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Voorwoord

Bestuurlijke Informatiekunde, een kennisgebied in ontwikkeling
Bestuurlijke Informatiekunde is een interdisciplinair kennisgebied. Het beoogt
inzichten uit de bestuurskunde, bedrijfskunde en informatica in onderlinge
samenhang te brengen waar het vraagstukken betreft van besturing en beleid in
reJatie tot rol en betekenis van informatievoorziening.

Als kennisgebied is bestuurlijke informatiekunde nog betrekkeJijk jong en vooral
conceptueel nog sterk in ontwikkeJing. Diverse conceptuele modellen zijn in de
afgelopen jaren aangereikt door Nederlandse en buitenlandse literatuur. Van een
systematische koppeJing van praktijkervaringen aan conceptuele modellen is naar
ons oordeel nog te weinig sprake. Empirische onderbouwing van de theorievor-
ming - hoe smal dan ook - is achtergebleven bij de conceptuele ontwikkeling.

Praktijk-onderzoek: bouwstenen voor kennisontwikkeling
Deze studie levert om die reden vooral een bijdrage aan de ontwikkeling van het
kennisgebied door het accent te leggen op systematische waarneming, beschrij-
ving en analyse van praktijkervaringen. Huidige theoretische inzichten worden
daartoe verkend op hun mogeJijkheden aan dit proces van waarnemen, beschrij-
ven en analyseren bij te dragen.

Het onderzoek van praktijkcases spitst zich toe op gemeentelijke organisaties.
Het plannen en beheersen van informatievoorziening is in de gemeentelijke
wereld zeer belangrijk en tegelijkertijd uitermate complex. In gemeentelijke
organisaties worden veel van de vraagstukken uit de bestuurlijke informatiekunde
in samenhang aangetroffen. Wij noemen hier ondermeer vraagstukken van cen-
tralisatie en decentralisatie, van integratie en differentiatie, van besturingspro-
cessen en produktieprocessen en van informatie en cultuur.
Dit proefschrift doet verslag van ons onderzoek. Twee zorgvuldig geselecteerde
cases worden diepgaand beschreven en geanalyseerd wat betreft de feitelijke
besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening.

Aandeel en verantwoordelijkheid van elk van de auteurs
Hoe ook precies afgebakend, het kennisgebied bestuurlijke informatiekunde
bevindt zich op het kruispunt van besturen en informatica. Wij hebben daarom
weloverwogen gekozen voor een gezamenlijke studie. Onze respectievelijke
achtergrond en ervaringen reflecteren deze disciplines. Gemeenschappelijke
opvattingen over het kennisgebied en ons beider betrokkenheid bij de lokale
overheid maakten deze gezamenlijke ontdekkingsreis mogelijk.

Beide auteurs voelen zich verantwoordelijk voor de inhoud en de samenhang van
het hele proefschrift. Wij nemen afzonderlijk de verantwoordelijkheid op ons
voor de volgende onderdelen:

v



P.W. Mouwen: A.A.B. Theunis:

hoofdstuk 1
hoofdstuk 2
hoofdstuk 5
hoofdstuk 6
bijlage 2

hoofdstuk 1
hoofdstuk 3
hoofdstuk 4
hoofdstuk 6
bijlage 1

Deze verdeling is een goede afspiegeling van het aandeel dat beide auteurs
hebben gehad in de totstandkoming van dit boek.

Woord van dank
Voor de realisatie van dit proefschrift zijn wij dank verschuldigd aan veel
personen en organisaties. Op heel veel verschillende manieren hebben wij bij
voorbereiding en uitvoering van deze studie alle mogelijke medewerking onder-
vonden die ons in staat stelde deze studie op deze wijze af te ronden. Het is
ondoenlijk om op deze plaats in extenso al die personen en organisaties te
noemen. Waar mogelijk hebben wij onze waardering jegens hen al uitgesproken.

Een bijzonder woord van dank is evenwel hier op zijn plaats aan de beide
gemeentebesturen, de betrokken gemeentelijke diensten en hun medewerk(st)ers
voor de ruimhartige en openhartige medewerking. Wij zijn bij aanvang van ons
onderzoek met hen overeengekomen tijdens en na het onderzoek hun anonimiteit
te respecteren. In dit verslag maken wij dan ook gebruik van gefingeerde namen.
Onze grote dank willen we evenwel buiten deze anonimiteit houden.
Speciale dank zijn wij ook verschuldigd aan drs. S.A.M. Bierkens. Hij deed
meer dan als neerlandicus en journalist ons studieverslag kritisch te bekijken; hij
heeft ons consequent de lerende spiegel voorgehouden dat ook voor een proef-
schrift geldt: 'informeren is communiceren'.
De gemeente Breda en Van de Geijn Partners BV zijn wij zeer erkentelijk voor
de geboden ruimte bij de uitvoering van onze studie en voor het mede mogelijk
maken van deze uitgave.
Uiteraard gaat onze dank uit naar onze promotores prof. dr. P.M.A. Ribbers en
prof. dr. ir. C.A.Th. Takkenberg. Hun begeleiding was systematisch en 'to-the-
point', prikkelend tot heldere stellingname waar mogelijk en manend tot reflectie
waar nodig. Hun duidelijke betrokkenheid bij onderzoek en onderzoekers was
steeds opnieuw inspirerend.

Tenslotte dit: een proefschrift voorbereiden, uitvoeren en afronden naast een
dagtaak is een grote opgave. Zonder twijfel was het voor onze gezinnen een nog
grotere opgave dan voor ons. Jeanne en Carla, bedankt!
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Hoofdstuk 1 Vraagstelling en opzet van het onderzoek

1.1 Inleiding

Het onderzoeksdomein: lokale overheidsorganisaties
Een gemeentelijke overheid levert veel en heel verschillende diensten en staat voor
veel verschillende activiteiten (Ringeling e.a., 1987, Van Dalen, 1989, In 't Veld,
1991). Vanuit het oogpunt van bestuurlijke informatiekunde met zijn sterk accent
op de administratieve organisatie, is een gemeentelijke organisatie dan ook niet gemakke-
lijk eenduidig met behulp van een organisatietypologie te classificeren.

Bij het beschrijven van de administratieve organisatie wordt in Nederland, naar ons
is gebleken, veelvuldig gebruik gemaakt van de typologie van Starreveld (Starreveld,
1987). In deze typologie wordt de gemeentelijke organisatie gerangschikt onder de
groep 'huishoudingen die niet voor een markt produceren'. Binnen die groep onder-
scheidt hij nog nadere indelingen, te weten:
1. a) publiekgerichte huishoudingen;

b) huishoudingen die zich op belangengroepen richten;
c) clientgerichte huishoudingen;

en:
2. a) huishoudingen die op publiekrechtelijke grondslag fungeren;

b) huishoudingen die op privaatrechtelijke grondslag fungeren.

Uitgaande van deze categorieen kan een gemeentelijke organisatie globaal getypeerd
worden als een publiekgerichte huishouding (la) op publiekrechtelijke grondslag (2a).
Hiermee wordt geabstraheerd van allerlei meng- en tussenvormen die zich in de concrete,
gemeentelijke praktijk voordoen.

Deze typering is naar ons oordeel goed bruikbaar voor deze studie. Ons doel is meer
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen en tussen
gemeentelijke organisaties tegen de achtergrond van de positie van die organisaties
in hun omgeving. In de indeling van Starreveld worden belangrijke relaties met de
omgeving zichtbaar: politieklbestuurlijke relaties en referentiekaders en publiek/-
consumentrelaties. Relaties die verschillende eisen kunnen stellen aan informatie en
informatievoorziening.

Beleidsvelden, resultaatgebieden en organisatiestructuur
In grote lijnen kan het werkgebied van een Nederlandse gemeente worden weergegeven
in een viertal beleidsvelden alsmede het veld van (bestuurs)ondersteuning. Binnen
die velden en tussen die velden is een veelheid aan resultaatgebieden te onderscheiden;
dat wil zeggen gebieden waar de uiteindelijke diensten en/of produkten worden verleend
c.q. geleverd (afbeelding 1.1). De wijze waarop resultaatgebieden in organisaties
zijn gegroepeerd kan per gemeente nog heel verschillend zijn, maar een veelvoorkomen-



de organisatiestructuur is de opbouw vanuit
diensten en concern(functies) die veelal
ontstaan zijn op het eind van de jaren '70,
begin van de jaren '80.

In die periode zijn in veel gemeenten in
Nederland een ingrijpende herorientatie en
herstructurering van de ambtelijkeorganisa-
tie ingezet. Bedrijfsmatiger functioneren
was daarbij een veelgehoord uitgangspunt,
dat veelal ook werd vertaald naar begrippen
als doelmatiger en resultaatgerichter
werken. Dit was (mede) een gevolg van
een toenemende mondigheid van de maat-
schappelijke omgeving (Buurma, 1988).

wonen en
woongebied

sociale zaken
en werk-
gelegen-

heid

Afbeelding 1.1 Resultaatgebieden

openbare
orde en
veiligheld

welzijn en
volksge-
zondheid

Er kwam toenemend oog voor de veranderingen in management en werkwijze buiten
de overheidssector. De roep nam toe om het ambtelijk management te belasten met
verantwoordelijkheid voor resultaten. Dit betrof zowel het middenkader als het ambtelijk
topmanagement (Buurma, 1988).

In die periode ontstaan in veel gemeenten vergelijkbare structuren die ontleend lijken
aan een organisatiestructuur die in die tijd in het bedrijfsleven gangbaar was: het
concernmodel, met de diensten als professionele wericmaatschappijen.
Taken op het gebied van beleid en uitvoering komen bij elkaar in ambtelijke diensten.
De secretarieen-oude-stijl verdwijnen en daarvoor in de plaats komen gemeentelijke
bestuursdiensten. Het management op het niveau van de diensten en concern krijgt
een belangrijke rol: sturen op zowel externe resultaten als op interne samenhang.
Meer dan daarvoor wordt van het management een interne en externe orientatie
verwacht.

Lokale overheidsorganisaties eo informatie
Binnen gemeentelijke organisaties is de aandacht voor informatievoorziening en het
denken over informatiebeleid vooral ontstaan vanuit het gebied van de administratieve
automatisering. Met nadruk op massale, min of meer routinematige processen. In
een aantal van deze processen wordt al sedert lange tijd gebruik gemaakt van geauto-
matiseerde systemen: bevolkingsadministratie, financiele administratie, sociale uit-
keringen, woningkartotheek etc. Een grote betrokkenheid van bestuur en topmanagement
was niet nodig vanwege het stabiele en routinematige karakter van deze processen.
Belangrijke beslissingen waren in de perceptie van bestuur en management niet aan
de orde.

Al in 1984 wijst de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op de noodzaak van een
nieuwe orientatie op informatievoorziening en automatisering (VNG, 1984). De VNG
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noemde toen ondermeer als redenen algemene ontwikkelingen op maatschappelijk
en sociaal/economisch gebied, bijvoorbeeld de groeiende aandacht voor privacy van
persoonsgegevens, en de technologische vooruitgang. De VNG wees daarbij ook op
zeer concrete invloeden als de noodzaak tot vervanging van in gebruik zijnde apparatuur
en programmatuur en de gevolgen van op stapel staande en recent van kracht geworden
nieuwe wetten en voorschriften.

Ook nu nog is de waarschuwing van de VNG actueel. Vanuit de omgeving van de
gemeentelijke organisatie kwam en komt het routinematige en stabie1ebeeld van de
informatievoorziening onder druk te staan. De maatschappelijke context is zo mogelijk
aIleen nog maar comp1exer geworden.
Te noemen zijn:

- Differentiatie
De burger als klant wi1 specifieker benaderd worden. De gemeente kent binnen zijn
grenzen veel behoeften en wensen. Burgers en groepen van burgers eisen als klant
een meer individuele dienstverlening. Dit is voor gemeentelijke organisaties aanIeiding
op te schuiven van min of meer uniforme dienstverlening naar maatwerk. Er zijn
of ontstaan als gevolg daarvan velerlei produkten en diensten en evenzovele markten
met als gevolg: een verdergaande diversificatiebinnen de gemeentelijke dienstverlening.
Ook het sturingsinstrumentarium van de overheid zal om die reden meer maatwerk
en 'fine-tuning' vragen (De Bruijn, 1991). Bedrijfsprocessen worden afgestemd op
produkt/marktcombinaties en vergen toegespitste, interne besturing en derhalve ook
toegespitste informatie. Zo wees In 't Veld (1991) recent nog met nadruk op het belang
van goede stuurinformatie voor gemeentelijke bestuurders en managers en op de
strategische rol van informatievoorziening bij de verdere ontwikkeling van beleids-
en beheersinstrumenten (BBI's).

- Kwaliteit van de dienstveriening
De kwaliteit van de dienstverlening komt mede als gevolg van maatschappelijke eisen
meer en meer centraal te staan. "Het is de uitdaging voor het management bij de
overheid om de overheidsorganisatie adequaat te laten inspelen op haar snel ver-
anderende omgeving ... en om de kritiek uit de samenleving te weerstaan door kwaliteit
te leveren" (Lemstra, 1988).

- Integraal beleid
De maatschappelijke omgeving van de gemeente eist ook steeds meer een integrale
benadering van problemen door daarbij betrokken gemeentelijke organisaties.
Departementen en provinciale overheid, naburigegemeenten en diverse exteme organi-
saties behoren tot die omgeving: een instabiele omgeving met veel en veelsporige
veranderingen en met verticale sectorgewijze penetratie (In 't Veld, 1991). Een sterkere
onderlinge verwevenheid tussen gemeentelijke beleidsterreinen resp. beleidsterreinen
van externe organisaties is het gevolg. Het thema sociale vernieuwing is hiervan een
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goed voorbeeld omdat het een samenhangende planning en uitvoering van vrijwel
alle gemeentelijke organisaties vergt bij een wijk- of doelgroepgerichte aanpak.

Het Handboek Overheidsmanagement (1988) begint met de welhaast uitdagende zinsnede
dat "de overheid een bij uitstek omgevingsgerichte organisatie is" (Van Dijk en Lintsen,
1988). Zeker is dat overheidsorganisaties in het algemeen en gemeentelijke organisaties
wellicht in het bijzonder, steeds meer raakvlakken krijgen met andere partijen in het
domein waar zij werkzaam zijn. Raakvlakken met zowel andere overheidsorganen
als met particuliere organisaties. En zowel op beleidsmatig/(be)sturend niveau als
op uitvoerend vlak.
Tegen die achtergrond staat de Centrale Commissie OverheidsInformatievoorziening
(CCOI, 1990) een communicerende overheid voor ogen: communicatie tussen bestuur
en diensten onderling resp. tussen diensten en burgers/afnemers. Distributie van diensten
naar burgers en 'civic service centre' passen in dit concept. Daarin staat juist de lokale
overheid centraal. In 't Veld typeert die lokale overheid als basisbestuur in de publieke
sector met als overheersend kenmerk veel "horizoniale en verticale inierdependenties"
(In 't Veld, 1991).

- Cultuuromslag
Naast een grote diversiteit in produkten en process en is er ook sprake van grote ver-
schillen in cultuur binnen de gemeentelijke organisaties. Oat wil zeggen het geheel
aan verschillen in omgangsstijl, wijze van leidinggeven, proces- of resultaatgerichtheid-
heid, binding aan de organisatie etc. Veranderingen die zich hebben voorgedaan of
nog voordoen, zoals transformaties naar sterker gedecentraliseerde organisaties en
verdere vervaging van de grenzen met de omgeving, versterken daarbij nog het ontstaan
van andere bindingen en identificaties van medewerk(st)ers.

Besturing van de ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening mag dan
ook niet gezien worden als een universeel proces waarin analyse van de informatiebe-
hoefte en de ontwikkeling van systemen centraal staan. De besturing moet passen
bij de verschillen in dienstverlening, organisaties en organisatie(sub)- culturen. Zo
heeft Frissen (1989) gewezen op de uiteenlopende manieren waarop cultuur zich kan
manifesteren in een overheidsorganisatie.
Ret herkennen en erkennen van cultuurverschillen en de gevolgen voor de organisatie
en de toepassing van inforrnatietechnologie is voor menig gemeentelijk manager moeilijk
hanteerbaar .

Rol van de informatievoorziening
Van Dalen (1989) belicht de toenemende rol van informatievoorziening bij de dienst-
verlening van gemeenten: een "kernproces, zonder hetwelk het voonbrengingsproces
niet kan functioneren ", Ontwikkeling van nieuwe produkt/marktcombinaties noemt
Van Dalen zelfs als een van de eerste processen die onontbeerlijk zijn voor het adequaat
voortbestaan van de gemeentelijke organisatie als bedrijf. Afgifte van een paspoort,
mogelijke vestiging van een bedrijf, beheer van onderwijsaccommodaties en planmatig
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groen-onderhoud staan voor verschillende diensten/produkten met verschillende soorten
Idanten en waarbij verschillende bedrijfs- en besturingsprocessen aan de orde zijn.

AI die verschillende interacties tussen burger en gemeentelijke organisatie dwingen
bestuur en management ook tot een andere orientatie op rol en betekenis van infor-
matievoorziening (Thiadens, 1988). Nieuwe ontwikkelingen brengen informatievoor-
ziening steeds meer buiten het domein van de routinematige, administratieve werkzaam-
heden. Gemeentebestuur en management zullen mede onder druk van afnemende mid-
delen in de komende jaren toenemend creatief moetenzijn in het vinden van oplossingen.
Ook Huppes (1988) wijst erop dat een adequaat antwoord op nieuwe ontwikkelingen
een ingrijpende wijziging vergt in visie en aanpak. Oat wil zeggen uitgaan van produkten
en diensten zelf, gepaard met decentraliseren en de-bureaucratiseren. Hiervoor noemt
Huppes het commitment van bestuur, managers en beleidsmakers een noodzakelijke
voorwaarde.

Veel van de door ons geraadpleegde auteurs concluderen dat derhalve een toenemend
beroep wordt gedaan op het besturend vermogen van bestuur en management. In het
bijzonder geldt dit voor het besturen van gemeenten en gemeentelijke organisaties;
een besturingsproces dat In "t Veld vanwege "de complexe interdependemie in een
instabiele omgeving als intrinsiek moei/ijk aanmerkt" (In 't Veld, 1991). Ten aanzien
van de rol van informatievoorziening signaleren diverse auteurs en/of onderzoekers
wel toenemende mogelijkheden voor een zinvol gebruik van informatievoorziening
buiten de routinematige, administratieve processen. Van Delden en Roelfsema (1989)
inventariseren voorbeelden van gepraktizeerd gebruik van informatievoorziening in
de dienstverlening, waaronder ook gemeentelijke dienstverlening.
Toch is bij de meeste auteurs zorg te signaleren over de wijze waarop informatie-
voorziening binnen de overheid, inclusief de lokale overheid, vorm en inhoud wordt
gegeven.

Omgaan met informatievoorziening
Bestuurders en gemeentelijk managers staan niet alleen in hun worsteling om het proces
van ontwikkeling van de informatievoorziening te besturen. Onder besturen verstaan
wij in dit onderzoek het plannen, doen uitvoeren en beheersen van de uitvoering;
wij komen in hoofdstuk 2, par. 2.2, hierop uitgebreider terug. Bestuurders en managers
worden hierin bijgestaan door wetenschappers, VNG, rijksoverheid, adviesorganisaties
en leveranciers. Visies, concepten, methoden en technieken, modellen etc. worden
aangedragen om antwoord te geven op de vraag hoe ontwikkeling van gemeentelijk
informatievoorziening vorm te geven.

Dat commitment met aangereikte visies en modellen lijkt naar het oordeel van menig
insider veelal niet echt aanwezig. Berg (1988), oud-hoofddirecteur van de VNG, wijst
in een aantal stellingen op mogelijke oorzaken hiervan. Zo noemt hij ondermeer de
relatief achterblijvende beiangstelling voor automatiseringsvraagstukken bij politici
en bestuurders. Dit vaak op grond van de zienswijze van deze actoren dat met dit
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soort vraagstukken van intern, organisatorische aard niet veel eer valt te behalen.
Ook de perceptie van de informatie- en automatiseringswereld als een koker op zichzelf
en een externe 'vijand' voor beleidsmakers spelen volgens Berg een rol.
Tjeenk Willink (1988) wijst eveneens op het ontbreken van politieke sturing op de
toenemende rol van informatievoorziening bij de overheid in het algemeen. Als gevolg
daarvan wordt de ontwikkeling van informatievoorziening bestuurd op technologische
overwegingen of overwegingen uitsluitend van intern organisatorische aard. Vervolgens
drijft hierdoor het informatiebeleid weer verder weg van het noodzakelijke commitment
van bestuur en beleidsmakers.

Op lokaal niveau ligt een extra druk op organisatie en beheer van informatievoorziening.
De meeste produkten en diensten van de overheid worden immers op lokaal niveau,
de gemeente, aangeboden. De noodzaak van bedrijfsvoering gericht op wendbaarheid
is in de lokale omgeving dan ook groot. In het voetspoor van de CCO! (1990) wordt
door de Bestuurlijke Overlegcommissie Informatievoorziening onder leiding van de
minister van Binnenlandse Zaken (BOCO) de gemeentelijke informatie als basis aan-
gemerkt voor interbestuurlijke informatie-uitwisseling.

Conclusie
Informatievoorziening is voor de gemeentelijke wereld buitengewoon belangrijk en
buitengewoon complex (Meijer, 1989, In 't Veld, 1991). Wij delen die mening en
beschouwen gemeenten als organisaties waar veel van de vraagstukken uit de bestuurlijke
informatiekunde in samenhang aangetroffen worden. Wij noemen hier ondermeer
vraagstukken van centralisatie en decentralisatie, van toepassing in besturingsprocessen
en productieprocessen, van integratie en differentiatie, van informatie en cultuur.
Tegelijkertijd is ons nog weinig gebleken van systematische beschrijving en analyse
van de besturing van ontwikkeling van de informatievoorziening in de praktijk van
de lokale overheid.
In het voorafgaande hebben we naar ooze mening voldoende aangetoond dat juist
in de gemeentelijke wereld het omgaan met informatievoorziening een probleem is.
Een vraagstuk dat zich leent voor een empirische benadering.
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1.2 Vraagstelling, uitgangspunten en onderzoeksvragen

1.2.1 Vraagstelling
Van gemeentelijkinformatiebeleid zijnweinig formele definities bekend. Eendaarvan
is de omsehrijving, onder redactie van Nielen en onder auspicien van de VNG, van
gemeentelijk informatiebeleid als "het bevorderen van een doelmatig en doeltreffend
proces van gegevensverzameling, -bewerking en -verstrekking, opdat (democratische)
beslidtvorming kanplaatsvinden, rekening houdend met de interne samenhangen binnen
de organisatie, de relaties met de omgeving en de privacy van het individu" (Nielen
e.a., 1985)
In deze benadering is informatiebeleid meer dan een visie op en besturing van de
ontwikkeling van informatievoorziening binnen een organisatie. Nielen es. onderkennen
in deze omsehrijving dat deze ontwikkeling samenhangt met in- en externe belangen/-
actoren. Naar ODS oordeel is de reikwijdtevan het besturingsvraagstuk van de informatie-
voorziening echter nog breder en hangt nauw samen met de eerder door Van Dalen
zo genoemde produkt-markt-relatie (Van Dalen, 1989) en het vraagstuk hoe om te
gaan met informatie. Berg (1988) beschouwt dit besturingsvraagstuk vooral als een
vraagstuk voor bestuur en managers, die hij aanmerkt als de beleidsmakers van de
gemeentelijke overheid op dit terrein. Informatiseren is dan ook vooral organiseren
door bestuur en management en pas op de tweede plaats automatiseren door informatici!

Tegen die aehtergrond conformeren wij
ons aan Ribbers' karakterisering (Rib-
bers, 1991) van informatieteehnologie
als een beleids- en omgevingsvariabele
en aan diens omschrijving van informa-
tiebeleid als de opdracht aan bestuur
en managers om de invloed van infor-
matie en informatietechnologie op de
organisatie te plannen. Bestuur en
management staan dus eentraal in dit
vraagstuk. Deze actoren dragen verant-
woordelijkheid voor de ontwikkeling
van het informatiebeleid.

I

I InfonnatJe-
systeem=

Bemelmans onderscheidt in het PBI-
Atbeelding 1.2 PBI-modelmodel (afbeelding 1.2) drie deelsyste-

men die in elke organisatie voorkomen
en die onderling afhankelijkzijn. Namelijkeen transformatiesysteem(P), een beslissings-
systeem (B) en een informatiesysteem (I). In dit model bepaalt het primaire proces
de wijze van besturing. De wijze van besturing, oftewel het besturingseoncept, bepaalt
op haar beurt, tezamen met het primaire proces, het informatiesysteem (Bemelmans,
1986).
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De ontwikkeling van informatievoorzie-
ning ontstaat in deze visie in een
onderlinge samenhang tussen primaire
processen, besturingsconcept en infor-
matieconcept. Het paradigma dat hieruit
is af te leiden, noemen wij vervolgens
het PBI-paradigma. Vanuit dit paradig-
rna (afbeelding 1.3) willen wij ooze
visie verder vormgeven.

primaire
processen

De karakteristiekenvan de primaire pro-
cessen zijn medebepalend voor het ge-
hanteerde besturingsconcept oftewel de Afbeelding 1.3 PBI-paradigma
wijze waarop de organisatie wordt be-
stuurd. Tegelijkertijd zijn deze karakteristieken bepalend voor het infonnatieconcept
oftewel het geheel van infonnatiesystemen, computers, netwerken, personeel, enz.
binnen de informatievoorziening. Informatiebeleid moet zorgdragen voor een goede
samenhang tussen besturing van de organisatie en ontwikkeling van de informatievoor-
ziening.

Uit het voorgaande blijkt echter ook dat
de omgeving waarin de organisatie zich
bevindt van invloed is op de ontwikke-
ling van de informatievoorziening. Dit
geldt eveneens de wijze waarop en de
vorm waarin de organisatie is gestructu-
reerd en haar cultuur. In een onderzoek
naar de besturing van de ontwikkeling
van informatievoorziening mogen die
invloeden niet buiten beschouwing
blijven. Dit besturingsproces, het
omkaderde deel in het PBI-paradigma,
is in deze benadering een proces, op
een bepaalde wijze bestuurd door ac-
toren, dat onder invloed staat van ten-
minste vier relaties: besturingswijze, Afbeelding 1.4 BIOC-paradigma

organisatieconcept, cultuur en informa-
tieconcept, dat wil zeggen de in een organisatie overheersende visie op en verwachting
van informatievoorziening. Op deze wijze wordt het in onze visie te beperkte PBI-
paradigma uitgebreid met de invloedsfactoren cultuur en organisatieconcept tot het
BIOC-paradigma (afbeelding 1.4), waarin de B staat voor besturingsconcept, de I
voor informatieconcept, de 0 voor organisatieconcept en de C voor cultuur.
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Centraal in deze studie staat de vraag wat er plaatsvindt in het omkaderde deel. "Hoe
verloopt de besturing van de otuwikkeling van de informatievoorziening binnen een
gemeentelijke organisatie? Kan analyse van deze 'black box' aanleiding geven tot
theoretische verdieping en tot constructieve aanbevelingen voor de bestuursprakiijk?"

Door het onderzoek op deze vraagstelling te richten en door systematisch de praktijk
te beschrijven en te analyseren hopen wij het inzicht in de gemeentelijke praktijk
te vergroten en daarmee een zinvolle aanvulling op de bestaande theoretische concepten
te bieden.

1.2.2 Uitgangspunten
Deze vraagstelling is nog globaal en zal in meer concrete onderzoeksvragen moeten
worden vertaald. Alvorens dit te doen is het van belang om een vijftal uitgangspunten
te formuleren die ten grondslag zullen liggen aan dit onderzoek.
Deze uitgangspunten zijn:

1. Brede betekenis van informatievoorziening
In dit onderzoek wordt het begrip informatievoorziening niet beperkt tot de onder-
steunende functie d.w.z. informatie en toepassing van informatietechnologie ter
ondersteuningvan de primaire processen en besturingsprocessenbinnen de gemeentelijke
organisatie. Hier wordt onder informatievoorziening verstaan het geheel van mensen,
middelen en activiteiten dat is gericht op het ontvangen, verwerken, beheren en
verstrekken van informatie binnen de volgende drie gebieden, door ons in deze studie
toepassingsgebieden genoemd:

Produkt/dienstverlening
Tal van concrete produkten of vormen van dienstverlening zijn voorhanden waarbij
informatie een grote rol speelt. Planmatig kan onderzocht worden waar en hoe met
behulp van informatietechnologie de kwaliteitvan bestaandedienstverlening kan worden
verbeterd, of en hoe nieuwe produkten en vormen van dienstverlening mogelijk worden
en informatievoorziening zelf een produkt kan worden. Externe verbetering staat hier
centraal en interne, administratieve integratie is een afgeleide.

Bedrijfsprocessen
Kantoorautomatisering,financiele systemen, documentaire systemen, vastgoedinformatie
enz. zijn/worden veelal ontwikkeid en ingevoerd vanuit efficiency-overwegingen,
betere informatie op de werkplek, informatie-uitwisseling e.d.
Integraledienstverlening,zoals bijvoorbeeidbepleit in het kader van socialevernieuwing,
vereist samenwerking en uitwisseling van informatie. Niet uitsluitend de eigen
informatiebehoefte van dienst of gemeente is nog van belang, maar ook die van de
andere partijen inclusief ldantenlburgers. Dit betekent voor het informatiemanagement
een orientatie over de grenzen van de eigen organisatie heen.
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Besturing van de organisatie
Besturing van overheidsorganisaties wordt als toenemend complex ervaren en vergt -
naast andere maatregelen- vergroten van de informatieverwerkende capaciteit van
management en bestuur met behulp van informatiesystemen, die het management
sneller en beter van informatie kunnen voorzien.

2. Politiek bestuur en management
Van de Gevel & Van de Goor (1984) onderscheiden binnen de overheidsorganisatie
als systeem drie verschillende actoren: de vertegenwoordigers, de bestuurders en
de ambtenaren. Onder actoren wordt door hen verstaan groepen die ten aanzien van
processen binnen de organisatie keuzen maken en handelingen verrichten. Kortom
diegenen die mede sturing geven aan de uitvoering van wat Van de Gevel & Van
de Goor het omzettingsproces (van eisen naar beleid) binnen het systeem noemen.
Binnen deze groepen van actoren worden subgroepen van actoren onderkend. Zo
wijst De Bruijn (1991) op de specifieke positie van de middle-manager bij de overheid.
Sociologisch gezien nemen deze interne actoren evenzeer een positie in als externe
actor (Duchateau & Kok, 1986). Van Dalen (1989) constateert zelfs dat binnen de
ambtelijke bureaucratie juist daar 'boundary spanners' terug te vinden zijn, die vaak
een grote mate van gevoeligheid voor impulsen van buiten aan de dag leggen.

Bij de concrete invulling van rol en bijdrage van informatievoorziening in de
toepassingsgebieden zijn politiek bestuur en ambtelijk management verantwoordelijk
en betrokken.
Binnen deze actoren zijn formele niveaus te onderkennen. OntIeend aan de verschillende
positie's op de beleidscyclus -waarop wij in hoofdstuk 2 nader ingaan- onderkennen
wij binnen een politieke organisatie als een gemeentelijke overheid ten behoeve van
ons onderzoek de navolgende actoren:

politiek bestuur: gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders;
ambtelijk topmanagement: gemeentesecretaris, diensthoofden, concernstaf;
middle-management: afdelingshoofden binnen diensten;
IS-management: informatiemanagement of informatiesysteem-management,
beheer van informatietechnologie.

Wij spitsen 008 in deze studie toe op de formele managementniveaus. Aan deze niveaus
worden in de administratieve organisatie de formele verantwoordelijkheden en
bevoegdheden gekoppeld. Bij de beantwoording van de hiervoor gestelde centrale
vraag naar de feitelijke besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening
komen dan ook deze formele niveaus in beeld. Het werkelijke speelveld zal naar
verwachting meer actoren laten zien, waaronder met name beleidsmedewerk(st)ers.
Actoren die op grond van specialistische materiekennis, kennis van de organisatie
mede invloed hebben op besluitvorming en uitvoering. Bij het onderzoek zal de interactie
tussen de formele niveaus en beleidsmedewerk(st)ers betrokken worden.
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3. Externe en interne invloeden
Als complicerende factor wijzen Polman en Schulpen (1989) met name op de relatie
tussen gemeenten en de rijksoverheid. De gemeente voert tal van taken in medebewind
uit en een toenemend aantal wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. De Bestuurlijke
overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening (BOCa) stelt al in 1984 dat de
mate van beleidsvrijheid van gemeenten bij autonomie en medebewind in hoge mate
wordt bepaald door onderlinge bestuurlijke relaties en daaruit voortkomende informa-
torische relaties (BOCa, 1984). Volgens Polman en Schulpen dreigt het gevaar dat
automatisering van informatierelaties tussen overheden het voor het rijk mogelijk
maakt meerinformatie te verwerken, waardoor nieuwe besturingsmogelijkheden voor
het rijk in beeld komen. Die mogelijkheden zullen moeten worden afgewogen tegen
doelstellingen als decentralisatie en vergroten van beleidsvrijheid van gemeenten.
Hiermee komt een van de welhaast h._v.:>tbesproken aspecten in relatie tot overheids-
organisaties aan de orde: de cultuur van overheidsorganisaties. In onze studie richten
wij ons in het bijzonder op gemeentelijke organisaties. De relatie cultuur en informatie
is in deze studie mede van belang omdat begrippen waarmee tendenzen worden aange-
duid in de informatisering als standaardisatie, formalisatie en specialisatieovereenkomen
met organisatiekenmerken van een bureaucratische organisatie (Frissen, 1989).

Zo divers als de organisatie is naar participanten en naar relaties met de omgeving,
zo divers is ook de invloed en verschijningsvorm van cultuur binnen een gemeentelijke
overheidsorganisatie. De gemeentelijke organisatie ondergaat via haar actoren de
invloeden van de omgevingen waarin de gemeente opereert en via de verschillende
actoren ontstaan culturele subsystemen.
De zingeving aan informatievoorziening wordt (Frissen, 1989) sterk bepaald en inge-
kleurd door heersende bureaucratische normen en waarden; een conclusie gebaseerd
op empirisch onderzoek bij een departement. Een vermoedelijk veel grotere diversiteit
bij een gemeentelijke organisatie (In 't Veld, 1991) wettigt de verwachting van een
eveneens grotere diversiteit aan zingevingaan informatievoorziening binnen gemeenten.

4. Outputsturing
Onderzoekbaarheid maakt het noodzakelijk een beperking aan te brengen in het
besturings- of het informatieconcept. Een onderzoek met een 'n-op-n relatie' tussen
beide concepten komt ons in dit stadium van wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van bestuurlijke informatiekunde onhaalbaar voor.
am die reden spitsen wij ons onderzoek toe op een bepaald besturingsconcept binnen
de gemeentelijke overheid, namelijk het concept van outputsturing, dat wil zeggen
met het accent op het sturen op het produkt c.q. dienst als resultaat van een
bedrijfsproces. Dit omdat dit concept:

actueel is en een brede verspreiding lijkt te krijgen onder gemeentelijke
organisaties;
ontwikkeld en ingevoerd wordt met het oogmerk bedrijfsmatiger te werken,
meer inzicht te geven in produkten en onderliggende processen en beter te
kunnen sturen;
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verantwoordelijkheden voor produkten en onderliggende processen 'dieper'
in de organisatie legt en daarmee ook informatiebeleid in beginsel 'dieper'
in de organisatie komt te liggen.

5. Organisatie als open systeem
Inmiddels is er al veelliteratuur beschikbaar over tijd-en-plaats gebonden kenmerken
en ontwikkelingen van organisaties. Cultuur als contingencyfactor (Frissen, 1989),
technologie als contingencyfactor (Galbraith, 1976), coordinatiemechanismen als
contingencyfactor (Mintzberg, 1983) om enkele te noemen. Veel auteurs delen inmiddels
het inzicht dat ook de toepasbaarheid van modellen en concepten uit de bestuurlijke
informatiekunde tijd, plaats en organisatiegebonden is. Er is nauwelijks nog erkenning
voor holistische theorieen omdat er oak geen holistische, eendimensionele organisaties
bestaan. De (h)erkenning van dit uitgangspunt heeft ook binnen het openbaar bestuur
geleid tot het inzicht dat er niet een centralistisch, eenduidig informatieconcept kan
worden vastgelegd (BIOS-nota, 1988) omdat de overheid bestaat uit een diversiteit
van verschillende soorten organisaties. En dat geldt evenzeer voor de lokale overheid.

