantal interviews 
kan geconcludeerd worden dat de automatiseringsresultaten zowel functioneel als (in-
fra)structureel van aard zijn geweest en uiteindelijk de zakelijke omgang tussen de 
maatschappij, haar tussenpersonen en haar klanten definitief hebben veranderd. Er is, 
zo blijkt, stelselmatig aan structuurverbeteringen van de informatiehuishouding ge-
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werkt. Die verbeteringen – in de procesgang, door vereenvoudiging en door een ho-
gere (en efficiëntere) automatiseringsgraad – hebben steeds zakelijk voordeel gebracht, 
waar het ook om begonnen was. 

Het literatuuronderzoek en de Interpolis-casus samen hebben geleid tot de formule-
ring van de te onderzoeken kwesties en geresulteerd in een zestal vragen. 
Q1 Bestaat er een algemeen model van de informatiehuishouding dat (in)flexibiliteit verklaart?  
Q2 Kan flexibiliteit worden gerealiseerd zonder aan functionaliteit in te boeten? 
 Wat betekent dat voor de inrichting van de informatiehuishouding? 
Q3 Kan flexibiliteit worden bereikt met bestaande methoden? Welke komt ‘in de buurt’? 
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 informatievoorziening? 
 Kan de informatie-infrastructuur bijdragen aan het toekomstige succes van de organisatie? 
Q6 Is er een methode/aanpak om met de informatie-infrastructuurbenadering de informatie-

huishouding in te richten? 
Aan het slot van ieder hoofdstuk wordt aangegeven welke onderzoeksvragen zijn be-
antwoord. 
 
3B ONDERZOEKSAANPAK 

Het tweede deel van het derde hoofdstuk, dat de onderzoeksaanpak behandelt, geeft 
aan via welke lijnen het onderzoek is verricht en waarom daarvoor gekozen is. Het be-
gint met de vraag of, gezien de vraagstelling, een kwantitatieve benadering mogelijk is. 
Zelf ondernomen pogingen om door middel van een kwantitatieve aanpak inzicht te 
krijgen in de infrastructurele investeringen en exploitatiekosten zijn niet doorgezet 
toen bij proefinterviews bleek dat betrouwbare schattingen niet konden worden ver-
kregen. De oorzaken daarvan zijn benoemd en verklaard, reden waarom met enige 
scepsis naar cijfers uit de literatuur mag worden gekeken.  

Maar er is een ander en beter argument van kwantitatief onderzoek af te zien. De in-
formatiehuishouding is een socio-technisch ‘systeem’ waarin niet alleen ICT-actoren 
een rol spelen. Een ook bij sociaal- en gedragswetenschappelijke vraagstellingen geëi-
gende benadering is daarom passender.  
 Bovendien gaat het bij structurele veranderingen in de informatiehuishouding om 
langere termijneffecten en een enkel cijfermatig snapshot geeft daar geen zicht op. 
Daarbij komt dat het niet alleen gaat om in cijfers te vatten systeemeffecten, maar ook 
om ervaringen en om appreciaties van beschikbare voorzieningen en structurerende 
maatregelen. De waarde van een informatie-infrastructuur wordt namelijk door een 
veelheid aan factoren geïndiceerd.  

