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A VERVOERSMAATSCHAPPIJ 
A.1 ORGANISATIE 

De maatschappij is door fusies tot zijn hui-
dige omvang gekomen en telt ten tijde van 
het interview zo’n 12.000 medewerkers. Het 
heeft een regionaal gegroepeerde operatio-
nele organisatie, onderverdeeld in kleinscha-
lig vervoer, openbaar vervoer, touringcar & 
overig. 

Vervoersconcepten worden zowel op cen-
traal als op regionaal niveau ontwikkeld. Verkeer en Waterstaat financiert, op basis 
van bestaande wetgeving, waarin de fundering is gelegd voor afspraken over financie-
ring, financieringsvorm, tarievenvaststelling, e.d. Ook voor het openbaar vervoer geldt 
dat deregulering wordt nagestreefd om efficiencyverhoging te bewerkstelligen. Daarbij 
spelen allerlei initiatieven die gericht zijn op kwaliteitsverbetering, verbeterde kos-
ten/batenverhouding en voldoende dekking (politiek!). De overheid wil op termijn te-
rugtreden, subsidies stap-voor-stap afbouwen en tevens een bepaald voorzieningenni-
veau handhaven. Daartoe worden zg. concessies, in de wet bepaald, aanbesteed. Er is 
een ontwikkeling richting deur-tot-deur dienstverlening die een integrale benadering 
van het vervoer inhoudt en coördinatie van verschillende en voorheen afzonderlijk 
geëxploiteerde vervoersvormen vergt. In dit kader worden al verschillende verplich-
tingen aangegaan. 

De door efficiency-streven gedomineerde vraag dwingt tot vastlegging van veel opera-
tionele informatie.  Die kostengerichte besturing impliceert dat in het primaire proces 
allerlei registraties worden verricht om bezettingsresultaten te pakken te krijgen en op 
basis daarvan weer verschillende consolidaties te kunnen samenstellen, per ‘lijn’, per 
groep klanten, per overheid, per ... Urenregistraties zijn belangrijk: de loonsom verte-
genwoordigt 50% van de kosten. 

De verschillende vervoerstypen worden niet in één cyclus gepland; openbaar vervoer 
kent een cyclus van 2 à 3 jaar, kleinschalig (taxi-)vervoer een kwartaalcyclus terwijl 
tour en evenementenvervoer seizoensgebonden planning kent.  

Ketenmobiliteit brengt lastige optimalisatievraagstukken met zich, zowel in plan-
ningsopzicht als operationeel. Met op elkaar afgestemde diensten wordt het geheel 
niet alleen gevoeliger voor verstoringen maar het bijsturen bij incidenten is eveneens 
ingewikkeld. De complexiteit van plannen en besturen is door de verscheidenheid aan 
contractuele verplichtingen en inspectie- en afreken-invalshoeken, door de bundeling 
van diensten en de permanente efficiency-druk op de capaciteit erg groot. 
 

A.2 INFORMATIEVOORZIENING 

De informatievoorziening wordt gedomineerd door de grote hoeveelheid operationele 
informatie en de verscheidenheid daarin, die zowel door de fusiehistorie en de ver-
schillen in data-komaf als door de verschillende vervoersvormen wordt veroorzaakt. 
De complexiteit van de besturing wordt in de applicatieportfolio gereflecteerd. Er 
doen zich steeds meer integratievraagstukken voor, in het primaire proces (registra-
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ties), in het planningsvlak (coördinatie) en op modaliteitniveau (contracten voor ke-
tenmobiliteit). 

Het automatiseringsbudget bedraagt (ten tijde van het interview) Mƒ 30,-; innovatie-
projecten komen daar nog bij. De bemensing is 60 à 70 groot en wordt vooral ingezet 
voor technisch service (bediening en onderhoud computers en netwerken) en applica-
tieontwikkeling (projectleiders, informatieanalisten). Applicatiebouw wordt meestal 
uitbesteed. 
 

A.3 ARCHITECTUUR 

Om een aantal redenen is er ‘architectuur’ nodig. In het interview is ter sprake geko-
men: 
 Interpretatie van operationele data vergt bestendige, realiteitsgetrouwe modellen. 
 Fusies brengen systemen met min of meer overeenkomstige functionaliteit mee. 

Keuzes moeten worden onderbouwd. 
 Er is complexiteitsreductie nodig. Daarvoor is een groot aantal ‘triggers’: plannen 

en uitvoeren van ketenmobiliteit, aanbestedingsproblematiek bij bundelen van 
diensten, verschillende inspectie- en afrekeninvalshoeken, bewaking van kosten.   

 Flexibiliteit in de applicatieportfolio is vereist, gelet op de ontwikkelingen in de be-
drijfstak. Samenhang blijft nodig.  

De verschillende vervoersvormen stellen natuurlijk hun eigen eisen. Maar allerlei in-
spectie- en afrekenaspecten spelen daar doorheen en ook productsamenstellingen en 
de aanbestedings-, rooster- en dienstmonitoring-vraagstukken die daaruit voortkomen 
vergen combineerbare en stapelbare procesmodellen en onderhoudbare implementa-
ties daarvan. 
 

A.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR  

De eisen die aan mobiele communicatie en on-line gegevensgaring worden gesteld, 
dwingen tot rationalisatie. Op twee manieren wordt daaraan vorm gegeven. 
 de veelheid aan communicatievoorzieningen en computerapparatuur wordt terug-

gebracht door standaardisering; 
 basisvoorzieningen (met name: netwerken) worden ge-outsourced. 
Daar komt bij dat de grotere afhankelijkheid van de informatievoorziening hogere ei-
sen meebrengt voor de beschikbaarheid van de voorzieningen. 

De eisen die aan betrouwbaarheid, tijdigheid en beschikbaarheid van (operationele) 
data worden gesteld, dwingen tot afspraken over betekenis van gegevens, over forma-
ten van opslag en over ontsluiting en beschikbaarheid ‘in real-time’. Allerlei eisen die 
gesteld worden in uitvoering en operationele besturing alsook in aanbesteding, plan-
ning en servicebewaking verwijzen naar functie-overstijgende maatregelen in het ge-
gevensvlak.  

Het komt er, samengevat, op neer dat nieuwe services en hogere kwaliteitseisen van 
de informatievoorziening ‘grotere noemers’ verlangen. De bestaande diensten en regi-
stratieve eisen blijven gelden maar allerlei overall-kwesties komen daar bij. Grotere 
behoefte aan coördinatie en hogere eisen aan de informatieverschaffing aan operatio-
nele managers en klanten versterken dat beeld. Uit business-noodzaak is er derhalve 
druk op de algemeenheid van de ondersteuning. 



 
 
– I-4 – 
 
 

B AFDELING CENTRALE BANK:  
 STATISTISCHE INFORMATIE EN RAPPORTAGES 

B.1 ORGANISATIE 

Ten tijde van de interviews telde de centrale bank 1800 wernemers; de betrokken af-
deling die statistische informatie en rapportages verzorgt, ongeveer 120 medewerkers. 
De centrale bank is georganiseerd naar Monetaire zaken, Toezicht, en Betalingsver-
keer en Intern Bedrijf. Monetaire zaken is onderverdeeld in afdelingen: 
 Monetair en economisch beleid 
 Wetenschappelijk onderzoek en econometrie 
 Export- en importgaranties 
 Financiële markten 
 Statistische informatie en rapportages.  

Het werk van de betrokken afdeling houdt het verzamelen en verwerken van een veel-
heid aan vaak complexe gegevens in en het produceren van een groot aantal statistie-
ken en rapportages. De gegevens worden aangeleverd door enkele honderden instel-
lingen, voornamelijk banken en bedrijven – ‘rapporteurs’ genoemd. Na bewerking 
vindt er rapportage plaats naar een groot aantal afnemers. Zowel aan invoer- als aan 
uitvoerzijde is daarbij sprake van verschillende rapportagefrequenties. 
Het streven naar kwaliteit betekent ondermeer dat in een veranderende en complexer 
wordende wereld meer moet worden geanticipeerd op ontwikkelingen op de financie-
le markten en in het betalingsverkeer, die zich in toenemende mate en vesneld voor-
doen. Kwaliteit van statistieken houdt in dat de relatie tussen de voorgeschreven in-
komende rapportages en de resulterende eindproducten voortdurend moet worden 
geëvalueerd. Die eindproducten dienen bovendien beter aan te sluiten bij de behoef-
ten van de verschillende afnemers. 

In 1993 is begonnen met de uitwerking en uitvoering van een automatiseringsstrategie 
voor de afdeling. De belangrijkste pijlers van deze strategie: 
 uniformering van de informatie-infrastructuur aan de uitvoer- en de invoerzijde,  
 beperking van het aantal verschillende softwarepakketten voor statistische verwer-

king.  
Met betrekking tot de invoerzijde is een nieuwe methodiek uitgewerkt in een informa-
tie-architectuur: het zogenaamde structuurmodel, dat de logistiek structureert en de ver-
werking van gegevens stroomlijnt. Het belangrijkste uitgangspunt bij de opzet van dat 
structuurmodel is geweest een rapportagemethodiek te ontwikkelen die volledig aan-
sluit bij de informatieverzorging van de rapporterende banken, met het oogmerk de 
aanpassingen van rapportagevereisten niet in veelvoud bij de meer dan 100 instellin-
gen te laten plaatsvinden. Voor de ontwikkeling en uitwerking van het structuurmodel 
is een project gestart. Daarmee is het structuurmodel ook startpunt voor verbetering 
van de werkwijzen rond de statistische rapportages van de afdeling. 
 

B.2 INFORMATIEVOORZIENING 

De informatiesystemen zijn in eigen beheer met SAS ontwikkeld en draaien voorna-
melijk op de mainframe-configuratie onder IBM OS/390. De oorsprong van de toe-
passingen gaat soms terug tot het jaar 1945...   

De informatie die op het terrein van de betalingsbalans wordt verzameld, dient in 
hoofdlijnen de volgende doeleinden: 
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 analyse van de monetair-financiële ontwikkelingen in Nederland en EMU  (MvF, 
ECB, IMF, OESO);  

 productie van de Nationale Rekeningen en daarvan afgeleide economische kern-
gegevens; 

 analyse van de reële economie; 
 analyse van de Nederlandse / Europese handelsbetrekkingen (EZ, bedrijfsleven, 

WTO); 
 informatie voor derden, zoals universiteiten, studenten, financiële instellingen en 

bedrijven. 
Het rapportagesysteem voor de betalingsbalans is in belangrijke mate een afgeleide 
van het regime van Deviezenvergunningen, dat in 1945 werd ingevoerd. Belangrijk 
kenmerk van dit informatiesysteem is dat de banken in Nederland alle grensover-
schrijdende transacties van ingezetenen in hun onderlinge samenhang aan DNB rap-
porteren. Cliënten rapporteren aanvullend (via hun banken) de aard van de transacties. 
Het gesloten kasregistratiesysteem heeft tot in de jaren tachtig goede diensten bewe-
zen. De de-regulering en liberalisatie van de kapitaalmarkten en de aanzienlijke groei 
van de internationale handel in diensten hebben in het afgelopen decennium echter 
tot een enorme groei van het aantal grensoverschrijdende transacties geleid. Het in-
formatiesysteem is daardoor steeds minder beheersbaar geworden. Vele maatregelen 
zijn genomen om tot een efficiëntere en beter beheersbare informatieverzorging te 
komen, waarbij het bestaande kasregistratiesysteem echter nog goeddeels in tact is ge-
bleven.  

De systematiek leidt tot de verwerking van een uiterst massale gegevensstroom – alle 
relevante en niet-relevante (neutrale) grensoverschrijdende transacties dienen immers 
afzonderlijk te worden gevolgd. Dit proces omvat vele stappen en de complexiteit ervan 
verhoogt de kans op verwerkingsfouten, terwijl de massaliteit de opsporingskans hier-
van juist verkleint. De in principe sluitende registratie levert in de praktijk dan ook al 
lange tijd zeer omvangrijke statistische verschillen op. Daar komt bij dat de verwer-
kingslast voor het bankwezen en zijn cliënten van oudsher groot is. De banken ontle-
nen de stroomgegevens voor de betalingsbalans aan het buitenlandse betalingsverkeer, 
welke gegevens echter niet stroken met de grootboekadministratie die conform de wet 
op de jaarrekening wordt bijgehouden waardoor de banken genoodzaakt zijn ten be-
hoeve van de betalingsbalans een afzonderlijk administratie- en verwerkingssysteem in 
stand te houden, hetgeen wijzigingen in de rapportagevereisten kostbaar maakt. Het 
feit dat de betalingsbalans niet aan het grootboek kan worden ontleend, heeft boven-
dien nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de informatie. Zo maken de banken, an-
ders dan in de grootboekadministratie, achteraf geen correcties in hun registratie van 
de betalingsbalans. Tegen deze achtergrond is in 1999 tot een fundamentele herbezin-
ning besloten. 
 