Er zijn meerdere manieren om naar een organisatie te kijken. In onze visie op organi-
saties staan open systeem en contingency centraal:

Open systeem: wij beschouwen organisaties als open systemen met relaties
in een omgeving die gericht zijn voortbestaan en sturing op doelen. De organisatie
als geheel en de samenstellende delen stellen zich in op verwerking van, beinvloeding
van en aanpassing aan omgevingsinvloeden. Informatiesystemen ontlenen juist ook
hun belang aan hun bijdragen aan deze externe communicatie.

Contingency: aard, richting en intensiteit van omgevingsinvloeden zijn situationeel
bepaald. Ook historie, karakter en andere kenmerken van een organisatie hebben
op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip een 'waarde'. 06k voor
informatiesystemen geldt dat er geen universele ontwerpstrategie bestaat.

Organisaties zijn geen vaste, onveranderlijke eenheden. Keuze van de doelen, structuur
van de organisatie, mensen binnen een organisatie, wijze van besturing etc. varieren
in de tijd. Ook rol en betekenis van informatievoorziening voor een organisatie zijn
aan die verandering onderhevig en moeten beoordeeld worden in de situationeel bepaalde
positie van de organisatie. Dit beoordelingsproces wordt nog subtieler als een organisatie
op zichzelf al beschouwd wordt als een resultante van samenstellende delen die onderling
in allerlei opzichten kunnen verschillen en verschillende (deel)belangen hebben. Een
organisatie is in die visie "een coalitie van participanten, in stand gehouden door
een stelsel van ajspraken " (Lawrence en Larsch, 1977). Of in de woorden van Rosenthal
"een zeer complex geheel aan relaties die aangemerla kan worden als een belangen-
coalitie met een grote verscheidenheid aan motieven en ambities, belangen en doel-
einden" (Ringeling e.a., 1987).
Vanuit deze visie is in het kader van deze studie in ieder geval van belang dat
beinvloeding van en reactie op omgevingsontwikkelingen veelal geschiedt via de
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samenstellende coalitieparticipanten (in de gemeentelijke organisatie bijvoorbeeld
afdelingen van diensten of concern), wat leidt tot een regelmatige herijking van relaties
tussen delen. Een organisatie krijgt dan ook intern een "imerorganisationeel
netwerkkarakzer" (Kastelein, 1990), waarbij het besturen ervan zich in toenemende
mate afspeelt in het spanningsveld tussen autonomieen beheersing. In dit spanningsveld
is - in Kastelein's termen - de feitelijke structuur van interactie en communicatie van
een organisatie een tijd- en plaatsgebonden resultante van drie factorenbundels:

de cultuur van het (netwerk-)systeem;
invloed van technologie op het systeem;
de omgevingssituatie.

Kastelein merkt hierbij op dat de voortdurende wisselwerking tussen deze factoren
leidt tot verandering in onderdelen en van het gehele systeem. In zo'n voordurende
wisselwerking is nauwelijks een wrijvingsloos automatiseren denkbaar is. De
factorenbundels cultuur, technologie-orientatie en omgeving zuUen dan ook mede
richting geven aan de invalshoeken in deze studie.

1.2.3 Onderzoeksvragen
In de vraagstelling is het besturingsproces van de ontwikkeling van de informatievoor-
ziening als een 'black-box' gekenmerkt.Het inzichtelijk maken en analyseren van
hetgeen zich binnen deze black-box afspeelt is de opdracht voor dit onderzoek. De
hiervoor besproken uitgangspunten laten zien dat dit een complexe opdracht is, maar
bieden ook handvatten om de black-box toegankelijk te maken. Door de actoren
respectievelijk de toepassingsgebieden als invalshoek te nemen ontstaat een raamwerk
waarbinnen het onderzoek zal plaatsvinden en ontstaat een beeld van de onderzoeksthe-
rna's.

In dit raamwerk staan management en informatievoorziening centraal. Conform de
uitgangspunten betreffende deze twee begrippen ontstaat het volgende beeld (afbeelding
1.5):

produkten/diensten besturingsprocessen bedrijfsprocessen

politiek bestuur

ambtelijke top

middle management

IS-management

Afbeelding 1.5 Raamwerk ontwikkeling informatievoorziening

Binnen dit raamwerk doen bestuur en management van de gemeentelijke organisatie
een poging de ontwikkeling van de informatievoorziening te besturen. Voorlopig is
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het begrip management hier heel breed gedefinieerd en wordt ook het politieke bestuur
daaronder gerekend. Uitgangspunt is tevens een brede definitie van het begrip
informatievoorziening.
In het onderzoek wordt een aantal vragen gesteld waardoor we in staat zijn om dit
interactieproces als besturingsproces te beschrijven en te analyseren.
Deze vragen zijn:
- Hoe wordt het begrip informatievoorziening gehanteerd?

Wat wordt onder informatievoorziening verstaan? Binnen welke gebieden zijn
belangrijke toepassingen te vinden?

- Welke managementinvloeden/bijdragen kunnen worden onderkend?
Welke rol spelen de diverse te onderscheiden bestuurders en managers
in het proces? Wat is hun invloed op het proces? Waar liggen de ver-
antwoordelijkheden voor informatievoorziening? Welke opvattingen
heeft men over informatievoorziening?

- Hoe verloopt het proces van besturing van de ontwikkeling van de informatievoor-
ziening?

Hoe is het proces ingebed in de organisatie? Hoe komt informatiebeleid
tot stand? Is de ontwikkeling (vooral) top-down of (vooral) bottom-up?

- Welke rol spelen beleidsdocumenten (nota's, rapporten) in bovengenoemd proces?
Kunnen beleidsdocumenten worden onderkend? Wat is de status van
deze documenten en hoe worden zij verder gehanteerd? Zijn formele
beleidsnota's ook instrumenten voor besturing?

- Welke factoren zijn van invloed op het proces?
Welke invloed hebben externe factoren op het proces? Spelen impulsen
c.q. voorschriften van rijk, provincie en VNG een rol?

- Is een basisinfrastructuur te onderkennen?
Hoe komt deze dan tot stand en welke actoren spelen daarbij een rol? Wordt
deze structuur mede of vooral politiek bepaald?

Dit onderzoek richt zich heel sterk op de praktijk. Systematische beschrijving en analyse
van praktijkcases worden geconfronteerd met bestaande theoretische concepten. Oat
moet leiden tot meer inzicht in de toepasbaarheid van concepten en kan mogelijk
hypothesen genereren. Om bovenstaande vragen met behulp van systematisch veldonder-
zoek te kunnen beantwoorden is het van belang om niet alleen een goede praktische
aanpak, maar ook de juiste achterliggende me thodologie te kiezen. In paragraaf 1.3
gaan wij daar nader op in.
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1.2.4 Relatie met bestaand onderzoek
Specifiek onderzoek naar de besturing van het informatiebeleid binnen Nederlandse
gemeenten is er nog weinig.
WeI is door verschillende instanties in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar
aspecten van automatisering in Nederlandse gemeenten. Te noemen zijn ondermeer
de onderzoeken van het CBS (1988), Heliview (1988) en Stam/Nipo (1989). Deze
onderzoeken zijn veelal inventariserend gericht op de hardware-kant van automatisering
als graadmeter voor de mate van automatisering. Twee onderzoeken spelen ten opzichte
van ons onderzoek een bijzondere rol: het onderzoek van Graafland onder Nederlandse
gemeenten en het conceptueel model dat King en Kraemer in de loop der jaren hebben
ontwikkeld op basis van onderzoek onder vooral Amerikaanse gemeenten.

Automatisering en informatievoorziening in Nederlandse gemeenten
Van meer recente datum is het wetenschappelijk onderzoek van Graafland in alle
gemeenten naar automatisering en informatieverzorging (1989). Dit onderzoek was
erop gericht een beeld te krijgen van de stand van zaken van de informatievoorziening
(Graafland spreekt van informatieverzorging)in Nederlandsegemeenten, de ontwikkeling
ervan in het recente verleden en van de toekomstige ontwikkelingen.
Meer nog dan de recente datum van het onderzoek van Graafland is voor ons van
belang dat bij de uitvoering van dit onderzoek ondermeer vragen centraal stonden
naar:

de beleidsmatige inbedding van de automatisering en informatievoorziening;
het ontwikkelingsproces van automatisering en informatievoorziening in de
laatste jaren;
de wijze waarop automatisering en informatievoorziening georganiseerd is;
de mechanismen die een sturende functie hebben.

Deze vragen liggen dicht tegen onze onderzoeksvragen aan.

Het onderzoek van Graafland is uitgevoerd op basis van verwerking van resultaten
van een schriftelijke enquete met een combinatie van gesloten en open antwoordca-
tegorieen onder alle Nederlandse gemeenten (exclusief Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag).
Op basis van dit onderzoek trekt Graafland enkele conclusies. Zonder volledigheid
na te streven belichten wij hier met name die conclusies en aanbevelingen die
raakvlakken hebben met ons onderzoek. Zo concludeert hij dat de beleidsmatige
inbedding van informatievoorziening in relatie staat met de aanwezigheid binnen een
gemeente van een stuurgroep op het gebied van automatiseringen informatievoorziening,
een portefeuillehouder met informatievoorziening in diens portefeuille en/of een
raadscommissie met informatievoorziening in het aandachtsgebied. Vervolgens conclu-
deert Graafland dat het al dan niet voorkomen van bovengenoemde instituties in relatie
staat met geformaliseerde prioriteiten op het gebied van automatisering en informatie-
voorziening.
Beleidsmatige inbedding wordt ook gerelateerd aan aanwezigheid van documenten
als beleidsplannen. Hoewel niet zo expliciet geformuleerd laten Graafland's
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formuleringen ruimte voor de conclusie dat documenten als beleidsplannen duiden
op een (grotere) inbedding.

Ais mechanismen met een sturende funktie bestudeert Graafland met name het model
van Nolan en een model van King en Kraemer (1983). Deze laatsten voerden een
onderzoek uit naar informatiebeleid onder (vooral) Noord-Amerikaanse gemeenten
en daarnaast onder enkele Europese (waarbij geen Nederlandse) en Japanse gemeenten.
Op Kraemer en King komen wij hierna apart terug.
Met betrekking tot het model van Nolan concludeert Graafland: ".. de meetpunten
die in (zijnJ onderzoek zijn gehanteerd, uitgaande van het jasemodel van Nolan, blijken
voor de onderzochte gemeenten geen voorspellende waarde te hebben".

In zijn onderzoek geeft Graafland een aanzet tot een conceptueel model voor de
ontwikkeling van de automatisering en informatievoorziening binnen gemeenten.
Graafland's model is geent op externe factoren (het beschikbaarkomen van of toe-
gankelijk worden van nieuwe technologie, wet- en regelgeving, referentiemodellen
als Gemeentelijke Functionele Ontwerpen (GFO's), etc) en interne factoren (behoeften,
problemen, interne kennis). Deze factoren staan voor een voortgaande ontwikkeIing
totdat stabiliteit ontstaat in zowel de externe als interne factoren. Wat onder deze
stabiliteit verstaan moet worden, wordt in de studie niet verder uitgewerkt.

Met het oog op deze ontwikkeling beveelt Graafland ondermeer wei aan:
om bij de landelijke standaardisatie van GFO's rekening te houden met
verschillen tussen kleinere gemeenten « 50.000 inwoners) en grotere
gemeenten( > 50.000 inwoners);
om bij verdere automatisering uit te werken ".. vanuit de behoeften en problemen
die een belangrijk deel van de organisatie zelf.ondervindt". En hij merkt hierbij
op dat ".. invoering van een integraal systeem aileen zinvol is als de gemeentelijke
organisatie bereid is om organisatorische veranderingen door te voeren. Hiervoor
zal het gemeentelijk top-management zich met deze problematiek moeten
bezighouden en zal dit gestalte moeten krijgen in de aanwezigheid van duidelijke
sturende instanties (stuurgroep, portefeuillehouder, raadscommissie)",

Automatisering en informatieverzorging in niet-Nederlandse gemeenten
Door Graafland is, naast het ontwikkeIingsmodel van Nolan, een model van Kraemer
en King betrokken in diens studie. Graafland hanteert daarbij het model dat door
Kraemer en King is gehanteerd in een onderzoek afgerond in 1981 onder 40 gemeenten
in de USA en 16 gemeenten (13 in Europa, 2 in Japan en 1 in Canada). In dit onderzoek
stonden problemen op het gebied van geautomatiseerde gegevensverwerking centraal.
Voor de verklaring van geconstateerde problemen hebben King en Kraemer een
conceptueel model gehanteerd dat uitging van 'city environment', 'computing environ-
ment' en 'management policies' .
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King en Kraemer verdienen evenwel nadere bestudering. De periode van hun onderzoek,
rond 1980-1981, is een periode waarin automatisering gekenmerkt werd door massale
gegevensverwerking via, veelal centrale, mainframes. Ook gemeentelijk Nederland
werd gekenmerkt door gebruik van grote, inter-gemeentelijke rekencentra. Maar na
die periode zijn grote veranderingen opgetreden. Het PC-tijdperk deed zijn intrede,
gebruik en beheer werd gedecentraliseerd en gebruikers werden vaardiger en mondiger.
Ook King en Kraemer hebben hun onderzoeksmodel aangepast aan nieuwe inzichten.
Al in 1983 richt hun aandacht zich op de rol van het management en de mate waarin
het "management may choose not to be involved in computing decisions".
Daarbinnen onderscheiden zij drie 'loci of control', dat wil zeggen dat de automatisering
en informatieverzorging primair onder controle staat van top-management, van
gebruikers of van het IS-management. Politiek bestuur wordt door Kraemer en King
niet apart onderkend. Daarnaast onderkennen ze als andere dimensie de verschillende
belangen die bij informatievoorziening een rol spelen (King, 1983).
Bij belangen werden technische belangen, uitvoerende ('operational') belangen en
managementbelangen onderscheiden. Technische belangen omvatten een gerichtheid
op 'advanced hardware, state-of-the-art technical capabilities and sophisticated
applications'. We herkennen hierin belangen van het IS-management. Uitvoerende

. belangen zijn gericht op toepassingen op een zodanige wijze dat deze "maximize their
usefulness to the conduct of departmentalfunctions". Hierin herkennen we het middle-
management.
Managementbelangen staan bij King en Kraemer voor orientaties op gebruik van moge-
lijkheden "usingcomputingtofurther goals cf organizauon-widemanagement". Belangen
die wij relateren aan het top-management.

Vanuit de twee dimensies 'belangen' en 'control' ontstaan in een model vier toestanden
waarmee een organisatie is te typeren voor wat betreft de overheersende stand van
zaken op het gebied van automatisering en informatievoorziening. In termen van
Kraemer en King 'states of computing': de skill-toestand, de service-toestand, de
strategie-toestand en een toestand die wordt gekenmerkt door een mix van twee van
deze toestanden.
Dit model gaat niet uit van een vaste ontwikkeling zoals dat van Nolan. Het onderkent
managementniveaus en daaraan gekoppelde belangen en heeft oog voor het belang
van de vraag wie de informatievoorziening bestuurt. Dat maakt het model voor ons
onderzoek interessant. Wij zullen er in hoofdstuk 3 nader op ingaan.
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1.3 Methode en aanpak van het onderzoek

1.3.1 Methode
Onderzoek binnen de bestuurlijke infonnatiekunde wordt nog sterk gedomineerd door
traditionele methoden uit de natuurwetenschappen. Meer en meer aandacht wordt
bepleit voor het gedrag van de mens binnen de organisatie en voor het 'leren' -iets
anders dan lenen- van de onderzoeksmethoden uit de sociale wetenschappen.
Informatietechnologie (IT) wordt immers gebruikt door mensen. Het succes of falen
van de toepassing van IT hangt volgens Nissen (1985) af van de wijze waarop mensen
binnen de organisatie functioneren. Indien op deze wijze gekeken wordt naar bestaande
methoden en technieken, op basis waarvan sturing van de ontwikkeling van de informa-
tievoorziening beter zou kunnen verlopen, dan is wellicht een oordeel over de
beperktheid ervan mogelijk. Methoden zoals Systems Development Methodology
(SDM), Business Systems Planning (BSP), Information Engineering (IE) en andere
zijn opgebouwd met een vrij mechanistische kijk op informatievoorziening.

De kern van dit onderzoek bestaat uit het verzamelen en analyseren van kwalitatieve
gegevens. Deze gegevens worden gekenmerkt door hun relatief zwakkere structuur
en een meetniveau op nominaal en in enkele gevallen ordinaal niveau. De wijze van
verzamelen en analyseren is sterk athankelijk van de aan het onderzoek ten grondslag
liggende methodologie. Hier ontstaat een discussie om de vermeende keuze tussen
een (neo)positivistisch onderzoek of een hermeneutisch onderzoek. Het is hier dat
de onderzoekers meer duidelijkheid moeten geven omtrent hun verwachtingen van
het onderzoek. Wij delen de opvatting van Boland (1985) dat de studie naar de inrichting
en het gebruik van de informatievoorziening binnen een organisatie moet worden
gezien als een communicatieproces tussen onderzoeker en actoren in de onderzochte
organisatie. Dit proces is weliswaar formeel en methodisch van aard, maar is daarom
met minder kwetsbaar. De kwetsbaarheid schuilt in de relatie tussen de gever van
infonnatie en de ontvanger (Boland, 1985). Subjectiviteit en intuitie horen bij mensen
en maken immers deel uit van het communicatieproces.

Gekozen voor deze benadering als uitgangspunt van deze studie, betekent dit dat:
deze studie niet streeft naar het vinden van algemene wetmatigheden maar
naar een visie op organisatie en informatievoorziening waarbinnen iedere
organisatie als uniek wordt verondersteld;
beschrijven en interpreteren van de organisatie en zijn informatievoorziening
onder verantwoordelijkheid van het management niet een strikt objectief en
rationeel proces is;
structuur van de organisatie, processen en gegevens slechts een deel vonnen
van de informatievoorziening; cultuur en sociale verhoudingen vormen een
ander belangrijk deel;
de omgeving een krachtenveld vormt rond de organisatie dat tot diep in de
organisatie zijn invloed doet gelden.
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Hier kan kwalitatief onderzoek een oplossing bieden voor de eerdergenoemde
keuzeproblematiek. Kwalitatief onderzoek dat is gebaseerd op de volgende
(hermeneutische) onderzoeksstrategie:

uitgaan van een open vraagstelling
geen strakke begripsvorming vooraf
voorkeur voor case-study
participerende waarneming
open interviews
relatief weinig kwantificering.

De opkomst van benaderingen als integraal automatiseren en sociotechnische ontwik-
keling toont aan dat vanuit de sociale wetenschappen een positieve bijdrage kan worden
geleverd aan het onderzoek binnen de bestuurlijke informatiekunde. Ramondt c.s.
concluderen op basis van hun research dat het uiteindelijk zelfs niet gaat om integraal
automatiseren maar om integraal organiseren, met een sterk accent op het analyseniveau
van het produkt (dienst) en het globale primaire proces van produktrealisatie.
Commitment tussen management en informatiekundigen alsmede een tijdige en juist-
gewaardeerde inbreng daarbij vanuit organisatie-optiek merken zij aan als succesfactoren
(Ramondt e.a., 1991).
Uiteraard speelt de technologie zelf ook een belangrijke rol binnen veranderingsprocessen
in organisaties. De transformatiegedachte van Nolan (Nolan, 1989) leert ons dat de
ontwikkeling van informatietechnologie en de toepassing daarvan binnen en buiten
een organisatie een veranderingsproces teweeg kan brengen. De mens binnen de organi-
satie, de rol van informatievoorziening en de toepassing van informatietechnologie
worden in deze studie naar de sturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening
in onderlinge samenhang bekeken. Een studie naar informatievoorziening binnen een
organisatie waarin bij voorbaat van informatietechnologie wordt geabstraheerd, is
ook niet zinvol. IT, de organisatie en de gebruikers van IT, zowel intern als extern
(communicatie), zijn mede-object van onderzoek.

1.3.2 Onderzoeksaanpak
De kwalitatieve methode heeft de laatste decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Deze ontwikkeling is ingezet met de publikatie van Glaser & Strauss (1967), waarin
wordt geschetst hoe via kwalitatief onderzoek een 'grounded theory' kan worden ont-
wikkeld. De gegevens in het kwalitatieve onderzoek betreffen meestal tekstachtig
materiaal, zoals observatie-aantekeningen, gespreksprotocollen, interviewbanden,
documenten, enz. De analytische uitwerking van het perspectief van de onderzoeker
is sterk met het analysewerk verbonden.

Dit hangt daarmee samen dat in kwalitatief onderzoek dit onderzoekersperspectief
vaak vooraf slechts in beperkte mate is uitgewerkt en tijdens het onderzoekjuist moet
worden toegespitst op het betreffende onderzoeksveld. De analyse is dan ook niet
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een scherp te onderscheiden fase in het verloop van het onderzoek als geheel. Zij
is een steeds terugkerende deelfase van de cyclus van reflectie - > waarneming - >
analyse - > reflectie, die de onderzoeker voortdurend doorloopt (Peters, Wester &
Richardson, 1989).

Vanuit dit gezichtspunt is duidelijk aan te geven welke rol het analyseren speelt: zij
vormt de verbinding van waarnemingsfase en reflectiefase in deze cyclus. Dit betekent
dat het hierbij gaat om de verbinding van empirisch materiaal (waarnemingen) met
de theorie (in de zin van voorlopige antwoorden op de onderzoeksvragen). Wester
(1987) beschrijft een werkwijze voor kwalitatief onderzoek, die een uitwerking is
van de gefundeerde theoriebenadering van Glaser & Strauss. Het doel van deze
benadering is het ontwikkelen en uitwerken van een theoretisch kader in de hierboven
beschreven zin. Dit theorie-ontwikkelingsproces bestaat uit vier fasen. In de
exploratiefase probeert de onderzoeker relevante begrippen te ontlenenaan het materiaal,
waarna in de specificatiefase getracht wordt de onderscheiden begrippen (concepten)
nader te omschrijven en in te kleden en te komen tot relevante variabelen. In de derde
fase, de reductiefase, wordt getracht de kern van de theorie te formuleren en in de
integratiefase worden de respondenten gekarakteriseerd op de onderscheiden kenmerken
en worden de relaties tussen de kenmerken onderzocht.

In principe zou pas tijdens de exploratiefase begripsvorming moeten ontstaan doordat
de onderzoeker onwetend en onbevangen het eerste onderzoeksmateriaal bekijkt. Corbin
& Strauss (1990) wijzen echter op het belang van de 'theoretical sensitivity'. Iedere
onderzoeker beschikt over kennis van en inzicht in het onderzoeksveld voordat hij
met het onderzoek begint. Deze kennis en dit inzicht worden tijdens het onderzoek
gebruikt en dienen daarom ook in de exploratie-fase bij de relevante begripsvorming
te worden weergegeven. Kwalitatieve analyse is echter ook een iteratief proces waarbij
een aantal malen een cyclus wordt doorlopen bestaande uit een drietal hoofdactiviteiten,
namelijk:
- gegevensverzamelingl -selectie;
- waarneming en interpretatie;
- reflectie.

Dit typeert de ontwikkeling van de onderzoeker en zijn groeiend inzicht in het
onderzoeksveld. Dit maakt hem tot participant in het proces van waarneming.
Galliers (1985) onderkent, naast de case-study, nog een viertal andere onderzoeksprinci-
pes, die binnen de bestuurlijke informatiekunde kunnen worden gebruikt en die gehan-
teerd kunnen worden binnen het kennisdoel van deze studie (het verkrijgen van kwalita-
tief inzicht en het bieden van een ontwikkelvisie voor theorie en praktijk):
- laboratory experiments;
- field experiments;
- surveys;
- future research.
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In de voorgaande paragraaf is in de onderzoeksstrategie de voorkeur uitgesproken
voor de case-study. Binnen de door Van der Zwaan (1990) onderscheiden typen van
case-studies, door hem gevalstudies genoemd, is ooze aanpak een combinatie van
de meervoudige gevalstudie met de gelede gevalstudie. Van dit laatste is sprake aldus
Van der Zwaan indien binnen de/een casus eenheden worden onderscheiden en apart
worden onderzocht. Wij verwijzen hiervoor naar het in paragraaf2 geintroduceerde
raamwerk en de vier hoofdgroepen van actoren.

1.3.3 Afbakening van het onderzoeksgebied en opbouw van de studie
Onze doelstelling is dus primair een empirische aanvulling te geven op een aantal
door ons relevant geachte concepten. Wij wezen echter al op de enorme diversiteit
aan doelen en taken bij de gemeentelijke overheid. Concepten die naar ons oordeel
'gemeentebreed' adequaat kunnen zijn, werken wij 'in de diepte' uit voor een tweetal
gemeentelijk organisaties, namelijkeen Milieudienst en een Dienst Welzijn. Opbouw
van de studie, en structuur van dit onderzoeksverslag, is dan als weergegeven in afbeel-
ding 1.6 (volgende pagina).

1.3.4 Uitvoering van het onderzoek
In de tweede he1ft van 1991 is het onderzoek voorbereid waaronder training in de
gekozen wijze van onderzoek, het opzetten van het onderzoeksmodel, het uitwerken
van onderzoeksvragen, het opstellen van een interviewprotocol en het voeren van
overleg met gemeenten. In de voorbereidende fase hebben wij ons over het onderzoek
of aspecten daarvan ook laten adviseren door verschillende personen en instanties.

- Kwalitatief onderzoek
Het onderzoek is opgezet als een kwalitatief onderzoek. Bij de opzet, voorbereiding
en uitvoering is uitgegaan van richtlijnen en werkwijzevan een specifiek voor kwalitatief
onderzoek uitgewerkte methode van onderzoek. In de voorbereidende fase van het
onderzoek werd daartoe door een van de onderzoekers deelgenomen aan een speciale
leergang van de Sociale Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, die de
implementatie van deze methode in Nederland begeleidt. Deze methode wordt onder-
steund door een computerprogramma 'Kwalitan'. Van dit programma hebben wij
slechts beperkt gebruik gemaakt; met inachtneming van de richtlijnen is het onder-
zoeksmateriaal door ons grotendeels handmatig verwerkt.

- Onderzoeksmodel
Ten behoeve van analyse van documenten en de interviews zijn vooraf protocollen
opgesteld en zijn analyse-afspraken gemaakt. Deze protocollen zijn afgeleid van de
verdere aanvullingen op het onderzoeksmodel waarmee de hoofdstukken 2 en 3 worden
afgesloten. Deze aanvullingen zijn in feite een detaillering van de centrale
onderzoeksvragen uit dit hoofdstuk aan de hand van de theoretische verdiepingen
in de volgende hoofdstukken. Protocollen en analyse-afspraken zijn kaders ten behoeve
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van consistentie in de uitvoering van het onderzoek en vergelijkbaarheid van resultaten.
Het bij interviews en documentanalyse gebruikte protocol is als bijlage opgenomen.

opzet studie

organisatie

besturen
theoretische
verdieping

cultuur

infonnatie

besturings-
benaderingen

theoretische
verdieping

D
Milieudienst

'-----cas-=-e_-_s_tu_d_ie_s_~------IWelzijnsdienst

onderzoeks-
vragen

reflectie op
theorie

inzicht in toe-
komstige ontw.

Afueelding 1.6 Opbouw van de studie

vraagstelling en
onderzoeksaanpak

literatuurstudie en
begripsvonning
moeten leiden tot
een bruikbaar
analyse-kader
voor de organisa-
tie en zijn informa-
tievoorziening

dataverzameling, ana-
lyse interviews, docu-
menten, ordening van
onderzoeksmateriaal,
beschrijving, verwer-
ken bevindingen en
vergelijken cases

Weergeven van
nieuwe inzichten
door:
- aanvulling theorie
- aanbevelingen

praktijk

- Interviews en documenten
De feitelijke uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden in de peri ode februari
1992 totjuli 1992, met enkele interviews na die periode. Voorafis vastgesteld I juli
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1992 te beschouwen als einddatum van de te onderzoeken periode. Documenten
(beleidsnota's, besluiten) van na die periode zijn buiten de analyse gebleven.
Op basis van de uitwerking van het onderzoeksmodel is met behulp van trefwoorden
volgens de Kwalitantechniek een stramien voor de interviews en voor de document-
analyse uitgewerkt. De interviews zijn derhalve aan te merken als open, halfgestructu-
reerde interviews zonder voorgestructureerde antwoordcategorieen.

Er hebben in totaal 33 interviews plaatsgevonden: 17 in casus 1 en 16 in casus 2.
Inelke casus zo evenwichtig mogelijk verdeeld over de eerder aangegeven 4 categorieen:

politiek bestuur (raadsleden en dagelijkse bestuurders);
ambtelijk top-management (gemeentesecretaris, directeuren, hoofden van
concernafdelingen cq. afdelingen bestuursdienst);
middle-management i.c. ambtelijk management van diensten (controller,
hoofd financien, afdelingshoofden);
IS-management (coordinatoren (bestuurlijke) informatievoorziening op
concern- en dienstniveau).

Op twee na zijn van aIle interviews bandopnamen gemaakt en deze zijn vervolgens
ten behoeve van de analyse in letterlijke weergave uitgewerkt. AIle personen van
wie een interview werd afgenomen stemden zonder aarzeling en/of voorwaarden in
met het gebruik van opname-apparatuur. Louter technische problemen waren er de
oorzaak dat van twee interviews geen bandopname kon worden gemaakt. Van deze
twee interviews zijn zo getrouw mogelijke samenvattingen gemaakt. De volledige
teksten van aIle interviews zijn als onderzoeksdocumentatie gearchiveerd; een afschrift
hiervan is ter beschikking gesteld aan de begeleidende promotoren. De volledige
onderzoeksdocumentatie, waaronder naast de verslagen van interviews ook de
bestudeerde documenten van beide gemeenten, is in overleg met de onderzoekers
toegankelijk voor wetenschappelijke toetsing. Zulks onder de conditie dat de strikte
vertrouwelijkheid en anonimiteit die door ons aan de medewerkende gemeenten werd
toegezegd, wordt gerespecteerd.
Beide onderzoekers hebben voor wat interviews en documentanalyse betreft zich ge-
concentreerd op een van de twee cases. Mede met het oog op het bewaken van onderlin-
ge vergelijkbaarheid is in beide cases een aantal interviews afgenomen door beide
onderzoekers.

- Verwerking
Verwerking en reflectie yond plaats in de periode eind 1992 en begin 1993.
In die periode zijn ook de concepten van anal yseresultaten en bevindingen voorgelegd
aan en besproken met representanten van betrokken cases. Deze validiteitstoets maakte
deel uit van het onderzoeksprotocol.
Resultaten van besprekingen en schriftelijke reacties hebben geleid tot aanpassingen
in de tekst.
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Hoofdstuk 2 Theorie: het BlOC-model nader ingevuld

InIeiding
In de inleiding spraken wij al het vermoeden uit dat lokale overheidsorganisaties niet
meer de stabiele, formele organisaties van weleer zijn. Kennis van de organisatie
is dus geboden. In dat verband is belangrijk het organisatieconcept, dat wil zeggen
de opvatting over de inrichting van de organisatie, waarvan de structuur een van de
bestanddelen is. Het gaat daarbij niet zozeer om kennis van de formele organisatie-
structuur, het organogram. Zeker zo belangrijk voor het functioneren van de organisatie
en dus voor de inrichting van de informatievoorziening zijn vooral de informele
structuren en verbanden. Binnen de bestuurskunde is er dan ook grote aandacht voor
de invloeden vanuit de omgeving, het organisatieconcept en daarmee samenhangende
beinvloedingsprocessen en de bedrijfscultuur op de besturing van de organisatie.

Rosenthal, Van Schendelen en Ringeling gaan uitgebreid in op de relatie van overheden
met de omgeving. Culturen en subculturen in die relaties worden in bestuurskundig
onderzoek als vitale factoren aangemerkt (Frissen, 1989). Juist de gemeentelijke
organisatie is gevoelig voor cultuurinvloeden door de relaties met de omgeving
(Ringeling e.a., 1987). De bestuurders zijn per definitie inwoner van de gemeente
en de ambtenaren zijn in meerderheid inwoner van de gemeente en maken deel uit
van allerlei organisaties (instellingen, verenigingen, beroepsgroepen etc.) waarmee
de gemeente contact onderhoudt. De lijnen tussen vertegenwoordigers, bestuurders
en ambtelijke organisatie zijn bovendien vrij kort.

Daarnaast brengt de grote diversiteit in taakgebieden met zich mee dat de gemeentelijke
organisatie nogal wat mensen met verschiUende professionele achtergrond herbergt.
De aandacht die dat vergt voor de besturing van de overheidsorganisatie behoeft geen
betoog. Men denke aan In 't Veld's kwalificatie van gemeentelijke besturing als 'intrin-
siek complex' (In 't Veld, 1991).
Er is toenemende aandacht voor het vinden van oplossingen voor tal van bestuurlijke
problemen. Dat de toepassing van informatietechnologie daarbij een belangrijke rol
kan spelen is volgens velen evident (Van den Donk & Snellen, 1989), maar is in
de praktijk nog weinig onderzocht.

Het is dus van belang om de besturing in samenhang te zien met situationele factoren
als organisatie en bedrijfscultuur, te analyseren in relatie tot het raamwerk van actoren
en toepassingsgebieden en vervolgens de bouwstenen voor het informatiebeleid te
vinden. Zeker voor de gemeentelijke organisatie verwachten wij dat deze factoren
niet strikt van elkaar zijn gescheiden.
Besturing en bestuurlijke informatie vormen in deze studie de 'bril' van waaruit naar
die samenhang wordt gekeken.
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In onze benadering is het BIOC-paradigmaeen belangrijk uitgangspuntbij de bestudering
van informatiebeleid (hoofdstuk 1, par. l.2): wat vindt er plaats in het omkaderde
deel (atbeelding 2.1) en kan dat gebied inzichtelijker worden gemaakt?

Vervolgens hebben we met behulp van
respectievelijk het onderscheid naar
toepassingsgebieden en bij het beleid
betrokken actoren de 'black box'
ingevuld tot een raamwerk waarmee een
instrument is gecreeerd om feitelijke
processen te beschrijven en te analyse-
reno
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In de inleiding zijn we ook al ingegaan
op de samenhang tussen besturingspro-
cessen, organisatie, cultuurinvloeden
en informatieconcepten. In dithoofdstuk
gaan we nader in op deze relatie en
introduceren we de analyseconcepten
die we bij onze studie hanteren. Hierbij Afbeelding 2.1 BIOC-paradigma

gaan wij in op enkele, in de lokale over-
heid gangbare informatieconcepten die naar ons oordeel complementair zijn binnen
het raamwerk.
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2.1 Organisatie

2.1.1 Mintzberg's organisatieconcepten en de gemeentelijke overheid
Een tweetal overwegingen van verschillende aard leidt er toe in deze studie, en in
het bijzonder wat betreft het organisatieconcept (zie afbeelding 2.2), aan Mintzberg
een speciale plaats toe te kennen. Die overwegingen betreffen:

1. De aansluiting van Mintzberg's
uitwerking van organisatiemodellen op
ooze uitgangspunten van contingency
en open systeembenadering. Deze
overweging is vooral van theoretisch,
conceptuele aard.
In de beschouwende inleiding hebben
wij al aangegeven dat ooze visie op
organisatie uitgaat van contingency en
van een open systeemkarakter. In deze
visie is de feitelijke, plaats- en tijdge-
bonden organisatievorm een resultante
van complexe relaties tussen partijen
ofwel de samenstellende delen van een
organisatie (hoofdstuk 1,paragraaf2.2).

Afbeelding 2.2 Relatie met organisatieconceptRelaties die in beginsel altijd beinvloed
(kunnen) worden door ontwikkelingen
als veranderingen in de omgeving en in doelstellingenen door onderlinge verschuivingen
in invloed. Veranderingen die weer leiden tot druk op de samenstellende delen en
op de vorm of structuur van een organisatie op een bepaald moment tot dat een nieuw
invloedsevenwicht is bereikt. Een voortdurend aan spanning onderhevig evenwicht
"tussen autonomie en beheersing " (Kastelein, 1990). In de organisatietbeorie komen
we in dit verband dan ook het gebruik tegen van het begrip 'negotiated order' (Van
der Krogt en Vroom, 1991).

Met laatstgenoemde auteurs zijn wij van oordeel dat Mintzberg's benadering, waarin
als invalshoeken het dominante coordinatiemechanisme en de dominante actorgroep
('key-part') centraal staan, aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek van en
inzicht in het 'negotiated-order-karakter' (Van der Krogt en Vroom) van organisaties.
Zeker voor gemeentelijke organisaties met een grote variatie aan deelorganisaties
met verschillende doelen en belangen.