Veel onderzoekers hanteren een positivistisch onderzoeksmodel, waarbij tevoren be-
schreven aannamen over waar te nemen verschijnselen worden getoetst, zodat daarna 
van enige voorspelbaarheid sprake is. Maar de effecten kunnen juist velerlei zijn. Zij 
vergen nog een ontdekkingsreis en kunnen vooraf niet (uitputtend) worden benoemd. 
Om die reden is interpretatief onderzoek op zijn plaats. Daartoe is het nodig de infor-
matievoorziening van een informatie-intensieve organisatie op een duidelijke en gelet 
op de voorliggende vragen ook kenmerkende manier in beeld te brengen en de struc-
turele aspecten daarin te kunnen duiden.  
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 In een gevalstudie, die interessante longitudinale beschouwingen toestaat, zal wor-
den onderzocht welke functionele en structurele veranderingen worden doorgevoerd 
wanneer het informatiebeleid en de architectuur die daar onderdeel van uitmaakt dras-
tisch worden bijgesteld en de informatievoorziening dus ingrijpend zal moeten veran-
deren. In tegenstelling tot wat in de wereld van de informatiekunde gebruikelijk is, 
wordt dit deel van het onderzoek tot één casus beperkt. Uit de literatuur terzake blijkt 
dat dit geen inhoudelijke beperking is, mits op de juiste manier met de casusgegevens 
wordt omgesprongen. 
 
4- STRUCTUUR EN KWALITEIT VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING 

Hoofdstuk vier behandelt de basisbegrippen structuur, complexiteit, flexibiliteit en 
kwaliteit, zodat de samenstelling van de informatievoorziening en de samenhang en 
samenwerking van de onderdelen onderzocht kunnen worden. Geconstateerd wordt 
dat er in de informatievoorziening patronen ontstaan die een groter belang kunnen 
krijgen door hun dominante werking, door hergebruik en door veelvuldige inzet. Der-
gelijke patronen doen structuren ontstaan, vaak zonder ontwerp- of managementbe-
slissingen. Schaalgrootte – door aantallen toepassingen en intensiteit van gebruik – 
versterkt dit effect, waardoor er ‘vaste waarden’ ontstaan.  
 Er zijn ook andere routes waarlangs patronen in de informatievoorziening kunnen 
ontstaan. Programmapakketten stellen meestal eisen aan de verwerkingsplatformen en 
de netwerkfuncties, maar vergen ook vaak specifieke desktop-voorzieningen. Ontwer-
pers gaan in de regel van bestaande onderdelenconfiguraties uit en bouwen daarop 
verder en bestendigen daarmee die fundering. Het komt er op neer dat de informatie-
huishouding een aantal min of meer vaste configuraties – patronen van onderdelen – 
kent die de structuur uitmaken. De conclusie is dat de informatievoorziening mede op 
gestapelde en gelinkte onderdelen is gebaseerd en dat de informatiehuishouding er 
uitziet als een web dat uit veelvoudige verbindingen is opgebouwd. Binnen dat web 
bestaan configuraties die meervoudig worden ingezet en daardoor dus min of meer 
vaste onderdelen van dat web zijn. Men kan daarom die vaste onderdelen als ‘de facto’ 
onderdeel van de informatie-infrastructuur zien. 
 Met dit model van de informatievoorziening kan complexiteit worden verklaard en 
kunnen complexiteitgerichte maatregelen, met name op portfolioniveau, worden ge-
fundeerd. Sturen op verscheidenheid, afhankelijkheid en veranderlijkheid kan zo wor-
den verantwoord. Daarmee is tevens de verbinding met het infrastructuurbegrip ge-
legd. Ook kunnen met dit model verouderingsverschijnselen, waarvan drie typen wor-
den onderscheiden, begrepen worden. Geconcludeerd mag worden dat de verklaar-
baarheid van bekende verschijnselen het model aannemelijk maakt dat aan die verkla-
ringen ten grondslag ligt. 

Vervolgens worden de begrippen kwaliteit en kwalitijd geïntroduceerd en wordt het 
flexibiliteitsbegrip voor de informatievoorziening ingevuld in de termen van het ont-
wikkelde model. Het lijkt daarbij niet zozeer om functionele eigenschappen als wel 
om structurele te gaan. Vertaald naar bestaande begrippen komt dat er vooral op neer 
dat het gaat om de zogenoemde ‘ilities’ die de niet-functionele kwaliteitseisen indice-
ren, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsaspecten ‘reliability’, ‘adaptability’ en ‘maintainabi-
lity’. Dat betekent dat de flexibiliteit, die veelal als functionele eis of wens wordt ge-
formuleerd, met behulp van niet-functionele en structurele maatregelen moet worden 
bewerkstelligd. 
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5- INFORMATIEVOORZIENING: ONTWERP, PLANNING EN INRICHTING 