B.3 ARCHITECTUUR 

In de internationale informatiebehoefte op betalingsbalansterrein kan onderscheid 
worden gemaakt in beperkte hoeveelheid maandelijkse stroomcijfers, meer uitgebreide 
kwartaal- & jaarstromen, en jaarlijkse standgegevens. Een grote hoeveelheid aanvul-
lende informatie is thans maandelijks beschikbaar als inherent onderdeel van het kas-
registratiesysteem.  
 Vervanging van de kasregistratie betekent voor de banken een grote lastenverlich-
ting omdat daarmee de rapportage van alle grensoverschrijdende transacties wordt 
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losgelaten. Voor de centrale bank zou een aanzienlijke vermindering van de te ver-
werken informatie optreden, aangezien niet langer afzonderlijke transacties worden 
gemeld. Een kleinere, meer beheersbare informatiestroom biedt de betrokken afdeling 
kansen de kwaliteit van de statistiek te verhogen.  
Om de banken tegemoet te komen in een nieuwe methodiek voor het aanleveren van 
gegevens, is het bovengenoemde structuurmodel opgesteld, dat voorziet in een een 
andere structuur voor ontvangst en verwerking van gegevens. Het idee is vervolgens 
om gegevens van de instellingen middels een nieuwe component met elkaar te verbin-
den. Hierbij dient een converter uitkomst te bieden: een intelligent stuk software dat 
in staat is de coderingen van de meer dan honderd bankmodellen (de banken) te con-
verteren naar het model.  
Het belangrijkste uitgangspunt bij de opzet van het tructuurmodel voor de banken is 
een rapportagemethodiek te ontwikkelen die volledig aansluit bij de administratie van 
de rapporterende banken. Aanvullende eisen ten aanzien van de nieuwe informatie-
infrastructuur zijn: 
 het bieden van een oplossing voor de langere termijn; 
 een nieuwe manier van gegevens verzamelen door eenvoudige aansluiting op de 

gegevensverzamelingen van de rapporteurs; 
 een hoge mate van flexibiliteit met het oog op continu veranderende informatiebe-

hoeften; 
 het verlichten van de rapportagelast van de rapporteurs. 
De generieke eigenschappen van het structuurmodel zijn in een informatie-architec-
tuur op hoofdlijnen en in functionele termen beschreven: deze eigenschappen, of: 
clusters van functionaliteiten, worden aangemerkt als de componenten van het struc-
tuurmodel. Het ontwerp voorziet in de mogelijkheid om de rapporteur zelf het tempo 
van migratie en de mate van gebruik te laten bepalen. Door het structuurmodel recht-
streeks te koppelen aan bronsystemen van de rapporteur, kan het samenstellen van de 
gegevens van de rapporteur binnen het structuurmodel worden uitgevoerd – dit heeft 
grote impact op de huidige opzet van de systemen van de rapporteurs. Ook wordt 
voorzien dat de rapporteur hun gegevens aan het structuurmodel kunnen aanbieden 
conform de wijze waarop de huidige informatiesystemen worden ingezet – de conse-
quenties van invoering van het structuurmodel voor de rapporteur zijn dan minimaal. 
 Het structuurmodel is vooralsnog de projectie van een visie in een logische infor-
matie-architectuur. Het is geen weergave van een implementatie noch een weergave 
van de technische faciliteiten waarmee de verschillende functies te automatiseren zijn. 
Om te toetsen of investeringen in het structuurmodel gerechtvaardigd zijn, is een 
haalbaarheidsonderzoek verricht naar de realisatie van het model. De afdeling ziet 
zich immers genoodzaakt de invoerzijde van het rapportageproces ingrijpend te wij-
zigen, daar de bestaande informatie-infrastructuur aan het einde van haar levensduur 
verkeert. Omdat de afstand tot de hedendaagse eisen door technische veroudering on-
overbrugbaar is geworden, is ‘upgrading’ van de huidige informatie-infrastructuur 
geen reële optie. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek moeten de centrale 
bank in staat stellen een gefundeerd besluit te nemen over het al dan niet ter hand 
nemen van de realisatie van het nieuwe structuurmodel.  

“Niets doen” is geen optie – het rapportageproces móet worden verbeterd. Hoewel er 
geen factoren zijn die een technische implementatie onrealistisch maken, zal het niet 
haalbaar zijn het structuurmodel daadwerkelijk als één systeem te bouwen en te im-
plementeren.  Realisatie van het structuurmodel levert evenwel nauwelijk een bijdrage 
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aan de kernproblemen van de betrokken afdeling als niet eerst aan belangrijke rand-
voorwaarden voor een eenduidig aanleverproces is voldaan. Besloten is eerst het aan-
leverproces te herzien en onder de architectuur van het structuurmodel te brengen. 
Ter besturing van de voorgenomen veranderingen in het aanleverproces zal een over-
koepelend programma worden uitgewerkt. 
 

B.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

De afdeling ziet zich genoodzaakt de invoerzijde van het rapportageproces drastisch 
te herzien, omdat de bestaande informatievoorziening aan het einde van haar levens-
duur verkeert. Doordat de afstand tot de vereiste prestatie- en functionele informatie-
eisen te groot is geworden, is ‘up-grading’ van de huidige informatieverzorging geen 
zinvolle optie. 
Informatie-infrastuctuur wordt binnen de centrale bank niet als afzonderlijk concept 
naast het architectuurbegrip gehanteerd. Infrastructurele regels en principe zijn in de 
loop der tijd zowel op technisch (configuraties, besturingssystemen) als op applicatief 
niveau ontwikkeld.  Recent is de toekomstige, DNB-brede, applicatie-architectuur be-
paald en vastgesteld.  
 De ontwikkeling van een concrete visie in de vorm van een applicatie-architectuur 
is één van de belangrijkste middelen om de doelstellingen te realiseren. De applicatie-
architectuur is een beschrijving van de structuur van de onderdelen waaruit applicaties 
zijn opgebouwd, de interactie tussen deze onderdelen en de uitgangspunten, standaar-
den en richtlijnen omtrent eigenschappen, gebruik en positionering van deze onderde-
len. 

De IT-infrastructuur voor bedrijfskritische toepassingen is vanoudsher ingevuld door 
IBM. De betrokken afdeling ontwikkelt en beheert haar eigen informatiesystemen en 
het voor haar specifieke deel van de informatie-infrastructuur, maar confirmeert zich 
voor nieuwe toepassingen aan de recent vastgestelde applicatie-architectuur. Die IT-
infrastructuur is gebaseerd op de volgende basisfuncties: 
 hoge beschikbaarheid 
 optimale beveiliging en controle-maatregelen 
 (piek-)verwerking van grote hoeveelheden data 
 aanvaardbare performance 
 ‘proven technology’ 
 standaardisatie. 

De applicaties zijn beperkt gedocumenteerd en beschreven. SAS is (ten tijde van het 
interview) de ontwikkel-standaard. Voor de uitwerking van de applicatie-architectuur 
worden de volgende principes gehanteerd:  
 gebaseerd op een meerlagenmodel 
 component-georiënteerd 
 platformtransparant 
 leveranciersonafhankelijk.  
In het meerlagenmodel staat de scheiding tussen presentatie, programmalogica en gege-
vens centraal, waardoor impliciet een modulaire opbouw van applicaties ontstaat. 
 Component-georiënteerd betreft de opbouw van applicaties uit componenten die op 
het gebied van aanroep en samenwerking voldoen aan bepaalde standaards: de zoge-
naamde componentmodellen. De essentie van platformtransparantie is het voor de appli-
caties transparant zijn van de onderliggende technische infrastructuur, die bestaat uit 
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(rand)apparatuur, besturingssystemen, systeemprogrammatuur en datacommunicatie-
voorzieningen. De leveranciersonafhankelijkheid tenslotte heeft betrekking op het zoveel 
mogelijk ‘open’ houden van keuzemogelijkheden. Overigens zijn de nu voorgestelde 
keuzen voor  een substantieel deel ingegeven door de aanwezigheid van het IBM-
(mainframe)platform en de hier uit voortvloeiende eis voor een zo ‘pijnloos’ mogelijk 
transitietraject.  

De huidige IT-infrastructuur wordt gezien als een solide basis voor toekomstige ont-
wikkelingen. De applicatie-architectuur creëert flexibiliteit en onafhankelijkheid voor 
nieuwe toepassingen. De implementatie van de huidige toepassingen blokkeert door-
groei in de toekomst en men voorziet dan ook vernieuwing van nagenoeg het gehele 
toepassingencomplex op basis van de nieuwe applicatie-architectuur.  
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C FARMACEUTISCHE GROOTHANDEL 
C.1 ORGANISATIE 

Ten tijde van de interviews had de betrokken groothandel ongeveer 1000 mensen in 
dienst en was hij onderdeel van een internationaal opererende onderneming, die uit 
verschillende divisies bestond. Door de groothandel werden diverse producten gele-
verd: een compleet assortiment geneesmiddelen, medische verbruiksmiddelen voor 
ziekenhuizen en een compleet assortiment niet-luxe drogisterij-artikelen. De geleverde 
diensten kunnen gekenschetst worden als de volledige ondersteuning van een apo-
theekformule en van een drogisterijformule. De activiteiten bestreken het hele spec-
trum, van orderinvoer tot en met expeditie. 

De klanten behoorden, waar het de geneesmiddelen betrof, tot bedrijfstakken zoals 
zelfstandige apothekers, ziekenhuisapotheken, apotheekhoudende huisartsen, GGD’s 
en verpleegtehuizen. De medische verbruiksmiddelen werden vooral aan ziekenhuizen 
geleverd. De groothandelsactiviteiten in drogisterij-artikelen werden ondernomen ten 
dienste van zelfstandige drogisterijen, drogisterij-franchisenemers en warenhuizen 
(business-to-business). 

De groothandel noemt zichzelf, bij monde van de directeur Financiën en Automatise-
ring, een retail/wholesale-bedrijf, dat ‘logistiek’ en ‘formule-/retail-ondersteuning’ als 
producten voert en zowel aan de patiënt- als aan de consumentgerichte markt levert. 
De complexiteit van de bedrijvigheid wordt met name veroorzaakt door het feit dat 
de klanten voor de geneesmiddelen ‘professionals’ zijn en perfecte 1-op-1 service met 
excellente belevering verwachten, en de klanten voor drogisterij-artikelen retailactie-
gedreven zijn en eveneens correcte en tijdige levering van artikelen verwachten. De 
patiëntgerichte markt is gesegmenteerd in patiënten, artsen, apothekers en ziekenhui-
zen, de consumentgerichte markt in consumenten en drogisten. De gevoeligheid van de 
service voor operationele verstoringen is groot en piekgedrag in de vraag dwingt tot 
speciale oplossingen in techniek en organisatie.  

Enkele kengetallen ten tijde van de interviews: 
 in de geneesmiddelenlijn worden ca. 40.000 orderregels per dag ontvangen: 

– er moet twee maal per dag geleverd kunnen worden uit een assortiment van 
40.000 artikelen (waarvan er 20.000 op voorraad zijn); 

– de gewenste levertijd ligt tussen 2 en 4 uur; 
– de vereiste servicebereikbaarheid is feitelijk 7 x 24 uur per week.  
Men beschikt over eigen vervoerscapaciteit. 

 De omzet in de geneesmiddelenlijn bedraagt 1.1 Miljardƒ 1 bij de apotheken en 
175 Mƒ bij de ziekenhuizen. De marktaandelen zijn daar resp. 20% en 35%.  

 In de drogisterij-artikelenlijn gelden nog grotere volumina: 160.000 orderregels op 
de piekdag (maandag!) is geen uitzondering. De omzet bedraagt hier 500 Mƒ. Men 
heeft 80% marktaandeel bij zelfstandige drogisten; dat komt overeen met 35% van 
de totale markt. 

 
C.2 INFORMATIEVOORZIENING 

De informatievoorziening is pakketgedreven: in eigen beheer ontwikkelde Cobol-ap-
plicaties zijn al vóór de millenniumwisseling vervangen door programmatuur van IMI 

                                                         1  De interviews zijn nog in het guldentijdperk afgenomen en uitgewerkt. 
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(Industri Mathematik International) en de ‘proprietary’ VAX/Novell-infrastructuur is 
vrijwel geheel vervangen door open platformen en open protocollen. Het pakket van 
IMI – System ESS – wordt primair voor de uitgaande goederenstroom ingezet, van or-
derinvoer tot en met expeditie en bijkomende facturering (zie fig. C.2a). Bestellingen 
worden (nog) met een ‘inhouse’ ontwikkeld pakket verwerkt en naar ESS doorgeleid.  

Voor ESS is maatwerk ontwikkeld voor branchespecifieke kenmerken en voor de con-
tinuïteit in de marktafspraken. De financi-
ele administratie wordt met Oracle Finan-
cials gevoerd.  

Er is een duidelijk beleid voor de informa-
tievoorziening:  
 géén eigenbouw maar pakketsoftware 
 standaard platformen met (de facto) 

open producten en open communicatieprotocollen:  
 UNIX resp. NT, TCP/IP, X.400 MHS1  
 WAN-netwerkverbindingen zijn gestandaardiseerd en ‘uitbesteed’ aan KPN 
 LAN’s worden intern beheerd 
 standaard kantoorautomatisering. 
Gezien de beschikbaarheidseisen van de real-time operaties en het kostenniveau is ge-
kozen voor 
 eigen uitwijkvoorziening (twee rekencentra, onderling verbonden door een FDDI-

koppeling via de city-ring ten behoeve van uitwijk) 
 extra op beschikbaarheid gedimensioneerde configuraties. 

Het automatiseringsbudget bedraagt meer dan Mƒ 10-; automatiseringsprojecten zit-
ten daar in via afschrijving en rente. De automatiseringsbemensing is ca. 26 FTE groot 
en wordt vooral ingezet voor technische service (bediening en onderhoud van compu-
ters en netwerken) en applicatie- en databasebeheer (projectleiders, informatieanalis-
ten). Applicatiebouw is, gezien het pakketbeleid, maar in beperkte mate aan de orde.   