2. De relatief grote invloed die Mintzberg's ideeen hadden, en naar wij ervaren nog
steeds hebben, op de veranderingen ingemeentelijkeorganisaties die veelal plaatsvonden
in de periode vanaf medio tachtiger jaren, of in die periode hun basis vonden.
Deze overweging is meer van onderzoeksmatige, pragmatische aard.
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In veel gemeenten zijn organisatieontwikkelingen, varierend van aanpassingen tot
ingrijpende reorganisaties, van start gegaan of voorbereid in de tweede helft van de
jaren tachtig, een periode waarin Mintzberg's organisatieopvattingen in toenemende
mate aandacht en invloed kregen. Ook bij initiatoren en begeleiders van reorganisaties
binnen overheidsorganisaties (Langerwerf, 1988). Bij een van de twee cases die in
ons onderzoek nader bestudeerd worden heeft Mintzberg's concept expliciet model
gestaan bij de keuze van de organisatievorm.

Wetenscbappelijke waarde van Mintzberg's organisatiemodellen
In de wetenschappelijke literatuur constateren we een debat over de wetenschappelijke
waarde van de door Mintzberg ontwikkelde organisatietypologie. Meer auteurs zetten
inverschillende nuancesvraagtekens bij de, wetenschapstheoretischgezien, toegevoegde
waarde ervan. Typerend voor de kern van de bezwaren die door deze groep van auteurs
wordt geformuleerd is de kwalificatie dat hier slechts sprake is van een normatief
model (Strikwerda, 1992).

Andere auteurs geven aan in Mintzberg's benadering meer te zien dan uitsluitend
modellen. Eveneens in verschillende nuances wijzen deze auteurs erop dat de bijdrage
niet beperkt blijft tot de aanvankelijk vijf en later verbreed naar zeven modellen, maar
dat Mintzberg feitelijk ook een theoretisch raamwerk aanreikt waarmee belicht wordt
op welke wijze organisaties ook "het resultaat zijn van menselijke ontwerpprocessen,
van mensen (actoren en actorgroepen) die belangen hebben en die deze belangen
met behulp van coordinauemechanismen proberen te realiseren" (Van del' Krogt &
Vroom, 1991).
De feitelijke invloed van Mintzberg gedurende de laatste jaren op denken en doen
is voldoende groot om te rechtvaardigen dat wij diens concepten als uitgangspunt
nemen in dit onderzoek. Ook de persoonlijke visie van de onderzoekers is dat
Mintzberg's concepten een belangwekkend hulpmiddel zijn bij analyse van en begrip
voor ontwikkelingen en processen in organisaties van de lokale overheid.

Waarde van Mintzberg's modeUen voor organisaties van de gemeentelijke overbeid
In veel publicaties wordt de in 2.1.1. geschetste ontwikkeling aangeduid als een, in
Mintzberg's termen (1983), ontwikkeling naar een divisiestructuur met kenrnerken
van machinebureaucratie. Kenmerkend voor de divisiestructuur noemt Mintzberg:
1. omgeving:

betrekkelijk stabiel en overzichtelijk met verschillende markt-doelgroepen
ten opzichte van omgeving: dienstenlprodukten met een accent op routinematige
werkzaamheden

2. sturing:
belangrijk scharnierpunt in de organisatie is het lijnmanagement op niveau
van divisie/werkmaatschappij
coordinatie vooral door standaardisatie van de resultaten (sturing op output
met behulp van procedures en regelgeving)
met beperkte decentralisatie binnen de divisies
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3. cultuur:
formeel en bureaucratisch, met veel 'ingebouwde' controle-mechanismen
formele hierarchische lijnen
in technologisch opzicht eenvoudig, niet geavanceerd.

Ten aanzien van dezelfde aspecten zijn belangrijke kenmerken van machinebureaucratie
1. omgeving:

stabiel en overzichtelijk
met druk (vanuit centrale stafafdelingen van het concern) zich te conformeren
aan gestandaardiseerde processen ('pull to standardize');

2. sturing:
belangrijk scharnierpunt in de organisatie: inhoudelijk-gespecialiseerde
stafafdelingen
coordinatie vooral door standaardisatie van processen en werkaanpak (sturing
op processen)
beperkte decentralisatie, relatief sterk gecentraliseerde beslissingsbevoegdheid;

3. cultuur:
formeel en bureaucratisch
formele, top-down lijnen
in technologisch opzicht eenvoudig, niet geavanceerd.

Divisiestructuur en machinebureacratie
Divisiestructuur en machinebureaucratie hangen volgens Mintzberg nauw samen.
Mintzberg geeft aan dat naar zijn oordeel een divisiestructuur het best functioneert
als de divisies gestructureerd zijn als een machinebureaucratie. Zelfs, zo merkt
Mintzberg op, drijft een divisiestructuur de divisies, ongeacht hun oorspronkelijke
structuur, in de richting van een machinebureaucratie. Hij verklaart dat als volgt.
De enige manier waarop de topstructuur de controle kan behouden zonder de zelf-
standigheid van diensten in gevaar te brengen is de bewaking van resultaten achteraf.
Oat vereist nauwkeurig vastgesteldeprestatienormen. En dat vergt weer dat elke divisie
als een geintegreerd systeem behandeld wordt, uitgaande van een grote interne
samenhang, alsmede dat de resultaten van de divisie meetbaar zijn. Met als gevolg
een ontwikkelingnaar versterkingvan de 'technostructure' (beheersstaf)op divisieniveau.

Mintzberg beschrijft een aantal fasen die een organisatie kan doorlopen alvorens te
evolueren tot een divisiestructuur. Ben fase daarvan is in het kader van dit onderzoek
interessant: de zgn. verwante produktvorm. Hetgaat hier om een organisatie waarvan
de diverse onderdelen sterk met elkaar verbonden zijn. Veel onderlinge leveringen
vinden plaats en op centraal niveau zijn velerlei staffuncties aanwezig die een relatief
sterke controle uitoefenen. Een situatie waarmee gemeentelijke organisaties in de
eerste helft van jaren tachtig, voorafgaand aan reorganisatieprocessen, verge1ijkbaar
zijn: veel (vaak kleinere) diensten met een veelheid aan produkten/diensten en een
secretarie met een sterke invloed/controle op beleidsvoorbereiding en op de diensten.
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Professionele bureaucratie
Ben ander model, door Mintzberg aangeduid met professionele bureaucratie, is evenzeer
herkenbaar binnen de gemeentelijke overheid. Belangrijke kenmerken van de profes-
sionele bureaucratie op de eerder genoemde aspecten zijn:
1. omgeving:

betrekkelijk stabiel maar complex, met verschillende markten/doelgroepen
met druk op de organisatie (i.c. het middle-management) zich te vormen rond
produkt-marktgroepen ('pull to balkanize');

2. storing:
belangrijk scharnierpunt in de organisatie is de ' operating core' , die in kleinere
organisaties veeIal samenvalt met het middle-(lijn)management
coordinatie vooral door standaardisatie van vaardigheden (sturing op output
met behulp van professionele ' skills')
met neiging tot decentralisatie;

3. cultuur:
minder formeel en bureaucratisch, met veel informele communicatie
in technologisch opzicht eenvoudig, niet geavanceerd.

Twee andere grondstructuren die Mintzberg oorspronkeIijk onderkende, de 'simple
structure' en de 'adhocracy', zijn zeker minder toepasbaar binnen de gemeentelijke
organisatie. Van de twee door Mintzberg later toegevoegde nieuwe grondstructuren,
achtereenvolgens de 'missionary organization' en als laatste de 'political organization',
is de laatste wellicht toepasbaar voor analyse van de gemeentelijke organisatie. Maar
ten tijde van de feitelijke vorrngeving van de gemeentelijke concernstructuren speelde
deze nieuwe en relatief minst uitgewerkte structuur van Mintzberg nog geen rol.

Toch blijft nog de vraag: zijn Mintzberg's concepten van machinebureacratie en
professionele bureaucratie dan weI voldoende toereikend voor de veelkleurige organisatie
van een gemeentelijke overheid? Zo concludeert Mintzberg zelf dat zijn concepten
vooral betrekking hebben op de particuliere sector. Met betrekking tot de divisiestructuur
merkt hij op dat deze structuur in zijn zuivere vorm niet effectief kan zijn buiten deze
particuliere sector. Hij wijst erop dat:

de overheid niet zomaar divisies kan afstoten en (dus) geen mogelijkheid heeft
om de organisatie te vernieuwen;
de regelingen die van toepassing zijn op het aanstellen van ambtenaren, niet
passen op zijn concept van verantwoordelijkheden (output) van divisiemanagers;
de doelen van de overheid veelal onvoldoende meetbaar zijn.

Wil de overheid toch markt-doelgroep georienteerde divisies/werkmaatschappijen
opzetten, dan moet zij volgens Mintzberg andere rniddelen inzetten om de werkmaat-
schappijen te controleren. Hij geeft daarbij aan als middeIen:

de socialisatie van managers; dat wil zeggen werving en selectie van managers
op basis van commitment van die managers aan de algemene doelen; in deze
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studie aan gemeentebrede doelen. Hiermee kan worden afgezien van de
nauwgezette toetsing die inherent is aan de zuivere divisiestructuur;
een formele bureaucratische controle op de resultaten;
het opleggen van eventueel kunstmatige prestatiecriteria. Waar de prestatiecriteria
niet door de markt-doelgroep (kunnen) worden opgelegd, zullen prestatiecriteria
opgelegd moeten worden.

Het onderzoek zal ook hier wellicht nader antwoord op geven. Maar hoe het ook
zij, de spanning tussen publiekrechtelijke grondslag en publiekgerichtheid binnen
Starreveld's organisatieconcept (zie hoofdstuk 1, par. 1.1), wordt ook in Mintzberg' s
analyseconcept zichtbaar. De uitvoerende organisaties ingeklemd tussen enerzijds
druk vanuit interne processen/overheidsverkeer en anderzijds druk om zich te richten
op produkt-markt-combinaties, zitten ook vervat in de mixture van divisiestructuur,
rnachinebureaucratie en professionele bureaucratie. Datspanningsveld kan nog toenemen
naarmate dieper in de takken van dienst en concern (de afdelingen binnen diensten
en concern) de kenmerken van de professionele bureaucratie tegengestelde effecten
bevorderen. Verder-gaande profesionalisering binnen de diensten kan steeds sterker
de druk vergroten op externe orientatie en op professionele kwaliteit/resultaten van
de output. Verdergaande professionalisering binnen het concern kan de druk doen
toenemen op de interne relatie, de interne normen en professionele, administratieve
standaards. Het management op dienstniveau wordt meer en meer de schakel tussen
die twee krachten: tussen beheersing en autonomie (Kastelein, 1990).

bestuurl
concern

D
andere
diensten
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organisaties

D
burgerI
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Afbeelding 2.3 Omgevingsrelaties
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2.1.2 Gemeentelijke organisatie en omgeving: een analysemodel
Gemeentelijke organisaties bestaan (zie paragraaf2.1) veelal uit zogenaamde takken
van dienst. In feite gaat het hier om afzonderlijke organisaties met eigen produkten
of diensten, die ieder een eigen taakgebied hebben binnen eigen, specifieke omge-
vingscondities (afbeelding 2.3 op de vorige pagina). Deze takken van dienst zijn in
feite de 'business units' , soms ook wel werkmaatschappijen genoemd, van de gemeente.
Vaststellen van doelen, prioriteiten en keuze van middelen zijn vaak geen autonome
bevoegdheden van managers op het niveau van gemeentelijke organisaties. Een gemeen-
telijke organisatie is in de typering van Simon een taakorganisatie. Dat wil zeggen
een organisatie-eenheid "die in opdracht van een hierarchisdi hoger orgaan een bepaaJde
taak uitvoert ten behoeve van derden" (Simon, 1989). Wet- en regelgeving van rijks-
en provinciale overheid, politieklbestuurlijke besluiten op lokaal niveau en uit-
voeringsvoorschriften van het concern rich ten de inspanningen en beperken de beslis-
singsruimte. De mate van vrijheid van deze (binnen)gemeentelijke organisaties verschilt
sterk per gemeente evenals de formele en informele structuur.
Hoe is dat krachtenveld te analyseren, welke richtingen zijn te onderkennen en welke
eisen vloeien daaruit voort voor besturing en informatievoorziening?

Een analysemodel voor de gemeentelijke organisatie
Voortgaande op de denkbeelden van ondermeer Kotler (1972) ontwikkelde Porter
voor organisaties in een marktsituatie een analysemodel voor het ontwerpen van een
concurrentiestrategie. In dit model worden krachten beschreven, die vanuit de omgeving
een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van een organisatie in een open
marktsituatie. Het model biedt het management van een organisatie een handvat om
kansenJbedreigingen op te sporen en om een globaal beeld te krijgen van de te ontwikke-
len informatiestrategie (porter, 1985).
Analysemodellen als deze zijn sterk
marktgericht. Toepassing van dergelijke
modellen binnen de gemeentelijke or-
ganisatie is daarom niet zondermeer mo-
gelijk vanwege de sterk afwijkende rela-
ties, die deze organisatie heeft met de
omgeving. Toch is een soortgelijk model
conceptueel van belang om als basis te
dienen voor een nadere analyse van de
omgevingsinvloeden.

Uitgaande van het in deze paragraaf
weergegeven beeld van de gemeentelijke
organisatie in haar omgeving schetsen
wij in atbeelding 2.4. de orngevings-
krachten.
In het geval van een lokale overheidsor-
ganisatie moeten we teruggaan naar het eerder genoemde concept van de relaties van
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Afueelding 2.4 Omgevingskrachten
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een gemeentelijke organisatie met zijn omgeving. Ben verandering in de condities
(bijvoorbeeld in de vorm van een wijziging in de financiele condities) kan deze relaties
verstoren en bestuur en management ertoe bewegen in actie te komen (bijvoorbeeld
door verminderen van service hetgeen de relatie met klantenlburgers beinvloedt).
Kennis alleen van de omgevingscondities is belangrijk, maar dus niet voldoende. Ver-
anderingen in de condities verhogen immers de onzekerheid en de afhankelijkheid.
Opsporen van de bron van onzekerheid en de afhankelijke relaties is dus geboden.
Onzekerheid en afhankelijkheid zijn de twee grootheden in de dynamische koppeling
met de omgeving (Van den Bosch, 1989). Ben dergelijke strategische analyse is een
relatief nieuw fenomeen binnen de van oorsprong vrij statischegemeentelijkeorganisatie.

Relaties met hogere overheid, bestuur en concern
Lagere overheden zijn in principe autonome organisaties, dat wil zeggen zij kunnen
hun huishouding zelf regelen en besturen. Een groot aantal taken worden echter in
medebewind uitgevoerd (afbeelding 2.5). Zij zijn verplicht om mee te werken aan
de uitvoering van een groot aantal rijksregelingen.
In meer of mindere mate kan er sprake zijn van
beleidsvrijheid ten aanzien van die uitvoering. Medebe-
wind wordt gekenmerkt door bestuursinstrumenten. Toe-
zicht, circulaires, planprocedures enz. worden ingezet.
Op deze wijze wordt de beleidsvrijheidbeknot. Daarnaast
brengen zij intensieve informatierelaties met zich mee.
Deze relaties worden gekenmerkt door een continue
spanning waarbij behoud van de autonomieen beleidsvrij-
heid centraal staan. De bedrijfsvoering moet, vanuit het
oogpunt van informatievoorziening, ondermeer worden
afgestemd op:

eisen ten aanzien van documentaire systemen;
eisen met betrekking tot consolidatie op concern- Afbeelding 2.5 Relaties met hogere
'mveau; overheid, bestuur en concern

eisen aan uitwisseling van financiele informatie,
al dan niet gepaard met verplicht gebruik van financiele modules;
eisen voor wat betreft personeelsinformatie.

rijksoverheid, provin-
cie, gemeente-
bestuur, concern

gemeentelijke
dienst/bedrijf

De toepassing van informatietechnologie ter ondersteuningvan de informatievoorziening
binnen deze relatie is niet neutraal. De bestuurlijklorganisatorische verhoudingen
tussen overheden kunnen veranderen onder invloed van informatietechnologie (polman
en Schulpen, 1989). Huppes (1988) wijst in dit verband op ontwikkelingen rond de
automatisering van de gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA). Naarmate boven-
staande eisen sterker als voorschriften worden ingevuld, bijvoorbeeld onder invloed
van toenemend accent op beheersing en controle, wordt de positie van het hoger orgaan
dominanter en schuift de organisatie nog verder op in de richting van een taakorganisatie
(Simon, 1989).
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Relatie met klanten, burgers, afnemers
In toenemerxlemate vergt de maatschappelijkeomgevingmet name van overheidsorgani-
saties om verdergaande klantgerichtheid en daarmee samenhangende differentiatie
in de dienstverlening (afbeelding2.6).Dienstverlening-op-
maat, zowel naar individuele burgers als naar instellingen
en bedrijven vergen van de organisaties in Simon's
termen wopte schuiven in de ricluing van capadteitsaan-
bod". Dat wil zeggen niet meer eenzijdig produktgericht
zijn maar de produkten en diensten aanpassen aan
klanten. Simon (1989) waarschuwt daarbij voor toene-
mende spanning en tegenstellingen bij ongewijzigdbeleid
met betrekking tot eisen van controle en beheersing.
Zonder een gelijIctijdig opschuiven in de richting van
een marktorganisatie, dus meer autonome ruimte voor
het management, ontstaan tegengestelde krachten.
Vanuit oogpunt van informatiebeleid impliceert deze,
in kracht toenemende relatie, dat de informatiestromen Afbeelding 2.6 Relaties met klanten,

burgers en afnemerstussen gemeentelijke organisaties en externe partijen in
omvang en betekenis toenemen. Waar de gemeentelijke
'organisatiegrenzen' tot nu toe veelal tevens de natuurlijke grenzen vormen van de
informatiesystemen, moeten deze grenzen nu door informatiesystemen overbrugd
worden.

gemeentelijke
dienst/bedrijf

Burgers, instellingen
en bedrijven

Relatie met aanpalende organisaties, intern en extern
De eerder genoemde accenten op beheersing en controle hangen mede samen met
de toenemende verwevenheid van taken. Hiermee doelen we op het verschijnsel dat
het realiseren van steeds meer taken afhankelijk is van inzet en betrokkenheid van
meerdere diensten/bedrijven (afbeelding 2.7).
06k over de grenzen heen van resultaatgebieden die veelal de basis vormen van de

oollega- gemeentelijke externediensten dienst/bedrijf instanties

Atbeelding 2.7 Relaties met aanpalende organisaties

totale organisatie. Socialevernieuwing, stedelijkbeheer etc. zijn niet (meer) te realiseren
zonder integrale inzet van meerdere disciplines en deskundigheden. Klantgerichte
en ontwikkelingsgerichte inzet van gemeentelijkeorganisatiesdie -door de informatiebril
bezien als tegenkracht- tegelijkertijd meer beheersingen intemgerichte sturing oproepen.
Dus toenemende druk op communicatie en informatie-uitwisselingbinnen gemeentelijke
protocollen en systemen.
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Aan de andere kant van het model ontwikkelen zich ook steeds meer integraties en
afstemmingen. Maar dan tussen gemeentelijkediensten/bedrijvenenenijds en particuliere
en/of nutsbedrijven, provinciale en rijksdiensten anderzijds. Als greep uit de veelheid
van min of meer reguliere relaties zijn ondermeer te noemen:

financiele afstemming tussen bijvoorbeeld de gemeentelijke Sociale Dienst
(GSD), banken en incassobureaus;
afstemming ten aanzien van publieksinformatie tussen voorlichtingsafdelingen
en andere distributiekanalen/organisaties voor publieksinformatie;
afstemming en uitwisseling van bevolkingsgegevens en andere demografische
gegevens met externe instanties;
afstemming en uitwisseling van vastgoedinformatie, bouw- en grondzaken etc.

Die communicatie stelt dan eisen aan gegevens en gegevensbeheer, aan koppeling
tussen informatiesystemen en aan administratieve organisatie die hun bron vinden
buiten het domein van de gemeentelijke organisatie. Zeker op procesniveau, het niveau
van het uitvoerend management, worden deze eisen als spanningsveld voelbaar indien
de beschikbare informatiesystemen en de organisatie daaromheen niet of niet adequaat
op die eisen kunnen inspelen.

2.1.3 Organisatie en informatie in een krachtenveld
Organisatie en informatievoorziening van gemeentelijke diensten bevinden zich in
een krachtenveld van verschillende en tegengestelde vectoren. Krachten die enerzijds
tenderen tot integratie met de interne, gemeentelijke omgeving (interne integratie)
en andere krachten die de organisatie duwen in de richting van integratie met de externe
omgeving (externe integratie). Deze krachten stellen hoge eisen aan besturing van
de organisatie en aan de flexibiliteiten integriteit van ondersteunende informatievoorzie-
ning:

integraal management binnen deze organisaties vereist actuele en betrouwbare
besturingsinformatie;
klantgerichtheid en externe informatie-uitwisseling stelt hoge eisen aan
toegankelijkheid, integriteit en management van de gegevens;
interne integratie en consolidatie vanuit de centrale functies vraagt eveneens
een hoge mate van integratie van de informatievoorziening.

Als daarbij rekening wordt gehouden met het deels samenvallen of tenminste verwant
zijn van de krachten (invloeden en eisen) in de linkerbovenkant respectievelijk in
de rechteronderkant van het krachtenveld, dan ontstaat het beeld zoals weergegeven
in afbeelding 2.8 op de volgende pagina.

Informatievoorziening in dit krachtenveld
De inzichten ontleend aan Mintzberg en aan het aan Porter e.a. ontleende analysemodel
kunnen helpen bij het begrip van deze krachten naar richting en effect. Een eerste
verkenning hiervan kan al ontleend worden aan Mintzberg's onderscheid in krachten
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rijksoverheid, provin-
cie, gemeente-
bestuur, concern

interne integratie
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diensten
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externe integratie
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burgers, instellingen
en bedrijven

Afbeelding 2.8 Infonnatievoorziening: interne integratie en externe integratie

binnen een organisatie. Dit onderscheid kan hier ook gehanteerd worden voor de
analyse van krachten op een organisatie, wat afbeelding 2.9 laat zien.

Intern gericht op de overheid-interne
omgeving zijn:

Pull to centralize, vanuit hogere
beleidskaders en ondersteunende
diensten die op hun beurt de in-
houd daarvan veelal ontlenenaan
wet- en regelgeving. Centrale
richtlijnen met betrekking tot
gegevens en hardware, een cen-
trale configuratie en een voor-
schrijvend beleid met prioriteit
voor beheerondersteunende
applicaties staan in deze relatie
centraal.
Pull to standardize. Standaar-
disatie van communicatie (gegevens en procedures), gesloten netwerken met
interne reikwijdte en intern gestandaardiseerde protocollen.

pull to
standardize
<~~

o pullto

~ centtal~.

pull to
balkanize c:=~>

pull to
collaborate

pullto ~
professionalize ~

Albeelding 2.9 Krachtenveld en infonnatievoorziening
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Extern gericht op instellingen en bedrijven zijn:
Pull to collaborate. Communicatie met externe instanties vraagt juist open
communicatiestandaards en geschikt voor meerdere hardware-platforms.
Netwerken met externe reikwijdte en communicatieprotocollen.
Pull to professionalize. Verder opschuiven in de richting van ldanten en burgers
legtjuist de nadruk op de produkt- en dienstondersteunende systemen en minder
op de beheer-applicaties. De orientatie is gericht op doelmatigheid.

Binnen de organisatie speelt met name bij het middle-management,wellicht als resultante
van de interne en externe invloeden:

Pull to balkanize. Op het raakvlak van interne en externe eisen en verwachtingen
speelt het vraagstuk van specifiekeprodukt- en dienstondersteunendetoepassingen
en de overkoepelende, gemeentebrede systemen. De orientatie van het middel-
management is primair op de eigen taken en verantwoordelijkheden gericht.
Het afbakenen van grenzen en het beschermen van het eigen 'territorium' zorgen
voor interne spanning.

Richting en sterkte van deze krachten zijn evenwel naar verwachting niet op aile
management(besturings)-niveaus convergerend en van gelijkgewicht. En ook cultuur
speelt hier een rol (par. 2.3). Maar toch komen gevolgen voor infrastructuur en
organisatie van de informatiehuishouding nu in beeld.

2.1.4 Centralisatie/decentralisatie eo informatievoorziening
Bij bet onderwerp organisatie van de informatievoorziening gaat de discussie veelal
over de vraagstukken 'centraal of decentraal' en 'geconcentreerd of gedeconcentreerd'.
Deze vraagstukken spelen ook al geruime tijd binnen het openbaar bestuur. Al in
1983 gaat het Bestuurlijk Overleg voor Overheidsautomatisering, het formele
overlegorgaan op betgebied van (inter)bestuurlijke informatievoorziening tussen rijk,
provincies en gemeenten, in op dit vraagstuk (BOCO, 1983).

Het eerste vraagstuk, centraal of decentraal, heeft betrekking op de vraag waar een
organisatie de bevoegdbeden tot besluitvorming over informatievoorziening legt.
Naannate ruimere bevoegdbeden met meer bereik verspreid worden binnen een organi-
satie is sprake van een gedecentraliseerde organisatie van de informatieverzorging.
Binnen een gemeenteIijke organisatie betekent dit dat naarmate takken van dienst
ten opzichte van bet concern meer eigen bevoegdheden hebben om de informatieverzor-
ging naar eigen beboeften en inzichten in te ricbten, er sprake is van een toenemende
decentralisatie.

Het tweede vraagstuk, geconcentreerd of gedeconcentreerd, betreft de vraag waar
een organisatie de uitvoering van taken legt op bet gebied van informatieverzorging.
Naarmate de uitvoering verder verdeeld is over een organisatie, is sprake van een
gedeconcentreerde informatieverzorging. Het begrip uitvoering staat bier ook voor
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het beheer: de zorg voor het blijvend adequaat functioneren van informatiesystemen.
Voor een gemeentelijke organisatie betekent dit dat naarmate de zorg voor bepaalde
informatievoorziening en de zorg voor het functioneren van systemen meer verspreid
is over diensten, er sprake is van een toenemende deconcentratie. Graafland signaleert
in zijn onderzoek (1989) onder Nederlandse gemeenten dat "in zijn algemeenheid
een tendens naar deconcentratie (van vooral informatiebeheer) zichtbaar is".

(De)centralisatie en (de)concentratie staan niet los van elkaar. Bestuurlijke beslis-
singsbevoegdheden en lokatie van uitvoering kunnen in alle combinaties in beginsel
effectiefvoorkomen (Brussaard, 1985). Maar sedert het begin van de jaren '80 zijn
ontwikkelingen te signaleren die naar onze mening er toe leiden dat naar verwachting
decentralisatie en deconcentratie meer en meer hand in hand gaan.
Ondermeer is te wijzen op:

een toenemende decentralisatie binnen het openbaar bestuur in het algemeen;
toenemende raakvlakken met externe organisaties;
een toenemende druk tot deconcentratie door grate verschuivingen van main-
frame naar mini- en micro-hardware;
een explosief gestegen aantal specifieke toepassingsmogelijkheden;
een groeiende groep van ervaren en mondige gebruikers.

Het in de vorige paragraaf (2.1.3) geschetstekrachtenveldwaarbinnen informatievoorzie-
ning gezien kan worden, illustreert de bijzondere positie van een gemeentelijke
organisatie ten aanzien van het vraagstuk van (de)centralisatie en (de)concentratie.
Graafland constateert in zijn eerder aangehaald onderzoek dat dit vraagstuk ".. bij
gemeenten op twee niveaus voorkomt. Ten eerste is er de relatie van de informa-
tievoorziening van gemeenten ten opzichte van die van de andere overheidslagen,
en ten tweede doet de vraag zicli voor in hoeverre de informaiievoorziening binnen
de gemeente zelf gecentraliseerd en geconcentreerd moet zijn",
Op basis van de positionering van de gemeentelijke organisatie zijn wij evenwel veeleer
van oordeel dat sprake is van drie niveaus:
1. het interbestuurlijke niveau, dat wil zeggen de relatie van de informatie-

voorziening ten opzichte van andere overheidslagen;
2. het gemeentelijkeinterne niveau, dat wil zeggen de relatie van de informatie-

voorziening ten opzichte van concern en diensten onderling;
3. het externe niveau, dat wil zeggen de relatie van de informatievoorziening

ten opzichte van organisaties (instellingen, bedrijven, groepen) buiten de
overheid.

De organisatie van de informatievoorziening speelt zich met andere woorden af in
een omgeving waarbinnen externe informatiesystemen tot referenties kunnen worden,
behoeften ontstaan aan specifieke systemen en toenemend eisen worden gesteld aan
de flexibiliteit van de basisvoorziening. Dit maakt in ons onderzoek het onderwerp
'organisatie van de informatievoorziening' breder dan de in veel publicaties bepleite
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verankering van de verantwoordelijkheid in het top-management en bestuur. Het belang
daarvan wordt veelal ontleend aan het interbestuurlijke en het gemeente-interne niveau.
Naar ODS oordeel is het, met name verwijzend naar het externe niveau van de infonnatie-
relaties, evenzeer van belang dat infonnatievoorziening verankerd is binnen het middle-
management.
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2.2 Besturen

2.2.1 Het begrip besturen nader beschouwd
Ret vraagstuk hoe te anticiperen en te reageren op ontwikkelingen in informatie-
technologie en informatievoorziening is een belangrijk vraagstuk in de bestuurlijke
informatiekunde in het algemeen (Takkenberg, 1983). Onderzoek naar de wijze waarop
feitelijk geanticipeerd en/of gereageerd wordt door bestuur en management op bedoelde
ontwikkelingen is een centraal vraagstuk in deze studie (afbeelding 2.10).
In deze studie definieren wij 'besturen'
als een koepelbegrip dat planning en
beheersing omvat (Bosman, 1975; Tak-
kenberg, 1983). Deze definitie omvat
de activiteiten planning en beheersing,
waarin de toekomstgerichte, proactieve
dimensie van besturen alsmedede bijstu-
rende, reactieve dimensie van besturen
tot uiting komen.
Planning is hier de anticiperende be-
sluitvorming (Ackoff, 1974) en omvat
beslissingen over samenhangende,
voorgenomen activiteiten. Ret toe-
komstgerichte karakter is in het begrip
'planning' essentieel: anticiperen op een
onzekere toekomst in een onzekere Afbeelding 2.10 Relatie met besturingsconcept
omgeving.

..... ··········· .. ·l.i ......... ~."""." <,
,. ~ -,/"" I ~ ~\...

flU '/ I \\®=I~~J=®)
\ .....,. 0~' ./1
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Planning leidt tot een plan waarin de te bereiken doelen c.q. gewenste situatie worden
aangegeven. Deze doelen zijn gekoppeld aan een tijdhorizon zoals een (middel)lange
termijn of een korte termijn. Ret plan is een verzameling voorgenomen, onderling
samenhangende activiteiten gericht op het bereiken van een of meerdere doelen. Het
plan geeft een ontwikkelrichting aan en verschaft handvatten (als normen) om de
marsroute op weg naar de doelen te beheersen. Volgens De Leeuw (1986) zijn o.a.
doelen basisvoorwaardenvoor een effectievesturing. Hierin vinden we ook de proactieve
dimensie van besturen door middel van (langere) termijndoelen, door ontwikkelen
van beleid, innoveren etc. Toegespitst op informatietechnologie (IT) herkennen we
hier Ribbers' omschrijving van informatieplanning als plannen van de invloed van
IT op de organisatie (Ribbers, 1991).

Beheersen omvat in deze studie de preventieve en correctieve activiteiten tijdens de
uitvoering van het plan, mede gebaseerd op de in de planning aangereikte handvatten.
Beheersen is in deze definitie dus niet een louter reactieve activiteit. Ook in beheersen
onderkennen we de proactieve dimensie van besturen in de zin van voorwaartse
koppeling ('feed forward'). Dat wil zeggen een vooraf corrigerende ingreep in de
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voortgang van een proces omdat bijvoorbeeld in de uitvoeringsfase blijkt dat de voor
de uitvoering van een plan beschikbare middelen (tijd, geld, capaciteit of andere
resources) niet (langer) overeenkomen met de in de planningsfase geraamde middelen.
Waar in de studie wordt gesproken over sturen of aansturen, is sprake van de
leidingevende activiteit van het geven van aanwijzingen of instructies.

2.2.2 Bestureo in eeo politiek systeem
Een gemeentelijke organisatie heeft net
als iedere andere organisatie een geheel
eigen positie in zijn omgeving. Deze
positie is stabielwanneer de onzekerheid
laag is en de afhankelijkheid van andere
organisaties onveranderlijk. Hall (1987)
noemt een aantal omgevingscondities
die ook relevant kunnen zijn voor de
analyse van de besturingssituatie van
een gemeentelijke organisatie op een
bepaald moment (afbeelding 2.11):

Politieke coodities
Met name politieke condities verdienen
in dit verband speciale aandacht. Want
nogmaals zij hier verwezen naar de in Afbeelding 2.11 Omgevingscondities

hoofdstuk 1 aangehaalde publicaties dat
besturing en beleidsvorming plaatsvindt in een politieke omgeving. Ben omgeving
die gekenmerkt wordt door een complex geheel aan relaties, in de vorm van
belangencoalities en een verscheidenheid aan doelen en belangen (ondermeer King
en Kraemer, 1983; Rosenthal e.a., 1987). Zoals schematischweergegeven in afbeelding
2.12 dat ontleend is aan Rosenthal's interpretatie van Easton's schema van een politiek
systeem (Easton, 1965).

4 Output·
====- steeds minder

Druk op openbaar middelen

3 bestuur vanuit pres- Openbaar
siegroepen en Bestuur
partijen

~:2:J====-
Outcome: 6 Autistisch bestuur

5 steeds ~aker

1 Eisen:
nementoe
Steun:

2 neemt at

onvoorzlen!ongewenst

Afbeelding 2.12 Politiek systeem
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1. Toeneming van eisen:
Steeds meer behoeften en wensen worden als politieke eisen geformuleerd.
Burgers zien de politiek en de overheid als het belangrijkste adres voor het
uiten van ontevredenheid.

2. Vermindering van steun:
De steun voor degenen die in overheidsinstellingenactief zijn (politici en ambte-
naren) neemt af.

3. Druk vanuit pressiegroepen en politieke partijen:
Er is sprake van overvraging van beleid en overbelasting van het openbaar
bestuur. Politieke partijen genereren soms zelf ook behoeften en eisen en pressie-
groepenlbelangengroepen zijn via een complex geheel van adviesstructuren
met de overheid vergroeid geraakt.

4. Steeds minder middelen voor output:
Het openbaar bestuur moet sommige functies verruilen voor een bescheidener
taakstelling. Het probeert maatschappelijke groeperingen aan te spreken op
hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren.

5. Onvoorziene en ongewenste outcome:
De overheid raakt zelf verstrikt in een woud van regels en is steeds minder
in staat de naleving ervan af te dwingen.

6. Autistisch bestuur:
Het openbaar bestuur loopt het risico om alleen naar zichzelf te luisteren en
de signalen uit de maatschappij te veronachtzamen. Het openbaar bestuur loopt
het gevaar te denken dat het precies weet wat goed voor de burger is.

Besturen van deelorganisaties
Het bovenstaande maakt nog eens duidelijk hoe complex de omgeving is waarmee
bestuur en management, in systeemtermenhet besturendsysteem (BS), van gemeentelijke
organisaties worden geconfronteerd. Ook aan de 'binnenkant' van de organisatie treft
het besturend systeem geen uniforme eenheid aan. Beleidsvelden zoals ontstaan in
de gemeentelijke wereld bestaan uit conglomeraten van resultaatgebieden en
deelorganisaties. Elk met eigen, specifieke doelstellingen en doelgroepen/markten
en met eigen succesfactoren: een interorganisationeel netwerksysteem (Kastelein,
1990).