Het vijfde hoofdstuk is het architectuurhoofdstuk. Het bewijst eerst de onmogelijk-
heid van planning als het om de informatievoorziening-als-geheel gaat en verklaart de 
‘klassieke’ informatieplanningsmethoden tot een onmogelijke opgave. Daarmee wordt 
ook de werkwijze ‘van overall-blauwdruk naar passende systemen’ (of: van IST- naar 
SOLL-situatie) als een onjuiste aanpak bestempeld. In het algemeen kan geconcludeerd 
worden dat stabiliteit van de informatievoorziening niet met informatieplannen wordt 
bereikt. Voor flexibiliteit geldt hetzelfde. 
 Daarna wordt ‘business process redesign’ (BPR) onderzocht op het punt van bij-
drage aan de kwaliteit en flexibiliteit van de informatievoorziening. De (te) hoge am-
bities die vaak de inzet van BPR-projecten kenmerkten, dragen ook de faalfactoren in 
zich: gebrekkig verandermanagement, een ‘quick win’- en ‘quick fix’-aanpak in plaats 
van een oriëntatie op langere termijneffecten, gebrekkige kennis van de beschikbare 
applicaties en gegevensverzamelingen en naïef optimisme over de werkelijke realisatie-
mogelijkheden voor ICT – BPR is domweg een ‘hype’ gebleken. 

Al sinds de opkomst van informatieplanning vormen architecturen het uitgangspunt 
voor de ontwikkeling en verandering van de informatievoorziening, onder de aanna-
me dat daarmee effectiviteit en samenhang wordt bereikt. Vaak worden overeenkom-
sten gezocht tussen civiele en digitale architectuur. De gretigheid waarmee ICT-ers uit 
het (vertaalde) werk van de Romeinse architect Vitruvius citeren en het over ‘firmitas’, 
‘utilitas’ en ‘venustas’ 

1 hebben, onderstreept dat. Er zijn echter serieuze bezwaren te-
gen de bouwmetaforen die in de digitale wereld worden gebezigd en die bezwaren 
gaan verder dan slordig lenen van wat jargon. De graad van interactie tussen gebruiker 
en voorziening verschilt bijvoorbeeld enorm en zorgt voor specifieke en irreversibele 
ontwikkelingspaden. Ook de abstracties, de modellen ‘tussen realiteit en digitaliteit’ en 
de meta-informatie verschillen. 
 Een aantal Nederlandse CIO’s heeft zich over architectuur uitgesproken: architec-
tuur moet helpen ordenen en onderscheid maken tussen specifieke en generieke voor-
zieningen, doublures voorkomen, applicatieaantallen terugdringen, kosten helpen re-
duceren en tot bestendige en algemeen bruikbare voorzieningen helpen komen.  
 Architectuur is al langere tijd een ‘hot topic’ en er wordt veel over geschreven en 
gecongresseerd. Er zijn verschillende opvattingen over architectuur, deels ingegeven 
door het beoogde bereik: systeemportfolio of enkelvoudig systeem. Afgezien van dit 
actieradiusaspect, onderscheidt men descriptieve en prescriptieve architectuur, een co-
herente en consistente set van principes en standaarden resp. een schematische weer-
gave van een ontwerp in de essentiële componenten. Een van de grondleggers van het 
IT-architectuurbegrip, Tapscott, onderscheidt business-architectuur, informatie-archi-
tectuur, applicatie-architectuur, ‘work architecture’ en technische architectuur, die sa-
men één architectuur vormen. Die onderdelen bestaan zowel uit modellen als regels 
en richtlijnen.  