 
C.3 ARCHITECTUUR 

De architectuur van de groothandel is 
welomlijnd, op hoofdfuncties en hun on-
derlinge relaties uitgelijnd en met prefe-
rente producten voor hardware en soft-
ware ingevuld. De architectuur is in zes 
lagen gedefinieerd (zie fig. C.2b): 
1. transportsystemen, verzamelautoma-

ten, robots, onafhankelijk van andere 
systemen maar gevoed door het logis-
tieke systeem; 

2. berichtenafhandeling (inkomende orders, uitgaande externe of interne berichten); 
3. ondersteuning van de ingaande en uitgaande goederenstroom, door de commu-

nicatielaag gevoed, de magazijnsystemen voedend; 
1-3 de lagen 1 t/m 3 werken in real-time en zijn onderling ontkoppeld door middel 

van ‘messaging’; 

                                                         1  De keuzes zijn natuurlijk een reflectie van wat indertijd gebruikelijk was.  
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4. financiële en rapportage systemen, prijzensysteem voor ziekenhuiscontracten; 
5. beheerssystemen voor personeel, customer relations en wagenpark; 
6. kantoorautomatisering. 

De architectuur reflecteert de business-functies die met informatie- en communicatie-
technologie moeten worden ondersteund, de onderlinge relaties tussen die functies 
alsook het belang van die functies: het hart van de architectuur wordt gevormd door 
de logistieke systemen, die in real-time schakelen naar de orderontvangst- en maga-
zijn-besturingssystemen en die de financiële systemen en de (andere) beheerssystemen 
voeden. De architectuur is de kapstok voor de relaties tussen de verschillende toepas-
singen en beschrijft die relaties ook in de vorm van interfaces of ‘database-links’.   
 De architectuur is ontworpen om de migraties van programmatuur, communicatie- 
en computerfaciliteiten te kunnen richten en in betrekkelijk korte tijd te kunnen af-
werken. In dàt opzicht heeft de architectuur als een baken voor het management ge-
werkt. De ontwikkelingsplannen (voor een Extranet, voor uitgebreidere management-
informatie, voor implementatie van een CRM-module, e.d.) worden ‘onder architec-
tuur’ uitgewerkt en geïmplementeerd. De architectuur is dus tevens een baken voor de 
toekomst.  

De architectuur heeft geholpen de technische systemen voor de feitelijke goederen-
stroom duidelijk te positioneren ten opzichte van de logistieke ‘aorta’ die de order-
stroom afhandelt.  
 Voor de ontvlechting van de primaire logistieke processen en de financiële afhan-

deling is gekozen voor een batch-koppeling, want een on-line real-time koppeling 
(zoals SAP heeft) zou performance- en kwetsbaarheidsrisico’s met zich brengen 
gezien het transactievolume en het piekgedrag.  

 De plaats van de rapportagefaciliteit geeft de ontvlechting tussen ‘verwerken’ en 
‘opwerken’ van informatie duidelijk aan en werkt ook op langere termijn orde-
nend.  

De architectuur heeft niet tot in detail de migratie georkestreerd – de inhoud van het 
kernsysteem ESS was leidend en keuzes zijn tevens ingegeven door de eisen die aan de 
piekprestaties werden gesteld. In projectvorm zijn allerlei details gespecificeerd, uitge-
werkt in ESS-pakketinrichting resp. omgezet in maatwerk-aanpassingen, beproefd in 
een testomgeving, voorbereid met passende opleidingen en uiteindelijk na gebruikers-
tests en conversies in gebruik genomen. De architectuur heeft dus ook als projecten-
wijzer gewerkt. 
 

C.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

Informatie-infrastructuur wordt niet expliciet als afzonderlijk concept naast het archi-
tectuurbegrip gehanteerd. Een aantal infrastructurele regels en principes is evenwel ‘de 
facto’ uitgevaardigd en weergegeven als basisprincipes voor de inrichting van de infor-
matievoorziening, dus voor de realisatie van de architectuur. 

De ICT-infrastructuur is gebaseerd op een vijftal basisfuncties: 
1. hoge beschikbaarheid; 
2. verwerking van grote volumina; 
3. goede prestaties; 
4. ‘proven technology’ (die innovatief mag worden ingezet); 
5. standaardisatie. 
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De basisfuncties zijn welomschreven en de eisen die worden gesteld zijn duidelijk ge-
kwantifieerd.  

De technische voorzieningen zijn uitgebreid beschreven, van bekabeling tot en met 
software-release van de platformproducten.  

De applicatieve voorzieningen zijn eveneens uitgebreid beschreven. Met nadruk wordt 
gesteld: een ERP-pakket ìs infrastructureel. Verschillende applicatieve interfaces zijn in 
eigen beheer ontwikkeld, de financiële koppeling is van Oracle-FI.  Voorbeelden van 
koppelingsregels: 
 binnen de UNIX-omgeving worden Oracle DB-links geïmplementeerd; 
 met de NT-stations wordt met FTP data uitgewisseld; 
 voor B2B-communicatie worden Edifact-standaarden gehanteerd, 
 voor apotheken en drogisterijen worden bestaande branche-protocollen ingezet; 
 voor de koppeling van de logistieke processen en de financiële afhandeling wor-

den in ESS de standaard-interfaces van Oracle Financials ingezet; feitelijk geschiedt 
meer dan 98% van de boekingen automatisch. 

De infrastructuur wordt gezien als een solide uitvalsbasis naar de toekomst. De keuze 
voor software van IMI is een keuze voor functionaliteit die op een moderne manier 
geïmplementeerd is. Doorgroei met IMI is mogelijk, bijvoorbeeld door implementatie 
van een CRM-module1 of WMS-module2 van IMI of door uitbouw van het ‘datawa-
rehouse’. De keuze voor Oracle is mede uit overwegingen van toekomstvastheid inge-
geven. Vernieuwingen zijn met name aan ‘de voorkant’ (CRM, Internet, ketenlogistiek) 
te verwachten. ESS blijft het kernsysteem. 

Voor de komende jaren is het beleid er op gericht de nieuwe ICT-architectuur te opti-
maliseren en de nieuwe mogelijkheden te benutten. Globaal gesteld, gaat het om ver-
der verbeteren van de inrichting van System ESS- en Oracle Financials, vernieuwing 
van voorraadbeheer, uitbouw van de proces- en managementinformatievoorziening 
en invulling van de internetstrategie, waaronder bijvoorbeeld introductie van Extranet 
ten behoeve van assortiments- en leveringsinformatie aan klanten. Daarnaast worden 
de interne beheerprocessen (ITIL) verder uitgebouwd en wordt de werkplekuitrusting 
uitgebreid (mail, agenda, documentbeheer, Internettoegang).  

 

                                                         1 CRM: Customer Relationship Management 
2 WMS: Warehouse Management System 
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D LANDELIJK DAGBLAD 
D.1 ORGANISATIE 

Het concern, dat bekend is door het landelijke dagblad, geeft in Nederland een groot 
aantal dagbladen, tijdschriften en huis-aan-huisbladen uit en bezit in het kader van die 
activiteiten tevens uitgeverijen, drukkerijen en transportfirma’s. Daarnaast ontwikkelt 
het concern audiovisuele activiteiten en participeert het in ‘nieuwe media’-bedrijven.  
De producten van het concern zijn velerlei: een landelijk dagblad, regionale dagbladen 
(in verschillende provincies), tijdschriften (‘human interest’, muziek), huis-aan-huisbla-
den en nieuwsbladen (met name in Noord-Holland). De activiteiten beslaan dan ook 
een breed terrein: kranten, tijdschriften, boeken, audiovisuele activiteiten (bijvoor-
beeld: kabelkranten, lokale radio, deelnemingen in landelijke commerciële televisie), 
huis-aan-huis-bladen en grafisch/technische vervaardigingen voor derden. Daarnaast 
zijn er (ten tijde van het interview) deelnemingen in de muziekindustrie en in een 
commercieel TV-station. 

Het bedrijf is een journalistiek èn een fysiek bedrijf. Journalistiek werk bestaat uit het 
verzamelen en redigeren van informatie tot ‘tekst’, fysiek werk uit het ‘verplaatsen van 
papier’ 1. De ‘hartslag’ van het bedrijf is de 24-uurs cyclus van een dagbladbedrijf en is 
daarvan doortrokken. Er zijn zo’n 300 redacteuren in Nederland en 100 in het buiten-
land. Daarnaast wordt er inkomend nieuws betrokken van Reuters, ANP en andere 
persbureau’s, CNN, e.d. 

Kengetallen uit 19982:  
 eigen vermogen Mƒ  948 
 netto-omzet .. 1520  
 bedrijfsresultaat  12,8 % 
 nettowinst  9,5 % 
 medewerkers  5180 

Het management maakt geen beleid maar accordeert het. Daardoor lijkt het alsof er in 
het bedrijf weinig regie is. Het bedrijf heeft dan misschien een beperkte horizon en 
kenmerken van een ‘wild west’ onderneming, maar heeft ontegenzeggelijk een sterke 
cultuur – de mensen blijven relatief lang in dienst. Het bedrijf heeft een sterke traditie 
van ‘zelf doen’: eigen transport, eigen drukpersen, eigen lease-bedrijf, etc.  
 De waardeketen van het dagbladbedrijf kan als volgt worden weergegeven:  

Er is is aangekondigd dat men elektronisch zou gaan uitgeven. Men probeert dit op 
dezelfde ondernemende manier te doen als in het dagbladbedrijf (dat bijvoorbeeld in 
3 maanden tijds een gratis verkrijgbaar nieuwsblad heeft opgezet) waarin allerlei los-
staande IT-fabriekjes sterk gedecentraliseerd aan de slag zijn gegaan. Gevolg is ge-

                                                         1  In 1998 is 180.000 ton papier verplaatst; aanvoer via schip, trein en vrachtauto, distributie via eigen 
transportbedrijf, met inzet van 550 chauffeurs, 2000 agenten en 8000 bezorgers, en middels de PTT. 

2  Het interview vond overigens veel later plaats. 
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weest: een verscheidenheid aan ‘oplossingen’ zonder een helder overall-beeld van wat 
er in de toekomst nodig is. Deze ontwikkelingen dwingen tot programmatisch op-
treden. Het wordt nu ‘te groot’, tussen verschillende projecten ontstaan problemen en 
men delegeert allerlei details die daar de consequentie van zijn ‘omhoog’: de directie 
heeft  behoefte aan een duidelijke strategische lijn zonder dat de ondernemende cul-
tuur in het gedrang komt. 

Krantenbedrijven zijn lang met productinnovatie bezig geweest: De uitdaging is nu 
om procesinnovatie tot stand te brengen en een nieuw fundament onder die verschil-
lende ‘productie- en publicatie-kolommen’ te leggen. De procesketen ziet er nu als 
volgt uit: 

Deze keten zou met nieuwe 
opties (varianten) moeten 
kunnen worden uitgebreid, 

zodat (bijvoorbeeld) ‘opmaak’ niet aleen op de kranten van toepassing is maar ook op 
web-producten en tijdschriften. Daarmee kan de weg worden vrij gemaakt voor een 
benadering die een toekomst zònder papieren kranten kansrijk dichterbij brengt. In 
een dergelijk veranderproces kan ICT een hefboomwerking vervullen. 
 

D.2 INFORMATIEVOORZIENING 

De informatievoorziening is sterk mainframe-georiënteerd en is ook in hoge mate af-
hankelijk van de dagelijkse productie van distributie- en bezorgingslijsten, waarzonder 
geen krant kan worden bezorgd. Naast deze, in eigen beheer ontwikkelde, dagblad-
logistieke programmatuur is er een complex abonnementen- en factureringssysteem 
en een redactiesysteem.  

Kenmerken van de informatievoorziening (ten tijde van het interview): 
 alle (belangrijke) programmatuur is zelfbouw; 
 alles in de mainframe-hoek is IBM-blauw; 
 het automatiseringsbudget bedraagt Mƒ 30 in de mainframe-omgeving;  
 de primaire en logistieke business-processen zijn vergroeid met informatie- en 

communicatietechnologie en kunnen dan ook niet makkelijk worden aangepast; 
 de kosten van ontwikkeling, onderhoud en verwerking worden niet doorbelast;  
 er wordt geen speciale beheermethodiek toegepast – géén ITIL(-derivaten) dus, en 

er is slechts sprake van functioneel beheer dat plaatsvindt bij systeemontwikkeling;  
 er wordt gebruik gemaakt van allerlei faciliteiten op PC- en LAN-gebied en er wor-

den Mac’s naar binnen gehaald bij de tijdschriften. 

Er is geen welomschreven beleid voor de informatievoorziening:  
 van ‘alignment’ is feitelijk geen sprake, bij afwezigheid van een heldere strategie; 
 er is sprake van kolomsgewijze automatisering; óver de kolommen heen komt er 

nog niets tot stand; 
 er is louter sprake van een projectsgewijze ontwikkeling; 
 een andere dan een mainframe-aanpak is er (nog) niet. 
 

D.3 ARCHITECTUUR 

Er wordt, kort gezegd, niet gedacht in termen van blauwdrukken: “we zijn nog niet 
toe aan architectuur”. 

 



BIJLAGE I – INTERVIEWS  
  

 

 
 
  – I-15 – 
 
 

D.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

Men kan – zie het “blauwdruk-argument” – niet spreken van een informatie-infra-
structuur noch van een infrastructurele benadering. Er is sprake van mainframe-
dominantie en het automatiseringsdenken is daar dan ook op gestoeld, hoewel het 
dagblad al 7 jaar ervaring met Internet heeft. Er is zeker sprake van een culturele in-
frastructuur en een financiële infrastructuur, maar “de IT-infrastructuur loopt hier bij 
achter.” 
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E SCHOONMAAKBEDRIJF 
E.1 ORGANISATIE 

Het schoonmaakbedrijf maakt onderdeel uit van een veel grotere groep, die met name 
als uitzendorganisatie bekend is. Het voert reguliere en specialistische schoonmaak- en 
reinigingswerkzaamheden uit in industriële bedrijfsruimten, kantoren, gezondheids-
zorgruimten, scholen, e.d.  In het verlengde van het, specialistische, reinigen van com-
puters en computerapparatuur wordt ook ‘refurbishment’ verzorgd. Sinds 1994 heeft 
men het NEN-EN-ISO 9002-certificaat verworven. Hierin zijn de afspraken vastge-
legd over contacten, bereikbaarheid, vakkundigheid van de medewerkers, personeels-
zorg en financiële administratie. 
 In de schoonmaak zijn de kosten van arbeid veruit dominant: 90% van de kosten 
betreft personeelskosten, 10% materiaal en middelen. Het personeel, voor het meren-
deel part-time krachten, telt 7000 ‘directe’ arbeidskrachten die gemiddeld 15 uur per 
week ingezet worden en ±250 ‘indirecte’. Van het werk wordt 70% in de avonduren 
verricht. De totale omvang van de activiteiten was in 1999 Mƒ 235, waarvan Mƒ 205 
in de reguliere schoonmaak en Mƒ 30 in de specialistische reiniging en aanverwante 
activiteiten.    