Organisatorisch herkenbare eenheden die ieder voor zich met bovenstaande processen
en besturingsactiviteiten geconfronteerd worden en in het continuum van interne naar
externe orientatie een verschillende positie kunnen innemen. Eenheden die op zichzelf
vanuit het raamwerkconcept zijn te benaderenen die gekenmerkt worden door onderlinge
variaties in marktorientatie en taakorientatie die niet altijd voortvloeien uit het
onderscheid tussen bijvoorbeeld lijn en staf.
Verschillen die daarenboven nog samenhangenmet verschillenin normen, identiteitsbe1e-
ving en richting van loyaliteit, kortom de culturen binnen de organisatie en units
daarbinnen. (In paragraaf 2.3 gaan wij nader op 'cultuur' in).
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Besturen: een continu, cycliscb proces
Besturen van organisaties wordt -mede onder invloedvan in vorige paragrafen genoemde
auteurs- en tegen bovenstaande achtergrond steeds meer gezien als een cyclisch proces.
Het ontwikkelen van anticiperend beleid op allerlei terreinen en op diverse niveaus,
het toewijzen van middelen, proactief en reactiefbeheersen van de diverse bijdragen,
de zorg voor de uitvoering en noodzakelijke bijstelling zijn in deze benadering steeds
weer terugkerende opdrachten aan bestuur en management op verschillende niveaus.
In de bestuurlijke informatiekunde, waarbij de koppeling van aard en niveau van
besturing aan soort informatie centraal staat, wordt ook het concept van een
managementcyclus gehanteerd (zie ondermeer Hopstaken en Kranendonk, 1988).
Die benadering gaat niet uit van een statische en piramidale rangorde van
infonnatiesystemen(strategischeinformatietactischeinfonnatie-operationelein fonnatie),
maar van een natuurlijke koppeling van soort informatie aan soort besturingsactiviteit.

2.2.3 Besturen, beleidscyclus en infonnatie
In die benadering zitten twee belangrijke componenten besloten voor de uit te werken
relatie tussen bestoren en informatievoorziening:resp. de beleidscyclus van ontwikkeling
tot uitvoering en evaluatie, en sturingsroUen, de rollen van het management in deze
cyclus.

Beleidscyclus
Met een variatie op de door Kuyper genoemde fasen (Kuyper, 1984) verloopt beleids-
ontwikkeling en -realisatie als cyclisch proces in grote lijnen langs de volgende fasen:

probleemdiagnose, waar onderzoek van kansen, bedreigingen en mogelijkbeden
een hoofdrol speelt;
planning; zodra een scherp beeld van wenselijkbeden en mogelijkbeden bestaat
komt het stadium van onderzoek naar altematieve oplossingsrichtingen en de
condities die elk oplossingsrichting vergt;
het plan, waarin het accent ligt op de gewenste oplossings(richting) en de
bijdragen die geleverd moeten worden om het gekozen alternatief te realiseren;
realisatie van het plan met de nadruk op werkstroombesturing;
evaluatie en terugkoppeling waarmee de cyclus is 'gesloten' en in aUe fasen
bijstelling kan plaatsvinden.

Bovenstaande is uiteraard een model. In de dagelijkse werkelijkbeid zijn fasen niet
zo eenduidig te onderscheiden en verloopt een en ander veel minder procesmatig dan
het model suggereert. Desondanks kan het model van de beleidscyclus een hulprniddel
zijn bij het onderzoek naar de potentiele rol van informatie.

Bestoring
Een tweede component vormen de verschillende besturingsaccenten of rollen van
het management bij de diverse fasen van beleid. Een veranderende rol die oak geleidelijk
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een verschuiving toont van bestuur en top-management naar het operationele
management.
De besturende rollen kunnen omschreven worden als gericht op:

output gericht op ontwikkeling en innovatie van de produkt/dienstverlening;
condides, waarbinnen het onderzoeken en scheppen van noodzakelijke condities
(personeel, materieel etc.) centraal staat;
bijdragen, dat wil zeggen de koppeling van activiteiten aan tijd en middelen;
werkstroom, dat wil zeggen besturing van de operationele (produktie)processen.

RAPPORTAGEJ
EVALUATIE

werkstroom-
besturing

<===:::Juitvoeren
plannen

CONCRETE
OPLOSSINGS-
VOORSTELLEN

bijdragen-
besturing

planning
projecten

Afbeelding 2.13 Besturingscyclus

KANSEN EN

BEDREIGINGEN

output-
besturing

mana-
gement

===> beschikbare
middelen

conditionerende
besturing

OPLOSSINGS-
RICHTINGEN

Ook dit onderscheid naar rol en niveau van management kan een belangrijk hulpmiddel
zijn voor de analyse van de betekenis van informatie. In schema, dat in belangrijke
mate ontleend is aan de Wageningse Besturings Benadering (Bots, Van Heck en Kampf-
raath, 1989), ziet dit cyc1ische proces met de besturingscomponent er uit als weergegeven
in afbeelding 2.13.
Kern van die benadering zijn het vaststellen van de doelen, het scheppen van capaciteit
(omvattende de doellmiddelen-besturing en de middelen-besturing) resp. het benutten
van de capaciteit (de bijdrage-besturing en de werkstroom-besturing).
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Het model is door genoemde auteurs met name uitgewerkt voor procesorganisaties,
De overweging om dit model ook binnen dit onderzoek te betrekken is dat hiermee
de eerder door ons onderscheiden managementniveaus bestudeerd kunnen worden
in relatie tot besturing van informatiebeleid.

Beleidscyclus en infonnatievoorziening
In paragraaf2.1.2 ontleenden wij aan het door Porter e.a. ontwikkelde analysemode1
voor een marktsituatie de benadering om een gemeentelijke organisatie te situeren
in haar omgeving. Wij zagen daarbij verschillende relaties die ieder voor zich potentieel
verschillend kunnen uitwerken op de richting van de informatievoorziening van de
organisatie. Koppelen we dit krachtenveld aan het besturend systeem, dan ontstaat
voor dit besturend systeem het spanningsveld tussen interne integratie en afstemming
enerzijds en externe integratie en allianties met externe instanties anderzijds.
Hoe worden in zo'n situatie rnogelijkheden van informatie benut?

Naar verwachting komen mogelijkheden van informatievoorziening pas echt tot hun
recht als informatiebeleid ingepast kan worden in de managementroutine. De ontwik-
keling van informatievoorziening moet eigenlijk deel uitmaken van dat proces. Hoe
de ontwikkeling van informatievoorziening daarin past, blijkt, gezien de in hoofdstuk
1 bestudeerde publicaties, veelal nog onduidelijk te zijn. De inpassing in deze cyclus
is te meer belangrijk omdat het de mogelijkheid biedt om informatievoorziening te
bezien in de context van elke fase van deze cycIus. En vooral omdat dit aan het
management de 'bril' geeft om potenties van informatievoorziening te analyseren
buiten het kwadrant linksonder in de, in afbeelding 2.13 weergegeven, cycIus. Dat
kwadrant omvat de ondersteuning van bijdrage-besturing en werkstroom-besturing,
het gebied waar tot nu toe automatisering van de informatievoorziening zich heeft
geconcentreerd. In dit gebied liggen de te behalen voordelen vooral in de interne
efficiency.
Het kwadrant rechtsboven, het gebied van de anticiperende beleidsontwikkeling en
onderzoek naar oplossingsrichtingen, is het gebied waar informatievoorziening kan
bijdragen aan vernieuwing van dienstverlening, waar externe allianties aan de orde
zijn en waar mogelijk zelfs informatie tot produkt en dienst kan worden. Maar juist
dit gebied lijkt, zo suggereren diverse auteurs, binnen de overheid nog onvoldoende
benut. En dat is het gebied waar de rol van bestuur en top-management dominant
IS.

Beleidsontwikkeling, -vernieuwing en infonnatievoorziening
Laten we de aandacht concentreren op het gebied waar ontwikkeling en vernieuwing
van produkten en dienstverlening en de rol van informatievoorziening centraal staan.
Een gebied met creatieve processen waar met name het top-management een stimulerende
en sturende rol speelt. Onderzoek naar mogelijkheden van informatietechnologie is
in ooze visie immers even inherent aan activiteiten op het gebied van ontwikkeling
en bijstelling van nieuw beleid c. q. (ver)-nieuw( d)e dienstverlening als aan ondersteuning
van werkprocessen. Te vaak constateren veel auteurs dat deze fase bij de ontwikkeling

44



van informatievoorziening wordt overgeslagen of oppervlakkig wordt uitgevoerd en
dat direct in de fase van informatieplanning wordt gestapt. Kansen blijven daardoor
ongezien en dus onbenut. Aanpassen van voorzieningen aan nieuwe condities en
mogelijkheden, aangeven van oplossingsrichtingen geldt evenzeervoor de informatie-
voorziening als voor andere middelen.

Tegen de achtergrond van het beeld van de beleidscyclus komen toegespitst op
informatievoorziening de navolgende aandachtspunten voor bestuur en management
in beeld als het besturingsaccent ligt op:

output: systematische aandacht voor de potentiele rol van informatietechnologie
(IT) bij verbetering en vernieuwing van produkten en dienstverlening;
condities: aandacht voor de voorwaarden waaronder IT geirnplementeerd kan
worden; mogelijke gevolgen voor werkwijze en onderlinge interacties (business
proces redesign);
bijdragen: aandacht voor systematische, planmatige aanpak van IT;
informatieplanning is bij deze besturende activiteit aan de orde.
werkprocessen: aandacht voor planmatige uitvoering met een open en directe
terugkoppeling naar de output sturing en de conditionerende sturing.

Toepassingsgebieden voor informatietechnologie (IT)
Voor alles ligt daarbij de vraag: hoe kunnen de gemeentelijke bestuurder en manager
het belang van de toepassing van IT binnen hun organisatie op zijn juiste waarde
schatten? Daartoe baseren wij ons op de in hoofdstuk 1onderscheiden en daar globaal
verkende gebieden waar toepassing van IT onderzocht wordt.

Produkt/dienstverlening
In veel van de tot nu toe aangehaalde publikaties wordt gewezen op de veranderende
verwachtingen van burgers ten opzichte van de overheid, mede op grond waarvan
aan kwaliteit en inhoud van de produkten van en dienstverlening door de overheid
hogere eisen worden gesteld. Gemeentelijke overheden trachten als antwoord hierop
veelal organisatie en werkwijze aan te passen door middel van herstructurering,
privatisering, zelfbeheer, projecten tot kwaliteitsverbeteringenz. In dit verband spreekt
Van Dalen (1989) van toenemende "erkenning van het bestaan van produkt/marktcom-
binaties binnen de overheid H. Het is in feite uitgaan van de klant(en), de markt. Maar
we verwijzen in dit verband naar het door Simon onderkende spanningsveld als gevolg
van het dominante karakter van taakgerichtheid.
Evenwel ook met behulp van informatietechnologiekunnen nieuwe produkten en vormen
van dienstverlening mogelijk worden, kan de kwaliteit van bestaande dienstverlening
worden verbeterd en kan volgens sommige auteurs zelfs het hele imago van de overheid
klantgerichter worden. Van Delden en Roelfsema (1989) hebben voorbeelden van
nieuwe mogelijkheden door toepassing van IT bij een aantaI projecten uitgebreid be-
schreven: publieksinformatie in Almelo, kwijtscheldingsysteem gemeentebelastingen
in Amsterdam, woningmarktinformatie in Maassluis zijn daarbij voorbeelden in de
gemeentelijke sfeer.
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Bedrijfsprocessen
Onderzoek leert (0.m. Graafland, 1989)dat verreweg het grootste deel van de investerin-
gen in de infonnatievoorziening binnen overheidsorganisaties is gericht op verbetering
van de interne informatievoorziening: kantoorautomatisering, financiele systemen,
documentaire systemen, bevolkingsadministratie, vastgoedinfonnatie enz. Vooral
de bevolkingsadministratie en vastgoedinfonnatievoorziening spelen ook in de exteme
informatievoorziening een belangrijke rol.

Uiteraard is een optimale interne infonnatievoorziening een belangrijke voorwaarde
om als organisatie goed te kunnen functioneren. Informatietechnologie speelt daarbij
een belangrijke rol, die in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden. Maar
efficiency is niet meer het enige dat in telis. Hogere 'markt-' eisen vereisen processen
die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren, eventueel ten koste van interne
efficiency.

Diezelfde externe eisen vergen dat organisaties binnen de gemeentelijke organisatie
steeds nauwer samenwerken. Aan het coordinerend vennogen van het overheidsmanage-
ment op diverse niveaus worden ook steeds meer eisen gesteld. En in toenemende
mate zijn netwerken nodig, een ontwikkeling die informatietechnologie op haar beurt
weer mogelijk maakt en ondersteunt.
Interorganisationele informatiesystemen, in veel gevallen nu nog slechts een begrip,
kunnen deze orientatie ondersteunen. Verwacht wordt dat dit begrip in de nabije
toekomst ook binnen de overheid concrete invulling zal krijgen (Van de Geijn, 1990).

Besturing
Besturing en infonnatievoorzieningvinden we terug in het begrip managementinfonnatie.
Vanzelfsprekend bestaat er een nauwe relatie met de ontwikkelingen die op het terrein
van produktldienstverlening en binnen de bedrijfsprocessen plaatsvinden. De besturing
van overheidsorganisaties wordt complexer (0.m. In 't Veld, 1990) en vergt toenemende
coordinatie. Het besturend vermogen komt steeds meer onder druk te staan omdat
steeds meer informatie nodig is en verwerking door management of bestuur steeds
intensiever wordt. Huppes (1988) spreekt in dit verband zelfs van een overbelasting.
Twee oplossingsrichtingen staan in feite ter beschikking:
1. De eerste oplossingsrichting is een 'organisatiegeorienteerde' oplossing.

Decentralisatie, deregulering, delegeren van meerverantwoordelijkheden enz.
zijn hier trefwoorden die aansluiten bij Simon's (1989) opschuiven van
taakgerichtheid naar marktgerichtheid (zie par 2.1).

2. De tweede oplossingsrichting is het vergroten van de infonnatieverwerkende
capaciteit van management en/ofbestuur met behulp van infonnatiesystemen:
een "informatiegeorienteerde ' oplossing. Systemen die het management sneller
en beter van informatie kunnen voorzien.
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2.2.4 Besturen, managementrollen en informatievoorziening
Hiennee zijn we aanbeland bij de tweede component: de besturing en de rollen van
het management. We keren daartoe weer terug naar de managementcyc1us. Binnen
deze cyc1us worden vier niveaus van besturingsactiviteiten onderkend. Besturen en
informatie zijn wezenlijk met elkaar verweven; besturen zonder informatie is orunogelijk.
De vier besturingsactiviteiten behoeven en genereren informatie zoals schematisch
in afbeelding 2.14 is weergegeven:

outputbesturing

werkstroom <:=:::=::::ll
besturing

Besturend
systeem

==> conditionerende
besturing

bijdrage-besturing

Afbeelding 2.14 Besturingsactiviteiten en infonnatie

Binnen iedere besturingsactiviteit speelt informatie een geheel eigen rol en bestuurlijke
informatie ofwel managementinformatie heeft binnen elke groep dan ook een geheel
eigen karakter en de mogeli jkheden ervan worden beoordeeld athankelijk van de soort
besturingsactiviteit.
Wij starten het onderzoek met de veronderstelling dat het politiek bestuur en top-
of algemeen management de aandacht zal willen toespitsen op de outputsturing en
conditionerende sturing en vooral behoefte zal hebben aan informatie die juist deze
groep van activiteiten ondersteunt. Het middle-management wordt met name ondersteund
door plannings- en uitvoeringsinformatie die directer is afgeleid van de te leveren
produkten of diensten; een zaak welhaast van 'vraag en aanbod'.
Wij bekennen ons tot deze benadering die niet uitgaat van een rangorde van informatie-
systemen maar van een 'natuurlijke' koppeling van soort informatie aan soort bestu-
ringsactiviteit.

Outputgegevens
Definieren van de toekomstige output vergt vooral omgevingsinformatie. Gegevens
over toekomstige ontwikkelingen, klanten, produkten, enz. zijn nodig om nieuw beleid
te (kunnen) ontwikkelen. Juist hier spelen bestuurs- en managementkwaliteiten als
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inzicht, intuitie en ervaring een belangrijke rol bij het anticiperend plannen. Betekenis
en mogelijkbeden van IT zijn vooral te vinden in de aanvulling op deze kwaliteiten
door middel van ondersteunende PC-pakketten zoals spreadsheets, simulatiepakketten,
statistische pakketten en dergelijke. Uiteraard is ook informatie over het reeds
uitgevoerde beleid van belang voor het evaluatieproces. Informatie die veelal wordt
geconsolideerd uit administratieve systemen binnen de organisatie.

Conditionerende gegevens
De kwaliteit (aard en omvang) van de middelen vereist de aandacht van het top-
management. Met name situaties waarin de omgeving van de organisatie sterk in
beweging is en/of nieuwe en verbeterde produkten gewenst zijn, stellen hoge eisen
aan het vermogen van management en organisaties om de inzet van middelen voort-
durend aan te passen. De kwaliteit van medewerk(st)ers, het gebruik van financiele
middelen, materiaal, automatisering enz. moeten aan bepaalde eisen voldoen.
Produkten van besturingsactiviteiten als personeelsbeleid, informatiebeleid en begro-
tingsrichtlijnen behoeven informatie teneinde kwaliteitsnormen, toetsingscriteria en
dergelijke te kunnen definieren en om daarmee de organisatie als totaal proactief en
reactief te kunnen beheersen. Informatie die vooral moet kunnen komen uit personeelsin-
formatiesystemen, materieelbeheer- en onderhoudsystemen en financiele systemen.

Planningsgevens
Informatie over plannen kan in daarvoor bestemde planningspakketten worden vast-
gelegd. Ben goede interface met het financiele systeem kan, zo is veelal de verwachting,
de besturing van de organisatie aanmerkelijk verbeteren.
Binnen gemeentelijke organisaties is beschikbaarheid van informatietechnologie in
dit verband niet het grootste probleem. De inzet van deze technologie zonder inkadering
binnen voorwaarden en richtlijnen van het top-management ten aanzien van het gebruik
van planningstechnieken (conditionerende besturing) is een vaker voorkomend probleem.
Overigens: dit wordt zowel binnen gemeentelijke organisaties (Berg, 1988) als in
het bedrijfsleven gesignaleerd (Groosman, 1991). Een probleem dat nog groter wordt
wanneer strategische beleidslijnen ontbreken of onbekend zijn; met andere woorden
als de planning (bijdrage-besturing) niet ingebed is binnen het beleid (output-besturing).

Uitvoeringsgegevens
Periodieke voortgangsrapportages kunnen worden gestandaardiseerd en met behulp
van IT geautomatiseerd. Aandacht van het top-management is vooral aan de orde
bij flexibele of uitzonderingsrapportages. Zeker met het oog op reactieve sturing.
Aangezien deze informatie vaak uit grote, administratieve systemen moet worden
geconsolideerd, is flexibiliteit in het kunnen putten van gegevens uit deze systemen
vanuit besturingsoptiek een vereiste. Dergelijke systemen worden vaak echter alleen
ontwikkeld of aangeschaft op basis van de gebruikerseisen binnen de beheersprocessen
(administrateur, salarisadministratie enz.) en ontberen de 'query' -mogelijkheden die
juist voor bestuur en top-rnangement van belang zijn. 06k hier geldt dat aanvulling
van de specificaties vanuit besturingsoptiek van belang is voor het management.
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2.3 Cultuur

2.3.1 Cultuur en organisatie
Cultuur, dat wil zeggen de mix van waarden, normen, wijze van omgang, stijl van
management, orientatie en attitudes -om enkele ingredienten te noemen van dit brede,
moeilijk af te bakenen maar invloedrijke begrip- kent de laatste jaren weer een sterk
oplevende belangstelling. In de betekenis van de cultuur van nationale of regionale
samenlevingen, maar vooral in de betekenis van de 'bedrijfscultuur'.
In de organisatieleer is er weliswaar
altijd aandacht geweest voor het niet-
formaliseerbare, soms ten onrechte
aangeduid als het irrationele, in organi-
saties. Studies naar de informele organi-
satie en de human-relations theorieen
zijn hier onderrneer uit voortgekomen.
Maar in de jaren '70 en begin jaren '80
werd de aandacht voor de cultuur van
organisaties weggedrukt onder invloed
van studies naar de 'hardere', meer
zichtbare bedrijfs- en managementinstru-
menten zoals structuren, planningsinstru-
menten etc. Studies als van Handy
(1976) en zeker de bekende studie van
Peters en Waterman naar 'excellente Afbeelding 2.15 Relatie met cultuur

ondememingen' (1982) hebbenevenwel
voor een ware revival gezorgd van de aandacht voor de cultuur van de organisatie.
Binding met de organisatie, de richting van de identificatievan leden van een organisatie,
managementstijl zijn op een zelfde niveau geplaatst als strategie en structuur van een
organisatie en worden net als deze gerekend tot kritische succesfactoren.
Erkenning -opnieuw- van de cultuur als een van de belangrijke ordeningsaspecten
van een organisatie (afbeelding 2.15). De cultuur binnen een organisatie bepaalt in
belangrijke mate de wijze van communiceren en werken; dat geldt ook voor de cultuur
binnen onderdelen van een organisatie. In de alledaagse werkelijkheid van grotere
organisaties zal er sprake zijn van verschillende (sub)culturen; een werkelijkheid
waarmee rekening moet worden gehouden.
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Ook in de gemeenten is lange tijd de aandacht vooral uitgegaan naar het zoeken naar
de juiste structuren. Vragen naar differentiatie of juist integratie van taken, delegatie
en mandatering, besluitvormingsprocessen en produktieprocessen stonden centraal.
De discussie is jarenIang gevoerd over het ideale organisatiemodel. Maar ook in de
gemeenten lijkt de erkenning doorgebroken dat de structuur vooral een produkt is
van de cultuur en dus dat de vorm in een bepaalde periode per organisatie(onderdeel!)
maatwerk is/moet zijn. Klantgericht of 'regelneef' , risicomijdend of in-voor-nieuwe-
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initiatieven hangen deels af van de persoonlijkheid van mensen maar de heersende
cultuur maakt de richting uit. Verbetering van het functioneren nastreven via de weg
van culturele interventie is veelal geboden. Ben proces dat in veel gemeenten inmiddels
gestart is via allerlei vaak grootschalige projecten. Binnen de bestuurlijke informatie-
kunde is, zij het vertraagd, de aandacht voor de bedrijfscultuur als factor ook weer
toegenomen. Gold tot voor enige jaren de belangrijkste aandacht voor de cultuur in
de organisatie in de fase van implementatie van systemen, meer en meer wordt nu
al in de fase van verkenning en ontwikkeling op het eigene van organisaties ingespeeld.
In Nederland zeker ook te danken aan de wijze waarop ondermeer Morssink (1984),
Kranendonk (1984,1988), Hopstaken (1988),Frissen (1989)en Mentink (1989) daarover
in de afgelopen jaren hebben geschreven.
De toegenomen erkenning blijkt ondermeer door de toenemende aandacht voor het
integraal automatiseren en het zogeheten sociotechnisch ontwerpen van systemen.
Met de bevindingen van Ramondt c.s. (1991) voor ogen spreken ook wij hier liever
van het integraal organiseren (afbeelding 2.16).

0tra'8Qi0 ~ / Informatietechnologie

INTEGRAAL ORGANISEREN

Organisalie en culluur / ~ Informaliehuishouding

Afbeelding 2.16 Integraal automatiseren

2.3.2 Cultuurtypologieen
Een sterk gegroeide (h)erkenning van cultuur als belangrijke ordenende factor dus.
Maar hoe staat het met het operationaliseren van dit begrip tot een hanteerbaar
instrument? In deze studie vooral bezien vanuit informatie-oogpunt; met als centrale
elementen:

cultuur in de organisatie en de orientatie op de omgeving (de in- en exteme
orienuuie);
cultuur, de interne organisatie en besturing van de organisatie (de besturing);
cultuur en de orientatie op c.q. toegankelijkheidvoor technologie (detechnologie-
orientaiie).

Harrison's organisatiecultuurtypologie
Ben van de oud(st)e en bekendste typologieen is wei het onderscheid van Harrison
(1972) in organisatietypen in relatie tot de dominante cultuur: persoonscultuur,
machtscultuur, rolcultuur en taakcultuur.
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De dominante cultuur bepaalt in deze typologie de wijze waarop besluitvorming tot
stand komt, de richting en intensiteit van de binding, de mate van externe of juist
interne orientatie, stijl van management etc. Gesproken wordt over de dominante
cultuur, omdat in werkelijkheid binnen een grote(re) organisatie meerdere (sub-)culturen
voorkomen.
Hoewel verbelderend is bet bezwaar dat deze typologie uitgaat van een vrij statisch
cultuurbeeld. En niettegenstaande dat onderzoek leert dat cultuur veelal slechts langzaam
verandert, is ook cultuur in beweging. Harrison's typologie laat onvoldoende ruimte
voor een ontwikkeling van organisaties, gepaard met of wellicht juist geinitieerd door
veranderende cultuurkenmerken. Met het oog op het aspect informatievoorziening
moet daarbij opgemerkt worden dat Harrison juist aan dit aspect weinig aandacht
besteed.

Quinn en Cameron's groeifasen
Ons uitgangspunt van organisaties in beweging sluit dan ook beter aan bij visies die
uitgaan van die ontwikkeling. Ben interessant concept is Quinn en Cameron's concept
(1983) van groeistadia binnen die ontwikkeling; waarbij elk stadium een aantal
karakteristieke kenmerken heeft, waaronder de heersende cultuur. De stadia zijn:
de ondernemende fase, de fase van de collectiviteit, de fase van forrnaliseren en
beheersing en -tenslotte- de fase van uitbreiding en differentiatie.
Quinn en Cameron's concept is daarom zo interessant omdat de richting van de orientatie
van organisatie en management in deze ontwikkeling verschuift van extern (de
ondernemende fase, de start) naar intern (consolidatie en beheersing) en weer naar
extern (nieuwe doelen en produkten, een nieuwe ondernemende fase). Dit concept
biedt al meer aanknopingspunten voor de analyse van informatievoorziening. Ben
relatie met Nolan's groeifasen (1979) wat betreft rol en betekenis van informatievoorzie-
ning dringt zich op. Maar een groot bezwaar blijft in onze visie dat Quinn en Cameron
(en ook Nolan) uitgaan van:

een vaststaande ontwikkeling,
voor de bele organisatie.

Wij hebben in hoofdstuk 1 al gemotiveerd uiteengezet in deze studie uit te gaan van
contingency, ten aanzien van de organisatie en baar samenstellende delen en ook ten
aanzien van de rol en betekenis van de informatievoorziening. Met oog voor ruimte
voor verschillende ontwikkelingen binnen subsystemenvan een organisatie. Verschillen
in ricbting van de dominante orientatie (in- of extern) en andere verscbillen in cultuur
zijn niet alleen mogelijk maar zijn veelal ook het geval. Vaak gesignaleerde spanning
tussen lijn en staf is biervan een voorbeeld.

Op bet gebied van informatievoorziening uitbet zich bijvoorbeeld in de competentiestrijd
om de standaards tussen de centrale functionelesystemenen de lokale dedicated systems,
of over de verhouding van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ben machtsstrijd
die niet zelden kan leiden tot ontduiking, verzet en uiteindelijk desinvestering.
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Modellen van Mintzberg
Mintzberg's modellen (1983), mede gebaseerd op Harrison's typologie, bieden in
dat opzicht al meer handvatten. In diens onderscheid in respectievelijk het organisch
model, het horizon model, het bureaucratisch model en het professioneel model zijn
de cultuurtypen herkenbaar van Harrison (persoonscultuur, machtscultuur, rollencultuur
en taakcultuur) en de ontwikkelstadia van Quinn en Cameron (ondememende fase,
de fase van collectiviteit, de fase van formaliseren en fase van differentiatie en nieuwe
flexibiliteit) :

Organisch model
Persoonscultuur
Ondememende fase

Horizonmodel
Machtscultuur
Collectiviteit

Bureaucratisch model
Rollencultuur
Formaiiserenfbeheersen

Professioneel model
Taakcultuur
Nieuwe flexibiliteit

De modellen van Mintzberg (zie ook paragraaf 2.1.2) maken de verwevenheid met
andere kenmerken, waaronder informatievoorziening, beter zichtbaar, laten ruimte
voor verschillende modellenbinnen ren organisatieen leggen geen vaste, voorgeschreven
ontwikkeling vast. Maar ook hier missen wij evenwel nog die expliciete en geoperationa-
liseerde samenhang tussen organisatie, organisatiecultuur en informatievoorziening.

2.3.3 Cultuur en informatie: naar een analysemodel
Groepscultuur en de mate van invloed op orientatie en handelen van de leden van
de groep (organisatie) staan centraal in een studie van Gross en Rayner (1985).

Grid-Group analyse van Gross en Rayner
AIs basis voor het meten van de invloed
van de cultuur van een organisatie op
de leden hanteren Gross en Rayner een
grid/group analyse. Deze analyse is
gebaseerd op een matrix die ontstaat
door het onderscheid in de groepvaria-
bele en de gridvariabele; elk met de
waarde laag en hoog. De groepwaarde
staat voor de mate waarin de organisatie
invloed heeft op de orientatie en binding
etc. van de leden. De gridwaarde staat
voor de mate waarin sprake is van vast
omschreven rollen, procedures etc.
Op deze wijze ontstaan vier cellen, die
een verschillende mate van culturele
invloed kennen (afbeelding 2.17).
En waarin wij, met enig passen en meten, de typologieen van Harrison (cursief) en
Mintzberg (vetgedrukt) kunnen plaatsen.

H

bureaucra- horizon
tisch model model

rollencultuur machtscultuur

organisch professioneel
model model

persoons- taakcultuur
cultuur

grid

L

L H

group
A1beelding 2.17 Cultuuranalyse en cultuurtypologieen
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Op basis van dit onderscheid ontwerpen Gross en Rayner onder de naam EXACT
een statistisch meetinstrument om reikwijdte en richting van de cultuurinvloed te meten.
Later in deze paragraaf komen wij daarop terug.

Frissen's analyse van bet begrip 'organisatiecultuur'
Frissen en Van Westerlaak (1990) ordenen de benaderingen van het begrip 'cultuur'
naar cultuur als contingentiefactor (beinvloed door omgeving), cultuur als subsysteem
van een organisatie, cultuur als aspect van een organisatie en cultuur als fenomeen
op zichzelf. Zij beschouwen en hanteren deze vier benaderingen als elkaar aanvullende
en nuancerende onderdelen van een analyse.
Per onderdeellgezichtsveld zijnvervolgens uitspraken te doen over het culturele karakter
van een organisatie. En op deze wijze ontstaat ook inzicht in de karakterverschillen,
ofwel verschillen in de dimensies van een cultuur, binnen een organisatie: de
subculturen.

Van Peursen analysemodel voor bedrijfscultuur
Naar ons oordeel is het de verdienste van Van Peursen (1987) en Mentink (1989)
dat de (bedrijfs)cultuur wordt geanalyseerd als een factor in beweging en als factor
met invloed op communicatie en informatie. Mentink's aanzet deze relatie te opera-
tionaliseren en daarmee toegankelijk te maken voor analyse lijkt in ooze visie handvatten
aan te reiken voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Van Peursen's benadering - overigens ook geinspireerd door en voortbordurend op
de theorie van Harrison - gaat uit van onderzoek naar:

aard en motor van het bedrijfsdoel (zingeving)
processen en wijze van besluitvorming
vorm en karakter van regelgeving
kenmerken van de sociale aspecten en verhoudingen.

Op deze wijze komt hij tot een onderscheid in 3 hoofdvormen die tevens een ontwik-
keling in kunnen houden: de mythische vorm (A), de ontologische vorm (B) en de
functionele vorm (C). Waar zin- en regelgeving, besluitvorming en sociale aspecten
niet meer in evenwicht zijn met de ontwikkelingsfase en niet mee evolueren, ontstaan
tegenkrachten die een evenwichtige evolutie van de organisatie zelf belemmeren en
leiden tot negatieve vormen van organisatie en cultuur: de magische vorm (A-), de
substantialistische vorm (B-) en de operationalistische vorm (C-). Negatief is hier
geen waarde-oordeel maar een spiegelbeeld, een negatieve afdruk van de positieve
vorm.

Zo ontstaat het volgend beeld (afbeelding 2.18) van de overheersende cultuur binnen
een organisatie op een bepaald moment:
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negatief

mythisch ontologisch functioneel

macht en rang taaklrol centraai externe orientatie
centraai verandering vernieuwing
behoudend management integratie
een persoon

magisch substantiaiistisch operationaiistisch

dwang bureaucratisch ontoereikende coord ina-
verstarring doorgevoerd speciaiisme tie doel 'uit zicht'
centraiisme grootschaiig

crisis - verzet - protest - tegenwerking

positief

protest-
signaai

Albeelding 2.18 Van Peursen's analysemodel

Een belangrijke dimensie in dit model is wat Van Peursen noemt de protestfase, de
fase waarin een organisatie zich bevindt op het moment dat zin- en regelgeving,
besluitvorming, onderlinge relaties etc. niet meer in harmonie zijn met elkaar en met
de omgeving. De protestfase luidt vaak een overgang in naar een andere vorm, positief
of negatief. Van Peursen heeft daartoe een protestsignaalprofiel ontwikkeld, aan de
hand waarvan diagnose mogelijk is.

Het analysemodel van Van Peursen komt tegemoet aan de bezwaren die wij hebben
aangevoerd tegen de eerdergenoemde modellen, want dit model:

geeft ontwikkelingsstadia aan zonder vaststaande ontwikkelingsgang, terugval
is mogelijk afhaokelijk van plaats- en tijdgebonden factoren (contingency);
geeft expliciete aandacht aan positieve en negatieve aspecten (kracht en
tegenkracht) en werking van de cultuur;
geeft ruimte voor diverse (positieve en negatieve) karakteristieken van
afdelingen/eenheden binnen een organisatie.

Diagnose en meten van culturen
Hoe is de cultuur van een organisatie of organisatieonderdeel op een objectiveerbare
wijze te waarderen in relatie tot het vraagstuk van deze studie, de besturing van de
ontwikkeling van informatiebeleid? In Ribbers' termen (1991): de planning van de
invloed van informatie en informatievoorziening op de organisatie?

Cultuurdiagnose is op zich al een activiteit waarin de subjectiviteit van de waarnemer
een belangrijke rol speelt en zeker bij cultuurwaardering van overheidsorganisaties
bestaat het grote gevaar van de stereotypen: risicomijdend, niet innovatief,
proceduregericht etc. Essentie van ooze benadering is juist de erkenning van het door
veel auteurs onderschreven kenmerk dat er grote onderlinge verschillen bestaan. Van
behoudende eenheden tot zeer innovatieve onderdelen en van sterk bureaucratisch

54



tot zeer flexibele opstellingen. Ten behoeve van cultuurdiagnose zijn instrumentaria
ontwikkeld en indicatoren opgesteld.
Ben van de recente studies is door ons al genoemd: het analyseparadigma van Gross
en Rayner dat resulteert in een poging de invloed van cultuur kwantitatief te meten
aan de hand van indicatoren (het EXACT-model). EXACT, een acroniem, omvat
meetbare kenmerken waarmee het profiel van een sociale eenheid is te bepalen. Naast
methodologische bezwaren geldt voor ons het belangrijkste bezwaar dat de gemeten
(EXACT -)kenmerken niet of nauwelijks liggen op het terrein waar wij de invloed
zoeken, 01.de in- of exteme orientatie, aard van de besturing en de (informatiejtechnolo-
gische orientatie.

De zes dimensies van bedrijfscultuur van Sanders en Neuijen
Ook in Nederland zijn instrumenten ontwikkeld. Sanders en Neuijen onderscheiden
(1987) in een recente studie, uitgevoerd in opdracht van de Stichting Management
Studies onder een 20-tal Nederlandse en Deense bedrijven, zes dimensies van de
bedrijfscultuur waarbinnen een bedrijf een bepaalde positie (score) kan innemen. De
dimensies zijn als onafhankelijkvan elkaar te beschouwenen daarom kunnen in bedrijven
aIle mogelijke combinaties van scores optreden.

Sanders en Neuijen karakteriseren de dimensies als voIgt:
1. procesgericht tegenover resultaatgericht;
2. mensgericht tegenover werkgericht;
3. organisatiegebonden tegenover professioneeI;
4. open tegenover gesloten;
5. strakke tegenover Iosse controIe;
6. pragmatisch tegenover normatief.

Naarmate de response van medewerk(st)ers homogener is danwel meer spreiding
laat zien, karakteriseren de onderzoekers de cuItuur als sterk(er) of juist als zwak(ker)
en heterogener. Deze dimensies komen al veel meer in de richting van onze vraagstelling
en lijken meer toepasbaar in de Nederlandse situatie en in de organisatiebenadering
dan de sterk antropologisch georienteerde indicatoren van Grosse en Rayner.