Er wordt kort aandacht besteed aan SOA, die digitale aandoening die weliswaar sterk 
in de belangstelling staat maar die nog steeds niet ‘doorbreekt’. SOA gaat uit van func-
tionele componenten die met behulp van een aantal gestandaardiseerde voorzieningen 
kunnen worden opgeroepen en ingeschakeld. Er zijn veel (nieuwe) standaarden nodig 
om de totale kolom, van business-proces tot en met ‘openbare’ datauitwisselingsbus, 
te kunnen invullen.  

 1  In de literatuur komen vertalingen zoals ‘sterkte, nut en elegantie’ of ‘functie, constructie en beleving’ 
voor. 
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Tenslotte worden verschillende architectuurbenaderingen en -definities besproken. De 
conclusie luidt dat actieradius en beschouwingsniveau belangrijke variabelen zijn als 
het om architecturen gaat en dat schaalgrootte, met name vanwege de engineering-im-
plicaties, wel degelijk een rol speelt. Ook worden enkele architectuurraamwerken be-
sproken (vaak een detaillering van Zachman’s schema’s), die het architectuurproces 
sturen en de resulterende architectuurelementen formatteren, maar soms de trekken 
van een ‘grabbelton’ van modellen en werkwijzen vertonen. Ze hebben gemeen dat 
vooral functionele vraagstukken worden geanalyseerd en gemodelleerd, vaak ten koste 
van de meer structurele vraagstukken en de ‘ilities’. 
 
6- FUNDERING ÉN SKELET – DE INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

In dit zesde hoofdstuk wordt het merendeel van de onderzoeksvragen beantwoord. 
Het flexibiliteitsvraagstuk wordt geherformuleerd en dat levert nieuwe gezichtspunten 
op, overigens in lijn met het hiervoor ontwikkelde ‘vaste waarden’-concept.  
 Het hoofdstuk is in vijf parten onderverdeeld. Tussen de voorloop 6INTRO en het 
slot 6SLOT wordt in drie delen de informatie-infrastructuur behandeld. In 6DEF wordt 
een nieuwe definitie ontwikkeld, in 6FLEX wordt de rol van de informatie-infrastructuur 
in een gevalstudie beschreven en in 6ONT worden ontstaan, ontwerp en ontwikkeling 
belicht. 

[6DEF] Het vraagstuk van flexibiliteit en bestendigheid is aangepakt door aannemelijk 
te maken dat ‘vaste waarden’ in de informatiehuishouding, mits voldoende business-
relevant, voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet en zo aan de flexibili-
teit kunnen bijdragen. Daarvoor is bij een tiental ondernemingen uit verschillende sec-
toren beoordeeld welke structurele vraagstukken een rol in hun informatievoorziening 
spelen en of er een vooropgezet plan was voor het realiseren van generieke voorzie-
ningen, die dus kunnen wijzen op een infrastructurele benadering. Mede op grond van 
een beschouwing over interne en externe standaarden wordt een nieuwe definitie van 
de informatie-infrastructuur gegeven:  

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 organisatiebe-
lang is afgesproken dat het gedurende langere tijd beschikbaar is voor gemeenschappelijk gebruik 
en daartoe wordt beheerd. 

Vervolgens wordt een drietal informatie-infrastructurele categorieën onderscheiden: 
kernvoorzieningen, collectieve voorzieningen en conditionele voorzieningen. 

[6FLEX] Uit de longitudinale gevalstudie ‘een bewuste trendbreuk’ 2, blijkt een infra-
structurele benadering bij grootschalige veranderingen in de informatievoorziening 
van een informatie-intensieve organisatie voor de hand te liggen. Randvoorwaarden 
zijn daarbij een sense-of-urgency en steun van top- én business-management en van 
de ICT-gemeenschap. De vraag of de resultaten van deze gevalstudie generaliseerbaar 
zijn, wordt hierna nogmaals (zie ook hoofdstuk 3B) bevestigend beantwoord. 