Het werk is gespreid over vestigingen, die elk uit een aantal rayons bestaan – dat aan-
tal hangt van de hoeveelheid werk af. Een vestiging is resultaatverantwoordelijk en 
heeft dus het karakter van ‘business unit’. Vanuit een vestiging worden zowel de regu-
liere schoonmaak als de grote contracten geregeld.  Als grote contracten bedrijven be-
treffen die landelijk opereren en verschillende lokaties hebben, fungeert het hoofdkan-
toor als contactpunt, maar het werk van een dergelijk ‘nationaal account’ wordt opge-
knipt over de betrokken vestigingen.  
 Een vestiging krijgt jaarlijks ‘targets’ mee, uitgedrukt in omzet en resultaat-voor-
belasting.  

Voor het maken van een offerte wordt, zeker als het om een groter object gaat dat 
omvangrijke inzet vergt, op basis van de klantenwensen, de eigenschappen van de 
ruimtes en de aard van de materialen, een calculatie gemaakt van de omvang van het 
werk. Een uitgebreid stelsel normen, op grond van ervaring tot stand gekomen, vormt 
de calculatorische basis. De totale objectcalculatie wordt met ervaringsfactoren gecor-
rigeerd en leidt tot een offerte. Het 
voortraject is een langdurige, specialisti-
sche activiteit. Als de offerte wordt ge-
accepteerd is er voor de betrokken ray-
onmanager meestal nog maar weinig tijd 
over om het contract te vertalen naar een werkprogramma en naar werkkaarten (‘ta-
ken’ voor medewerk(st)ers). Calculatie neemt dus een prominente plaats in het voor-
traject in maar heeft slechts een losse relatie met het (operationele) vervolg. Als het 
werk loopt, worden op weekbasis uren geschreven en wordt op vierwekelijkse basis 
verloond. Accurate en tijdig verwerkte urenregistraties zijn hiervoor onontbeerlijk. 

Een aantal beleidsuitgangspunten is van belang voor de organisatorische en informa-
torische beoordeling en wordt daarom in kort bestek beschreven. 
 Het bedrijf kiest er voor níet aan de prijsspiraal deel te nemen; men kiest voor 

kwaliteit. De ISO-certificatie is een pijler van dit kwaliteitsbeleid. 
Er zijn, landelijk gezien, 6 grotere partijen en 3000 (!) kleine. Op prijs concurreren lukt 
derhalve niet.  
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 Men ‘gaat’ voor medewerkerstevredenheid.  
De medewerkerstevredenheid is, vergeleken met die van andere bedrijven in de bran-
che, beter en medewerkerstevredenheid heeft een positieve relatie met klanttevreden-
heid. Kwaliteit van het werk is eveneens van invloed op de klanttevredenheid. Mede-
werkerstevredenheid en kwaliteit hangen natuurlijk ook samen. Medewerkerstevreden-
heid is derhalve een belangrijke indicator voor het management. 

 Het bedrijf hanteert een bedrijfsmodel met sterk gedecentraliseerde operaties.  
De rayonmanagers verkavelen het werk, bemensen de objecten, regelen de urenregi-
stratie en verantwoorden de inzet op contracten. Elk object heeft een ‘meewerkend 
voorman’ die de roosterdetails regelt en de feitelijk gewerkte uren inbrengt. Operatio-
neel management zit dus ‘boven op het werk’. Het hoofdkantoor fungeert slechts in 
enkele gevallen als contactpunt, nooit als draaischijf in de operaties. 

 Het bedrijf heeft het logistieke traject, met name de inkoop, goeddeels uitbesteed.  
Met een aantal leveranciers zijn leverings- en afleveringsafspraken gemaakt. Hoewel 
elke vestiging een eigen magazijn heeft, wordt het merendeel van de middelen recht-
streeks op het pand afgeleverd.  

In de schoonmaakbranche stonden de marges ten tijde van het interview behoorlijk 
onder druk omdat de inkoop van facilitaire diensten sterk aan het professionaliseren 
was. Eén oorzaak is te herleiden naar de kwaliteit van beroepsopleidingen (op HBO-
niveau) die inmiddels op het gebied van Facilitair Management ter zake kundige men-
sen beginnen af te leveren. Een andere oorzaak is het fenomeen van ‘adviserende’ 
schoonmaakbedrijven, die voor hun klanten offertes helpen evalueren. Resultaat is dat 
met name op grotere contracten slechts lage marges zitten. Mede door de professio-
nalisering wordt men gedwongen zeer gedetailleerd te offreren terwijl het schoonma-
ken zelf in veel globalere termen wordt voorbereid en uitgevoerd. Dit resulteert niet 
alleen in duurdere voortrajecten, ook de relatie met de inrichting van het feitelijke 
schoonmaakwerk wordt steeds minder. De voorkant van het werk is afgedreven van 
de werkelijke operaties en staat daar ook min of meer los van. De offerte-calculatie-
systematiek staat in feite los van de schoonmaakuitvoering.  
 Klanttevredenheid heeft weinig relatie met het calculatorische model maar is, zoals 
eerder gesteld, vooral gerelateerd aan kwaliteit en medewerkerstevredenheid. Men 
zoekt naar vormen die op een of andere manier voorzien in calculatie-in-contract om 
de relatie tussen contractuele afspraken, klanttevredenheid, kwaliteit en inzet directer 
en explicieter te maken.   
 

E.2 INFORMATIEVOORZIENING 

De informatievoorziening is sterk ge-
richt op de operationele processen.  
 De verloning is cruciaal voor mede-

werkerstevredenheid. Het verloop is 
nu jaarlijks ±30%; dit mag niet stij-
gen want de kosten van personeel 
zijn resultaatbepalend. 

 De urenregistratie is de basis voor 
de verloning èn voor de objectrentabiliteit. Er gaat veel tijd mee heen op rayonni-
veau. Urenregistratie gebeurt wekelijks, op basis van voorgeprogrammeerde uren-
lijsten, waarop slechts de ∆’s worden aangegeven.  

 Extra werk wordt in een apart systeem bijgehouden, een complicerende factor. 
 Consolideren en rapporteren op groepsniveau is lastig vanwege de vier-wekelijkse 

in plaats van maandelijkse registratiesystematiek. Maand- en kwartaalrapportages 
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zijn daarom relatief én onnauwkeurig én kostbaar, terwijl de groep waar het 
schoonmaakbedrijf deel van uitmaakt juist steeds zwaardere eisen stelt aan de in-
formatievoorziening. Dit wordt als een groeiende last ervaren.  

Om een aantal redenen is de applicatieportfolio aan vernieuwing toe.  
 Er is veel niet-gedocumenteerd maatwerk. Dit is van invloed op het onderhouds-

werk: de (sterk gemodificeerde) pakketkernen van de portfolio worden niet meer 
op de release-levels van de leveranciers gehouden (!). 

 Het maatwerk voorziet wel in de onderverdeling in vestigingen maar niet in verde-
re onderverdeling in rayons. Daardoor zijn de indirecte rayonkosten moeilijk zicht-
baar te maken en blijven veel kosten onder een algemene noemer. 

 Het ‘euro-proof’ maken van het maatwerk is een schier onoverkomelijke klus.  
 De verwerking wordt steeds meer een belemmering. Het nadeel van de technische 

veroudering neemt toe. Het feit dat er (bijvoorbeeld) niet van een DBMS gebruik 
gemaakt wordt, vergroot de maatwerkproblemen. De kwaliteit van de manage-
mentinformatie blijft, mede hierdoor, achter. 

Bij de voorgenomen systeemvernieuwing geldt een aantal uitgangspunten: 
 het moederbedrijf heeft de financiële software voorgeschreven (J D Edwards1) 

voor grootboek, crediteuren- en debiteurenadministratie, en vaste activa;  
 maatwerk moet minimaal zijn; 
 het aantal verschillende leveranciers moet minimaal zijn, in verband met het (toe-

komstige) interface-onderhoud. Er is een voorkeur voor één leverancier. 

Het valt, bij nadere beschouwing van voor de schoonmaakbranche kritische operatio-
nele en registratieve kenmerken, niet mee om bestaande pakketsoftware (zoals SAP, 
Baan, Peoplesoft, Oracle, J D Edwards e.d.) in te richten voor de branche. Zo is een 
projectadministratie niet makkelijk voor de schoonmaak in te richten, bijvoorbeeld-
omdat een schoonmaakcontract het karakter heeft van een abonnement en niet van 
een project-met-einddatum. Het schoonmaakbedrijf scoort bovendien meestal snel en 
moet derhalve ook snel contracten kunnen inbrengen.  
 Met alle tekortkomingen, loopt het huidige systeem redelijk goed en goedkoop. 
Koopsoftware met ERP-signatuur is kostbaar in aanschaf en zal ook duurder zijn in 
exploitatie. 
 

E.3 ARCHITECTUUR 

De betrokkenheid van het management is laag. Het is moeilijk duidelijk te maken dat 
de bestaande systemen niet meer ‘euro-proof’ gemaakt kunnen worden en dat mana-
gementinformatie moeilijk te leveren is. Het is eveneens moeilijk duidelijk te maken 
dat de hoge mutatiegraad van de informatie (30% verloop medewerkers, wekelijks 
urenregistratie per object, etc.) met de bestaande IT-staf maar moeilijk te realiseren is, 
waardoor er weinig tijd voor andere (vernieuwings-)taken beschikbaar is. Er is kenne-
lijk een ‘IT-verkoopprobleem’. De mate van integratie die door de werkwijze van de 
schoonmaakbranche wordt opgelegd, maakt de vernieuwing van het huidige syste-
mencomplex tot een zware en kostbare opgave (fig. E.3a). Maar het kàn niet verder 
met de bestaande voorzieningen: het organiseren van een mailing is een crime, correc-
te en actuele rayoninformatie is niet te leveren, urenverschrijving gebeurt nu drie keer, 
etc. 

                                                         1  Ten tijde van het interview was J D Edwards nog een zelfstandig opererende softwareleverancier. 
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Het denken in termen van onderdelen en samenhang is sterk gericht op de operatio-
nele processen en de huidige vraagstukken waarvoor het schoonmaakbedrijf wordt ge-
steld. Van ‘alignment’ tussen bedrijvigheid en informatievoorziening is eigenlijk geen 
sprake. De informatievoorzieningsproblematiek wordt vooralsnog gedomineerd door 
de noodzaak van systeemvernieuwing en het onvermogen een voor de schoonmaak-
branche min of meer geschikte en pasklare oplossing te vinden, die ook voldoet aan 
de besturings- en uitvoeringsniveau’s van de organisatie. De beschikbare software van 
J D Edwards vertoont een functionaliteitskloof van 10%, maar die zit juíst in de pro-
jectadministratie – de kern van de schoonmaakbedrijvigheid!  

Men zegt: “misschien is de schoonmaak wel veroor-
deeld tot maatwerk”, bij gebrek aan voor de branche 
geschikte of geschikt te maken basissoftware. Wel-
licht is de markt te klein voor goede schoonmaak-
programmatuur. Het huidige IT-kostenniveau be-
draagt 0,2% van de omzet. Met J D Edwards zou 
dat boven 1% uitkomen. Het ‘terugverdienen’ van 
die kosten zou uit het terugdringen van de admini-
stratieve lasten moeten bestaan. 

 
E.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

Infrastructureel gezien, staat het bedrijf nog in de kinderschoenen. Er wordt met na-
me vanuit de techniek geredeneerd. Vernieuwing kan tot stand komen door een ande-
re wijze van registreren van gewerkte uren (‘palm top’).  
 Het gebrek aan data-integratie doet zich voelen, maar heeft nog niet tot concrete 
uitgangspunten voor ‘data sharing’ geleid. De druk vanuit de groep op standaarden, 
voor financiële systemen bijvoorbeeld, maakt de positie van het schoonmaakbedrijf, 
met zijn strikte operationele eisen voor urenregistratie en verloning en zijn 13 perio-
des, er niet eenvoudiger op.  
 

E.5 NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

In het najaar heeft de moedermaatschappij de dirigerende lijn naar die onderdelen die 
niet in de primaire strategie passen losgelaten. Die onderdelen mogen nu hun eigen 
lijn bepalen. Op grond van deze strategische herformulering is men bij het schoon-
maakbedrijf op zoek gegaan naar een branche-specifiek pakket dat bij de eigen proces-
sen aansluit. Vanwege de ISO-certificatie waren die processen duidelijk in beeld en 
ook goed beschreven, waardoor functionele verificatie van pakketten grondig kon 
worden uitgevoerd. Men heeft in België een schoonmaakpakket gevonden dat modern 
van opzet is en eurobestendig (1), dat aansluit op de specifieke kenmerken van het 
schoonmaakbedrijf (2) en dat meer opties voor managemeninformatie heeft (3).  