AoaIyse-indicatoren van Van Peursen en Mentink
Voor specifieke aandacht VOOf relatie tussen cuItuur en informatievoorziening keren
we terug naar de cultuuranalyse van Van Peursen en de vervolgstudie van Mentink
(1989). Mentink heeft ineen studie dit model verder ontwikkeld in relatie tot informatie-
voorziening en komt tot het volgende beeld op basis van analyses aan de hand van:

de markt-/omgevingmethode(de in- of exteme orienuuiey;
het mensbeeld in c.q. zelfbeeld van de organisatie tbesturtngsconcepty;
de technologie en de organisatie (de technologie-orientatiet.
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negatief

mythisch ontoiogisch functioneei

computerisering automatisering informatisering
eenvoudige, overzichte- grote, centrale systemen netwerken, decentrale
iijke huipmiddeien schaaivergroting systemen

innovatie

magisch substantialistisch operational istisch

strikt technisch kloof tussen gebruikers versnippering en kwets-
macht specialisten en systemen baarheid

invioed technostructuur •informatie-overload'

niet of verkeerd gebruikt - desinvestering

positief

protest-
signaai

Afbeelding 2.19 Van Peursen: Bedrijfscultuur en infonnatiesystemen

Analyses en beeld sluiten aan bij onze centrale vragen en bij de actorbenadering die
ons voor ogen staat. Hiermee zijn wij in staat cultuur, in Frissen's termen, als
contingencyfactor en als aspect van een organisatie (Frissen, 1989):

te waarderen, toegespitst op de samenhang met informatievoorziening;
te relateren aan de vier groepen van actoren die wij eerder hebben aangemerkt
als richtinggevend bij beleid voor rol en betekenis van informatievoorziening
voor een organisatie.

Elementen uit de analysemethode zijn door ons verwerkt in de protocollen voor
interviews en documentanalyse (zie hoofdstuk I, par. 1.3).

2.3.4 Actoren: dragers van cultuur
De cultuur van een organisatie is blijkens diverse studies (Sanders en Neuijen, 1987;
Frissen, 1989) een abstractie die in wezen bestaat uit een conglomeraat van culturen
van samenstellenden delen, met onderlinge gradaties in invloed op de resulterende
cultuur. Toegespitst op de ontwikkeling van informatievoorziening heeft Mentink
(1989) gewezen op het belang van het onderlinge 'passen' van de culturen, waaronder
de wijze van communiceren door en tussen actoren, de technologie-orientatie en de
orngevingsorientatie van actoren. In die benadering is evenwicht daartussen een
belangrijke voorwaarde voor een ontwikkeling waarbinnen potenties van informa-
tievoorziening kunnen worden benut; onevenwichtigheid daarentegen kan leiden tot
spanning en desinvestering.

Mensen, actoren staan daarin centraal. Actoren vullen immers uiteindelijk het organisa-
tieconcept, in besluitvormingsprocessen spelen actoren in bepaalde posities een ultieme
rol, beinvloedingslijnen met externe omgevingen lopen via actoren, actoren zijn de
dragers van een cultuur en dragen op hun beurt de cultuur ook uit. De kracht van
de in- of externe orientatie, de mate van technologie-orientatie en aard van het
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mensbeeld, elementen van bovengenoemde cultuuranalyse, zitten in actoren van een
organisatie. In ons raamwerk zijn wij daarom ook sterk uitgegaan van actoren als
belangrijke eenheden bij de besturing van de ontwikkeling van informatievoorziening.

Met verwijzing naar diverse publikaties omschreven wij eerder al gemeentelijke
organisaties als een complex geheel met een diversiteit aan formele en informele,
al dan niet politieke, doelen en belangen. En zeker voor de informele organisatie
is sprake van een eveneens complexe 'negotiated order', op basis van politieke,
organisatiegebonden en persoonlijke belangen en coalities van belangen.
Silverman scherpt dit in een vergelijkende studie nader aan in die zin dat hij er op
wijst dat "organizations are not merely systems of power .. the values of actors are
involved" waarbij het begrip waarden voor Silverman staat voor een breed geheel
van in belangrijke mate aan een actor's omgeving ontleende 'frame of reference'
(Silverman, 1970). Deze referenties zijn inbelangrijke matebepalend voor het evenwicht
van een organisatie op een bepaald moment. Of, in de woorden van de eerder in deze
studie at aangehaalde Van der Krogt & Vroom (1991), de 'negotiated order'.
In het kader van ons onderzoek wijst Silverman er bijvoorbeeld op dat .. "whether
a technical innovation is incorporated into an organisation wit be determined not
by an impersonal process whereby the organisation itself acts to maximise efficiency
but by the relevant structure of social relations and orientations".

Benaderd vanuit de invalshoek cultuur spelen binnen een organisatie de actorgebonden
referenties, opvattingen en prioriteiten een belangrijke rol; in het algemeen en zeker
ook voor de planning en beheersing van de ontwikkeling van de informatievoorziening.
In de woorden van Silverman is het voor het begrijpen van besturingsprocessen
"necessary to point out that the relationship between organisational processes and
a changing environment wil not be mechanical but wit be governed by the definitions
of the situation used by the participants". Met andere auteurs als Gouldner en Cohen
noemt Silverman dat "the great merit of the action approach". De action approach
gaat daarbij uit van de onderling samenhangende aspecten als ondermeer interactie
tussen actoren, aard en mate van betrokkenheid van actoren of actorgroepen (Silverman:
"nature of involvement of ideal-typical actors ,,), bron en aard van ervaringen elders
en verwachtingen die zij daarvan hebben in relatie tot de eigen organisatie etc.

Vanuit die actorbenadering is het voor een goed begrip van feitelijke ontwikkeling
van de informatievoorziening derhalve van groot belang om inzicht te hebben in de
informatieconcepten die binnen actoren en/of actorgroepen domineren en waaraan
zij de zingeving ontlenen voor hun bijdrage(n) aan het besturen van die ontwikkeling.
Tegen die achtergrond gaan wij in paragraaf2.4 nader in op concepten die op basis
van literatuur en eigen ervaring relevant kunnen zijn en die veelal vanuit externe bronnen
via actoren de organisatie inkomen. En eveneens tegen die achtergrond wordt in
de uitvoering van het onderzoek mede gelet op de eventuele dominerende rol van
individuele actoren: bestuurder, ambtelijk top-manager, middle-manager en/oflS-
manager.
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2.4 Informatieconcepten
Met infonnatieconcepten bedoelen wij
de verzamelnaam voor een breed scala
van externe visies, ontwerpen, beschrij-
vingen e.d. van aspecten van de ge-
meentelijke informatievoorziening en!of
infonnatievoorziening in het algemeen.
Deze concepten zijn van invloed op de
ontwikkeling van de informatievoorzie-
ning in gemeenten.
In hoofdstuk 1 zijn twee invalshoeken
gekozen voor het onderzoek naar de
besturing van de ontwikke1ing van de
informatievoorziening in een gemeen-
telijke organisatie (afbeelding 2.20),
namelijk het begrip informatievoor-
ziening in zijn meest brede toepassing Afbeelding 2.20 Relatie met informatieconcept
en de te onderscheiden managementni-
veaus. In deze managementniveaus be-
vinden zich immers de actoren die verantwoordelijk zijn voor de besturing.
Hier wordt verondersteld dat een infonnatieconcept dat buiten de gemeentelijke orga-
nisatie tot stand komt, via een bepaalde actor en/of groep van actoren in de organisatie
binnenkomt.

I Rijksovemeid
IT-Ieveranclers •

"8/VNG

gemeente

literatuur/etc. . '"/ t gemeenten

exteme adviseurs

Afbeelding 2.21 Bronnen van informatieconcepten
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Hiernaast (afbeelding 2.21) is weerge-
geven uit welke bronnen infonnatiecon-
cepten op een gemeentelijke organisatie
afkomen. Uit een hiernavolgende korte
praktische beschrijving per bron zal blij-
ken dat dit zeer divers is, evenals de
wijze waarop infonnatieconcepten uit-
eindelijk worden gehanteerd en de rol
die zij spelen in het besturingsproces.
De beschrijving is niet limitatief. Er
wordt een aantal concepten besproken
die van toepassing zijn of kunnen zijn
op de gemeentelijke organisatie.

2.4.1 Rijksoverbeid
Tijdens de behandeling van de begroting voor 1988 van Binnenlandse Zaken drong
de Tweede Kamer er bij de regering op aan om nu eens duidelijk te maken wat er
precies gaande is op het gebied van overheidsautomatisering en -informatisering en
welk beleid het kabinet op dit punt voor ogen staat. Het antwoord van de regering
volgde een half jaar later in de vorm van de BIOS-nota.
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De rijksoverheid heeft ontegenzeggelijk een verantwoordelijkheid ten aanzien van
de coordinatie van de overheidsinformatievoorziening. De BIOS-nota maakt duidelijk
dat bij de regering de wil om beleid te maken op dit terrein ruimschoots aanwezig
is. De politiek-inhoudelijk te bewandelen weg is daarentegen nog teveel in het vage
gebleven. Gelet op het ingewikkelde en moeilijke terrein van informatisering en
automatisering in de openbare sector ligt hier ook een buitengewoon moeilijke opdracht.
De rijksoverheid structureert van oudsher informatiestromen binnen de overheidssector.
Hier gaan wij in op twee terreinen waar de rijksoverheid tracht zijn verantwoordelijkheid
waar te maken namelijk de gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA) en de
vastgoedinformatievoorziening. Deze twee concepten zijn mede ontstaan onder invloed
van nieuwe mogelijkbeden van informatietechnologie. Verder zijn beide concepten
van invloed op het intern functioneren van de gemeente, de infrastructuur binnen
de gemeente en de communicatie met de omgeving.

GBA
In 1990 is de Wet Gemeenschappelijke Basisadministratiepersoonsgegevens in werking
getreden. Kern van deze wet is de verplichting voor alle gemeenten om hun
bevolkingsboekhouding volgens eenzelfde opzet te gaan automatiseren. Centraal wordt
vastgesteld welke gegevens in het GBA moeten worden opgenomen.
Hiermee wordt getracht om het risico van falende persoonsregistraties te verkleinen
en de betrouwbaarheid van persoonsgegevens te vergroten. Het belang van de
persoonsinformatievoorziening is mede onder invloed van de groei van het aantal
overheidstaken in de samenleving de laatste tientallenjaren sterk gegroeid (Biza, 1989).

Ten behoeve van de uitwisseling van
persoonsgegevens tussen gemeenten
onderling en tussen gemeenten en
buitengemeentelijke gebruikers wordt
een elektronisch netwerk in gebruik
genomen (afbeelding 2.22). De uitwis-
seling van persoonsgegevens zal
hoofdzakelijk plaatsvinden met behulp
van standaardberichten via dit netwerk.
Het is een speciaal voor de GBA
gebouwd netwerk dat gebruik maaktvan
de voorzieningen van het openbare
Datanet 1 van de P1T. Het beheer van
dit netwerk is in handen van een stich-
ting waarvan de rijksoverheid, de
afnemers en de gemeenten samen het
bestuur vormen.

afnemer

Qemeente

afnemer

atnemer groep gemeenten

• - brievenbus

~ - gemeenschappellJke
brievenbua

Afbeelding 2.22 GBA-systeem
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Ten behoeve van de uniformering van het berichtenverkeer is een Logisch Ontwerp
voor de GBA ontwikkeld. Dit Logisch Ontwerp bevat alle regels en voorschriften
voor elk gemeentelijk bevolkingssysteem en voor het berichtenverkeer via het netwerk.

Vastgoedinformatie
Van oudsher beheren veel (overheids)instantiesvastgoedinformatie. Dat zijn gemeenten,
het kadaster maar bijvoorbeeld ook de Kamers van Koophandel. Vastgoedinformatie
is informatie over woningen, bedrijfsgebouwen, wegen, kabels, buizen, leidingen,
enz. Deze instanties hanteren vaak hun eigen definitieswaardoor onderlinge uitwisseling
op problemen kan stuiten (Binnenlands Bestuur, 1993). Meer eenheid, een duidelijker
rolverdeling en verbeterde gegevensuitwisseling zijn de uitgangspunten van de in 1992
door de Raad voor Vastgoedinformatie uitgebrachte Structuurschets voor de
Vastgoedinformatie (RAVI, 1992).
De nieuwe structuur die de RAVI voor ogen staat en waar de Staatssecretaris voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zich in hoofdlijnen achter heeft geschaard,
vertoont in sommige opzichten gelijkenis met de bovengeschetste opzet van de
persoonsinformatievoorziening. Een voorbeeld van een concrete ontwikkeling op dit
terrein is het zogenaamde 1:10.000 kernbestand. Dit is een landelijk geometrisch
kembestand dat door de Topografische Dienst Nederland wordt ontwikkeld mede
op basis van door de gemeenten aangeleverde gegevens.

2.4.2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Sinds 1985 worden door de VNG op vele beleidsterreinen Gemeentelijke Functionele
Ontwerpen (GFO's) ontwikkeld. De VNG heeft inmiddels 18 GFO's uitgebracht.
De VNG streeft ernaar dat voor aIle gemeentelijke taakvelden GFO's beschikbaar
komen.
GFO's zijn een middel dat de VNG gebruikt om richtlijnen te formuleren voor de
gemeentelijke informatievoorziening (VNG, 1992). Deze richtlijnen zijn bedoeld voor
gemeenten, maar ook voor de rijksoverheid en de leveranciers van geautomatiseerde
toepassingen. Het GFO bevat een overzicht van produkten, een gegevensmodel en
een gegevenswoordenboek voor een specifiek terrein van de gemeentelijke informatie-
voorziening. Daarnaast bevat het een beschrijvingvan een aantal bestuurlijk/organisatori-
sche condities met betrekking tot de informatievoorzieningop dat terrein. Deze condities
hebben betrekking op de gemeenten zelf en op de informatierelaties van gemeenten
met buitengemeentelijke organisaties.

De doelstellingen van het GFO zijn de volgende:
structurering van de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en derden (bv.
rijksoverheid);
formulering van collectieve gemeentelijke gebruikerswensen ten behoeve van
de IT-leveranciers;
ondersteuning van gemeenten bij het structureren van de eigen interne infor-
matievoorziening;
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omschrijving van een uniform gegevenspakket dat aan bovengemeentelijke
instanties kan worden verstrekt in het kader van coIlectieve belangenbehartiging
(bv. personele gegevens t.b.v. het College van Arbeidszaken).

Er is een drietal soorten GFO's te onderscheiden:
produktgroep-GFO's: dit zijn GFO's die gegevens bevatten van een bepaald
gemeentelijk taakveld;
basisregistratie-GFO's: deze GFO's bevatten gegevens die in meer dan een
produktgroep-GFO zijn opgenomen (personen, vastgoed);
middelen-GFO's: hierin zijn gegevens opgenomen die gemeenten nodig hebben
voor het uitvoeren van hun middelenbeleid.

In 1991 heeft de VNG de publicatie "Gemeentelijke informatievoorziening: beheerste
dynamiek" uitgebracht. De kern van deze publicatie wordt gevormd door een referentie-
model dat de onderlinge samenhang tussen GFO's zichtbaar maakt: het Groeimodel
Informatievoorziening Gemeenten (GIG).

2.4.3 Andere gemeenten
Tussen gemeenten onderling bestaan velerlei contacten waardoor men in het algemeen
goed op de hoogte is van succesvolle ontwikkelingen binnen andere gemeenten. Zijn
deze contacten onvoldoende, dan is er altijd nog de publiciteit over deze ontwikkelingen.
Gemeentelijke organisaties kennen qua structuur, taken, processen, enz. meer overeen-
komsten dan verschillen. Het ligt daarom voor de hand aan te nemen dat bestuur
en management van een gemeente veelal zuIlen oordelen dat een bepaalde ontwikkeling
op het terrein van de informatievoorziening in de ene gemeente in principe ook toegepast
kan worden in de eigen gemeentelijke organisatie. Ontwikkelingen rond bestuursinforma-
tiesystemen in gemeenten als Den Haag, Amstelveen, Tilburg en HeerIen kunnen
aanleiding zijn voor een discussie binnen andere gemeenten. Ook voor de aanpak
van andere aspecten van de gemeentelijke informatievoorziening bestaat grote belang-
stelling. Het Amersfoorts Informatie Model (AIM) en de vastgoedinformatievoorziening
in de gemeente Utrecht zijn hiervan bekende voorbeelden. De belangstelling voor
dit soort ontwikkelingen blijkt gezien de veelheid aan publicaties, seminars, enz. groot
te zijn.

2.4.4 IT-Ieveranciers
Het merendeel van de gemeenten schaft standaardprogrammatuur aan (VNG, 1992).
Met name op de markt van de software is een aantal bedrijven actief. RAET, L+T,
KV van Alphen, Kramers Automatisering, Siemens-Nixdorf, CMG zijn belangrijke
leveranciers van specifiek gemeentelijke geautomatiseerde informatiesystemen en/of
hardware. Sinds kort behoren ook geprivatiseerde rekencentra zoals het GRC
(Rotterdam) en GCEI Amsterdam tot de nieuwe toetreders op deze markt. De ontbinding
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van en/of ovemame van regionale rekencentra door leveranciers hebben de aanbodkant
van de markt extra complex gemaakt.
Ben aantal leveranciers biedt niet alleen specifieke informatiesystemen aan, maar
ook zogenaamde totaalconcepten. Met dergelijke concepten proberen zij gemeenten
ervan te overtuigen dat op deze wijze een goed geintegreerde gemeentelijke
informatievoorziening kan worden gerealiseerd. De produkten van de leveranciers
alsmede de gevolgde verkoopstrategie zijn factoren die de ontwikkeling van de
informatievoorziening in een gemeentelijke organisatie belangrijk kunnen beinvloeden.
De IT-Ieveranciers zijn voorts belangrijke relaties waarlangs nieuwe concepten zoals
de client-servergedachte, gegevensgericht, objectgeorienteerd, business-process redesign
ontwikkelen binnen gemeenten worden geintroduceerd.

2.4.5 Externe adviseurs, literatuurbronnen
Het IS-management binnen een gemeentelijke organisatie heeft toegang tot vele concep-
tuele ontwikkelingen binnen het vakgebied. De vakliteratuur, opleidingsinstituten,
adviesbureaus e.d. zijn belangrijke bronnen die het IS-management sterk beinvloeden
door bepaalde visies, methoden en technieken aan te dragen. Zoals eerder in deze
paragraaf is opgemerkt, is het niet de bedoeling dat een volledig overzicht wordt
gegeven.

Waterval-model
Typerend voor de ontwikkeling van deinformatievoorziening is het 'waterval-model' .
(Genugten, 1991). Met name de ontwikkeling van informatiesystemen bestaat uit een
aantal opeenvolgende fasen: specificatie, ontwerp, programmering, testen. Elke fase
wordt afgesloten met een produkt dat de input vormt voor de volgende fase.
Deze grondgedachteis naar onze mening typerendvoor de besturing van de ontwikkeling
van de informatievoorziening binnen organisaties. Wij vinden dan ook dat het idee
van het waterval-model breder toepasbaar is dan alleen binnen het proces van de
ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen. Toepassing van het waterval-
model in een andere context kan naar onze mening waardevol zijn.
Dit heeft te maken met de schijnzekerheid die dit model biedt. Het management laat
zich gemakkelijk leiden door de fasegewijze ontwikkeling waarbij wordt aangegeven
op welke tijdstippen beslissingen nodig zijn. Met nadruk wijzen wij hier op 'het zich
laten leiden' om daarmee aan te geven dat een negatieve kant van het waterval-model
is, dat het model de besturing overneemt en het bestuur en management zichzelf
buitenspel zetten. Het zijn vooral de lange duur en de onzekerheid in combinatie met
de onomkeerbaarheid die kunnen leiden tot problemen.

Ais voorbeelden worden hier kort besproken het zogenaamde fasenmodel van Nolan
en de System Development Methodology (SDM). Dit zijn geen willekeurig gekozen
voorbeelden, maar vormen naar onze mening concepten die de afgelopen jaren van
grote invloed zijn geweest op het denken over en doen aan de ontwikkeling van de
informatievoorziening binnen gemeenten. In paragraaf 1.2.4 is het onderzoek van
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Graafland kort besproken. Graafland heeft het fasenmodel van Nolan een centrale
positie gegeven in zijn onderzoek.
Ret fasenmodel is een voorbeeld van een eenvoudig concept dat in de communicatie
tussen het IS-management en de rest van de organisatie gebruikt en zelfs misbruikt
kan worden. Binnen de advieswereld is het model veel toegepast.
SDM wordt naar onze ervaring nog altijd door velen gezien als het handboek voor
de automatiseerder. Veel ontwikkelingen binnen gemeenten zijn volgens SDM gepland
en uitgevoerd. SDM heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de
ontwikkeling van de informatievoorziening binnen veel organisaties (Mantz, 1990).
Een tweede reden om aandacht te schenken aan deze twee concepten heeft te maken
met de visie op de ontwikkeling van de informatievorziening die hierachter schuilgaat.
Er wordt uitgegaan van een min of meer trapsgewijze ontwikkeling die bestaat uit
schijnbaar logisch op elkaar volgende stappen. In hoofdstuk 1hebben wij ons al verzet
tegen deze 'vrij mechanistische kijk' op informatievoorziening. Kennis van en inzicht
in deze twee belangrijke concepten is daarom van belang.

Nolan-model
In 1973werd de eerste versie van een groeifasenmodel met betrekking tot automatisering
gepubliceerd. Dit model is later bekend geworden als het fasenmodel van Nolan.
Ret fasenmodel van Nolan heeft binnen de informatiekunde een vaste plaats verworven
als een belangrijke fasentheorie. Ook in de praktijk wordt dit model nog veelvuldig
gehanteerd (afbeelding 2.23). Nolan onderscheidt een zestal groeifasen:

start

2 verspreiding

3 beheersing

4 integratie

5 databeleid

6 volwassenheid

invoering eerste automatiseringstoepassingen; planning
en beheersing zijn vrijwel afwezig

aanmoedigen gebruik nieuwe toepassingen; geen be-
wuste planning

confrontatie management met sterk stijgende uitgaven;
invoering beheersingsmechanismen

gebruik computers neemt verder toe; ontwikkelingen
vanuit integrale visie

gegevensbeheer en integratie van systemen binnen een
visie op gegevensgebruik

de toepassingen weerspiegelen de informatiestromen
binnen de organisatie

Afbeelding 2.23 Groeifasen volgens Nolan

Bij adviesprojecten wordt Nolans model vaak toegepast om de fase waarin een
organisatie zich bevindt met betrekking tot de automatisering vast te stellen om
vervolgens uitspraken te doen over de gewenste toekomstige ontwikkeling. Ret
fasenmodel van Nolan is binnen de gemeentelijke wereld niet onbekend.
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Het automatiseringsbudget is de belangrijkste indicator voor de ontwikkeling van
de automatisering. In verhouding tot de totale bedrijfsomzet neemt het automatise-
ringsbudget sterk in omvang toe. Naast de toename van het budget zijn er nog vier
andere inicatoren: het bereik van de applicatie-portfolio, de gerichtheid van de
automatiseringsorganisatie, de mate van planning en control van de automatisering
en de mate van betrokkenheid van het management (Nolan, 1979).
De belangrijkste verklaring voor het succes van het model is misschien wel gelegen
in de betrekkelijke eenvoud. Het model is een krachtig communicatiemiddel tussen
functioneel management en IS-management. Daarnaast voorspelt het model in feite
meer geld en macht voor het IS-management en wordt het daarmee zeer aantrekkelijk
om te gebruiken (Boonstra, 1992). In gemeentelijke organisaties is het model de
afgelopen jaren zeer veelvuldig gehanteerd bij het formuleren van het informatie-
en automatiseringsbeleid (Graafland, 1989). Met name de in hoofdstuk 1 besproken
onderzoeken van King/Kraemer en Graafland gaan nader in op de beperkingen van
het fasenmodel van Nolan.

System Development Methodology
In 1974 verscheen de eerste uitgave van het boek 'System Development Methodology
(SDM) ,. Deze methode van systeemontwikkelingof ,methodologie' ,zoals de schrijvers
het noemen, heeft in de jaren daarna een grote populariteit verworven bij informatie-
en automatiseringsdeskundigen (Eilers, 1989). Veel medewerkers van gemeentelijke
organisaties hebben een cursus SDM gevolgd en getracht deze kennis in de praktijk
toe te passen.
De SDM kan worden beschouwd als de levenscydus van een geautomatiseerd systeem.
Deze levenscydus is verdeeld in een zevental fasen. De eerste fase van informatieplan-
ning gaat over de ontwikkelingsplannenvoor het creeren van nieuwe informatiesystemen,
die zijn afgeleid van de door de organisatie gestelde doelen op korte en lange termijn
en het door haar ontwikkeld beleid.
De volgende fase van de definitiestudie heeft betrekking op de systeemeisen die vooraf
gespecificeerd moeten worden, alsook op het bepalen van de juiste uitgangspunten
voor de systeemontwikkeling. Voorts wordt in deze fase ook een totaalplan opgesteld
voor het te ontwerpen systeem, alsmede een voorlopig kosten/baten-overzicht.
In de fase van het basisontwerp worden de systeemeisen verfijnd en het systeemontwerp
ontwikkeld tot een niveau waarop afzonderlijke subsystemen kunnen worden ontwikkeld
en ingevoerd. Daarna volgt het detailontwerp waarin de systeemeisen en het ontwerp
van subsystemen nog verder worden verfijnd, tot een niveau waarop het mogelijk
wordt om een begin te maken met het invoeren van specifieke componenten van het
subsysteem. De realisatie is er tenslotte op gericht op zowel de programmatuur, de
handmatige procedures als de apparatuur te testen.

SDM schrijft voor de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening
een zeer strakke gedetaillleerde aanpak voor en vergt een organisatie van de
informatievoorziening die ook is ingericht op een dergelijke aanpak.
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De laatste twee fasen, invoering en gebruik en beheer, hebben betrekking op activiteiten
die nodig zijn om het nieuw ontwikkelde systeem operationeel te maken en te houden.
Volgens de schrijvers van het boek is SDM-aanpak nuttig voor het management, de
gebruikers en het automatiseringspersoneel (Eilers, 1989). Door de organisatie ervan
in fasen krijgt het management gedurende het systeemontwikkelingsproces steeds
concrete aanknopingspunten voor trefzekere besluitvorming en krijgt het de beschikking
over informatie die steeds volkomen relevant is; voor elk van deze beslissingspunten.
ledere fase wordt afgesloten met de vervaardiging van een rapport dat de noodzakelijke
informatie bevat voor een beslissing over de verdere ontwikkeling.

2.4.6 Informatieconcepten en besturing
In het voorafgaande is aangegeven dat de ontwikkeling van de informatievoorziening
in een gemeentelijke organisatie sterk van buitenaf wordt beinvloed. Diverse conceptuele
gedachten over de besturing, de ontwikkeling, de structuur, enz. worden binnen de
verschillende te onderscheiden managementniveaus overgenomen. Het concept en
de actor of actorgroep vormen een twee-eenheid die afhankelijk van de rol en de betrok-
kenheid van actor of actorgroep van belang kan zijn. Een Informatieconcept als zodanig
is geen factor waarmee de ontwikkeling van de informatievoorziening kan worden
bestuurd. Waar het om gaat is de vraag wat de bestuurder en/of manager met een
bepaald concept beoogt te bereiken.
In deze paragraaf is vanuit een praktische invalshoek een aantal informatieconcepten
besproken die als belangrijke invloedsfactoren kunnen worden aangemerkt. Het is
juist deze invloed op de organisatie die moet worden bestuurd.
Het BlOC-model zorgt voor een positionering van deze concepten alsmede het kader
waarbinnen deze concepten naar onze mening moeten worden geplaatst. In het volgende
hoofdstuk gaan we vanuit dit kader nader in op de black-box oftewel het feitelijke
besturingsproces van de ontwikkeling van de informatievoorziening.
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2.5 BlOC en het onderzoeksmodel

Met behulp van de verkenning van theoretische concepten en de door ons gemaakte
keuzen en atbakeningen kunnen wij nu het in hoofdstuk 1 geintroduceerde raamwerk
in het BlOC-model als basis van het onderzoeksmodel verder invulling geven en
aanscherpen.
De aanscherping houdt met name in dat de vraagstelling om de feitelijke gang van
zaken van processen en besturing in de onderzoekscases te onderzoeken, nader
toegespitst en geconcretiseerd wordt. Vervolgens wordt deze uitgewerkte vragen,
met de vragen die voortvloeien uit de studie in hoofdstuk 3, bewerkt tot de protocollen
bij interviews en documentanalyse.
Met deze vragen bestuderen we het raamwerk vanuit het BlOC-model. We zijn evenwel
nog niet ingegaan op de kern van het raamwerk: het besturingsproces zelf.
In hoofdstuk 3 gaan we hier nader op in: de actoren en benaderingen die een rol spelen
bij de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening.

Besturingsconcept
- Is er sprake van planning en/of beheersing?
- Op welk niveau vindt planning en beheersing plaats?
- Hoe functioneren de eventuele instrumenten voor planning en beheersing?
- Is het besturingsproces aan te merken als vooral top-down besturend of bottom-up
besturend?
- Is bij de ontwikkeling van informatiebeleid sprake van een herkenbaar cyclisch proces?
- Zijn dominante rollen te herkennen, zo ja bij welke actorgroepen?

Organisatieconcept
- Wat is het organisatieconcept?
- Hoe is de organisatie van de informatievoorziening: centraal of decentraal en op
welke aspecten?
- Hoe zijn aard en richting van de invloeden van die relaties op de besturing van de
ontwikkeling van de informatievoorziening?
- Maakt de zorg voor de ontwikkeling van de informatievoorziening integraal deel
uit van bestuur en management of is het verbijzonderd in speciale functies?

Cultuur
- Hoe is de technologie-orientatie; in het bijzonder de orientatie op IT?
- Hoe is de besturingsorientatie: intern/procesgericht of extern/resultaatgericht?
- Wat is de managementstijl: centralistisch of is er vooral sprake van delegatie van
verantwoordeli jkheden?
- Welk beeld wordt gegeven aan de relatie tussen concern en diensten?
- Wat is het beeld van de overlegcultuur?
- Hoe wordt participatie van middle-management en werkvloer aan besluitvorming
beleefd?
- Welke waarde (zingeving) wordt toegekend aan het begrip informatie?
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Informatieconcepten
- Zijn te onderscheiden informatieconcepten in de praktijk te herkennen?
- Welke informatie-concepten zijn sterk bepalend voor de ontwikkeling van de informa-
tievoorziening?
- In hoeverre spelen deze concepten een rol in de besturing van de ontwikkeling van
de informatievoorziening?
- Zijn er relaties te onderkennen tussen actorgroepen en bepaalde I-concepten?
- Wat is de rol en betekenis van GFO's in de praktijk?
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Hoofdstuk 3 Theorie: besturing en ontwikkeling
informatievoorziening

De samenhang tussen besturingsconcept, organisatieconcept, organisatiecultuur
en voor de organisatie relevante infonnatieconcepten vonnt het kader waarbinnen
de de ontwikkeling van de infonnatievoorziening plaatsvindt. Het inzicht in het
besturen van deze ontwikkeling is in ooze visie verbonden met het inzicht in
deze aspecten van de gemeentelijke organisatie. In hoofdstuk 1 merkten wij op
de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening nog aan als een
'black-box'. Op deze black-box richt zich een belangrijk deel van het onderzoek.

In hoofdstuk 1 introduceren wij een raamwerk met als invalshoeken de vier
managementniveaus en de drie toepassingsgebieden waarbinnen informatievoor-
ziening van belang is. Als duidelijk is wie verantwoordelijk is voor welk aspect
van de informatievoorziening en/of toepassingsgebied betekent dit echter nog
niet, dat duidelijk is hoe de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening
feitelijk wordt bestuurd. Een directeur van een gemeentelijke dienst die formeel
verantwoordelijk wordt gesteld voor de ontwikkeling van de informatievoor-
ziening binnen zijn dienst, moet deze verantwoordelijkheid in de praktijk kunnen
waarmaken. Hetzelfde geldt voor raadsleden, wethouder, afdelingschefs, enz.
Hier ontbreekt dus nog een derde dimensie en wei de vraag hoe er moet worden
bestuurd.
Dit 'hoe-vraagstuk' bestaat uit tal van vragen over de visie van bestuur en
management, benodigde vaardigheden, noodzakelijke betrokkenheid, interesse en
houding. Het wie (managementniveaus) en het wat (toepassingsgebieden) van het
besturen zijn eerder aan de orde gekomen in het eerder genoemde raamwerk.
Hieraan wordt de vraag gekoppeid van: besturen van de ontwikkeling van de
informatievoorziening, hoe doe je dat?
Het hoofdstuk is als voIgt opgebouwd:

begripsvonning: in het kort wordt ingegaan op de drie begrippen bes-
turing, ontwikkeling, informatievoorziening en management. Hier ontstaat
het beeld van de ontwikkeling van de infonnatievoorziening als ver-
anderingsproces dat het management moet besturen, maar waarvan het
management zelf ook deel uitmaakt.

onderkennen van drie besturingsbenaderingen: er worden drie belang-
rijke aspecten van de besturing van de ontwikkeling van de infor-
matievoorziening onderkend, die de basis vormen voor de drie bes-
turingsbenaderingen. Zij vormen de drie kernbenaderingen binnen de
besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening.

verdieping van de drie benaderingen: de drie benaderingen worden
theoretisch onderbouwd.
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onderzoeksvragen: we komen tot enkele kernvragen, die in het verdere
onderzoek van belang zijn.

3.1 Begripsvorming
De begrippen besturing, ontwikkeling en informatievoorziening relateren we nu
met het begrip informatie-management. We geven hiermee aan dat het succes
van het besturingsproces sterk afhankelijk is van de betrokkenheid van bestuur en
management. Deze betrokkenheid is weer afhankelijk van de ontwikkeling die
het management zelf moet doormaken.
Voor de begrippen besturing, ontwikkeling, informatievoorziening en informatie-
management baseren wij ons op vier modellen:

Model 1: Het begrip besturing wordt besproken aan de hand van de
opvattingen van Theeuwes over informatieplanning en dan met name de
planningsaspecten. Een van de door Theeuwes genoemde planningsaspec-
ten is het ontwikkelingsproces.

Model 2: Het begrip ontwikkeling krijgt meer inhoud bij Ganzevoort die
ons wijst op het onderscheid tussen de ontwikkel- en ontwerpbenadering.
Het object van planning en ontwikkeling is de informatievoorziening.

Model 3: Earl wijst op de aanbodkant en de vraagkant van de informatie-
voorziening. Er is een aanbod van informatie en technologische hulpmid-
delen voor informatie-verwerking en een behoefte van de organisatie
daaraan. Bestuur en management staan voor de taak om hiertussen een
evenwicht te creeren,

Model 4: De rol van bestuur en management wordt omschreven door
King/Kraemer die nog eens benadrukken dat in de ontwikkeling van de
informatievoorziening niet aIleen naar de technologische ontwikkeling
moet worden gekeken maar meer nog naar de ontwikkeling die zij door-
maken.

Model 1: besturing
Veel organisaties kennen het begrip informatieplanning. Wij nemen hier afstand
van het begrip informatieplanning als een verzameling methoden en technieken
voor analyse van de informatievoorziening. Informatieplanning bevat niet voor
niets het woord 'planning' waarmee het een onderdeel is van het begrip besturing
zoals eerder door ons in hoofdstuk 2 omschreven.
De wijze waarop Theeuwes (1988) het begrip informatieplanning omschrijft komt
dicht in de buurt van ooze opvattingen. Hij heeft een raamwerk geintroduceerd
voor de ontwikkeling van de informatiestrategie en het informatieplan. Doel van
dit raamwerk is ordening aan te brengen in de diverse planningsactiviteiten.
Deze ordening vindt plaats langs drie invalshoeken:
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aspecten van de planning (afstemming, integratie, ontwikkeling, infra-
structuur, organisatie);
niveau van de planning (strategie, architectuur, projecten);
horizon van de planning (lange, middellange en korte termijn).