[6ONT] De voor de hand liggende vervolgvraag is nu hoe planningsactiviteiten eruit 
zouden moeten zien, gegeven een infrastructurele aanpak voor veranderingen in de 
informatievoorziening. Daartoe worden de mogelijkheden van scenarioplanning in het 
algemeen verkend en wordt, aan de hand van een project uit de gevalstudie, de toe-
pasbaarheid van scenariodenken enigermate aannemelijk gemaakt.  

 2  Zie bijlage II. 
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 Gezien de lange termijnaspecten, die intrinsiek aan een informatie-infrastructuur 
vastzitten, én gelet op de verankering van de kernvoorzieningen in de bedrijvigheid, 
ligt een veelvoudige verbinding met de organisatie voor de hand. In strategisch op-
zicht is die verbinding te vinden in de ‘resource-based view’ (RBV), waardoor de orga-
nisatiespecifieke infrastructurele voorzieningen als een strategische capaciteit kunnen 
worden beschouwd. Op taktisch niveau is er een verbinding met de informatie- en ap-
plicatie-architecturen. Op operationeel niveau bestaat de verbinding uit de verankering 
van die infrastructurele voorzieningen in de beheerprocessen. Dat impliceert dat be-
stuur én management én gebruikers belangrijke stakeholders van de informatie-infra-
structuur zijn. 
 
7- GEVOLGEN EN VERVOLG 

Het zevende en laatste hoofdstuk beschrijft welke conclusies getrokken kunnen wor-
den uit de beschouwingen in eerdere hoofdstukken en uit de resultaten van het zesde 
hoofdstuk. Zoveel is duidelijk: een top-down benadering en een ‘van ist naar soll’-
werkwijze heeft voor ingrijpende aanpassingen van de informatiehuishouding geen 
zin. Grote inventarisatierondes, die bij informatie-intensieve organisaties gemakkelijk 
meer dan duizend applicaties en gedetailleerde informatie-, functie- en procesmodel-
len kunnen opleveren, hebben in een dergelijke situatie eveneens geen zin. Diverse or-
ganisatiebreed geldende modellen uit het TOGAF-arsenaal zullen om die reden dan 
ook niet ontwikkeld behoeven te worden. Het gaat om de kernvoorzieningen en de 
collectieve en conditionele voorzieningen. 
 Het is essentieel dat de belangrijkste betrokkenen begrijpen waar de infrastructu-
rele benadering op neerkomt: welke kernvoorzieningen zijn (kandidaat-)onderdeel van 
de ‘vaste waarden’ in de informatievoorziening die met de spilfuncties in de bedrijvig-
heid zijn versmolten, andere activiteiten richten en voeding zijn voor de ondersteu-
ning van andere aanliggende functies? Diezelfde vraag moet voor de collectieve en 
conditionele voorzieningen worden gesteld. 

Het draait uiteindelijk om de architectuurbeelden, om de modellen waar men zich van 
bedient en om de doorvertaling daarvan in de informatiehuishouding, in echte voor-
zieningen en in concrete werkwijzen. Het is echter de vraag of het modellenscala 
waarvan men zich tegenwoordig bedient voldoende in de bedrijvigheid is geworteld, 
realistische communicatie bevordert, lange termijneffecten honoreert en tot (beter) 
zicht op de belangrijke spilvoorzieningen leidt.  
 De Jacobsladder aan modellen die men gewoonlijk ontwikkelt op weg van realiteit 
naar digitaliteit kent allerlei abstracties met bijbehorende afbeeldingsvraagstukken, die 
de vertikale doorvertaling en de identificatie van generieke voorzieningen alleen maar 
bemoeilijken. Nieuwe modellen, die fundering en skelet van de ondersteuningsfunctie 
kansrijk in beeld kunnen brengen en die katalysator- en multiplierpotentieel helpen 
ontdekken, zullen nog moeten worden ontwikkeld.  
 