Directie en IT-verantwoordelijken zijn door de geschetste ontwikkelingen inmiddels 
dichter tot elkaar gekomen en de directie is nu meer en actiever betrokken bij de ont-
wikkelingen op het gebied van de informatievoorziening. Dit heeft concrete resultaten 
opgeleverd:  
1. de koers is duidelijk en de (bijbehorende) CSF’s zijn eveneens helder; 
2. men werkt toe naar gezamenlijke resultaatverantwoordelijkheid van commercie en 

operations; 
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3. standaardisering van processen en eenvoud in gebruik op de vestigingen staan 
voorop (teneinde de nadelen van de decentralisatie te kunnen indammen); 

4. eenmalige gegevensvastlegging krijgt hoge prioriteit. 

Twee resultaten van de pakketselectie mogen niet onvermeld blijven. 
 De gekozen oplossing zal naar verwachting 40% goedkoper uitvallen dan de eer-

tijds voorgeschreven invulling met J D Edwards. 
 De verplichte jaarlijkse bijdrage aan de automatiseringsdiensten van de groep is 

niet meer van toepassing. 
 
NIEUWE SITUATIE 
Het schoonmaakbedrijf is inmiddels verkocht aan het Deense ISS voor € 90M. 
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F VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
F.1 ORGANISATIE 

De internationaal opererende groep telt zo’n 140.000 medewerkers en is gericht op fi-
nanciële dienstverlening, in het bijzonder in verzekeringen en vermogensbeheer. De 
groep is in meer dan 60 landen actief, is internationaal de tweede verzekeraar en is 
beursgenoteerd in Parijs en New York; zij wil wereldwijd de standaard in haar bedrijfs-
tak bepalen.  
 Verzekeringen is onderdeel van de groep en wil “met een breed scala van op maat 
gesneden oplossingen de toon zetten in het Nederlandse verzekeringslandschap”. 
Onder de eigen merknaam werken drie zelfstandige werkmaatschappijen: 
 Leven, met vestigingen in Den Haag en Utrecht; 
 Schade, met vestigingen in Rotterdam en Amsterdam; 
 Zorg, gevestigd in Utrecht. 
Verzekeringen telt in Nederland een kleine 1500 medewerkers. Verzekeringen verze-
kert zowel particulieren als bedrijven, voornamelijk (maar niet uitsluitend!) via hoog-
waardige advisering door zelfstandige tussenpersonen. Omdat voor verzekeraars een 
multi-channelbenadering inmiddels gemeengoed geworden is, zullen additionele pro-
ductiebronnen worden gezocht. De verwachting is dat E-commerce een wezenlijke 
verandering teweeg zal brengen.  

Het adagium binnen de groep is “think global, act local”. De groep werkt internatio-
naal om met de globaliseringstendens mee te kunnen en de risico’s over verschillende 
continenten en economieën te kunnen spreiden. Om grootte en doelmatigheid samen 
te laten gaan, is er binnen de groep gedecentraliseerd. Uitzonderingen vormen: 
 automatiseringsbeleid 
 beleid ten aanzien van topmanagers 
 personeelsbeleid 
 merkbeleid en corporate imago. 
Het bedrijf  heeft een stormachtig fusieverleden. Dat betekent dat er (nog) veel ver-
schillende productvarianten worden gevoerd en verschillende gescheiden verzeke-
ringsadministraties zijn. Recent is gefuseerd met een Levenbedrijf, een Leven- en 
Zorgmaatschappij en een Schadebedrijf. Dit geeft opwaartse druk op de kosten en 
neerwaartse druk op de service. Nieuwe ondernemingsbrede concepten, bijvoorbeeld 
op het terrein van CRM, moeten die servicegraad opstuwen.   
 

F.2 INFORMATIEVOORZIENING 

De informatievoorziening bestaat uit een groot aantal productsystemen en een groot 
aantal programmerings- en productie-omgevingen. Er zijn in Nederland bijvoorbeeld 
vijf verschillende systemen voor Leven, twee (grote) Schadesystemen, tien verschil-
lende AOV1-systemen en er zijn ook diverse klantensystemen en incassosystemen.  
 De verzekeringsmaatschappij kent in Nederland verschillende 4GL-ontwikkelom-
gevingen (Tellon, Powerhouse, e.d.) maar een dergelijke verscheidenheid is kostbaar 
en kwetsbaar – veel leveranciers van ontwikkel-tools zijn al ‘over de kop’ gegaan. De 
hele groep gaat nu weer terug naar 3GL Cobol (!). Er zijn eveneens verschillende plat-
formen in gebruik: DEC Alpha, HP, IBM, Novell, NT, ... Door deze verscheidenheid 
zijn de projectkosten en ontwikkelkosten (te) hoog. De kosten van de informatie-

                                                         1  AOV: ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering. 
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voorziening zitten natuurlijk vooral in beheer. Door de verscheidenheid en de be-
heerskosten die daaruit voortvloeien kan er (te) weinig in vernieuwing worden geïn-
vesteerd – CRM- en datawarehouse-invoering lijden daaronder. Er is een beleid van 
opschonen – de diversiteit heeft immers nadelige invloed op kosten, op service en op 
reactiesnelheid. Het netwerk is als eerste aangepakt: dat is nu (ten tijde van het interview – 
JT) NT. Een algemeen geldend klantbeeld wordt nu belangrijk gevonden en de finan-
ciële administratie wordt wezenlijk.  
 Het komt er op neer dat gestreefd wordt naar enkele koppelvlakken, aan de voor-
kant en aan de achterkant. Dit vindt niet louter op nationale schaal plaats. Er is bin-
nen de groep een sterke standaardiseringstendens, omdat (ook) in de top van de on-
derneming het besef bestaat dat het spel mede op ICT-terrein zal worden gespeeld. 
Binnen de groep is er voor gekozen per land-organisatie een CIO te hebben. Op 
groepsniveau functioneren vier standaardiseringscommissies: 
  onderwerpen 
1. operationele architectuur ITIL, exploitatie mainframes 
2. ontwikkelarchitectuur methoden, projectmanagement, ‘tools’, hergebruik, e.d. 
3. technische architectuur PC-inrichting, protocollen, databases 
4. applicaties en data de ‘business-wereld’ van productsystemen, klant- en 

polisgegevens, ondersteunende systemen voor perso-
neel, financiën, workflow, e.d. 

Veel ontwikkelingen worden gestuurd vanuit de internationale top van de groep. Ook 
in de Nederlandse holding is er, in de persoon van de CIO, steun voor ordelijk optre-
den en ‘ontwikkelen onder architectuur’, wellicht geholpen door een sense-of-urgency 
vanwege de ICT-kosten. 
 

F.3 ARCHITECTUUR 

Er wordt, zoals hierboven al blijkt, zwaar ingezet op architectuur. De verwachting is 
namelijk dat architectuur voor synergie zal zorgen en tot kostenverlaging zal leiden.  
Binnen de groep is architectuur dan ook hoog ‘opgehangen’. Men is de mening toege-
daan dat IT het verschil zal gaan uitmaken. Dat geeft lokaal ‘een steuntje in de rug’.  
 De CIO in de Nederlandse holding apprecieert de architectuurschema’s en han-
teert die ook. Er wordt op architectuur gestuurd om 
 verantwoordelijkheden te duiden, en 
 richting te geven aan ontwikkelingen.  

De ‘schokgolven’ van de recente fusies hebben het systemenlandschap behoorlijk be-
ïnvloed. Met de competenties op verzekeringsgebied die bij fusies worden ingebracht, 
komen ook systemen mee. Er komen dan min of meer automatisch leidende syste-
men. Daarbij is de keuze tussen systemen natuurlijk geen technische beslissing.  
 De fusie met het Schadebedrijf kreeg duidelijke doelstellingen mee. Mede op 
grond daarvan werden leidende systemen benoemd. Die fusie was meer omzet-gedre-
ven en de resulterende business-unit structuur liet minder tijd voor het ordenen van 
processen en systemen. Bij de eerste fusie speelde architectuur een andere rol dan bij 
de tweede. Als de organisatie voorziet in een centrale IT-afdeling, is er ruimte een vi-
sie te ontwikkelen en integratie-programma’s te formuleren. Maar als de organisatie 
neerkomt op een ‘dunne’ holding, dan liggen andere keuzes voor. Nu er binnen de 
holding drie zware verzekeringskolommen zijn met de nodige systeemdoublures en 
platformdivergenties, dwingen de kosten tot een meer centrale IT-aansturing. Daar-
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door is er behoefte aan architectuuringrijpen. Zowel vanuit management als vanuit IT 
wordt de noodzaak daarvan dus ondersteund.  
 Het benutten van architectuurvoordelen betekent: synergievoordelen en vernieu-
wingssnelheid boeken.  Architectuur is dus geen korte termijnverhaal. Dat is de reden 
dat er een discrepantie is tussen achitectuur en de scoringslust van het management. 
Een architectuurbenadering krijgt dus pas een kans  
 bij voldoende topmanagement-steun voor architectuur, en 
 door voordelen kwantitatief te kunnen benoemen. 
De veranderingen spelen zich in hoog tempo af. Drie effecten veroorzaken architec-
tuur-erosie: 
 turbulenties in de markt 
 operationele problemen 
 overnames. 

Mèt de neiging om de voordelen van overnames zo snel mogelijk te benutten, is het 
gevaar dat door nieuwe managers ad-hoc beslissingen genomen worden. Daarom lijkt 
de beste strategie bij overnames zo snel mogelijk te kiezen op systeemgebied, daarna 
enige tijd te nemen om de ontstane complexiteit te reduceren en vervolgens verbete-
ringsprojecten in gang te zetten. Dus: eerst vereenvoudigen, dan pas verbeteren.  
 Nieuwkomers in verzekeringsland vormen geen reële bedreiging – hun e-Com-
merce successen zijn gering. Men heeft meer zorgen om verzekeringen van grote 
bankinstellingen: de grote dreiging zal van de grotere ondernemingen komen die hun 
zaken op orde hebben... 
 

F.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

Informatie-infrastructuur wordt niet als afzonderlijk concept naast het architectuurbe-
grip gezien. Maar er zijn stellig infrastructurele tendensen te onderscheiden. 
voorkant De business-slag zit aan de voorkant van de procesketen. De conclusies 

die daaruit getrokken zijn, hebben bijvoorbeeld geleid tot de aanschaf van 
30.000 (!) Siebel-licensies. CRM is een globaal businessproject dat op 
groepsniveau wordt gevolgd. Aan elke organisatie worden eisen gesteld, die 
met een CRM-barometer worden gepeild. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
de Nederlandse organisatie naar één klantendatabase moet. 

achterkant De groepsraad heeft zich tevens uitgesproken voor één eenduidige finan-
ciële omgeving.  

procesketen Daarnaast heeft de groepsraad gezegd naar één werkwijze toe te willen om 
de servicegraad te verbeteren en te borgen en om de klantencontracten te 
managen. 

richting Het komt er op neer dat de groepsraad niet alleen technische standaarden 
heeft voorgeschreven, maar ook informatie- en applicatiestandaarden.  

Architectuur is een belangrijke aandrijfkracht binnen de verzekeringsmaatschappij. De 
leidende keuzes worden niet op basis van IT-kwaliteit gedaan, maar op basis van snel-
heid en verandering. Daarom wordt standaardisatie strak en voortvarend doorge-
voerd. Strategische keuzes worden snel genomen en de operaties veranderen dan maar 
mee.  
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G INTERNATIONAAL BANKBEDRIJF 
G.1 ORGANISATIE 

De groep – een gevestigd internationaal bankbedrijf –  is tot stand gekomen in 1991 
door een fusie van een verzekeringsmaatschappij en een bankbedrijf.  
 Het verzekeringsbedrijf is op haar beurt in 1963 ontstaan door een fusie. Door 

omvangrijke acquisities in de Verenigde Staten, Australië en Canada komt meer 
dan de helft van de omzet nu uit het buitenland.  

 De bancaire kant is voortgekomen uit enkele opeenvolgende fusies. 

De (...) groep heeft sinds de fusie een snelle groei doorgemaakt, zowel door de syner-
gie tussen bankieren, verzekeren en beleggen als door een aantal acquisities. De groep 
verbreedde haar werkterrein door de overname van onder andere een investment 
bank (in 1995), een Amerikaanse verzekeraar (in 1997), een Belgische bank (in 1998), 
een Duitse bank (in 1999) en opnieuw een Amerikaanse verzekeraar (in 2000).  

Enkele karakteristieken van de groep: 
 – meer dan 60 labels (!) 
 – breed productenscala financiële dienstverlening 
 – balanstotaal 1999: € 492  miljard (ƒ omgerekend naar € - JT) 
 – Nettowinst: € 4,9 .. 
 – ICT-uitgaven: € 2 .. 
 – # medewerkers: 86000 
 – # ICT-medewerkers: 15000 
 – aanwezig in meer dan 60 landen 
 – meer dan 50 rekencentra in bedrijf  
De groep werkt zowel voor particulieren en bedrijven als voor overheden. 
 

G.2 INFORMATIEVOORZIENING 

Corporate IT is een stafgroep op groepsniveau, met het focus op groepsbrede IT-ac-
tiviteiten. Corporate IT moet er aan bijdragen dat binnen de groep het strategisch plan 
sneller, tegen lagere kosten en met minder risico wordt gerealiseerd, door 
 het identificeren en bewerkstelligen van grotere schaalvoordelen, 
 het uitvaardigen van standaarden en beleidslijnen, 
 het uitdragen van ‘IT best practices’, 
 een e-Business benadering mogelijk te maken, 
 een IT-HRMbeleid te ontwikkelen. 