De aspecten van de planning zijn van belang voor de richting waarin de ontwik-
keling van de informatievoorziening wordt gestuurd. Theeuwes omschrijft deze
aspecten als voIgt:
1. afstemming: de informatievoorziening moet worden afgestemd op de be-

drijfsstrategie en op de behoefte aan informatiesystemen;
2. integratie: integratie is noodzakelijk om tot een samenhangend geheel van

informatiesystemen te komen en een beheersbare realisatie van systemen
mogelijk te maken;

3. ontwikkeling: het management moet richtlijnen opstellen, prioriteiten
bepalen en middelen toewijzen voor de ontwikkeling van informatiesyste-
men, aanpassing van systemen en de verandering in de informatiefunctie;

4. infrastructuur: uitbreiding en vervanging van technische faciliteiten
moeten passen binnen een lange-termijn-visie om kostbare technische ver-
anderingen te voorkomen;

S. organisatie: de juiste organisatorische condities in de vorm van toewijzing
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn nodig voor de ontwik-
keling en instandhouding van de informatievoorziening.

Theeuwes biedt een instrument om ordening aan te brengen. Het biedt echter
geen antwoord op vraagstukken zoals een hierarchisch onderscheid tussen de
aspecten en de volgtijdelijkheid. Zo moet het topmanagement over de aspecten
afstemming en integratie al hebben nagedacht voordat het planningsproces be-
gint. De randvoorwaarden vanuit zijn visie op besturing en organisatie moeten
dan al op tafel liggen. Er is sprake van een hierarchic tussen deze aspecten en
het belang van een opeenvolging van activiteiten.
Naast het feitelijk sturen van een ontwikkelingsproces moet ook nog rekening
worden gehouden met de meer stabiele basisstructuur binnen de organisatie. Het
technische gedeelte van de basisstructuur vat Theeuwes samen onder het aspect
infrastructuur en het organisatie-element van de basisstructuur in het aspect
organisatie.

Een lange-termijn-visie bij het top-management is volgens Theeuwes van groot
belang. Deze visie moet ontstaan uit de kennis van en inzicht in de bedrijfs-
strategie, de besturing van de organisatie en de IT-aspecten alsmede de conse-
quenties daarvan voor de ontwikkeling van de informatievoorziening. AIleen het
topmanagement kan een dergelijke visie ontwikkelen. Het topmanagement draagt
immers de verantwoordelijkheid voor de strategische aspecten van de organisatie
(Theeuwes, 1988).
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Binnen aspecten als afstemming en integratie zijn eisen te vinden die vooraf aan
de ontwikkeling van de informatievoorziening worden gesteld. Deze hebben een
sterke relatie met het besturingsconcept, organisatieconcept, cultuur en infor-
matieconcepten (BlOC-paradigm a) .
Bestuur en management moeten zich uitspreken over de rol en betekenis van in-
formatievoorziening en de toepassing van informatietechnologie voor de bedrijfs-
strategie. De integratie-eisen voor de ontwikkeling van de informatievoorziening
moeten een weerspiegeling zijn van de visie van bestuur en management op de
samenhang tussen de diverse onderdelen van de organisatie.
De aspecten infrastructuur en organisatie vormen volgens Theeuwes de inbedding
van het resultaat van het ontwikkelingsproces in de organisatie. Technische voor-
zieningen zijn gerealiseerd, systemen ontwikkeld en verantwoordelijkheden voor
beheer en gebruik toebedeeld. Binnen het aspect organisatie noemt Theeuwes
bovendien nog de organisatie-infrastructuur binnen de informatievoorziening. Het
aspect ontwikkeling duidt op het ontwikkelingsproces zelf. Hier komt ook de
term veranderingsproces om de hoek kijken.

Model 2: ontwikkeling
De term 'veranderingsproces' vinden wij terug bij Kranendonk en Hopstaken als
zij het hebben over de 'ontwikkelbenadering' (Hopstaken, 1990). Zij benadruk-
ken dat informatieplanning binnen een organisatie niet op een eenduidige wijze is
aan te pakken. In dit verband wijzen zij op het 'ontwerp-ontwikkel-dilemma' dat
de ontwikkeling van de informatievoorziening in twee stromingen verdeelt.

Ganzevoort beschrijft deze twee tegengestelde hoofdstromen die zowel in de lite-
ratuur als in de organisatie-adviespraktijk kunnen worden onderscheiden: de ont-
werpbenadering en de ontwikkelbenadering (Ganzevoort, 1985). Bij het ontwer-
pen wordt sterk de nadruk gelegd op algemeen geldende ontwerpregeIs, tech-
nisch/economische veelal kwantificeerbare aspecten en de formele organisatie.
Bij het ontwerpen gaat het meestal om de formele structuur. Fayol (1920) is een
van de grondleggers van de ontwerpbenadering als grondgedachte voor de
organisatie-ontwikkeling. Ganzevoort noemt in dit verband Mintzberg als een
belangrijk exponent van deze opvatting. Het veranderen wordt gezien als een
lineair, gefaseerd, eindig en discontinue proces.

De basis voor de organisatie-ontwikkeling is gelegd door de Human Relations
School. De HR-benadering was in de tijd van haar ontstaan op te vatten als een
reactie op de toen geldende formeellrationele organisatiebenaderingen. Bij het
ontwikkelen ligt de nadruk op aspecten zoals cuItuur, macht en gedrag van men-
sen, kwalitatieve aspecten en de informele organisatie. Het veranderen is een
cyclisch en continue proces. Ganzevoort wijst niet alleen op de feitelijke interac-
tie tussen mensen, maar ook op de ervaringsregels die zij hanteren om richting
en inhoud te geven aan hun interacties. Hier Iigt een directe relatie met de
actorenbenadering van Silverman die later (par. 2.3) wordt besproken.
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De in paragraaf 2.4 besproken informatie-concepten spelen vooral bij het ontwer-
pen een belangrijke rol. Zij zijn in een ontwerpachtige benadering van de infor-
matievoorziening dan ook gemakkelijker toepasbaar, terwiji bij de ontwikkeIbe-
nadering veel meer de specifieke en situationele aspecten op de voorgrond
treden. Toepassing van een informatie-concept in de organisatie is dan sterk
afhankelijk van kennis van en inzicht in deze aspecten door een bepaalde actor(-
groep).
Vooral de ontwikkeibenadering dient naar onze mening meer aandacht te krijgen
bij de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening. In dit ver-
band wijzen Kranendonk en Hopstaken echter weI op kennis van en inzicht in de
specifieke kenmerken van de organisatie en haar informatievoorziening. Dit leert
ons dat de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening geen uni-
verseel proces is.
In dit onderzoek sluiten wij aan bij de begrippen ontwikkelen en ontwerpen ZOalS
deze door Ganzevoort worden omschreven. We zullen zien dat in de praktijk
vaak het begrip ontwikkelen wordt gebruikt als er feitelijk ontwerpen wordt
bedoeld. Een voorbeeld is de wijze waarop Theeuwes hiervoor het aspect ont-
wikkeling beschrijft. In de visie van Ganzevoort gaat dit meer in de richting van
ontwerpen.

Model 3: informatievoorziening
De vraag blijft bestaan wat het management met de relatie tussen informatie-
technologie en de ontwikkeling van de informatievoorziening moet aanvangen.
De toepassing van informatietechnologie is in de organisatie van vandaag niet
meer weg te denken. Binnen veel organisaties worstelt het management nog
steeds met de vraag welke voordelen de toepassing van informatietechnologie
kan bieden. Wat zijn deze voordelen en hoe kunnen zij worden behaald? Earl
(1991) onderscheidt hiertoe een drietal strategieen (afbeelding 3.1 op de volgende
pagina):

informatiesysteem-strategie: het doel van de IS-strategie is voornamelijk
het laten aansluiten van de ontwikkeling van informatiesystemen op de
behoeften van de organisatie en het zoeken naar strategisch voordeel door
middel van IT;
informatietechnologie-strategie: de IT-strategie houdt zich in de eerste
plaats bezig met het technologiebeleid; deze strategie verschaft het kader
waarbinnen de specialisten de toepassingen aandragen ten behoeve van de
gebruiker.
informatiemanagement-strategie: deze strategie is erop gericht het
management te involveren in informatietechnologie; De 1M-strategie is
gericht op de rol en de structuur van IT-activiteiten in de organisatie.

De IS-strategie tracht een antwoord te geven op het 'wat', de IT-strategie op het
'hoe' terwijl de IM-strategie zich bezig houdt met het 'waartoe', 'op welke
manier', 'wie doet wat' en 'waar is het gelokaliseerd', enz. De IM-strategie is
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IS-strategle
Toepassingen

War?
· Divisie/SBU/gebaseerd op functie
· Vraaggericht
· Bedrijfsgerlcht \

IM-strategie

Managementw. ... ? gebaseerd op organisatie
aa, &oe R I' loh. e atlegen t

. Managementgericht

Hoe?

,-------------, /IT-strategie

· gebaseerd op activiteiten
· Aanbodgerlcht
· Technologiegerlcht

Toepassingen

Afbeelding 3.1 Orie strategieen voor toepassing IT

het managementkader dat aangeeft hoe in de organisatie leiding gegeven moet
worden aan IS/IT-activiteiten. De IM-strategie heeft haar basis in de organisatie
en is gericht op het management van de verhoudingen tussen de te onderscheiden
managementniveaus.
Earl besteedt aandacht aan de taken en verantwoordelijkheden die ten aanzien
van de ontwikkeling van de informatievoorziening moeten worden toebedeeld aan
de managementniveaus.

Model 4: ontwikkeling management
Kraemer e.a. hebben op basis van onderzoek bij lokale overheden voornamelijk
in de Verenigde Staten, een model ontwikkeld, dat de verschillende toestanden
beschrijft, waarin het management kan worden geplaatst.
Dit onderzoek is in hoofdstuk 1 kort toegelicht. Het model beschrijft geen ont-
wikkelingen maar posities waarin het informatiemanagement zich kan bevinden.
Vanuit een bepaalde toestand kunnen organisaties ontwikkelingen doormaken en
in een andere toestand terechtkomen. Hierna is het weer mogelijk om in een
vorige toestand te geraken. Het model kent in principe drie typen toestanden
(Dunkle, 1989):
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Afbeelding 3.2 Model King/Kraemer

door wie wordt de aiaomatisering beheerst?

door bet IS- door de gebrui- door bet top-
management kers management

tecbniscbe SKILL- SERVICE/- STRA TEGIE/-
welke belangen belangen toestand SKILL-mix SKILL-mix

afdelings- SKILL/- SERVICE- STRA TEGIE/-
worden ermee belangen SERVICE-mix toestand SERVICE-mix

belangen SKILL/- SERVICE/- STRATEGI-
gediend? top management STRATEGIE- STRATEGIE- SCHE toestand

mix mix

1. Skill-toestand: in deze toestand domineert de technische vooruitgang;
Automatiseringsexperts beheersen het proces en maken gebruik van
kennismacht om moderne technologie te verwerven en eisen hiervoor
royale budgetten.

2. Service-toestand: de operationele afdelingen als gebruikers zijn geemanci-
peerd en zich bewust geworden van de mogelijkheden die de technologie
biedt; Ze ontwikkelen zelf toepassingen en de automatiseerders func-
tioneren als een service-afdeling voor het leveren van gewenste diensten.
De macht is verspreid over verschillende afdelingen.

3. Strategie-toestand: het topmanagement is zich bewust van het strategisch
belang van informatietechnologie; De wens het informatiebeleid en de
ervan afgeleide informatie-architectuur af te stemmen op de bedrijfsdoel-
stellingen staat centraal. Het beleid wordt niet door de gebruikers of de
experts bepaald maar door het topmanagement.

Bij de ontwikkeling van de informatievoorziening staat in dit model niet de
technologie centraal maar het vraagstuk van het vermogen van bestuur en
management om dit proces te besturen.

Conclusie
In hoofdstuk 1 hebben wij aangegeven dat het van belang is om een onderscheid
te maken in vier managementniveaus. Inzicht in de besturing van de ontwikke-
ling van de informatievoorziening is naar onze mening aileen mogelijk ais we in
staat zijn om verschillende managernent-rollen en/of -verantwoordelijkheden te
onderkennen. Ben ander onderscheid dat wij van belang achten, is dat van de
gebieden waarbinnen informatie en technologische hulpmiddelen voor de verwer-
king daarvan een rol spelen. Met behulp van de vier modellen verder ingegaan
op de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Hiermee is
een begin gemaakt met de onderbouwing van de te onderscheiden benaderingen
binnen de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening.
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3.2 Drie besturingsbenaderingen

We kijken in deze studie naar het mana-
gement als actoren, als participanten in
een proces. Uit de voorgaande paragraaf
vallen ons dan een drietal aspecten op
die naar ooze mening sterk verbonden
zijn met het feitelijk handelen van het
management. De drie aspecten weerspie-
gelen benaderingen binnen de besturing
van de ontwikkeling van de informatie-
voorziening (atbeelding 3.3).
Deze aspecten zijn:

referentiele
benadering

infrastructurele
benadering

situationele
benadering

- Infrastructuur
Het aspect infrastructuur richt zich in . . . .. . h h liik Afbeelding 3.3 Dne bestunngsbenadenngen
ooze visie op et gemeensc appe IJ e en
stabiele element binnen de informatie-
voorziening. Het vermogen van het management om met behulp van de ontwik-
keling van de informatievoorziening de samenhang binnen de organisatie te
ondersteunen of zelfs te vergroten noemen wij de infrastructure Ie benadering
binnen de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening.
Wij achten het begrip infrastructuur van groot belang omdat het te maken heeft
met het gemeenschappelijke doel binnen de organisatie. Het meedenken en vorm-
geven aan de infrastructuur is daarom van groot belang.
Theeuwes komt tot de conclusie dat de infrastructuur een resultaat is van een
ontwikkelingsproces. Als met behulp van een informatieplanningstraject iets is
gerealiseerd, moet dit passen in de bestaande infrastructuur.

Ook in de visie van Earl speelt het begrip infrastructuur een belangrijke rol. Hij
plaatst het begrip binnen de IT -strategie; een strategie waarvoor wij in deze
studie het bestuur en management verantwoordelijk houden. Het realiseren van
een infrastructuur is volgens hem een belangrijk doel waarnaar het management
kan streven. Gezamenlijk gebruik en beheer weerspiegelt de samenhang binnen
de organisatie en kan leiden tot efficient en effectief gebruik van informatie en
informatietechnologie.

- Referentie
Met behulp van referentie-modellen kunnen bepaalde aspecten van de organisatie
in beeld worden gebracht. Alles wat te maken heeft met toepassen van deze
modellen ten behoeve van de besturing van de ontwikkeling van de informatie-
voorziening, vatten we samen onder de referentiele benadering.
Met deze modellen is een vergelijking te maken tussen het functioneren van de
eigen organisatie en aanverwante organisaties. We noemen dit het vermogen tot
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referentie. Het management moet verder kijken dan de grenzen van de eigen or-
ganisatie en aandacht hebben voor concepten en modellen die daar zijn te vinden.
Toepassing daarvan komt in de richting van de ontwerpbenadering zoals deze is
besproken bij KranendonklHopstaken. Het gebruik van modellen kan oplossingen
bieden. Het management zal dergelijke modellen moeten kunnen hanteren. Het
gebruik van meer algemene modellen bij het analyseren en veranderen van de
eigen organisatie wordt ook wel aangeduid met de term referentie (Greveling,
1990).

De referentiestrategie kijkt naar het gebruik van referentiemodellen voor de ont-
wikkeling van de informatievoorziening. Referentiemodellen zijn beschrijvingen
van onderdelen van de informatievoorziening in andere soortgelijke organisaties.
Een organisatie kan gebruik maken van deze modellen voor diverse doeleinden
en hoeft zelf het wiel niet uit te vinden. Informatie-uitwisseling met externe or-
ganisaties kan worden verbeterd en/of samenwerking bevorderd. Wij verstaan
onder referentiemodellen ook de meer algemeen toepasbare theoretische en con-
ceptuele beschrijvingen.

- Situatie
Situationeel heeft te maken met het onderkennen van de specifieke kenmerken
van de organisatie. De diversiteit in produkten, produktie-processen, organisatie-
cultuur, enz. is van invloed op de ontwikkeling van de informatievoorziening.
Hieruit ontstaan de specifieke toepassingen die juist op het terrein van de
deinstverlening een grote rol kunnen spelen. Alles wat hiermee te maken heeft,
vatten we samen onder de situationele benadering oftewel het vermogen van het
management om in veel voorkomende gevallen weer oplossingen te vinden voor
meer specifieke problemen op het terrein van de informatievoorziening.

Het is zaak dat bestuur en management bij de besturing van de ontwikkeling van
de informatievoorziening een evenwicht vinden tussen alles wat mogelijk is en
wat in binnen het taakveld, waarvoor men verantwoordelijk is, noodzakelijk is.
Kennis van en inzicht in de specifieke kenmerken van de eigen organisatie is
noodzakelijk.
Earl legt een verband tussen het management en het vraag- en aanbodvraagstuk.
Enerzijds is daar het aanbod van hulpmiddelen vanuit de informatietechnologie
en anderzijds de vraag naar dergelijke middelen vanuit de organisatie. Bestuur en
management staan voor de taak om vraag en aanbod met elkaar in overeenstem-
ming te brengen. Zij hebben te maken met de druk vanuit de eigen organisatie
om informatietechnologie ter beschikking te stellen en worden daarbij niet aIleen
geconfronteerd met beperkte middelen maar ook met een uiterst complexe IT-
markt. Termen als open systemen, integratie en standaardisatie lijken oplossingen
voor complexe problemen. Het bereiken van stabiliteit en een gemeenschappelij-
ke basis is mogelijk via inbedding in een infrastructuur.
Kranendonk en Hopstaken voegen daar bovendien nog het keuze-probleem aan
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toe hoe het management om moet gaan met de specifieke kenmerken van de
organisatie. Als de aanbodkant gaat overheersen, kan dit de specifieke oftewel
situationele kenmerken gaan overheersen. Het BlOC-model biedt juist mogelijk-
heden om dit te voorkomen door oog te hebben voor evenwicht in besturingscon-
cept, organisatieconcept, organisatiecultuur en toegepaste informatie-concepten.
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3.3 Infrastructurele benadering

De infrastructurele benadering gaat uit van het belang van een onderscheid tussen
een 'onderbouw' (een basisvoorziening voor algemeen gebruik) en een 'boven-
bouw' (de specifieke structuren) binnen de informatievoorziening. Met het alge-
meen gangbare begrip infrastructuur wordt iets relatief permanents aangeduid dat
algemeen bruikbaar is en van groot belang voor de organisatie (Oosterhaven,
1990).

De infrastructurele benadering kan mede een oplossing bieden voor het vraagstuk
van de besturing van de ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoor-
ziening. Een aantal problemen zoals de vastgoedproblematiek heeft sterk te
maken met de toegankelijkheid en het meervoudig gebruik van gegevens binnen
en buiten de gemeentelijke organisatie; hetzelfde geldt voor bevolkingsgegevens,
gegevens over maatschappelijke objecten (bedrijven, instellingen e.d.) en mid-
delen (personeel, financien e.d.). Kristallisatiepunten en basisregistraties zijn
benamingen voor concepten waarbij belangrijke, gemeenschappelijke en relatief
permanente gegevens zo optimaal mogelijk door de gehele gemeentelijke or-
ganisatie en daarbuiten kunnen worden gebruikt.

Datacommunicatie tussen gemeentelijke organisaties onderling en externe or-
ganisaties neemt sterk in omvang toe. Het landelijk GBA-netwerk is daarvan een
sprekend voorbeeld. Ook de ontwikkeling van monitoringsystemen voor het
meten van de milieukwaliteit is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van
infrastructurele voorzieningen zoals netwerken. De gemeentelijke organisatie
wordt meer open van karakter en in toenemende mate extern georienteerd.
Investeringen in informatietechnologie zijn sterk gestegen (Graafland, 1989).
Er zijn redenen genoeg om het beJang van de infrastructurele benadering voor de
gemeentelijke informatievoorziening nader te beschouwen. Bestuur en
management kunnen met behulp van de infrastructurele benadering zorgen voor
een belangrijke grondstructuur van waaruit de organisatie middelen krijgt
aangeboden waarmee het resterende deel van de informatievoorziening kan
worden ontwikkeld.

3.3.1 Begrippen
Het aspect infrastructuur behoeft nadere toelichting omdat hiervoor geen een-
duidige definitie bestaat. In deze paragraaf komen drie begrippen aan de orde die
een omschrijving geven van het aspect infrastructuur. Maes e.a. beschrijven de
informatie-infrastructuur. Zachman hanteert het begrip architectuur terwijl Earl
het heeft over de IT-infrastructuur. Het begrip infrastructuur is een diffuus
begrip.
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Informatie-infrastructuur
Maes e.a. introduceren het begrip informatie-infrastructuur. De definitie van de
informatie-infrastructuur luidt als voIgt: "een generieke en relatief permanente
basisvoorziening ten behoeve van gegevensverwerking, gegevensopslag en gege-
venstransport of (antlers uitgedruki} ten behoeve van de ontwikkeling en het ge-
bruik van informatievoorzieningen" (afbeelding 3.4).

specifieke
structuren

communicatie

gegevens

informa-
tiesysteme~t=:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===:::2==

infra-
structuurconfiguraties

Afbeelding 3.4 Informatie-infrastructuur

Binnen de te vormen informatie-infrastructuur worden generieke basisvoor-
zieningen opgenomen. Ze zijn elementair voor de organisatie en horen als het
ware bij de inventaris. Beschikbaarheid en continuiteit moeten ten allen tijde
worden gegarandeerd. Deze voorzieningen hebben een relatief permanent karak-
ter, zijn zowel in de breedte als in de diepte van de organisatie zeer ruim
verspreid en worden aangevuld met specifieke structuren.

De informatie-infrastructuur kan volgens Maes worden onderverdeeld in een
vijftal rubrieken:
1. gegevens: de gegevensinfrastructuur bestaat primair uit bedrijfsgegevens

die 'breed' in de organisatie worden gebruikt; Bovendien ontstaat er
toenemende eensgezindheid dat ook de afspraken over inhoud, betekenis,
beheer, beveiliging e.d van deze gegevens een infrastructureel karakter
hebben of zouden moeten hebben.
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2. toepassingssystemen: wat zojuist over de gegevensinfrastructuur werd op-
gemerkt, geldt in hoge mate ook voor informatiesystemen; De kern-
systemen die in de organisatie algemeen worden gebruikt, behoren tot de
systeeminfrastructuur.

3. computerconfiguraties: tot de configuratie-infrastructuur kunnen worden
gerekend de voorzieningen voor de opsIag, verwerking en ontsluiting van
algemene gegevens die zijn opgenomen in de gegevens-infrastructuur
(bijvoorbeeld database managementsystemen, vraagtalen); Ook apparatuur
en standaardhulpmiddelen voor 'end-user computing' behoren tot de
configuratie-infrastructuur.

4. communicatiefaciliteiten: centraal hierin staat een infrastructuur voor de
(elektronische) communicatie binnen en tussen bedrijfsonderdelen, en met
de buitenwereld, zowel wat betreft gegevens, spraak, ais teksten en
beelden; Het gaat om hardware, software, communicatieverbindingen,
standaards (protocollen, aansluitingen) en afspraken voor beheer, gebruik,
beveiliging en continuiteit.

5. organisatie van de informatievoorziening: Het gaat hierbij om de
algemene organisatorische structuren en procedures, die nodig zijn voor
het inrichten, beheren en het ondersteunen van het gebruik van de voor-
zieningen uit de bovengenoemde infrastructuurcomponenten. Opleidingen,
'awareness training', projectorganisatie-aanpak van de systeemontwik-
keling, de te hanteren werkmethoden, en de ondersteuning van 'end-user
computing' behoren tot de organisatie-infrastructuur.

Architectuur
Zachman (1987) hanteert niet het begrip infrastructuur, maar gebruikt de term
architectuur. Hij heeft een raamwerk voor de ontwikkeling van een informatie-
systeemarchitectuur ontwikkeld dat is gebaseerd op het bouwproces van een ge-
bouw. Hij constateerde in 1987 dat de ontwikkeling van de informatietechnologie
in toenemende mate decentralisatie van ontwikkeling, beheer en gebruik van
geautomatiseerde informatiesystemen mogelijk maakt. Zijn pleidooi voor de IS-
architectuur Iuidt als volgt: "To keep the business from desintegrating, the
concept of IS-architecture is becoming less an option and more a necessity for
establishing some order and control in the investment of information systems
resources". Volgens hem zal de toenemende decentralisatie tot chaos Ieiden als
niet een of andere structuur wordt aangebracht. Kijkend naar een bouwproces
van een gebouw of de fabricage van een vliegtuig constateert hij dat het eind-
produkt op drie manieren wordt beschreven. Deze beschrijvingen betreffen de
functies, de materialen en de Iokatie( wat het produkt moet doen, waarvan het is
gemaakt en waar het produkt moet worden gemaakt en/of gebruikt). In termen
van informatiesystemen ziet dit er als voIgt uit:
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Materiaal-
beschrijving

Functie-
beschrijving

Lokatie-
beschrijving

Netwerk -modelInformatiesystemen Gegevens-model Proces-model

Gegevens, processen en netwerken vormen de kern van de architectuur. Deze
drie componenten vormen uiteindelijk een geheel van elektronisch met elkaar
communicerende computersystemen. In tegenstelling tot het begrip inforrnatie-
infrastructuur, zoals dat hierboven is beschreven, is het begrip architectuur van
Zachman veel beperkter in zijn reikwijdte. Bij Zachman gaat het slechts om ge-
automatiseerde informatiesystemen en de data-communicatie.

IT-infrastructuur
Volgens Earl omvat de IT-infrastructuur de verwerkingscapaciteit van computers,
de belangrijkste telecommunicatiekanalen, de grondslagen waarop gegevens
gebaseerd zijn en de structuur van de belangrijkste bedrijfssystemen. De IT-
infrastructuur wordt bepaald binnen een technologische raamwerk oftewel de
'architectuur'. Hierbinnen wordt de IT-infrastructuur bepaald, gevormd en
beheerd. Dit technologisch raamwerk bestaat uit vier elementen en vier niveaus.
De elementen vormen de diverse componenten van de IT-infrastructuur.

De elementen zijn:
1. computerisering - de apparatuur waarmee informatie verwerkt kan wor-

den en de bijpassende programmatuur waarmee systemen bestuurd kunnen
worden.

2. communicatiemiddelen - de netwerken voor telecommunicatie en de
daarbijbehorende apparatuur om deze onderling aan elkaar te verbinden en
te laten samenwerken.

3. gegevens - de gegevens waarover de organisatie beschikt en de behoefte
voor wat betreft het gebruik, toegankelijkheid, beheer en opslag daarvan.

4. toepassingen - de belangrijkste toepassingssystemen van de organisatie,
waar deze toe dienen en hoe zij met elkaar in relatie staan en de methode
waarop deze ontwikkeld worden.

De vier niveaus zijn:
1. parameters - de belangrijkste aanvullende specificaties voor het ontwerp

van ieder element van de architectuur. Zij geven de kern van de wensen,
restricties en voorkeuren waaraan ieder element moet beantwoorden.

2. schema's - logische of zelfs fysieke modellen waarin weergegeven wordt
aan welke eisen ieder architectuurelement moet voldoen en hoe de ver-
schillende elementen behoren te werken.

3. beleid - concrete en praktische uitspraken over hoe het technologisch
element beschikbaar moet komen (technologiebeleid, richtlijnen, werkwij-
zen en standaarden).
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4. plannen - duidelijke plannen en doelen voor ieder element. Hiertoe be-
horen projectplannen of prestaties die gehaald moeten worden, alsmede de
gefaseerde activiteiten.

Door de vier elementen en de niveaus te cornbineren ontstaat een matrix die een
structuur levert waarmee een IT-strategie kan worden geformuleerd.
Ben structuur voor de IT-strategie (afbeelding 3.5):

Niveaus/
elementen

Parameters Schema's Beleid Plannen

Computerisering

Communicatiemiddelen

Gegevens

Toepassingen

Aibeelding 3.5 Structuur IT-strategie

Earl hanteert beide begrippen infrastructuur en architectuur. Hij defineert het
begrip architectuur als voigt: "het technologisch raamwerk dat in de organisatie
de richting aangeejt bij het voorzien in de behoejte aan informatiesystemen voor
bedrijf en management. " Architectuur is in zijn ogen een raamwerk voor de ana-
lyse, het ontwerp en de opbouw van de IT-infrastructuur. De infrastructuur is het
uiteindelijke resultaat en de architectuur het geheel van middelen om dit doel te
bereiken. (Earl, 1991) De ontwikkeling, het beheer en gebruik van de diverse
elementen van de architectuur geeft invulling aan de infrastructuur. Earl geeft
verder aan dat de infrastructuur "een evolutief en gedifferentieerd karakter
heejt. "

Wij sluiten ons aan bij de zienswijze van Earl ten aanzren van het begrip
architectuur. Ben architectuur is een raamwerk waarbinnen de opbouw van de
verschillende componenten van de infrastructuur wordt beschreven. Daarnaast
wordt ook de samenhang tussen de componenten aangegeven. De architectuur
beschrijft de opbouw. De infrastructuur beschrijft de geraliseerde componenten,
de samenhang en het gebruik ervan.

3.3.2 Ontwikkeling van een infrastructuur

Gebrekkige methoden
De infrastructuur komt niet vanzelf tot stand en ze moet lang mee kunnen gaan.
Een infrastructuur is onderwerp van beleid en dient het in planningsactiviteiten
op strategisch niveau aan de orde te komen. Truijens (1990) snijdt het probleem
aan dat er (nog) geen methode is voor het ontwerpen en ontwikkelen van een
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goede en samenhangende informatie-infrastructuur.
Hierover zegt Earl: "Dit is geen onderwerp waamaar goed onderzoek verricht is
ofwaarover prakzische literatuur bestaat. " (Earl, 1991). Huidige informatieplan-
ningsmethoden voorzien daar niet in en richten zich vaak slechts op onderdelen
van de infrastructuur als randvoorwaarde voor bijvoorbeeld een systeemontwik-
kelingstraject (Truijens, 1990).

Truijens wijst op een driedeling in informatieplannen waarin aandacht wordt be-
steed aan de infrastructuur. Er is het informatieplan met daarin de informatiesys-
temen (systeemarchitectuur), het plan met de computers-plus-communicatie en
het plan gericht op de organisatie van de informatievoorziening. Onder sys-
teemarchitectuur wordt hier verstaan een beschrijving van het geheel van geauto-
matiseerde informatiesystemen binnen een organisatie. In deze beschrijving ligt
het accent op de samenhang tussen deze systemen via gemeenschappelijk te ge-
bruiken gegevens en/of functionaliteit van de systemen. Een goede planning van
een informatie-infrastructuur zou juist moeten leiden tot een evenwichtige
ontwikkeling van elk van de vijf aspecten (gegevens, configuraties, communi-
catie, organisatie en informatiesystemen) en moeten worden geinitieerd vanuit
het strategisch beleid. Het opsporen van met elkaar samenhangende architectuur-
componenten is de kernactiviteit.

Top-down benadering
Bij Zachman is sprake van een top-down benadering. Via afbakening van het
gebied waarbinnen de architectuur wordt ontwikkeld, en via een bedrijfsmodel
wordt de verdere realisatie aangepakt. In dit raamwerk herkennen we opnieuw de
vergelijking met een bouwproces (afbeelding 3.6):

Gegevens Process en Netwerk

Atbakening Overzicht belang- Overzicht belang- Overzicht
rijke entiteiten rijke processen geografische lokaties

Bedrijfsmodel Relatie/entiteiten- Functie/stroom- Relaties tussen
diagram diagram lokaties

Informatiesystemen Gegevensmodel Gegevens/stroom- Data-communicatie-
diagram model

Technologie Gegevensstructuur Proces/structuur Systeemarchitectuur
diagram

Detailbeschrijving Database-definitie Software Netwerk -architectuur

Werkelijk systeem Gegevens Computer-functies Data-communicatie

Albeelding 3.6 Ontwikkeling architectuur
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Jagers (1990) onderkent het gevaar van een te sterke top-down ontwikkeling van
een infrastructuur. Hij pleit voor een driedeling in ontwikkeling:

besturingsconcept (strategisch niveau): doelen, uitgangspunten, randvoor-
waarden, middelen, enz. worden door het topmanagement in het infor-
matiebeleid vastgelegd;

ordeningsconcept (tactisch niveau): aan de operationele activiteiten moet
richting worden gegeven door prioriteitenstellingen, planningsprocessen,
functionele eisen en prestatie-eisen; diverse belangen moeten met elkaar
worden verzoend;

instrumenteel concept (operationeel niveau): de inrichting, het beheer en
de ondersteuning van informatiesystemen worden geeffectueerd;

Ondanks zijn waarschuwing benadrukt hij door het gebruik van de begrippen
strategisch, tactisch en operationeel juist weer het top-down karakter van deze
ontwikkeling.

Bottom-up benadering
Bij Earl vinden we een betere nuancering in de ontwikkeling van de infrastruc-
tuur. Hij beschrijft een methode waarmee de ontwikkeling van een infrastructuur
bestuurd kan worden (afbeelding 3.7):

Stap 2 3 4

Activiteit In kaart brengen Sturing Up-to-date Vorm geven
maken

Karakter Van-beneden- Van-boven-naar- Van-binnen- Uitdistilleren
naar-boven beneden naar-buiten

Uitvoer Inventaris Uitgangspunten Beschikbaar- Principes
heden

Afbeelding 3.7 Technologie-raarnwerk

Het in kaart brengen oftewel inventariseren van de actuele situatie en capaciteit
moet leiden tot een schetsmatig overzicht van aile aanwezige elementen van de
bestaande structuur, een opsomming van de sterke en zwakke punten en een lijst
van kernvragen of problemen. Sturing betekent het vaststellen van die doelen,
beleidslijnen, waarden en mandateringen, die binnen de organisatie bestaan, die
dankzij de IT-infrastructuur gemakkelijker gereaIiseerd kunnen worden. Hier
moeten de uitgangspunten worden geformuleerd waaraan de verdere ontwikke-
ling van de IT-structuur moet voldoen. Het up-to-date-maken is een continu
proces van laten zien wat er beschikbaar moet zijn binnen de organisatie en hoe
dit beschikbaar moet worden gesteld. Wat de stappen een, twee en drie hebben
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opgeleverd wordt samengevoegd in een zogenaamd technologisch raamwerk
waarin een aantal principes zijn opgenomen die richtinggevend zullen zijn. Deze
principes worden vertaald in parameters, schema's, normen en plannen. Hiermee
kan de matrix voor de structuur van de IT-strategie worden ingevuld.
In de eerste stap is duidelijk sprake van een bottom-up ontwikkeling. Earl laat
zien dat de ontwikkeling van de infrastructuur niet per definitie een eenrich-
tingsverkeer is van strategische naar tactisch naar operationeel, maar dat juist
vanuit het operationeel niveau binnen de organisatie belangrijke informatie komt
voor verdere ontwikkeling.

Kritische Massa Theorie
De realisatie van de technische infrastructuur vergt aanzieolijke investeringen.
Het aaoleggen van een data-communicatie netwerk is een kostbare zaak, terwijl
de opbrengsten van het gebruik van het netwerk pas na verloop van tijd zichtbaar
worden. Het gemeenschappelijk gebruik dat bestuur en management voor ogen
hebben, moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd.
In dit verband kan een les worden geleerd uit de communicatiewetenschap; om
precies te zijn het gebruik van interactieve media. Markus heeft op basis van
theorieen over collectieve actie en de kritische-massa-benadering getracht een
theorie - de Kritische Massa Theorie - te ontwikkelen waarmee zij probeert te
verklaren hoe het gebruik van een computerondersteund communicatiesysteem
binnen een gemeenschap zich ontwikkelt (Markus, 1990).

Het kritische-massa-model is een drempelmodel, dat wil zeggen dat er op een
zeker moment genoeg gebruikers zullen zijn (de kritische massa), zodat de ver-
wachte voordelen van gebruik de kosten zullen overstijgen. Dit zal vervolgens
leiden tot een snelle toename van het aantal gebruikers totdat het gebruik univer-
seel is (Steinfield, 1991). Het valt op dat Steinfield spreekt over de verwachte
voordelen. Hiermee bedoelt hij dat de voordelen niet altijd in geld kunnen wor-
den uitgedrukt. Met name voorzieningen zoals 'electronic mail' kunnen de com-
municatie binnen de organisatie verbeteren zonder dat dit leidt tot direct aantoon-
bare financiele voordelen.
Het is dus van belang dat er vrij snel een kritische massa van gebruikers tot
stand komt. Volgens Markus spelen de volgende factoren daarbij een belangrijke
rol:

infrastructuur: de benodigde hulpmiddelen (netwerk, randapparatuur,
software, gegevensbestanden, enz.) moeten niet alleen aanwezig zijn,
maar bovendien ook goed toegankelijk voor de potentiele gebruikers; er
moet een bepaalde basis-structuur aanwezig zijn die als zodanig ook
bekend is;

vaardighedeo: het gebruik van nieuwe media (bv. computerondersteunen-
de communicatiesystemen) vereist bepaalde vaardigheden zoals kennis van
en ervaring met computers, specifieke communicatie-software, enz.; af-
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hankelijk van de mate waarin mensen over deze vaardigheden beschikken
of de mogelijkheid krijgen deze te ontwikkelen, komt een kritische massa
eerder tot stand;

communicatiediscipline: gebruikers zullen positief moeten gaan reageren
op initiatieven van anderen om een bepaaIde vorm van communicatie te
gaan gebruiken; dit geldt niet alleen voor het gebruik van bijvoorbeeld
'electronic mail', maar ook voor het ter beschikking stellen van geauto-
matiseerde gegevensbestanden;

heterogeniteit van bronnen en belangen: de ontwikkeling van een infra-
structuur hangt samen met het gevoel van gemeenschappelijkheid binnen
de organisatie; daarnaast zijn de begrippen openheid en toegankelijkheid
van toepassing; niet iedereen binnen de organisatie zaI over deze begrip-
pen op dezelfde wijze oordelen.

De 'kritische-massa-theorie' is een benadering waarmee het ontwikkelingsproces
van een infrastructuur in beeld kan worden gebracht. De twee laatste factoren,
communicatiediscipline en heterogeniteit van bronnen en belangen, tonen aan dat
de benadering echter niet de conceptuele middelen biedt om de verschillende
gebruiksdoelen in bepaaIde situaties te begrijpen. Per technologie en per or-
ganisatie kan namelijk de kritische massa sterk verschillen. Een aspect aIs
cultuur blijft grotendeels buiten beschouwing. De ontwikkelingscontext is van
belang.

3.3.3 Ontwikkelingscontext

Gebruikersparticipatie
Vooral voor organisaties die worstelen met het vraagstuk van de samenhang tus-
sen de onderscheiden organisatie-onderdelen, kan de infrastructurele benadering
van strategisch belang kan zijn. In dit verband is het volgende van belang (Van
Iersel, 1990): "Het wordt van straiegiscb belang voor organisaties om zich op de
argumenten voor hun samenhang te herbezinnen. Het gevaar bestaat dat te lang
wordt vastgehouden aan structuren, die al lang niet meer dienstbaar zijn aan de
feitelijke behoefte aan organisatorische samenhang. Het is echter zeker zo erg als
men geen oog zou hebben voor de nieuwe vormen van samenhang die nodig zijn
om van de vruchten van de irformatietechnologie te kunnen profiteren". Verder
wordt in de vele bovengenoemde publicaties het begrip organisatie vrij aIgemeen
gebruikt en wordt niet aangegeven voor welk type organisaties het concept van
de informatie-infrastructuur toepasbaar is. Jagers volstaat met: "In navolging van
Minizberg karakteriseren wij een organisatie als een systeem van besluitvor-
mingsprocessen ".
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Jagers wijst verder op de verschillende belangentegenstellingen die op ieder
niveau aanwezig zijn en waarmee het proces van ontwikkeling van een infra-
structuur rekening moet houden. Een centrale rol spelen volgens hem de (poten-
'tiele) gebruikers van de infrastructuur. De informatietechnologie biedt de
gebruikers mogelijkheden om direct gebruik te gaan maken van de infrastruc-
turele voorzieningen zonder veel bemoeienis van de automatiseerders. Jagers
zegt hierover: "Het dilemma gebruikersparticipatie versus auiomatiseerdersparti-
cipatie is niet te regelen door een van beide te beschermen of meer dan wei
minder aandacht te geven, maar dient te worden gerealiseerd door de gelijk-
waardigheid van de spelers en het belang van ieders inbreng zeker te stellen".
Het antwoord op de vraag hoe dit kan gebeuren is volgens Jagers cultuurinter-
ventie en verandering van managementstijl.

Omgevingsorientatie
Een organisatie die op succesvolle
wijze een infrastructuur weet te ere-
eren, zal volgens Van Iersel (1990)
een verstevigde positie in haar om-
geving weten te bereiken. Hij geeft
een overzicht van de externe partijen
die bij de infrastructuurvorming zijn
betrokken (afbeelding 3.8).
De afnemers oftewel klanten hebben
een relatie met de organisatie via de
specifieke structuren. De innovatie
die hier door middel van goede Albeelding 3.8 Partijen ontwikkeling infrastructuur

infrastructurele voorzieningen kan
worden gerealiseerd komt direct ten goede aan de klant. Hierover zegt Van
Iersel: "Het bedrijf dat zijn informaiie-infrastructuur op orde heeft kan daardoor
beter de weg vrij maken voor de creativiteit van zijn medewerkers en zo zijn con-
currentiekracht versterken ".
Bij de overige externe partijen valt de branche op. Volgens Van Iersel houdt de
infrastructuur niet op bij de organisatie, maar kan deze zijn uitstraling hebben
binnen de branche waarin de organisatie opereert. Een infrastructurele benade-
ring die binnen een branche door meerdere organisaties wordt toegepast, maakt
volgens Van Iersel de weg vrij om te komen tot branche-afspraken voor betere
onderlinge communicatie, schaalvoordelen en een sterkere positie tegenover de
IT-industrie. Hier zien we een direct verband met paragraaf 2.4 waarin het
belang van de informatie-concepten aan de orde komt. We moeten in dit verband
dan ook constateren dat bij de ontwikkeling van de infrastructuur de invloed van
dergelijke concepten vanuit de directe omgeving bijzonder groot kan zijn.
Enerzijds kan hiervan positief gebruik worden gemaakt, maar bestaat anderzijds
het gevaar dat te gemakkelijk concepten worden overgenomen die uiteindelijk
niet toepasbaar zijn binnen de eigen organisatie.

toeleveranclers afnemers
bedrijf
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Het 'social influence model'
De verwachtingen ten aanzien van informatie-uitwisseling vaneren tussen
individuen. Informatie-uitwisseling is subjectief van aard en niet voor iedereen
even relevant (Fulk, 1990). De keuze voor het gebruik van een medium wordt
beinvloed door sociale invloeden en is slechts rationeel volgens bepaalde subjec-
tieve criteria. Dit sluit niet uit dat individuen infrastructurele voorzieningen zo
efficient mogelijk proberen te gebruiken en het gebruik op de vereisten van de
taak afstemmen ZOalSde in hoofdstuk 1 besproken contingency-theorie veronder-
stelt. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Volgens het model kan de keuze om een
inefficiente voorziening te gebruiken voor het uitvoeren van bepaalde taken op
zich rationeel zijn. Dit heeft te maken met de acceptatie binnen de organisatie
van dergelijke beslissingen. Hierbij spelen andere factoren een rol dan efficiency-
overwegingen. In paragraaf 2.3 is immers al naar voren gebracht dat informatie
vele vormen en bronnen kent. De verwachtingen ten aanzien van het gebruik van
hulpmiddelen om deze informatie uit te wisselen zullen ook sterk kunnen ver-
schillen (Fulk, 1990).

Het 'social influence model' en de 'Kritische-Massa-benadering' representeren
twee conceptuele vernieuwingen in het onderzoek naar de ontwikkeling en het
gebruik van nieuwe informatie-technologieen binnen organisaties. (Steinfield,
1991). Zij vestigen terecht onze aandacht op de BIOC-aspecten, die naast de
infrastructurele voorzieningen zelf, acceptatie, gebruik en gevolgen beinvloeden.

3.3.4 Informatiemanagement

Belangrijke beslissingen
Infrastructuurbeslissingen zijn volgens Oosterhaven in zowel technische, sociale
als economische zin verstrekkend (Oosterhaven, 1990):

technisch, omdat de vele aansluitingen met de omgeving aangepast
moeten worden als de infrastructuur wijzigt;

soclaal/organisatorisch, omdat er vele gebruikers zijn die gewend raken
aan de aanwezigheid en het gebruik van de voorzieningen, en aanpassin-
gen daarom vaak organisatorische consequenties hebben;

economisch, omdat er dikwijls grote investeringen mee zijn gemoeid die
pas op langere termijn kunnen worden terugverdiend. Daar komt nog bij
dat directe baten van investeringen meestal moeilijk zijn aan te tonen.

Earl geeft een viertal redenen voor het belang van een IT-infrastructuur:
1. Naarmate de technologie een belangrijker plaats gaat innemen in zakelijke
activiteiten en de infrastructuur van de bedrijfstak, neemt ook de noodzaak voor
de integratie van systemen en technologie toe.
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2. Omdat de technologische vooruitgang zo snel gaat, organisatorische structuren
zich ontwikkelen en de behoeften van de bedrijven veranderen, is het voor de
ISIIT-functie zaak de nodige mate van orde te scheppen in informatieverwerking.

3. Als eenmaal de IS-strategie is geformuleerd, zijn beleidsinstrumenten vereist
om de effectieve en efficiente beschikbaarheidstelling ervan te garanderen.

4. Daar de relaties enerzijds tussen de bedrijfsstrategie en de mogelijkheden
daarvan en anderzijds de IT-strategie en de mogelijkheden daarvan nauwer
worden, is een technologisch model van de organisatie vereist.

Om deze redenen zijn dergelijke beslissingen volgens Oosterhaven dan ook de
verantwoordelijkheid van het topmanagement. Hij gebruikt in dit verband de
term het '" generaal management'. Beslissingen worden genomen om bepaalde
doelstellingen te behalen. Het gaat dus om de vraag wat de infrastructurele
benadering het bestuur en management nu eigenlijk te bieden heeft. Waar liggen
de voordelen? Wordt de positie van de organisatie in haar omgeving verstevigd?
Zijn er kostenbesparingen te realiseren of ook een meeropbrengst? Is het
mogelijk om een stuk vernieuwing in de organisatie te realiseren? De term
'generaal management' is echter wel zeer algemeen.

Zachman zegt over de architectuur het volgende: "There is not an information
architecture, but a set of them!" Hij geeft hiermee aan dat iedere betrokkene
binnen de organisatie op zijn of haar eigen wijze naar de architectuur zal kijken:
"Architecture is relative. What you think architecture is depends on what you are
doing. " Hij geeft daarmee aan dat het topmanagement, het IS-management, enz.
moeilijkheden kunnen hebben met het communiceren over een onderwerp als
architectuur omdat verschillende doelen en belangen in het geding zijn.

Aandacht voor besluitvorming
Earl beschrijft het eerder beschreven stappen-model waarmee een infrastructuur
kan worden ontwikkeld. Uit de door hem ontwikkelde matrix voor een structuur
voor de IT-strategie geeft hij aan dat deze strategie is opgebouwd uit parameters,
schema's, beleidslijnen en plannen oftewel verschillende niveaus waarop de
strategie wordt ingevuld en verantwoordelijkheden worden toebedeeld. Hij
beschrijft daarmee een oplossing voor het communicatieprobleem zoals Zachman
dat ziet. Earl onderkent het gevaar dat "het formuleren van de IT-strategie een
instrumentele handeling wordt". Hij zegt over zijn methode dat "de vier-stappen-
methode een logische en evenwichtige benadering biedt, maar naast idealisme
ook pragmatisme vraagt". Gebruikers, hun managers en deskundigen dienen
allen betrokken te worden bij de ontwikkeling en de besluitvorming daarover. Er
moet gewaakt worden voor een te technische en theoretische benadering en in
praktische zin een te vaag, oppervlakkig en slap concept. Het is de verdienste
van Earl dat hij de ontwikkeling van de IT-infrastructuur plaatst in een kader
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waarin ook aandacht is voor de ontwikkeling van informatiesystemen (IS-
strategie), maar in het bijzonder ook het management van de informatievoor-
ziening (IM-strategie).

CoOrdinatie van overheidsinformatievoorziening
Ben gemeentelijke organisatie is niet uniek. In Nederland zijn er vele honderden
gemeenten die bovendien nog eens een zeer groot aantal gelijksoortige taken uit-
voeren. Ook ten aanzien van de informatievoorziening mogen we ervan uitgaan
dat er vele overeenkomsten bestaan tussen gemeenten. Het behoeft daarom ver-
der geen betoog dat op dit terrein door de rijksoverheid, de VNG, IT-Ieveran-
ciers, enz. veel energie is gestoken in het zoeken naar deze overeenkomsten.
De activiteiten van de overheid bestaan voor een groot deel uit het verwerken
van informatie. Ook de betrekkingen tussen overheidsorganen worden voorname-
lijk onderhouden door het uitwisselen van informatie. Dat geldt eveneens voor de
relaties met de particuliere sector. De toepassing van de informatietechnologie
zou om al deze redenen kunnen helpen het openbaar bestuur en de uitvoering van
de overheidstaken te verbeteren.
Brussaard onderscheidt in het basismodel van de openbare informatievoorziening
drie soorten informatiesystemen nl. objectsystemen, sectorsystemen en beheers-
systemen. (1989) De kern van de objectsystemen wordt gevormd door de open-
bare registers die meestal reeds in de vorige eeuw werden ingericht ten behoeve
van een ordelijk rechtsverkeer. De belangrijkste objectsystemen zijn de bevol-
kingsinformatiesystemen, de vastgoedinformatiesystemen, de voer- en vaartui-
gensystemen en de systemen voor maatschappeiijke objecten en, vanuit een
bepaalde gezichtshoek,de openbare documentaire informatievoorziening. Behalve
door een eigen wettelijke basis worden objectsystemen gekenmerkt door het feit
dat zij zowel de particuliere als de openbare sector dienen en zijn ingericht met
het doel te voldoen aan externe informatiebehoeften.
De sectorsystemen zijn specifiek voor een bepaald gebied van zorg bijvoorbeeld
onderwijs, gezondheidszorg, belastingen en het sociale zekerheidsstelsel. Het
belangrijkste kenmerk van dit soort systemen is dat overeenkomstige maar auto-
nome organisaties in een bepaalde sector weliswaar in bepaalde opzichten
gedeeltelijk verschillende informatiebehoeften kunnen hebben maar dat die ver-
schillen in het niet zinken bij de overeenkomsten en de noodzakelijke samen-
hangen. Voorbeelden zijn de politiesector, het bibliotheekwezen en gemeentelijke
diensten en bedrijven.
Tenslotte zijn er de beheerssystemen die het interne management van overheids-
organen ondersteunen zoals personele, financiele en interne documentaire
informatiesystemen. Deze systemen komen overal voor en verschillen nauwelijks
per sector. (Brussaard, 1989)
De gemeentelijke infrastructuur kan in belangrijke mate beinvloed worden door
ontwikkelingen binnen de overheid. De infrastructurele benadering vereist niet
alleen inzicht in de gewenste samenhang binnen de eigen organisatie maar ook de
samenhang zoals die binnen de overheid wordt nagestreefd.
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3.4 Referentiele benadering

Davis (1982) onderscheidt vier strategieen voor de ontwikkeling van inforrnatie-
voorziening in organisaties. Bemelmans (1986) heeft deze vrij vertaald als:

de oberstrategie: de informatiebehoefte van de gebruikers staat centraal;
de referentiestrategie: een reeds bestaand informatiesysteem wordt als
uitgangspunt genomen;
de ontwikkelstrategie: informatiebehoefte wordt afgeleid uit analyse van
de organisatie;
de evolutionaire strategie: voorlopige systemen worden ontwikkeld om
via het gebruik definitieve eisen en wensen te achterhalen.

De keuze van een bepaalde strategie hangt af van de mate van onzekerheid waar-
in de organisatie verkeert (Davis, 1982). Bij grote onzekerheid heeft de evolutio-
naire strategie de voorkeur. Naarmate de onzekerheid afneemt is dat de ontwik-
kelstrategie, de referentiestrategie en bij zeer lage onzekerheid de oberstrategie.
De keuze voor een bepaalde strategie zegt iets over de wijze waarop aan infor-
matieplanning wordt gedaan en welke methode wordt gehanteerd.

3.4.1 Begrippen

Referentiemodellen
Ontwikeling van de informatievoorziening volgens de referentiestrategie maakt
gebruik van zogenaamde referentiemodellen. Door een vergelijking van de
huidige situatie in een organisatie met een referentiesituatie kan een beeld
ontstaan van de gewenste situatie. Het informatieplan is in deze optiek een plan
waarin wordt aangegeven hoe deze situatie kan worden bereikt. Het referentie-
informatiemodel speelt in het informatieplan een grote ro!. De toegevoegde
waarde van het model bestaat niet zozeer in een opdeling in informatiesystemen,
gegevensverzamelingen, enz., maar in een zo juist en volledig mogelijk beeld
van de gewenste situatie. Het model is te beschouwen als een diagnosernodel,
waarmee de huidige situatie in een organisatie kan worden geanalyseerd (Boer,
1986).
In een referentiemodel legt men ervaring en deskundigheid ten aanzien van een
bepaald aspect van de informatievoorziening vast en/of een aspect van de or-
ganisatie dat van invloed is op de informatievoorziening. Een referentiemodel
dient generieke waarde te hebben en toepasbaar te zijn in een aantal situaties.
Aan een referentiemodel kan een typologie of c1assificatie ten grondslag liggen
zoals (Greveling, 1990):

produktiebedrijven die eindprodukten op voorraad of op order produceren;
een algemeen ziekenhuis;
een onderhoudssysteem in het algemeen;
een gemeentelijke organisatie.
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Er dient echter een onderscheid te worden gemaakt in referentiemodellen die
aspecten van de informatievoorziening van organisaties beschrijven en referen-
tiemodellen die aspecten van de organisatie beschrijven die niet direct betrekking
hebben op de informatievoorziening, maar daar weI op van invloed zijn.
Referentie-informatiemodellen behoren tot de eerste categorie. Tot de tweede
categorie behoort een groot aantal modellen die het management kan hanteren bij
het analyseren, diagnostiseren en ontwerpen van bepaalde aspecten van de orga-
nisatie die niet direct tot de informatievoorziening behoren. Voorbeelden van
dergelijke modellen zijn bekende modellen als het 'MOS-SWOT-model', de
'value-chain' van Porter, de 'strategic grid' en de 'business portfolio matrix'.
In paragraaf 2.4 worden informatie-concepten besproken die naar onze mening
van invloed zijn op de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen
gemeenten. Als het gaat om de rol die deze concepten spelen in de besturing van
deze ontwikkeling, spreken hanteren wij liever de term referentiemodellen.

Infonnatiesystemen en omgeving
Ben informatiesysteem van een organisatie omvat in de breedste betekenis van
het woord het geheel van activiteiten, faciliteiten en procedures waarmee een
organisatie haar informatiebehoeften tracht te vervullen (Blumenthal, 1974).
Greveling wijst erop dat informatiesystemen niet kunnen worden ontwikkeld,
maar feitelijk al in de organisatie aanwezig zijn (Greveling, 1990). Met behulp
van informatietechnologie is de organisatie in principe in staat om specifieke
informatiesystemen te verbeteren. In de referentiestrategie wordt het informatie-
systeem niet in enge betekenis gebruikt. Een organisatie moet oog hebben voor
de informatiesystemen in de ruime betekenis zoals door ons in hoofdstuk 1 aan-
gegeven (besturing, bedrijfsprocessen en dienstverlening).

De bovenstaande definitie spreekt echter nog steeds van een informatiesysteem
dat binnen een organisatie wordt gebruikt. Binnen de referentiestrategie is het
juist van belang te onderkennen dat informatiesystemen in toenemende mate door
meerdere organisaties worden gebruikt. Een informatiesysteem kan de inforrna-
tiebehoefte van meerdere organisaties vervullen. Zij kunnen door meerdere or-
ganisaties worden ontwikkeld en gebruikt. Wierda definieert dergelijke systemen
als voIgt: "Interorganisationele informatiesystemen zijn informatiesystemen die
gemeenschappelijk worden ontwikkeld, beheerd enloJ gebruiki door twee oj meer
onafhankelijk organisaties." (Wierda, 1991). Referentiemodellen kunnen in het
onderhandelingsproces tussen twee of meerdere organisaties een belangrijke rol
spelen.

In paragraaf 2.4.2 worden Gemeentelijke Functionele Ontwerpen besproken.
Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt de structurering van de
informatie-uitwisseling tussen gemeenten en derden als een belangrijke doelstel-
ling van de GFO's gezien. Deze structurering kan een belangrijke impuls zijn
voor de ontwikkeling van interorganisationele systemen tussen gemeenten en
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exteme organisaties. De GFO's zijn belangrijke voorbeelden van referentie-
modellen.
Het ontwikkelen van een interorganisationeel systeem, en het daarbij toepassen
van referentiemodellen, vereist een andere benadering van het ontwikkelen van
een informatiesysteem binnen een organisatie. Deze benadering geldt voor
organisaties die uit puur commerciele overwegingen besluiten tot gezamenlijke
ontwikkeling van een informatiesysteem.
Wierda onderscheidt verschillende benaderingen ten behoeve van de ontwikkeling
van interorganisationele systemen waarvan in de gemeentelijke situatie de
'concurrentie-voordeel benadering' minder van toepassing is.
De 'administratieve benadering' van interorganisationele systemen richt zich op
de exteme administratieve integratie die kan worden gerealiseerd met de ontwik-
keling van dergelijke informatiesystemen. Exteme administratieve integratie is
het proces van het stroomlijnen en verbeteren van individuele administratieve
informatiestromen tussen organisaties. Huber benadrukt hier het toenemende
belang van exteme informatiebronnen in een omgeving die turbulenter en
complexer wordt en waarin meer informatie nodig is (Huber, 1984). am te over-
leven moet een organisatie de extern beschikbare informatie integreren in interne
besluitvormingsprocessen. Juist op dit terrein zijn in de gemeentelijke wereld
ontwikkelingen waar te nemen zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven.
Als gemeentelijke organisaties besluiten om op enig moment samen met andere
organisaties een informatiesysteem te gaan ontwikkelen en gebruiken is het van
belang om een gemeenschappelijk doel te onderkennen. Coordinatie van activi-
teiten kan een belangrijk doel te zijn. am rekening te houden met elkaars acti-
viteiten is informatie-uitwisseling noodzakelijk. Wierda noemt dit de 'socio-
logische benadering'. Deze benadering is van belang omdat de nadruk wordt ge-
legd op een gemeenschappelijk doel. Referentiemodellen kunnen een middel zijn
om te communiceren en inzicht te verschaffen in aspecten van elkaars infor-
matievoorziening.

Wierda conc1udeert echter dat het begrip interorganisationeel informatiesysteem
vanuit de ontwikkelingskant nog nauwelijks vorm heeft gekregen. Het gaat hier
om de vraag hoe een dergelijk systeem ontwikkeld kan worden. Voorbeelden van
de ontwikkeling van dergelijke systemen zijn vooral te vinden in de particuliere
sector terwijl juist in de overheidssector de behoefte aan dergelijke systemen
toeneemt (zie paragraaf 2.1 en 2.4). Het vraagstuk van het behoud van zelfstan-
digheid van betrokken overheidsorganisaties vraagt veel aandacht.

3.4.2 Ontwikkeling en besluitvorming
Greveling (1990) heeft in het bijzonder gekeken naar het gebruik van referen-
tiemodellen tijdens de ontwikkeling van de informatievoorziening en dan in het
bijzonder tijdens de planningsfase. Hij conc1udeert dat informatieplanning geen
eenduidig begrip is en gebruikt liever de term informatieplanstudie om aan te
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geven dat het gaat om een studie die moet leiden tot een informatiestrategie en/of
een informatieplan voor een specifieke organisatie. Deze term is een neutrale
aanduiding omdat in het midden wordt gelaten:

op welk niveau c.q. vanuit welke optiek de studie uitgevoerd wordt;
welk type vraagstuk centraal staat;
op welke onderwerpen zich de informatieplanstudie zal richten;
welke methodiek zal worden gehanteerd;
of men projectmatig te werk gaat of op andere wijze de inforrnatieplan-
studie uitvoert.

Een informatieplanstudie is een besluitvormingsproces. Er moeten voortdurend
beslissingen worden genomen over de te volgen strategie, uit te voeren acties,
prioriteiten, in te zetten middelen, eoz. Referentiemodellen kunnen een be-
langrijke bijdrage leveren bij dit beluitvormingsproces (Greveling, 1990). Deze
bijdrage kan in drie categorieen worden onderscheiden:

diagnostiseren: de referentiemodellen leveren een inhoudelijke
ondersteuning bij de analyse van het vraagstuk dat aan de orde is;

ontwerpen: de referentiemodellen geven mogelijke ontwerpen of oplos-
singsrichtingen aan;

maken van keuzes: de referentiemodellen bieden ondersteuning bij de
keuzes die gemaakt moeten worden uit de alternatieve ontwerpen;

Er zijn dus verschillende fasen te onderkennen. Greveling vat deze fasen samen
onder de term 'informatieplanstudie'. Referentiemodellen kunnen in iedere fase
een rol spelen. Dit is echter weI afhankelijk van de keuze voor een ontwikkeling
van de informatievoorziening conform de referentiestrategie. Greveling onder-
scheidt een drietal fasen van de informatieplanstudie, namelijk de verkenning, de
formulering van de informatiestrategie en de informatieplanning (afbeelding 3.9
op de volgende pagina).

Tijdens de verkenning dienen beslissingen te worden genomen over:
1. de inhoud, gericht op de resultaten die men de informatieplanstudie wenst te
bereiken. Welk deel van de informatievoorziening is het onderwerp van de stu-
die? Het gaat hier om vragen als om: welk toepassingsgebied gaat het, welke
zijn de aandachtpunten en welk deeIsysteem (onderdeei) van de organisatie? Het
gebied waarbinnen de resultaten moeten worden bereikt moet nauwkeurig wor-
den afgebakend. Dit heeft consequenties voor de te gebruiken methode.

2. de metbodiek, die gevolgd gaat worden tijdens de studie. Twee keuzen
moeten hier worden gemaakt. Op de eerste plaats de keuze van de te volgen
strategie en vervolgens de te gebruiken methoden, technieken en hulpmiddelen.
Greveling brengt hier het begrip onzekerheid naar voren als criterium voor de te
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VERKENNING
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Informatie
Strategie
Formulering

Albeelding 3.9 Informarieplansrudie

I
I

IP
Informatie

Planning

I I
Overige
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OIV
Ontwikkeling
van delen
van de infor-
matievoorz.

kiezen strategie. In deze fase wordt een keuze gemaakt voor het weI of niet vol-
gen van de referentiestrategie.
Ben tweetal zaken is echter van belang. Zijn referentiemodellen beschikbaar en
hoe moeten ze worden toegepast? De vraag naar beschikbaarheid kan pas worden
beantwoord wanneer bekend is welke organisatie die referentiemodellen in infor-
matieplanningstrajecten wil toepassen. De toepasbaarheid is afhankelijk van:

wat de reikwijdte van het model is (hoe generiek?);
welke aspecten van de informatievoorziening worden beschreven;
welke onderdelen van de ontwikkeling van de informatievoorziening
worden ondersteund;
de wijze waarop het model is vastgelegd (modellering).

3. de pragmatiek, gericht op de formulering van afspraken tussen de betrok-
kenen. In de praktijk blijkt dat naast de keuze omtrent een te volgen methodiek
ook praktische afspraken moeten worden gemaakt. De selectie van de werkwijze
is een belangrijke afspraak. Wordt er routinematig, projectmatig of improvise-
rend gewerkt (Wijnen, 1987). De wijze van werken hangt af van de eerder
genoemde strategie-keuze. Een andere afspraak is die over de betrokkenheid van
adviseurs. Is een expert nodig, een begeleider, een opleider, een participant?

Inhoud en methode hangen nauw met elkaar samen. Een goede verkenning moet
niet aileen leiden tot het maken van goede keuzes, maar ook tot een samenhan-
gend vervolgtraject.
De formulering van de informatiestrategie is een besluitvormingsproces waarin
het bestuur en management een hoofdrol vervult. Wat zijn de belangrijkste
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doelstellingen en welke middelen worden ingezet? De ontwikkeling van de infor-
matievoorziening in relatie tot de strategische positie van de organisatie staat
daarbij centraal. Deze ontwikkeling is sterk van invloed op de overwegingen die
organisaties hanteren bij het gebruik van informatietechnologie. Daarbij spelen
het behalen van concurrentievoordeel en integratie van de bedrijfsvoering een
toenemende ro1. Ben visie van bestuur en management omtrent de plaats van de
organisatie in haar omgeving is vereist.
Informatieplanning is het besluitvormingsproces waarmee het management con-
crete actieplannen opstelt voor verdere ontwikkeling van de informatievoor-
ziening in een organisatie. Het te formuleren plan is afhankelijk van de gekozen
missies van het top-management ten aanzien van de ontwikkeling van de infor-
matievoorziening.

3.4.3 Ontwikkelingscontext
Greveling benadrukt de rol van situationele factoren die een rol spelen bij de
beslissing over de keuze voor de aanpak van een informatieplanstudie. Cultuur
en organisatiestructuur zijn twee door hem genoemde situationele factoren.
Cultuur is volgens Greveling een situationele factor, die een grote rol speelt
tijdens de verkenningsfase van de informatieplanstudie. De invloed van de be-
drijfscultuur op de informatieplanstudie wordt aan de hand van het Van Peursen-
cultuurmodel duidelijk gemaakt. Dit model is eerder in deze studie al aan de
orde geweest in hoofdstuk 2. Aan de hand van dit model toont Greveling aan dat
de bedrijfscultuur een negatieve invloed kan hebben op het succes van een te
volgen informatiestrategie. De mate van betrokkenheid van het management bij
de ontwikkeling van de informatievoorziening is bepalend voor de acceptatie van
het gebruik van referentiemodellen ter ondersteuning van besluitvormingsproces-
sen. Is het management niet of nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling van de
informatievoorziening, dan spelen referentiemodellen in het besturingsproces
nauwelijks een rol.
Bij de referentiestrategie speelt de relatie met de omgeving een grote ro1.
Juist uit de omgeving komen de modellen die de organisatie kan gebruiken.
Voorbeelden zijn het Ziekenhuis InformatieModel, modellen voor landbouw-
bedrijven en de Gemeentelijke Punctionele Ontwerpen (GPO's).

3.4.4 Informatiemanagement
Het gebruik van referentiemodellen ter ondersteuning van de besluitvorming over
vraagstukken binnen de informatievoorziening komt in de referentiestrategie aan
de orde. De impliciete keuze voor de referentiestrategie is afhankelijk van de
mate van onzekerheid waarin de organisatie verkeert (Bemelmans, 1986). Het is
een taak van het management om de mate van onzekerheid te bepalen en daarop
actie te ondernemen.
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Naar onze mening wordt de ontwikke-
ling van de informatievoorziening binnen
gemeentelijke organisatie nog teveel
bestuurd vanuit de oberstrategie (afbeel-
ding 3.10). Gebruikers wordt gevraagd
wat hun informatiebehoeften zijn waar-
voor vervolgens vanuit het IS-manage-
ment oplossingen worden aangedragen.
De rol van gemeentebestuur en top-
management is in de oberstrategie min-
der van belang. Dit beeld komt overeen
met het beeld van de ontwikkeling van
de informatievoorziening zoals wij dat in
hoofdstuk 1 hebben geschetst.

onzekerheid
ober- laag
strategie

referentie-
strategie

ontwikkel-
strategie

evolutionaire V
strategie onzekerheid

hoog

Afbeelding 3.10 Strategieen ontwikkeling infor-
Volgens Hall hangt de mate van onze- matievoorziening

kerheid af van twee factoren: toename
van de complexiteit en toename van de dynamiek (Hall, 1987). Naarmate de
organisatie complexer wordt en de omgeving dynamischer zal de onzekerheid
toenemen (afbeelding 3.11).

Galbraith legt de nadruk op de
toename van informatie, die in een
dergelijke situatie nodig is voor be-
sluitvorming (Galbraith, 1976). Uit-
eindelijk kan dit volgens hem zelfs
leiden tot aanpassingen in de organi-
satie en/of de verdere ontwikkeling
van informatiesystemen.
Informatiemanagement impliceert de
keuze van de strategie die de organi-
satie gaat volgen bij de besturing
van de verdere ontwikkeling van de
informatievoorziening. Gemeentebe-

stuur en top-management hebben hierin een belangrijke rol en zijn vanuit hun
eigen situatie met betrekking tot hun eigen informatiebehoefte toch in staat om
deze keuze te maken.

laag nlveau van
onzekerheld

====- toename onzekemeid

Afbeelding 3.11 Onzekerheid, complexiteit en dynamiek
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3.5 Situationele benaderiog

In paragraaf 3.1 is aan de hand van de opvattingen van Earl gesproken over de
rol van het management bij het zoeken van een evenwicht tussen het aanbod van
IT-toepassingen en de vraag naar dergelijke toepassingen door de organisatie
(Earl, 1991). Het bereiken van een dergelijke evenwichtssituatie zal sterk
afhankeIijk zijn van kennis van en inzicht in specifieke kenmerken van de
organisatie en haar informatievoorziening.
Met de situationele benadering willen wij de aandacht vestigen op de diversiteit
in processen en produkten binnen de organisatie. Deze diversiteit kan betekenen
dat binnen de organisatie vele specifieke toepassingen van informatietechnologie
aanwezig zijn en/of gewenst zijn. Besturing van de ontwikkeling van de infor-
matievoorziening zal oog moeten hebben voor de specifieke kenmerken van de
organisatie en de daarbijbehorende specifieke toepassingen.

3.5.1 Vraag/aanbodmethode VNG
Op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een tiental jaren
geleden de vraag-aanbod methode ontwikkeld. Deze methode wordt nog steeds
binnen veel gemeenten gebruikt (Bos, 1989). De methode tracht een tegenwicht
te bieden tegen het zogenaamde "blauwdruk-optimisme" waarmee getracht wordt
een gewenste eindtoestand te schetsen en die vervoIgens te proberen te bereiken.
De vraag/aanbod-methode probeert systematisch vanuit de vraagzijde invulling te
geven aan informatiebeleid en informatieplanning. Informatiebeleid houdt in het
zoeken naar een kwalitatief en kwantitatief evenwicht tussen het aanbod van
gegevens zoals dat met behulp van verschillende informatietechnologische
hulpmiddelen wordt gedaan en de vraag naar gegevens zoals die afgeleid kunnen
worden uit informatiebehoeften van organisaties en onderdelen daarvan (Bos,
1989). Voorop staat dat het algemeen beleid bepalend dient te zijn voor de
accenten die worden gelegd.
De speelruimte en de richting van het informatiebeleid liggen verankerd in het
algemeen beleid en de uitgangspunten die daar aan worden ontleend. Zolang niet
vanuit expliciete opvattingen wordt bestuurd, kunnen gemaakte plannen altijd
weer door verandering van opvatting worden doorsneden. Opvattingen omtrent
informatiebeleid kunnen worden omgezet in nog min of meer globale, maar al
weI structurerende uitgangspunten. Veelal zijn deze aan te duiden met begrippen-
duo's die een keuzegebied afbakenen. Voorbeelden zijn:

centralisatie/decentralisatie;
doeltreffendheid/doelmatigheid;
intern/extern-gericht;
uitbesteden/in huis ontwikkelen;
integratie/specialisatie;
verandering/beheersing;
lange/korte termijn.
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Het informatiebeleid moet bestaan uit concrete keuzes. In deze keuzes vinden we
de uitgangspunten waaraan het verdere traject van ontwikkeling van de informa-
tievoorziening moet voidoen. Schematisch worden vraag en aanbod als voIgt in
beeld gebracht (atbeelding 3.12):

BELEID

Beleid en beleidsanalyse
lnformatiebeleid

AANBOD PLANNING VRAAG

Toepassingen Prioriteitenstelling Managementinfo
Software en hardware Gegevensstructurering Basisgegevens
Communicatietechniek Organisatie-ontwikkeling Uitvoeringsinfo
Gegevensverzamel ingen Regelgeving en standaardisatie

Atbeelding 3.12 Evenwicht tussen vraag en aanbod

Centraal staat het vinden en consolideren van een evenwichtssituatie tussen het
aanbod van informatietechnologie en de vraag daarnaar binnen de organisatie.
Het aanbod van informatietechnologie is groot. Met behulp van een goede ana-
lyse van de vraag is het mogelijk om juiste keuzes te maken uit dit aanbod.
Informatie-analyse is het middel om de vraagkant te concretiseren.