Corporate IT is binnen de groep een ‘kleine club’ die een twintigtal medewerkers telt. 
Er is dus geen zwaar aangezet centralisatiebeleid. “Dat is nergens voor nodig.” Wèl 
wordt van de jaarlijks door de bedrijfsonderdelen op te stellen middellange termijn-
plannen de IT-paragraaf door Corporate IT bekeken en beoordeeld op toegevoegde 
waarde, op verzoek van de Raad van Bestuur. Corporate IT zoekt synergie op groeps-
niveau. Dat wil dus niet zeggen dat alle beslissingen met een IT-aspect ook door Cor-
porate IT worden genomen of beoordeeld – veel wordt immers vanwege de gewenste 
functionaliteit en de feitelijke implementatiecomplexiteit door de business bepaald. 
Top-down zaken ‘er door drukken’ kan weliswaar altijd, maar het resultaat is meestal 
matig... 
Voorbeeld:  een van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland wil SAP inzetten. 

In de US is men niet zo geporteerd voor SAP. Er wordt door Corporate 
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IT níet gestreefd naar één architectuur en één pakket omdat dat (in dit 
geval) geen synergie op groepsniveau oplevert. Corporate Procurement 
kijkt er overigens (op Europees niveau) wèl naar in verband met licen-
sieafspraken en mogelijke inkoopvoordelen. De verzekeraar wil graag 
‘legacy’ opruimen en SAP wil graag “de branche in” – prima. Maar de 
keuze voor Peoplesoft die elders is gemaakt wordt gerespecteerd. 

Voor infrastructurele zaken ligt het anders dan voor business-applicaties en -gege-
vensverzamelingen. Daar wordt een strenger standaardisatiebeleid doorgevoerd. Vroe-
ger onderhandelde elk van de 60 labels zelf met leveranciers. In één jaar tijds is door 
centralisatie van de inkoop het aantal leveranciers van 3000 teruggebracht tot 200. 
Daarmee was 90% van de inkoop gemoeid. Een dergelijke operatie leidt natuurlijk 
ook tot standaardisatie.   
Voorbeeld1: Voor e-Mail, dat als een infrastructurele voorziening wordt gezien, zijn 

nu twee pakketten1 toegestaan. De rest is verboden. 
Voorbeeld2: Siebel wordt tegenwoordig beschouwd als een infrastructurele voorzie-

ning voor functionaliteit die eigen ontwikkeling niet meer rechtvaardigt. 
Onderdelen hebben aanvankelijk afzonderlijk met Siebel onderhandeld. 
Dit heeft zelfs tot op Raad van Bestuursniveau gespeeld.  

De koppeling van ‘procurement’ aan infrastructuur heeft enorm veel geld bespaard2. 
Er zijn nu standaarden voor mail, messaging, transport en platformen, en daar wordt 
strak de hand aan gehouden. Men heeft (bijvoorbeeld) gekozen voor TCP/IP en MQ 
op transportgebied en voor IBM, HP en een PC-platform op toepassingsgebied. 
Voorbeeld1: Unisys is geen standaard en de Belgische bank, die over goede Unisys-

gedreven applicaties beschikte, is derhalve nu aan het migreren. 
Voorbeeld2: Aanvankelijk werd in betalingsverkeer Stratus3 (in IBM-termen: S-88) 

ingezet. Later is gemigreerd naar het Tandemplatform, dat nu wordt uit-
gefaseerd. 

Er is op corporate niveau géén standaard voor clientinformatie. Zoals altijd: sommige 
business-units doen dat netjes, andere niet. Standaardiseren op meta-niveau levert 
slechts geld op als het van meet af aan gebeurt. Later standaardiseren vergt zware mi-
graties, àls het al lukt... 
 

G.3 ARCHITECTUUR 
 
Voorbeeld: Het Amerikaanse DoD heeft eertijds een interoperability-traject onder-

nomen dat de afstemming van de informatievoorzieningen van leger, 
luchtmacht en marine moest bewerkstelligen. Men heeft alles gemodel-
leerd en daarbij duizenden entiteiten benoemd. Dit levert dus niets op: 
het is niet meer ‘met een business-oog’ te overzien. 

In groepsperspectief: het maken van de architectuuratlas bij het bankonderdeel lever-
de aanvankelijk een 50-tal entiteiten op; gezien de beoogde doelgroep – “een architec-
tuur is een managementinstrument” – is energie gestoken in verlaging van dat aantal; 
men is met 10 entiteiten geëindigd, terwijl de architectuuratlas toch in een toepas-
singsbeschrijving voorzag van twee lagen diep. Met die beschrijving was het mogelijk 
(budgetten voor) verbetervoorstellen te positioneren en te onderbouwen en werd de 
‘governance’ van de ingewikkelde applicatieportfolio geholpen.    

                                                         1 Het gaat om OUTLOOK en Lotus Notes. 
2 Er zijn geen bedragen genoemd.  
3  Een zg. non-stop computer. 
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Van een architectuuruitspraak moet altijd de business-waarde kunnen worden vastge-
steld. Die waarde kun je [1] verkrijgen uit synergie in business-processen alsook [2] uit 
een betere ‘governance’ die door architectuur mogelijk wordt.  
Voorbeeld: Op Europees niveau wordt door ‘Executive Centre Europe’ gepoogd 

een architectuur voor verzekeren te ontwikkelen. Op globaal niveau is er 
nu een business-architectuur en een informatie-architectuur is in ont-
wikkeling. Het lijkt er op dat er op Europees niveau voor verzekerings-
bedrijven een tien- tot twaalftal zaken is waarmee gezamenlijk winst zou 
kunnen worden gemaakt – centrale afhandeling van claims is daar een 
voorbeeld van. Het succes van deze multi-label aanpak is toe te schrij-
ven aan het feit dat business-managers (met mandaat!) hier aan hebben 
gewerkt. Daardoor werden de kernprocessen met een business-view in 
beeld gebracht. Eerst later is (mede door inbreng van IBM) naar de on-
dersteuning door IT gekeken.  

 De inbreng van business-managers is mede daarom zo veelbelovend, 
omdat er door het besluitvormingsproces ook commitment ontstaat – 
dat komt later beslist van pas als de migratie-complexiteit om manage-
mentattentie vraagt.  

Ook als het ontwikkelen van één overkoepelende architectuur op groepsniveau een 
onbegonnen zaak is, kan met een uniforme architectuurbeschrijvingsmethode nog steeds 
resultaat worden geboekt. 
 Als architecturen op elkaar lijken, kan er beter over gecommuniceerd worden. 
 Als er beter gecommuniceerd wordt, kan (mogelijke) synergie trefzekerder en snel-

ler worden gevonden. 
Architectuurmanagement is noodzakelijk. Zonder 
greep op het architectuurontwikkelingsproces is 
architectuur slechts “... een papieren tijger: ‘het 
dikke boek’ helpt niet.” Voor architectuurmana-
gement is er een CMM-achtige positionerings-
metriek. De wijze van vastleggen van een archi-
tectuur moet worden bepaald en ingevoerd. Daar 
zijn noch standaarden noch hulpmiddelen voor 
beschikbaar (maar de Meta-groep heeft een 

bruikbare propositie). Vervolgens moet uniformiteit worden bereikt. Het gaat daarbij 
niet om ‘harde standaarden’ maar om ‘guidelines’. Belangrijk: eerst als CMM2+ is be-
reikt komt architectuurmanagement binnen bereik. 
De architectuuraanpak heeft inmiddels succes afgeworpen. 
 In Nederland zijn zes hypotheekfabrieken. Architectureel bezien volstaat één hy-

potheekfabriek. Dit is in lijn met het streven naar ‘Shared Service Centers’. Intus-
sen heeft dat de nodige impact voor de labels. Bijvoorbeeld: als die niet meer de 
beschikking hebben over een eigen ‘fabriek’, hoe moet dan het verstrekkingspro-
ces verlopen? Of: hoe verlopen dan conversie en migratie? 

 In Europa wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke architectuur voor Verzeke-
ren. (Zie hierboven.) 

Om óver labels heen aan architectuurmanagement te kunnen doen, moet elk label de 
‘IT-governance’ op orde hebben en over een architectuur beschikken. Het is gebleken 
dat daarvoor al een cultuuromslag nodig is. Men moet immers niet meer denken in 
termen van systemen noch in termen van afdelingen, maar men moet denken in pro-
cessen; eerst dan kunnen synergievoordelen worden ontdekt. Tevens is vereist dat bu-
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siness-management zich met architectuur bezig houdt, want als vooral IT-specialisten 
zich met architectuur bezighouden, kunnen ‘ivoren toren’-effecten optreden. 
 Er is (nog) geen applicatieportfolio op groepsniveau opgesteld. Voor e-Business 
projecten is dat al wel gedaan. Voordeel: “... dan zie je waar je geld heengaat.” 
 

G.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

Groepsbreed zijn er IT-standaarden ingevoerd, vooral als uitvloeisel van de aandacht 
voor ‘procurement’. Het betreft standaarden voor verwerkingsplatformen en infor-
matietransport. Ook op applicatief niveau zijn er standaarden vastgesteld, bijvoor-
beeld voor pakketten die CRM ondersteunen. 
 Het streven naar ‘Shared Service Centers’, waarin merkonafhankelijke diensten 
worden geconcentreerd en waarmee uiteindelijk back-office activiteiten worden geüni-
formeerd, betekent dat een aantal migraties zal moeten worden ondernomen. Ten be-
hoeve van die migraties zullen interfaces gestandaardiseerd moeten worden, niet al-
leen uit efficiency-oogpunt maar ook vanwege service-stabiliteit. Daartoe is nodig dat 
op business-niveau API’s worden ontwikkeld om de migraties te ondersteunen. 
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H INTERNATIONALE TABAKSPRODUCENT 
H.1 ORGANISATIE 

De producent is feitelijk een confederatie van merken/organisaties voor tabakspro-
ducten die in hun eigen eindmarkten beslissingsbevoegd zijn. Het is een op wereld-
wijde schaal opererende onderneming die nog steeds resultaatvergroting realiseert en 
het ook met de merk-marktaandelen beter doet dan zijn concurrenten.  
 Men streeft ‘organische groei’ na door verbeteringen in de merkenmix en het be-

treden van nieuwe markten. 
 De producent blijft actief met acquisities. 
 De producent wil zijn productiecapaciteit (nog) beter benutten zonder aan effecti-

viteit in zijn markten in te boeten. 

In het oosten van Nederland staat een op productie gerichte vestiging. De capaciteit is 
momenteel goed voor een productie van 12000 cigaretten per minuut (!). De organisa-
tie telt ongeveer 950 medewerkers. Productie vindt in 3 ploegen van elk 250 man 
plaats. 
 Er zijn in totaal zo’n 350 ‘werkplekken’ ingericht. De resultaten in Nederland: 
 in 20011:  omzet 360 M€ 
  operating profit 40 M€ 
  winst na belasting 27 M€ 
 
Het werk van de vestiging in het oosten laat zich het best omschrijven als productie in 
continu-dienst. Het werk wordt in geautomatiseerde productielijnen verricht die, met 
name aan de voorkant, als procesindustriële activiteiten te typeren zijn en die met het 
gebruik van natuurlijke grondstoffen (tabak) samenhangen. In een paar bewoordin-
gen: tabaksbladeren en -nervenmateriaal worden uit hun verpakking gehaald, nat ge-
maakt en van extra smaakstoffen voorzien, afhankelijk van het te produceren merk. 
Daarna wordt het tabaksmengsel fijngesneden, gemengd en opgezogen, en daarna in 
lange papierhulzen ingebracht. Daaruit worden sigaretten op maat gesneden. 
 Om de sigaretten wordt de juiste verpakking aangebracht. Daarna worden de pak-
jes tot een ‘slof’ samengepakt en wordt om de sloffen een doos aangebracht. Focus bij 
de productie is de zorg voor continuïteit, gegarandeerde kwaliteit en machinebezet-
ting. De reactietijd van de productie-ondersteunende systemen moet daarom in milli-
seconden worden weergegeven. 
 

H.2 INFORMATIEVOORZIENING 

Voor de informatievoorziening geldt een pyrami-
demodel, dat min of meer op grond van de eisen 
in het tijdsdomein is ingedeeld. 
1. In de ‘top’ van de informatievoorzieningspyra-

mide zijn de ‘enterprise applicaties’ gepositio-
neerd, gekenmerkt door veel dataverwerking met een reactietijd van enkele minu-
ten tot weken. Typische systemen zijn ERP-programmatuur voor productieplan-
ning en CRM-programma’s. 

2. De koppellaag tussen planningsapplicaties en proces control is bestemd voor ‘ma-
nufacturing systems’ die de productielijnbelading en de machinebezetting regelen. 

                                                         1  Inmiddels is de fabriek ontmanteld en wordt aan sluiting van de vestiging gewerkt. 
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3. De ‘proces control’-fabriekslaag regelt de procesinstellingen en bestuurt de machi-
nes, banden, tanks en kleppen. De reactietijd is hier in de orde van milliseconden. 

Voor de verschillende lagen is niet alleen het tijdsdomein onderscheidend.  
 De applicaties uit de enterprise-laag kunnen vaak met standaard-programmatuur 

worden ingevuld, bijvoorbeeld door modulen van SAP (zoals PPPI: Production 
Planning & Process Industry) 

 De fabriekslaag wordt voornamelijk met programmatuur ingevuld die door de ma-
chineleveranciers wordt geleverd en dus machinespecifiek is. Het gaat om proces-
matige én om discrete automatisering. De procesmatige aspecten betreffen de pro-
cessen, recepten en mengselsamenstellingen en (bijvoorbeeld) de verpakking. Het 
bedrijf noemt dit het SCADA-systeem, voor Supervisory Control And Data Ac-
quisition systeem. 

 Voor de middenlaag is er eigenlijk (nog) weinig beschikbaar. Er zijn ook nauwe-
lijks standaarden voor. Maar er valt daar wel wat te verdienen – denk aan bezet-
tingsgraadvraagstukken! 

Van de basiswerking van de informatievoorziening kan men zich in vogelvlucht het 
volgende beeld vormen. De productieplanning wordt op basis van ‘sales forecasts’ 
opgesteld, resulterend in weekplannen waarin op machinelijnniveau de productie is 
geroosterd. Daarna wordt per merk de receptuur erbij betrokken zodat de procesin-
stellingen kunnen worden bepaald en de PLC’s1 en het DCS2-systeem voor productie 
kunnen worden ingeregeld.  

Voor het internationaal opererende concern geldt een Global Application Architectu-
re, die voorziet in ‘companywide’ na te volgen standaardisatievoorschriften voor plat-
formen en hun basisinrichting. Een paar voorbeelden volgen hieronder. 
 Voor de inrichting van de desktop-PC’s wordt door het ‘hoofdkwartier’ een pro-

gramma-CD/-DVD verstrekt waardoor dus wereldwijd desktop-uniformiteit wordt 
bereikt. Men bestempelt dit als een ‘common platform’. 

 Voor de uitwisseling van informatie tussen de verschillende organisaties binnen 
het concern gelden middleware-standaarden; er is (bijvoorbeeld) gekozen voor de 
MQ-series software.  

 Voor mail en groupware is Lotus Notes gekozen.  
Naast de voorgeschreven standaarden is er een aantal producten aanbevolen op grond 
van ‘best practices’. Het gaat om producten waarmee binnen het bedrijf gunstige erva-
ringen zijn opgedaan en waarvan de inzet wordt aanbevolen. Natuurlijk is ook hier de 
bedoeling het aantal softwarevariëteiten te beperken. 
 Zo wordt voor kleine systemen MS Access als database-oplossing aanbevolen. 
 Voor dataverzamelingen op unit- en bedrijfsniveau komt Oracle in aanmerking. 

Maar daarvoor is eveneens een ‘common platform’ gedefinieerd. 
Het concernbreed ingevulde ‘common platform’ beleid is voor de organisatie-onder-
delen aantrekkelijk door de wereldwijd afgesloten contracten, die o.a. voorzien in li-
censies voor SAP, Lotus Notes en Microsoft-producten. Voor de ‘common plat-
forms’ zijn de lokale organisaties overigens vrij het tijpstip van ingebruikname te kie-
zen. Elke organisatie migreert dus in zijn eigen tempo.  

                                                         1  PLC: Programmable Logic Controller. Een PLC, programmeerbare logische eenheid, is een elektro-
nisch apparaat met een microprocessor dat op basis van de informatie op zijn diverse ingangen, zijn 
uitgangen aanstuurt. In de industrie worden machines over het algemeen aangestuurd met PLC's. 

2  DCS: Distributed Control System. Distributed control systems worden gebruikt in industriële en ci-
vieltechnische toepassingen om een proces te volgen, te sturen en te controleren. 
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Voor ‘resource planning’ functioneert een logistieke applicatie op een AS/400 systeem 
en voor de SAP-programmatuur is een HP9000-cluster (4 machines) in bedrijf.  
Daarnaast zijn er voor de kantooromgeving ver-
schillende file- en printservers opgesteld. Het 
vestigingsnetwerk verbindt deze configuraties. 
Vanuit dit netwerk wordt een aantal LAN-seg-
menten van de verschillende (productie-)afdelin-
gen via een Cisco-multiplexer bediend; op die segmenten zijn verschillende procesbe-
sturingssystemen aangesloten1. 

Het aandachtsgebied van de automatiseringsafdeling bestaat uit de bovenste twee la-
gen (zie fig. H.2a hierboven), de proces-controllaag wordt door de technische dienst 
behandeld. 
 De technische dienst telt ~50 FTE’s, afgezien van constructeurs, tekenaars, e.d. 
 De automatiseringsafdeling bestaat uit 20 FTE’s. 
 

H.3 ARCHITECTUUR 

Het hierboven geschetste drielagen-model is de conceptuele basis voor de architec-
tuur.  
 Voor de bovenlaag bestaat een Global Application Architecture. Voor de onder-
laag is men vooral van leverancierspecifieke oplossingen afhankelijk. De middenlaag is 
nu nog ‘dun’ ingevuld. 
 Voor de middenlaag kan men inmiddels branchegerichte oplossingen zien ont-
staan (zie voorbeeld: automobielindustrie, Boeing). Men wil deze laag verder ontwik-
kelen onder architectuur. Daarvoor is ondersteuning in de top van de onderneming. 
Men verwacht van de architectuurbenadering namelijk een positieve invloed op conti-
nuïteitsrisico’s en ook efficiency-winst in de ontwikkelinspanningen door hergebruik 
en door infrastructurele voordelen. Voor de middenlaag, die de plannings- en verant-
woordingssystemen moet verbinden met de realtime-procesomgeving, is steeds meer 
realtime-informatie nodig: “in productie heb je niet zo veel aan oude overzichtjes”. 
Bovendien wil men meer en actuelere managementinformatie. Hiervoor is informatie-
beleid nodig om de gewenste geaggregeerde informatie te benoemen en de ‘uit alle 
hoeken en gaten’ onttrokken actuele informatie te definiëren en te normaliseren. Het 
komt er op neer dat er, àls er realtime-informatie beschikbaar is, gewoon meer ver-
diend kan worden...  

De middenlaag wordt zoveel mogelijk met behulp van bewezen concepten gestructu-
reerd. Kenmerkende voorbeelden: 
 OLE voor ‘process control’ omgevingen; 
 ‘common platform’ middleware. 
 Inmiddels zijn er servers op de markt die de OLE-techniek voor process control 
implementeren, zodat gestandaardiseerde data-uitwisseling met en tussen proces con-
trol-systemen mogelijk wordt. 

Er is een eigen infrastructuur in aanbouw die op MQ gebaseerd is, waarmee de be-
drijfsbreed voorgeschreven middleware ook lokaal ter beschikking komt. Dit is voor 
de koppelingslaag extra interessant nu (bijvoorbeeld) ook SAP een MQ-interface on-

                                                         1  Er is nog een PDP-11 in bedrijf die het ‘vulgewicht’ van sigaretten zo dicht mogelijk bij de onder-
grens-norm houdt. Dit levert miljoenen op – tabak is duur! 
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dersteunt zodat geen protocollen zoals FTP behoeven te worden ingezet en dus geen 
file-uitwisselingsadministratie hoeft te worden gevoerd. 
 Op het technische vlak zijn er eveneens ontwikkelingen die voor het bedrijf aan-
trekkelijk zijn. Er komt een industrieel Ethernet waardoor op termijn allerlei specifie-
ke koppelingen, protocollen en netwerkjes overbodig worden. “Eén netwerk is toch 
wel erg handig.” 
 

H.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

Als onderdeel van de architectuurbenadering komt een aantal niet-specifieke voorzie-
ningen in beeld. De keuze voor ‘common platforms’ en voor bepaalde producten 
geldt al langer binnen de multinational. 
 ‘Desktop’ en ‘Enterprise Applications’ kennen bedrijfsbrede regels en richtlijnen. 
 Er is een actief beleid om onderdelen die van meer dan lokale betekenis zijn tot 

‘global’ te verklaren en als ‘common platform’ voor te schrijven. 
 Voor de invulling van de middenlaag met Manufacturing Execution Systems 

wordt van algemeen inzetbare componenten voor communicatie- en applicatie-
middleware uitgegaan. 

Belangrijkste aspect is wellicht de ondersteuning van werken-onder-architectuur door het 
ondernemingsmanagement, zowel op globaal als op lokaal niveau. Men verwacht van 
de architectuurinspanning resultaten in de vorm van betrouwbaarheid, onderhoud-
baarheid en efficiency-winst in ontwikkeling. 
 

H.5 NASCHRIFT 

Zoals al vermeld, is het productiegedeelte van de fabriek intussen gesloten en wordt 
de vestiging ontmanteld en verlaten. Maar de werkwijze binnen de multinational blijft 
natuurlijk bestaan. De standaardiseringsaanpak bijvoorbeeld blijft onverkort gelden. 
Daarbij is de (losse) integratie van de ‘enterprise’ applicaties en de ‘proces control’ een 
vraagstuk dat zich natuurlijk niet alleen in Nederland heeft voorgedaan – het komt in 
andere industriële omgevingen eveneens voor.  
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I PENSIOENBEDRIJF 
Er is een interview afgenomen in de zomer van 2006. De informatie, daaruit verkre-
gen, is aangevuld met de inhoud van twee later gehouden lezingen op het Landelijk 
Architectuurcongres1, twee in Via Nova Architectura gepubliceerde interviews2 (met 
de CIO en met de ‘lead information architect’ van het bedrijf), en (de slides van) een 
lezing van die de CIO3 gegeven heeft. 
 

I.1 ORGANISATIE 

De organisatie richt zich op pensioen en inkomen voor de sector Zorg en Welzijn en 
heeft meer dan 1 milj. actieve deelnemers uit ±30.000 zorginstellingen. Ultimo 2006 
was het belegd vermogen ongeveer € 88 miljard. Daardoor is het bedrijf natuurlijk een 
vermogensbeheerder van belang. 

Het bedrijf wordt ontvlochten in een fonds en een uitvoeringsorganisatie. Het loopt 
voorop op pensioengebied en kan zich (volgens eigen zeggen) meten met de top on-
der de verzekeraars. Waar pensioenvoorzieningen meer persoonsgebonden worden, 
zijn nieuwe producten en diensten noodzakelijk. De missie zegt: “Wij willen een toonaan-
gevend pensioenfonds zijn. Voor de sector zorg en welzijn benutten wij onze collectieve kracht voor een 
solidaire pensioenvoorziening en op maat gesneden individuele dienstverlening. Door openheid, be-
trokkenheid en aandacht voor het duurzaam uitvoeren van onze taken willen wij onze positie voort-
durend waarmaken en versterken.” Nieuwe regelgeving komt daar als uitdaging bij. 

Het bedrijf heeft ‘op basis van een analyse van potentiële toekomstige ontwikkelingen 
in de pensioenomgeving’ drie omgevingsscenario’s opgesteld die elk ‘een duidelijk on-
derscheiden, plausibel toekomstbeeld schetsen’. Die scenario’s zijn (in 2005) voor de 
middellange termijn uitgewerkt en laten verschillende maar ook gemeenschappelijke 
thema’s zien.  
 In de laatste categorie valt de groeiende behoefte aan onderscheid bij werkgevers 
en bij werknemers op, waardoor de vraag naar een meer op individuele voorkeuren 
toegesneden producten- en dienstenpakket en de behoefte aan betere voorlichting en 
grotere flexibiliteit naar voren kwam. Een ander thema betreft het verschuiven van 

                                                         1  De lezingen gingen in op het architectuurproces binnen het pensioenbedrijf en op de integratie van 
enterprise architectuur, informatieplanning en IT-governance als succesfactor voor het halen van 
strategische doelstellingen. 

2  Deze interviews (beschikbaar op Via-Nova-Architectura.org) zijn afgenomen door Daan Rijsenbrij c.s. 
3  Aangetroffen op financieel-management.nl 
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marktgrenzen in de sector waar het pensioenbedrijf actief is. Een en ander stelt hoge 
eisen aan de informatievoorziening. 

De sector zorg en welzijn verandert de laatste jaren ingrijpend en dat heeft conse-
quenties voor het pensioenbedrijf. De instellingen verbreden hun aanbod en daarin 
moet het pensioenbedrijf meebewegen. De betaalbaarheid van van het pensioen is 
voor werkgevers en werknemers een belangrijk uitgangspunt. Ook wanneer er geen 
verplichtstelling meer zou bestaan, moet het pensioenbedrijf aantrekkelijk blijven en 
op specifieke wensen van werkgevers, werknemers en sociale partners in kunnen spe-
len waar het flexibiliteit en kwaliteit betreft. Dit stelt eveneens hoge eisen aan de in-
formatievoorziening.  
 

I.2 INFORMATIEVOORZIENING 

De informatievoorziening leunde (ten tijde van het interview) nog of verschillende 
machinelijnen (waaronder mainframe/VME en UNIX) De variëteit zal worden terug-
gebracht en er wordt gestandaardiseerd op Microsoft-producten.  
 Het applicatielandschap is ‘een lappendeken’ geweest, mede door de verschillende 
ontwikkelomgevingen die eertijds zijn ingezet. Ook de desktops kwamen in veel vari-
anten voor en kende het netwerk diverse knelpunten. 

Gesteund/getrokken door de CIO is een vernieuwingsprogramma ingezet dat de di-
versiteit aan voorzieningen terug heeft gebracht en het werken onder architectuur 
heeft geïmplementeerd. Terugblikkend: in 2000 bestond een aantal ICT-eilanden, wa-
ren er inconsistente lokale architecturen en instabiele en overlappende interfaces, wer-
den veel platformen en ontwikkelomgevingen in bedrijf gehouden en er was geen cen-
traal ICT-beleid noch waren er centrale kaders en richtlijnen. Een en ander resulteerde 
in een hoog kostenniveau en een onacceptabele time-to-market.  

Er is nieuw ICT-beleid ontwikkeld en een nieuwe centrale ICT-unit opgezet, het pad 
van lokale architecturen is verlaten en er is een Enterprise Architectuur opgesteld, en 
de sturing op de handhaving van informatiebeleid en architectuur is vormgegeven. De 
kosten zijn nu in vier jaar tijd gehalveerd: 
 de totale ICT-organisatie kon van ~440 worden teruggebracht naar ~240; 
 de marketingondersteuning is verbeterd, er is een eenduidig klantbeeld en er zijn 

verschillende loketten; 
 voor wat betreft de pensioenadministratie zijn alle producten nu in één systeem 

ondergebracht en is het beheer van de rekenregels vereenvoudigd; 
 er is één infrastructuurplatform en één primair ontwikkelplatform 
 voor generieke functionaliteit wordt uitsluitend standaard software ingezet.  
De informatievoorziening is nu gestandaardiseerd en is ‘up-to-date en flexibel. Oude 
‘legacy’-systemen zijn vrijwel uitgefaseerd. Dit is conform het nieuwe informatiebe-
leid, dat door het centrale architectuurteam is opgesteld in samenwerking met de unit-
informatiemanagers. Beleidshoofdpunten: 
 Werken onder architectuur 
 Geen redundante functionaliteit  
 “Microsoft, tenzij” 

De concreet gestelde eisen aan de informatievoorziening: 
 korte time-to-market  hoge functionaliteit 
 multi-channel  goede connectiviteit  
 hoge beschikbaarheid  goede beveiliging. 
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Hier is met behulp van architectuur en de architectuurfunctie concrete invulling aan 
gegeven. 
 

I.3 ARCHITECTUUR 

Architectuurontwikkeling wordt bedreven op basis van DYA®. Daar heeft het pensi-
oenbedrijf een eigen uitbreiding aangegeven door de producten1 die een architectuur-
traject moet opleveren te benoemen en de architectuurprocessen te beschrijven. Men 

maakt onderscheid tussen generieke en specifieke 
componenten. DYA is werkelijk geworteld in de 
‘governance’ van ICT-projecten. Elk ontwikke-
lingsproject wordt voorzien van een PSA2, die sa-
men met de ‘business case’ wordt opgesteld en 
die ervoor moet zorgen dat het projectresultaat in 
de totale informatievoorziening en bedrijfsvoe-
ring past. Een PSA vormt dus de connectie tus-
sen de architectuur en de ICT-projecten3. 

Men onderscheidt de volgende architecturen: 
 Business Architectuur 
 Logische architectuur 
 Technische applicatie architectuur 
 Fysieke architectuur 
Het werken onder architectuur wordt gerealiseerd 

door IFS (zie fig. I.3a) en is mede geborgd door de IT Governance Board, die driewe-
kelijks bijeenkomt en waarin de CIO, de lead-architect en de informatiemanagers van 
de units zitting hebben. Hiermee wordt tevens het draagvlak bij de realisatie van ICT-
projecten gewaarborgd. 

De gewenste flexibiliteit wordt gerealiseerd door de in het informatiebeleid gepropa-
geerde standaardisatie van platform en ontwikkelomgeving, door de ingezette ‘tooling’ 
en door de door middel van (web-)services gerealiseerde ontkoppeling. De generieke 
componenten dragen hier natuurlijk aan bij. 

Men moet concluderen dat architectuur bij het pensioenbedrijf zowel een proces als 
een product is: een ‘product’ omdat de onderdelen zijn beschreven, een ‘proces’ om-
dat de werkwijze onderdeel van projectmanagement en van ‘control’ geworden is en 
in de organisatie is verankerd. 
 

I.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

Een ‘informatie-infrastructuur’ is niet als zodanig benoemd. Er zijn echter veel infra-
structurele elementen te onderkennen en dat is niet alleen vanwege de gestandaardi-
seerde werk- en verwerkingsomgevingen. Ook de ontkoppelingsaanpak die in het gro-
te, allesomvattende pensioensysteem is toegepast kan hiertoe gerekend worden. De 
door de architecten voorgestane generieke voorziening voor het benaderen van alge-

                                                         1  Voorbeelden: proces- & informatiemodel, applicatiemodel, integratiemodel, fysiek model. 
2  PSA: Project Start Architectuur 
3  Intussen zijn er binnen het bedrijf een groot aantal PSA’s opgesteld – men heeft dus veel ervaring 

met de werking van deze schakel. 
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mene bedrijfsgegevens – één datawarehouse voor het hele pensioensbedrijf – is even-
eens een infrastructurele component.  
 De uniforme werkwijze, door de organisatie geaccepteerd en in de organisatie ver-
ankerd, is een succesfactor van belang gebleken. De in eigen beheer vernieuwde pen-
sioenadministratie – een omvangrijk ontwikkelingsproject1 – is achteraf bezien mis-
schien niet alleen een test voor het nieuwe informatiebeleid en de nieuwe ‘governance’ 
geweest maar ook een kans om met een als noodzakelijk beoordeelde innovatie tevens 
de ICT-werkwijzen te vernieuwen. 

 

 

                                                         1  Meer dan 350.000 functiepunten... 
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J REGIONAAL ZIEKENHUIS 
Er zijn twee interviews afgenomen, in 2006 en in 2009, met twee verschillende hoof-
den A&I1. Daarnaast is gebruik gemaakt van door automatiseringsmedewerkers ge-
houden lezingen en van de website van het ziekenhuis, waar ook de jaarverslagen zijn 
in te zien. 
 

J.1 ORGANISATIE 
Het ziekenhuis behoort tot een van de grootste regionale ziekenhuizen van Neder-
land. Het kent drie lokaties en is gevormd uit een drietal streekziekenhuizen die gefu-
seerd zijn. De organisatie van het ziekenhuis is gefocust op de dienstverleningsover-
eenkomst die het bestuur met de verschillende specialisme-divisies heeft (zie J.1a).  

De zorg wordt, zo is de bedoeling, langs drie verschillende procesgerichte lijnen uit-
gevoerd. Die proceslijnen zijn  
 Acute Zorg: spoedeisende hulp en intensice care; 

                                                         1  A&I: Automatisering en Informatie, traditionele naamgeving van informatiemanagement. 
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 Effectieve Zorg: operatiekamers, dagbehandeling en ‘kort verblijf’; 
 Chronische Zorg: laboratoria, nucleaire geneeskunde en klinische fysica. 
Aan de opzet van die proceslijnen is door het personeel, de specialisten incluis, en-
thousiast meegewerkt. De realisatie ervan was overigens met het bestaande systeem 
niet mogelijk. Men ging dus van vernieuwing uit. 

Het ziekenhuis is in 2007 in ‘acute’ financiële problemen gekomen. Dit heeft geleid 
tot de benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur en tot het bijstellen van de ambi-
ties en de prioriteiten.  Het ziekenhuis telt nu 138 afdelingen, ondergebracht in vijf di-
visies en drie medisch ondersteunende diensten (zie <geanonimiseerde> afbeelding 
J.1b). Daarnaast zijn er vier concerndiensten en een facilitaire dienst. Er zijn ±500 
mensen in dienst, waarvan ±250 medisch specialisten. Het ziekenhuis is een oplei-
dingsziekenhuis, heeft geen vergunning voor transplantaties, radiotherapie en bijzon-
dere neurochirurgie, maar verricht wel openhartoperaties en IVF-behandelingen. 
Het ziekenhuis onderkent vijf ‘stakeholders’: patiënten(organisaties), zorgverzekeraars, 
overheid en (overheids)inspecties, andere zorgaanbieders, en onderwijsinstellingen en 
opleidingsinsti-
tuten. 
 

J.2 INFORMATIE-
VOORZIENING 
De informatie-
huishouding van 
het ziekenhuis is 
‘weinig volwas-
sen’. Er zijn nog 
veel niet-geauto-
matiseerde pro-
cessen, er is veel 
papierwerk en 
dubbele opslag 
en er vindt nog 
veel gefragmen-
teerd en per af-
deling plaats. Er 
is sprake van 
grote hoeveelhe-
den legacy. Een 
en ander wordt 
geïllustreerd 
door de hoofd-
problemen waar men mee worstelt: 
 de basis van de informatievoorziening bestaat uit het (achterhaalde) iSOFT-sys-

teem, een doorontwikkeling van het eertijds befaamde, op PDP11-technologie ge-
baseerde ‘Bakkersysteem’ uit Leiden (medio jaren ’70); 

 weliswaar beschikken de drie fusiepartners over hetzelfde  basissysteem maar het 
betreft vier verschillende implementaties, voor iedere vestiging één en tevens één 
voor de consolidatie op concernniveau. 
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Achteraf gezien is het jammer dat de fusie niet is gebruikt voor een grote schoonmaak 
in de informatiehuishouding. Bedrijfsinformatie is lastig te verkrijgen omdat iSOFT 
een gesloten databasesysteem heeft waaraan moeilijk informatie onttrokken kan wor-
den. De verschillende iSOFT-implementaties vormen natuurlijk ook een hinderpaal 
voor de realisatie van de gedefinieerde proceslijnen die óver de lokaties heen voor 
verbeterde dienstverlening naar de belangrijkste stakeholder, de patiënt, zouden moe-
ten zorgen. Daarnaast is er sprake van gefragmenteerde voorzieningen: momenteel 
zijn er op een twintigtal plaatsen patiëntgegevens en zijn er veel specifieke, niet-ge-
integreerde afdelingssystemen.  

Men heeft aanvankelijk het Mirador-sys-
teem van iSOFT in gebruik genomen, als 
een stap op weg naar de ondersteuning 
van het Elektronisch Patiënten Dossier 
(EPD). Het werkt ‘semi real-time’ maar is 
kwetsbaar in de dagelijkse operaties: de 
performance is wisselend, er zijn vragen 
over de integriteit van de gegevens en de 
beschikbaarheid is niet onder contrôle.  

[EPD] Voor het zorgproces heeft men 
onlangs gekozen voor het APIC-systeem, 
een pakket van een Amerikaanse leveran-
cier dat in Nederland twee implementaties heeft. Het EPD wordt dus via APIC geïm-
plementeerd. APIC is gekozen vanwege de rijkdom aan functionaliteit en de mogelijk-
heden een ‘papierarme’ organisatie in te richten. Een deel van de kosten zullen door 
de maatschappen gedragen moeten worden. 

[ERP] Voor de bedrijfsvoering wordt aan SAP gedacht. Het betreft dan HRM, inkoop 
en logistiek, en financiën en control.  
 

J.3 ARCHITECTUUR 

Er is geen geëxpliciteerd informatiebeleid en er is evenmin een informatie-architec-
tuur. Zonder de mogelijkheden van architectuurdenken te willen overschatten, lijkt 
het erop dat vooralsnog aan de voorwaarden voor succesvolle implementatie en in-
richting van grote softwarepakketten, die toch ‘ergens’ met elkaar te maken hebben, 
onvoldoende wordt voldaan.  
Enkele op ERP betrekking hebbende indicaties: 
 er is nu sprake van budgetfinanciering, straks verandert dat maar de consequenties 

daarvan zijn niet uitgewerkt; 
 de beheerprocessen zijn niet beschreven; 
 er zijn geen afspraken gemaakt over welk systeem straks leidend is en welke data 

uitgangspunt voor consolidaties zijn. 
Er is, kortom, een wankel vertrekpunt voor de implementatie van ERP. Evengoed 
hangt het werk van ±350 medewerkers hier vanaf. 

Voor wat betreft het beoogde kernsysteem voor de zorgtaken: 
 APIC-implementatie elders is voorafgegaan door planvorming met betrekking tot 

de integratie van de bestaande iSOFT-systemen en de te onderhouden koppelingen 
met derde systemen – daar is nog niets aan gedaan, terwijl koppelingen essentieel 
zijn (al was het alleen maar voor de facturering); 
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 er is nog geen zg. proof-of-concept gedaan om essentiële eigenschappen van APIC 
te beproeven en de plaats van APIC in het systemenlandschap (bijvoorbeeld in re-
latie tot de poliklinieken en de maatschappen) vast te stellen. Men denkt in één 
keer van iSOFT naar APIC over te kunnen gaan; 

 internet speelt hier en daar in het primaire proces een rol, bijvoorbeeld bij het 
plannen van de OK-capaciteit – de kwetsbaarheid neemt hierdoor toe; 

 de zorgprocessen zijn niet of nauwelijks beschreven; 

Men moet concluderen dat aan de voorwaarden voor architectuur nog in onvoldoen-
de mate wordt voldaan. De informatiemanagementfunctie zou eigenlijk eerst op een 
hoger plan moeten worden gebracht. Redenen daarvoor: er is nog geen beleidsplan 
voor EPD, eigenaarschap van systemen en informatie is nog niet geregeld en individu-
eel systeembeheer laat (grote) verschillen in aanpak zien, tussen systemen en tussen 
lokaties. Er is gekozen voor BiSL1 (voor functioneel beheer) maar het werken met 
BiSL moet nog van de grond komen. 
 Hoewel op applicatie- en informatiegebied nog veel gebeuren moet, worden wel 
stappen gezet in het technische domein. 
 

J.4 INFORMATIE-INFRASTRUCTUUR 

Vrij onlangs is aanzienlijk geïnvesteerd in de infrastructuur. 

Hiermee wordt een standaardisatie-aanpak zichtbaar, die ook al enige vruchten heeft 
afgeworpen, bijvoorbeeld in een project waarin video-conferencing is 
gerealiseerd. Men maakt gebruik van Sharepoint en andere ‘standaard’ 
microsoft-producten waarmee ‘unified communications’ (voor mes-
saging, voice, e.d.) mogelijk wordt. 

De prominente plaats in het systemenlandschap van de gekozen sys-
temen voor de zorg- en voor de bedrijfsvoeringsprocessen is nog niet 
zo uitgewerkt dat koppelingskwesties worden beantwoord en duide-
lijkheid over al dan niet leidende gegevens(verzamelingen) wordt ver-
schaft. De afwezigheid van een architectuur doet zich natuurlijk voe-
len. 

 

 

                                                         1  BiSL wordt met name gepositioneerd voor functioneel beheer, gericht op de gebruikersorganisatie. 