3.5.2 Bereiken van evenwicbt
Ais de vraag-aanbod methode wordt vertaald in concrete bouwstenen, ontstaat
het volgende schema (atbeelding 3.13):

Beleidsgerichte activiteiten Middelengerichte activiteiten Gegevensgerichte activiteiten

1. analyse beleidsuitgangs- 1. analyse organisatie I. inventarisatie aanwezige
punten gegevensbestanden

2. analyse beleidsprioritei- 2. analyse regelgeving en 2. vertal ing proceslijst
ten procedures

3. analyse beschikbare 3. anal yse automatisering 3. inventarisatie relevante
middelen beleidsdocumenten

Resultaat is een sterkte- Resultaat is een op de ge- Resultaat is de formulering
zwakte analyse wenste organisatiestructuur van een minimumpakket van

toegesneden beheersorganisa- benodigde beleids- resp.
tie beheersgegevens

Afbeelding 3.13 Vraag- en aanbodmethode

In het informatieplan dienen de volgende aspecten van informatievoorziening aan
de orde te komen:
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1. prioriteitenstelling
2. gegevensstructurering
3. organisatie-ontwikkeling
4. regelgeving
5. automatisering/standaardisatie.

Het stellen van duidelijke prioriteiten is een noodzakelijke voorwaarde voor een
succesvol informatieplan. Het hele traject van gegevensstructurering, organisatie-
ontwikkeling, regelgeving en automatisering moet worden gestuurd op deze
prioriteiten. De gehele informatievoorziening is meestal niet met behulp van een
informatieplan te verbeteren. Keuzes moeten nu eenmaal worden gemaakt. Het is
dan echter wei van belang dat het hele ontwikkelingstraject wordt doorlopen en
niet blijft steken in gegevensstructurering of regelgeving aileen.
Bos (1989) onderscheidt een drietal benaderingen voor het ontwikkelingstraject:
1. functiegerichte benadering: de functiescheiding strategisch, tactisch en

operationeel staat centraal. Dit leidt tot eenzijdige aandacht voor manage-
mentgegevens.

2. procesgerichte beoadering: de uitvoeringsprocessen staan centraal. Dit
leidt tot een eenzijdige aandacht voor uitvoeringsgegevens.

3. gegevensgerichte benadering: vanuit een gegevensstructurering worden
benodigde gegevens geleverd. Deze benadering leidt tot een overwaarde-
ring van de bestaande gegevens.

Hij concludeert vervolgens dat het proces van het in evenwicht brengen van
vraag en aanbod niet vanuit een van deze drie benaderingen kan plaatsvinden,
maar dat dit proces een synthese moet zijn van aile drie tegelijk. Hij wijst op het
gevaar dat vaak een te eenzijdige benadering wordt gekozen waardoor in de
praktijk geen evenwichtssituatie wordt bereikt en de ontwikkeling van de infor-
matievoorziening stokt bij het maken van ingewikkelde rapporten die niet of
nauwelijks ingaan op de praktische behoefte van de organisatie.

Iteratief proces
In paragraaf 2.4. hebben wij bij het fasenmodel van Nolan en de methode SDM
opgemerkt dat het gebruik van dit soort methoden en concepten kan leiden tot
een beter inzicht in de ontwikkeling van de informatievorziening. Het is echter
wei de vraag bij wie dit tot meer inzicht leidt. Verder is het gevaar dat de
ontwikkeling van de informatievoorziening teveel wordt beschouwd a1s een staps-
gewijze exercitie, die om de zoveel tijd moet worden gedaan. Wij vinden juist
het kenmerk van de situationele benadering dat er een cyclisch proces ontstaat
binnen de organisatie waarbij het management continu betrokken is bij de ont-
wikkeling van de informatievoorziening. Betrokkenheid kan niet om de zoveel
tijd worden gevraagd, maar dient continue aanwezig te zijn.
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In paragraaf 2.2 hebben wij het besturingsproces als een cyclisch proces be-
schreven en daarbij verondersteld dat dit ook geldt voor de besturing van de
ontwikkeling van de informatievoorziening. Het cyclisch karakter is niet alleen
voldoende omdat dit ons in feite weinig vertelt over de interactie tussen de
verschillende managementniveaus en dan vooral die tussen het IS-management en
de overige niveaus. De term cyclisch duidt op de opeenvolging van stappen in
het proces. De term iteratief duidt op de continue wisselwerking tussen wat wij
hier noemen de vraag en het aanbod of zoals Benson, Parker en Trainor het
noemen: het 'business domain' en het 'technology domain' (Benson, 1989).
Het door hen omschreven Enterprise-wide Information Management model
(EwIM) onderscheidt vier planning-activiteiten (afbeelding 3.14):

business domain technology domain

Impact
strategic plan ._-_1-- 1 """' ...... computing/technology

opportunities

organization opportunity

alignment

information systems
-- architecture, organi-

zation

the business
organization and
processes

Afbeelding 3.14 EwIM-model

alignment: op basis van de strategie (strategie) van de organisatie (busi-
ness domain) wordt een informatieplan gemaakt dat vervolgens in een
aantal korte-termijn IT-plannen (technology domain) wordt omgezet;

opportunitiy: op basis van de huidige informatietechnologie en toepassin-
gen worden specifieke technische plannen gemaakt waarmee de strategie
kan worden ondersteund;

organization: strategische ontwikkelingen bepalen de vorm en inhoud van
de organisatie;
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impact: de nieuwe technologische middelen worden vertaald naar nieuwe
mogelijkheden voor produkten, klanten, markten, enz.

Belangrijk is vooral het onderscheid tussen het business domain en het technolo-
gy domain. Besturen van de ontwikkeling van de informatievoorziening kan vol-
gens Benson alleen succesvol zijn als deze twee 'werelden' met elkaar verbonden
worden. Vanuit het business domain moeten de eisen worden gesteld (verbinden)
aan het technology domain (vraagkant) terwijl vanuit dit domein toepassingen
moeten komen (impact) die in het business domain gewenst zijn (aanbodkant).
Het EwIM-modellijkt sterk op een top-down benadering waarvoor wij al eerder
in dit hoofdstuk hebben gewaarschuwd. Dit is echter slechts schijn. Benson zegt
hierover het volgende: "bottom-up projects, generally alignment in character,
are derived form individual user organisations. " Over de top-down ontwikkeling
zegt hij: "top-down projects, often impact in character, are derived from an
enterprise planning process, a strategic or long-range planning process ",
Hiermee ontstaat naar ons idee een meer praktische visie op de besturing van de
ontwikkeling van de informatievoorziening. Top-down en bottom-up, lange en
korte termijn, managementniveaus, informatietechnologie en besturing komen in
het EwIM-model aan de orde. Benson, Parker en Trainor gaan nog verder door
in te gaan op het probleem hoe om te gaan met de keuze die tussen verschillende
projecten kan worden gemaakt. Hier komt het vraag/aanbod-dilemma weer om
de hoek kijken omdat de vraag altijd weer het aanbod van middelen overtreft. Bij
het maken van keuzes speelt het probleem dat top-down projecten, die vaak sterk
infrastructureel gericht zijn, moeten 'concurreren' met bottom-up projecten van
produktgroepen, afdelingen e.d. Het is hier dat er spanning tussen het business
domain en technology domain kan ontstaan. Wij voegen daar nog aan toe span-
ning tussen de verschillende managementniveaus. Benson, Parker en Trainor
gaan bij dit probleem verder in op een methode die het management in staat
moet stellen om te beoordelen in welke mate projectvoorstellen de onderne-
mingsstrategie ondersteunen en wat de kans op succes van projecten is. De
criteria die daarvoor worden gehanteerd, zijn verdeeld in criteria voor de
rechtvaardiging vanuit de bedrijfsvoering (concurrentievoordeel, return on in-
vestment, aansluiting bij ondernemingsdoelstellingen, enz.) en criteria voor de
technische uitvoerbaarheid (infrastructuur, technische onzekerheid, ondersteuning
vanuit het IS-management, enz.).

3.5.3 Ontwikkelingscontext
Vernieuwingen in de informatievoorziening kunnen en moeten soms leiden tot
aanpassingen in de organisatie (Bos, 1989). Gevolgen kunnen zijn:

beslissingstructuren veranderen;
werk valt weg of verandert van inhoud;
nieuwe vaardigheden moeten worden aangeleerd;
nieuwe vormen van samenwerking moeten worden gestimuleerd.
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Dit zijn stuk voor stuk veranderingen in de organisatie, waar leiding aan moet
worden gegeven en waar dus (zie boven) het bestuur en management op bedacht
moeten zijn. Er bestaan tal van redenen voor weerstand waarop het bestuur en
management bedacht moeten zijn; weerstand die ook bij de diverse management-
niveaus zelf aanwezig kan zijn. Lager en middenkader kunnen zich het meest
bedreigd voelen (Hussain, 1984). Bestuur en topmanagement moet juist daarom
betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor met name de organisatie-ontwik-
keling.

3.5.4 Informatiemanagement
Bos merkt over de rol van het bestuur en management op: "Zoals het stellen van
prioriteiten een managemeni-verantwoordelijkheid is, is ook de verdediging van
de keuzen een taak voor het management". Bos beschrijft de rol van het manage-
ment aan de hand van het proces van beleidsontwikkeling. Binnen dit proces
geldt dat het bepalen van het beleid vooraf gaat aan de analyse van vraag en
aanbod. Hij merkt op dat het in het proces van de ontwikkeling van de inforrna-
tievoorziening nog vaak andersom is en het beleid pas later wordt ontwikkeld of
helemaal niet.
Sturing geven aan de ontwikke1ing van de informatievoorziening is iets nieuw.
Oat nieuwe moet worden ondergebracht in wat besturing reeds inhield, namelijk:
het bepalen van beleid en het geven van leiding, zodat beleidsoogmerken ook
binnen bereik komen.
Ontwikkelingen binnen de eigen organisatie moeten op hun juiste waarde worden
geschat. In dit verband is het opvallend dat juist sterk situationeel gerichte
ontwikkelingen zoals eilandautomatisering al bij voorbaat als negatief worden
gekwalificeerd. Bos zegt hierover: "Bij de arrogaruie van het aanbod zijn
beweringen zoals eilandautomatisering uit den boze. Vanuit de vraagkant bezien
kan eilandautomatisering een prima uitdrukking zijn van het streven naar de-
centralisatie in een organisatie. "
Oat het bestuur en management deze verantwoordelijkheid nog te weinig hebben
opgepakt, heeft voJgens Bos enerzijds te maken met het feit dat in de jaren
tachtig de gemeentelijke automatiseringspotten redelijk gevuld waren. Het is dan
gemakkelijk om deelbelangen tegen elkaar af te wegen. Anderzijds ontstond
vanuit de aanbodkant het beeld van automatisering als het ultieme integratiemid-
del binnen de organisatie. Inmiddels is duidelijk geworden dat het de kunst is om
in het evenwicht tussen vraag en aanbod grenzen te stellen aan de gewenste
complexiteit binnen de informatievoorziening en dus ook in de mate van in-
tegratie.
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3.6 Samenhang tussen de benaderiogen

In dit hoofdstuk worden een drietal benaderingen besproken die onderdeel
uitmaken van het informatiemanagement waarlangs de ontwikkeling van de
informatievoorziening kan worden bestuurd. Deze benaderingen voegen naar
onze mening een derde dimensie toe aan wat wij verstaan onder het bestu-
ringsproces van de ontwikkeling van de informatievoorziening.

toepassingsgebied

dienstverlening

besturingsprocessen

bedrijfsprocessen

infrastructureel

referentieel

IS-management
I Middle-management

I Topmanagement

Politieksituation eel

besturings-
benadering

management-
niveau

Afbeelding 3.15 Drie dimensies besturingsproces

Het besturingsproces bestaat van boven naar beneden uit drie dimensies, name-
lijk (afbeelding 3.15):

het managementniveau dat een bepaalde verantwoordelijkheid heeft;
een bepaalde aspect en/of deelgebied van de informatievoorziening;
een benadering voor de wijze waarop de verantwoordelijkheid kan worden
waargemaakt.

In de literatuur zijn weliswaar sporen van dergelijke benaderingen te vinden,
maar zij vormen slechts stukjes van een groter geheel. Vaak vormen concep-
tuele, ontwerpachtige beginselen de kern van dergelijke zienswijzen en is inzicht
in besturingsconcept, organisatieconcept en cultuur onderontwikkeld.
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Infrastructuur is een weerspiegeling van de samenhang tussen de organisatie-
onderdelen en de wijze waarop bier wordt gestuurd. Infrastructuur is een
resultaat van de wisselwerking tussen organisatieconcept en besturingsconcept en
dus in hoge mate een verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De
referentiele benadering is sterk afhankelijk van het vermogen van het manage-
ment om de strategische positie van de organisatie binnen de omgeving te
bepalen en daarop te besturen. Zeker binnen de gemeentelijke overheid kunnen
vraagstukken rond het wel of niet in het geding zijn van de autonome positie aan
de orde komen.
In de situationele benadering staan de produktgroepen centraal oftewel het
niveau binnen de gemeentelijke organisatie waar de feitelijke dienstverlening aan
de burger plaatsvindt. Juist de grote diversiteit in gemeentelijke dienstverlening
betekent dat ruimte moet ontstaan voor het management van een produktgroep
(middle-management) om de informatievoorziening en de toepassing van infor-
matietechnologie binnen de produktgroep zo optimaal mogelijk te organiseren.

Kenmerken benaderingen
Samenvattend komen wij tot de volgende kenmerken van de drie besproken
benaderingen:

1. infrastructurele benadering

Object van besturing: De infra-
structuur vormt de gemeenschappe-
lijke basis binnen de informatievoor-
ziening in een organisatie. Tot de
infrastructuur rekenen wij: data-
communicatie-netwerk( -en), hardwa-
re en standaard-software (besturings-
programmatuur en standaardpakket-
ten), gegevens, informatiesystemen,
organisatie (overleg, procedures,
enz.), kennis en deskundigheid. De
infrastructuur bestaat uit drie delen
(afbeelding 3.16):
- De technische infrastructuur komt
enigszins overeen met de architec-
tuur van Zachman en het begrip
infrastructuur zoals Theeuwes dat
hanteert. De kern wordt gevormd
door afspraken over technische
voorzieningen.

kennis en
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organisatie
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data-communicatie
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ganisatie
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infrastructuur

Atbeelding 3.16 Begrip infrastructuur
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- De functionele infrastructuur bevat gemeenschapplijk te gebruiken functionali-
teit van geautomatiseerde informatiesystemen en het gemeenschappelijk gebruik
van basisgegevens. Een verbinding met de technische infrastructuur kan worden
gelegd via een data-base managementsysteem.

- De organisatie-infrastructuur wordt gevormd door de wijze waarop mensen bin-
nen de organisatie met elkaar over informatievoorziening praten en besluiten
worden genomen. Een belangrijk aspect is hier het gemeenschappelijk gebruik
kunnen maken van kennis en deskundigheid op dit terrein (elkaar helpen).

Infonnatiemanagement: De opdeling van het begrip infrastructuur in de drie
bovengenoemde delen is van belang voor het begrijpen van rol en verantwoorde-
lijkheid van het management. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de
realisatie van een technische infrastructuur die vooral uit efficiency-overwegin-
gen noodzakelijk is voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie.
Daarnaast kunnen infrastructurele voorzieningen een openheid en toegankelijk-
heid tot informatie realiseren waarvan het nog maar de vraag is of de politiek
daarmee uit de voeten kan. Burgers, belangengroepen, actiegroepen kunnen toe-
gang eisen tot dit soort voorzieningen; dit geldt ook voor gemeenteraadsleden.
Hierdoor kunnen andere verhoudingen ontstaan tussen gemeenteraad en college
doordat informatie voor gemeenteraadsleden beter toegankelijk wordt. Een infra-
structuur kan uiteindelijk politieke consequenties hebben.
Tijdens de voorbereiding en uitvoering een belangrijke rol weggelegd voor het
IS-management. In de functionele infrastructuur is een belangrijke rol weggelegd
voor het middle-management voor de realisatie van gemeenschappelijk gebruik
van systemen en gegevens. Gemeentebestuur en top-management staan juist hier
voor de taak hieraan sturing te geven via de organisatie- en besturingsfilosofie.

I-concepten: De technische infrastructuur zal in belangrijke mate bepaald wor-
den door leveranciersconcepten zoals netwerkconcepten, hardware-platforms,
software-pakketten, enz. Ditzelfde geldt ook voor de functionele infrastructuur.
Hier is ook de rol van de Gemeentelijke Functionele Ontwerpen van de VNG
van belang. De organisatie-infrastructuur heeft sterk te maken met de cultuur
binnen de organisatie. Toch mag hier de invloed van concepten zoals handboek
informatieplanning, het fenomeen stuurgroep en methode SDM niet worden
onderschat.

Ontwikkeling: De ontwikkeling van de technische infrastructuur kan worden
gekarakteriseerd als een top-down ontwikkeling. Andere kenmerken zijn hoge
investeringen en de noodzaak van een langere termijnplanning (5 jaar). Bij de
functionele infrastructuur is een bottom-up ontwikkeling veel belangrijker terwijl
de planningshorizon op kortere termijn kan liggen. De totale investeringen zijn
weliswaar groot, maar vinden veelal gespreid plaats binnen de produktgroepen.
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2. referentiele benadering

Object van besturing: Het kijken naar de directe omgeving en gebruik maken
van hetgeen daar binnen de informatievoorziening wordt toegepast (modellen en
informatie-concepten) is de kern van de besturing via de referentiele benadering.
Toepassing van informatietechnologie ten behoeve van uitwisseling van informa-
tie en/of samenwerking met externe organisaties en/of klanten en met behulp van
elders toegepaste modellen/concepten is een belangrijk aspect omdat hier de
strategische positie van de organisatie in het geding kan zijn.
Een belangrijk vraagstuk is dat van het behoud van de eigen autonomie als ge-
meentelijke organisatie. Wierda heeft eerder in dit hoofdstuk op een rijtje gezet
welke benaderingen mogelijk zijn bij het ontwikkelen van inter-organisationele
systemen. Vanuit de produktgroepen gezien kan professionalisme een sterke
drijfveer zijn om dit soort ontwikkelingen in gang te zetten. Het blijven echter
ook belangrijke politieke vraagstukken. Deelname aan het GBA-netwerk is wet-
telijk verplicht, terwijI hiertegen flink verzet is gerezen vanwege het vermeende
verlies aan autonomie.

Informatiemanagement: Op dit terrein zijn niet eenduidig verantwoordelijkhe-
den toe te wijzen. Het gemeentebestuur zal vooral naar de politi eke wenselijk-
heid van toepassing van informatietechnologie moeten kijken. Samenwerking
tussen de Sociale Dienst en het Gewestelijk Arbeidsbureau kan resuIteren in het
technisch koppelen van informatiesystemen of zelfs het gemeenschappelijk ont-
wikkelen van een informatiesysteem. Bestaande organisatorische netwerken met
externe organisaties kunnen door toepassing van informatietechnologie worden
beinvloed waardoor de gemeentelijke autonomie onder druk kan komen staan.
Ten aanzien van de eigen informatiebehoefte van het gemeentebestuur kunnen re-
cente ontwikkelingen ten aanzien van bestuurlijke informatiesystemen in diverse
gemeenten aanleiding geven tot onderzoek naar overname van dergelijke syste-
men.
Het top-management zal dit soort strategische aspecten in de beleidsontwikkeling
van de gemeente en/of diensten moeten onderkennen en hierover in discussie tre-
den met het gemeentebestuur. Het middle-management zal vanuit een stuk
professionalisme binnen een produktgroep sterke relaties hebben met externe or-
ganisaties en vanuit een andere invalshoek naar dit soort ontwikkelingen. Het IS-
management speeIt in de ondersteunende zin een belangrijke rol, maar zal sterk
vanuit de bescherming van de eigen positie meedenken.

Belangrijke I-concepten: Een bekend referentiemodel is dat van de Gemeente-
lijke Functionele Ontwerpen (paragraaf 2.4). Andere modellen/concepten die in
het algemeen een belangrijke rol spelen of gespeeld hebben zijn het fasenmodel
van Nolan en de methode SDM.
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Ontwikkeling: Op alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie kan worden
gekeken naar mogelijkheden voor toepassing van modellen/concepten van externe
organisaties. Het is een kwaliteit die voor elk managementniveau van groot
belang is. We mogen de referentiele benadering dan ook niet typeren als een top-
down of een bottom-up ontwikkeling van de informatievoorziening, maar veeleer
als het zoeken naar een evenwicht tussen twee visies namelijk de bestuurlijke
visie van het gemeentebestuur op de positie van de totale gemeentelijke organi-
satie in haar omgeving en de meer professionele visie binnen de vele produkt-
groepen.

3. situationele benadering

Object van besturing: Toepassing van informatietechnologie kan duur zijn als
het gaat om de investeringen en exploitatie en tevens tijdens de invoering een
forse belasting betekenen voor de organisatie. Het bestuur en management
krijgen te maken met vraagstukken rond de afweging van de hoogte van de
investeringen in IT en het maken van keuzes uit het gevarieerde aanbod van IT.
Er wordt bepaald wat de juiste oplossingen zijn in de specifieke situatie waarin
de organisatie zich bevindt. Hier ligt een directe relatie met de produkten van de
gemeentelijke organisatie en de wijze waarop deze produkten worden geprodu-
ceerd.

Informatiemanagement: Het middle-management zal het meest direct worden
geconfronteerd met de bovengeschetste problematiek. Gemeentebestuur en top-
management geven de kaders aan waarbinnen het middle-management binnen de
produktgroepen de informatievoorziening verder kan ontwikkelen. Infrastructuur
en referentiestrategie kunnen dergelijke kaders vormen. Hier moet echter weI
worden opgemerkt dat de infrastructuur of delen daarvan en de toepassing van
referentiemodellen ook sterk situationeel worden bepaald. Gemeentebestuur en
top-management worden bij het bepalen van het infrastructureel beleid eveneens
sterk beinvloed door situationele factoren.

Belangrijke I-concepten: De gemeentelijke organisatie is qua produktgroepen
zeer divers.

Ontwikkeling: De ontwikkeling van de informatievoorziening via de situationele
benadering is niet eenduidig in kaart te brengen. Dit zou in feite strijdig zijn met
de uitgangspunten van deze benadering omdat de ontwikkeling sterk afhankelijk
zal zijn van de situationele factoren.
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3.7 Benaderingen en bet onderzoeksmodel
In het onderzoek naar de besturing van de ontwikkeling van de informatievoor-
ziening is dit besturingsproces door ons als een 'black-box' is aangemerkt.
Hierin staan de drie dimensies managmentniveaus, toepassingsgebieden en
benaderingen centraal. In het vorige hoofdstuk zijn de factoren, die van invloed
zijn op het besturingsproces, aan de orde geweest. Besturingsconcept, organisa-
tieconcept, cultuur- en informatie-concepten bepalen de wijze waarop de bestu-
ring van de ontwikkeling van de informatievoorziening plaatsvindt. Ret zijn
invloedsfactoren, die de managementniveaus moeten analyseren en gebruiken om
hun verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening waar te maken. De
BIOC-factoren bieden mogelijkheden en/of leveren beperkingen op die van
belang zijn voor het besturingsproces.

De wijze waarop de feitelijke besturing kan plaatsvinden is in dit hoofdstuk aan
de orde geweest. Ret besturingsproces wordt onderverdeeld in drie besturings-
benaderingen. In een gemeentelijke organisatie kan binnen ieder management-
niveau gebruik worden gemaakt van deze benaderingen om de verantwoordelijk-
heid die men heeft ten aanzien van de ontwikkeling van de informatievoor-
ziening, waar te maken. De wijze waarop dit gebeurt is afhankelijk van de aard
en omvang van de verantwoordelijkheid, zoals die aan een bepaald niveau wordt
toebedeeld, en het toepassingsgebied waarvoor deze verantwoordelijkheid geldt.

Binnen elke dimensie worden tijdens het onderzoek een drietal kernvragen ge-
steld. De beantwoording van deze kernvragen tijdens het onderzoek moet inzicht
verschaffen in het feitelijk verJoop van het besturingsproces. Met behulp van dit
inzicht kunnen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan ter
verbetering van de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening
binnen gemeentelijke organisatie. De kernvragen zijn als voIgt in een onder-
zoeksmodel weergegeven:
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besturings-
benadering

- Zijn de benaderingen
herkenbaar in het hande-
len van het management?
- Zijn bepaalde benaderin-
gen dominant voor een be-
paald managementniveau?
- Is er een infrastructuur
te onderkennen?

- Welke toepassingsgebie-
den staan centraal in de
ontwikkeling van de infor-
matievoorziening?
- Welke relatie is er tus-
sen managementniveau en
toepassingsgebieden?
- Welke doelen worden
gesteld aan de ontwik-
keling van de infor-
matievoorziening?

toepassingsgebied
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management-
niveau

- Welke rollen spelen de
managementniveaus in het
besturingsproces?
- Hoe is de interactie tus-
sen managementniveaus?
- Spelen persoonlijke in-
vloeden een rol?



Case-onderzoek

Hoofdstukken 4 en 5: analyse

De hoofdstukken 4 en 5 bevatten het empirische deel van onze studie.
In deze hoofdstukken wordt verslag gedaan van het onderzoek naar besturing van
de ontwikkeling van de informatievoorziening in twee verschillende gemeenten.
Binnen deze gemeenten is een gemeentelijke dienst verder onderzocht.
De namen van de gemeenten zijn fictief en voor zover mogelijk is rekening
gehouden met anonimiteit van organisatie en personen. De twee gemeenten, in
dit onderzoek de gemeente Noordvliet en de gemeente Markpolder genaamd,
verschillen in ieder geval in geografische ligging en historie.
Beide gemeenten hebben ook overeenkomsten. Een daarvan is voor ons onder-
zoek belangrijk. Noordvliet en Markpolder hebben in de eerste helft van de jaren
tachtig gekozen voor een onderling vergelijkbaar besturingsconcept. Beide
gemeenten genieten mede daarom landelijke bekendheid.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de casus Noordvliet met de Milieudienst. In hoofdstuk
5 komt de casus Markpolder met de Welzijnsdienst in beeld.

Structuur van de hoofdstukken
Beide hoofdstukken hebben een identieke structuur en bevatten een uitgebreide
analyse aan de hand van het BlOC-model. Deze analyse is uitgevoerd aan de
hand van het in de voorafgaande hoofdstukken uitgewerkte onderzoeksmodel.
Per invalshoek van analyse (besturing, organisatie, cultuur, informatieconcepten)
reflecteren we op de bevindingen van die analyse.
Tenslotte ronden we in beide hoofdstukken de analyse af met een samenbangende
beschouwing van de bevindingen. Hier integreren we de analyses tot een totaal-
beeld van de onderzoeksresultaten van de betreffende cases.
In de bijlage vindt u een beschrijving van de betreffende gemeenten voor zover
relevant voor het onderzoek. In de beschrijving wordt ondermeer ingegaan op
uitgangpunten van besturing, de organisatorische vormgeving en kenmerkende
aspecten van of momenten bij de ontwikkeling van de informatievoorziening.
De door ons gekozen kwalitatieve onderzoeksmethode gaat uit van diepgaande
interviews en uitgebreide document-analyse. Daarmee komt een grote hoeveel-
heid gegevens ter beschikking. Gegevens die, indien op een samenbangende en
inzichtelijke wijze geordend, relevante informatie opleveren. Zo'n analyseproces
is te vergelijken met een grote legpuzzel, waaruit door een combinaties van
deeltjes geleidelijk beelden ontstaan die uitgroeien tot een totaalbeeld. Ons
ordeningsproces kon echter niet uitgaan van een voorbeeld op het deksel van de
doos. Om die reden hebben wij gekozen voor de stapsgewijze weergave van de
analyseresultaten. Het geeft ook weer op welke wijze en op basis van welke
bouwstenen onze inzichten tot stand zijn gekomen.
In hoofdstuk 6 keren wij tegen de achtergrond van de inzichten van beide cases
terug naar de onderzoeksvragen en doelen van onze studie.
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Hoofdstuk 4 Analyse van de casus Noordvliet

4.1 Bet besturingsconcept

4.1.1 De kern van het besturingsconcept
De laatste jaren heeft de gemeente
Noordvliet veel energie gestoken in
een veranderingsproces waarbij
structuur, besturing en cultuur van
de gemeentelijke organisatie centraal
stonden. De bakermat van dit
veranderingsproces ligt bij de
Milieudienst.
Deze dienst is gestart met het door-
vertalen van de begroting naar de
afdelingen toe door de produkten
van deze afdelingen te omschrijven
en afspraken te maken over de beno-
digde budgetten. "Wij hebben het
eerst op afdelings- en dienstniveau
ingevoerd en daarna hebben we pas Afbeelding 4.1 ReJatie met besturingsconcept
met de politiek, het bestuur een
contract gemaakt": aIdus de directeur van de Milieudienst. Het betreft hier dus
een ambtelijk initiatief dat in een later stadium is overgenomen door het gemeen-
tebestuur.
AI vrij snel daarna is de gedachte om de begroting meer produktgericht in te
richten teneinde op afdelingsniveau goede afspraken te kunnen maken over de te
leveren produkten, uitgegroeid tot een reorganisatie van de ambtelijke organisa-
tie, de keuze van een bedrijfskundig concept, de ontwikkeling van een beleids-
en beheersinstrumentarium en niet in de laatste plaats de acceptatie van het idee
dat ambtenaren en politici marktgericht moeten denken.
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4.1.2 Besturingsconcept in de praktijk

Betere financiele beheersing
Het gehele instrumentarium rond begroting, rekening, rapportage, jaarverslag,
perspectiefnota, aIgemeen beleidsplan e.d. is qua informatievoorziening goed
geregeld. De financiele aspecten van de produkten zijn goed in beeld gebracht en
informatie daarover tijdig beschikbaar. Door nagenoeg aile respondenten wordt
erkend dat het Noordvliets Concept heeft geleid tot een betere financiele beheer-
sing van de organisatie. In een vroegtijdig stadium kunnen afwijkingen op de
planning worden gesignaleerd en is bijsturing mogelijk.
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Een raadslid zegt over de besturingsfilosofie het volgende: "Ik denk dat we in
Noordvliet al een heel aardig end met die ouputgerichte sturing bezig zijn. Wij
worden vrij adequaat geinformeerd". De begroting is vanaf 1985 sterk cijfer-
matig opgezet. Nog steeds is de begroting sterk kwantitatief gericht. Door
datzelfde raadslid wordt als kanttekening geplaatst dat: "Het geldt met name voor
de produktieprocessen waarbij het veelal gaat om cijfertjes, om aantal vierkante
meters, of kubieke meters, of guldens, het is maar hoe je het kwantificeert".

Voornamelijk interne voordelen
Wat als negatieve aspecten van het Noordvliets Concept worden genoemd zijn de
departementalisatie, de depolitisering en het veroorzaken van een grotere afstand
tussen gemeentelijke organisatie en burger. Deze negatieve aspecten hangen sterk
samen met het streven naar efficiency oftewel een betere beheersing.
De organisatie zelf heeft het meest profiteerd van het concept. De politiek in iets
mindere mate terwijl de burger nauwelijks iets merkt van de voordelen van het
concept. Een van de respondenten is zelfs van mening: "Het Noordvliets Concept
schept afstand naar de bevolking toe". Een raadslid meent: "Diensten en
bedrijven hebben het meeste baat bij outputsturing". Typerend is de uitspraak
van een andere respondent als hij zegt: "De gemeente heeft zicn wat autistisch
opgesteld gedurende een aantal jaren". In deze fase staat de verhouding tussen
ambtelijke organisatie en gemeentebestuur centraal. Het gaat om het realiseren
van een goede beheersing van de organisatie. De burger als klant is van onderge-
schikt belang.

Spanning tussen efficiency en effectiviteit
Er is spanning tussen efficiency en effectiviteit oftwel tussen produktgericht
werken en klantgericht werken. In een organisatie waar het sturingsproces zo
sterk gericht is op de financiele beheersing is het overschakelen naar sturen op
effectiviteit en kwaliteit een probleem. De relatie tussen ambtelijke organisatie en
de burger komt dan meer centraal te staan. Dit is te zien aan de introductie van
de communicatie-adviseur bij de verschillende diensten en de grotere aandacht
voor klachten-athandeling. De relatie tussen gemeente en burger blijft echter nog
een groot probleem. De dienstverlening van de totale gemeentelijke organisatie
en haar imago is in het geding.
Het beoordelen van de effectiviteit en de kwaliteit van de produkten veronderstelt
het opstellen van prestatie-normen, Er zal effectmeting mogelijk moeten zijn om
zo de kwaliteit van de produkten aan te kunnen geven en te beoordelen. Het is
de bedoeling, dat in de begroting van 1993 de eerste resultaten van wat men het
formuleren van de meetbare beleidsdoelen noemt, zichtbaar worden. Het meren-
deel van de respondenten realiseert zich dat er op dit terrein nog veel moet
gebeuren. Een topmanager zegt dan ook: "Dus ik moet niet aileen kijken of ik
goeie produkten maak tegen lage kosten, maar dus nu ook naar de effecten kijken
van de produkten". Hiervoor worden al enkele jaren instrumenten als belevings-
onderzoeken gehanteerd. Zo worden binnen de Milieudienst belevingsonderzoe-
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ken gehouden voor de produkten bouwvergunningen en stadsreiniging. Natuurlijk
wordt binnen de diverse onderdelen binnen de gemeentelijke organisatie al sedert
lange tijd geprobeerd om de beoogde effecten van de produkten beter te om-
schrijven. Hier is echter de grote diversiteit aan produkten binnen de gemeente-
lijke organisatie een probleem. Het effect van het ophalen van huisvuil is goed te
meten door te kijken of alles wel wordt opgehaald en niets achterblijft. Het effect
van maatschappelijke dienstverlening of cultuurbeleid is moeilijker te meten.
Hier ontstaat een spanningsveld. Een topmanager verwoordt dit als volgt: "Wij
hebben een heel sterk produktgerichte organisatie opgezet. Als de klanten zicn
ook met dat produkt bemoeien is het in principe een verstorende factor".
Ais een van de pijlers van het Noordvliets Concept wordt de democratische
dekking genoemd. De produkten, die de gemeentelijke organisatie aan de burgers
levert moeten overeenkomen met hetgeen wenselijk en nodig wordt geacht. Er
moet dan sprake zijn van een optimale vertaling van de prioriteiten en doelstel-
lingen, die door de politiek worden gesteld, naar de produkten van de diverse
diensten. Ais het gaat om een specifiek produkt, dan is effectmeting mogelijk
door aan burgers een oordeel over dat produkt te vragen en/of klachten te
registreren.

Nog een lange weg te gaan
Over de voortgang van de invoering van het model zijn de meningen sterk ver-
deeld. De concernstaf houdt zich in belangrijke mate bezig met instrumentont-
wikkeling. Ais de invoering van het Noordvliets Concept vanuit de instumentele
kant wordt bekeken, dan is er inderdaad sprake van 'volledig uitkristalliseren'.
Met de reorganisatie van de concernstaf is aan de laatste organisatorische
voorwaarde voldaan. Dichter bij de werkvloer is men heel wat voorzichtiger.
Een afdelingshoofd zegt daarover: "We roepen allemaal klantvriendelijkheid,
maar ik ben ervan overtuigd dat men geen goed beeld heeft van die burger. Men
krijgt ook geen feedback van die burger zelJ en dat is een heel groot probleem en
juist hier in Noordvliet is er een enorme afstand tussen bestuurder en bevolking -
als je kijkt naar de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen - en dat is
heel erg triest". AIle respondenten zijn zich bewust van dit probleem, hoewel de
meningen over de ernst van het probleem sterk uiteen lopeno
Het concernhoofd middelen zegt over de verdere ontwikkeling het volgende:
"Wij hebben ons model volledig uitgekristalliseerd ingevoerd. We hebben het
model in 1991 volledig operationeel in al zljn facetten en we zijn nu gewoon
bezig met een stukje finetuning aan de exteme kant".
Als we deze uitspraak afzetten tegen hetgeen hiervoor is geconcludeerd dan is
duidelijk dat de 'fmetuning' betrekking heeft op de effectiviteit en de demo-
cratische dekking. Een afdelingshoofd beaamt dat met de invoering van het
model positieve resultaten zijn bereikt: "Je kunt centraal een model maken, een
structuur schetsen, randvoorwaarden creeren en top-down daarmee sturen". Dat
is natuurlijk al een grote verbetering dat zien we ook in Noordvliet; ook finan-
cieel in de beheersbaarheid e.d. It.
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Over de verdere ontwikkeling van bet model is bij beel wat minder enthousiast
door te wijzen op de daarvoor noodzakelijke veranderingen. Zijn opmerkingen
daarover zijn in meer interviews terug te vinden. Treffend is dan ook zijn
volgende opmerking: "Door de MARAPS, de maandrapportages, door het willen
sturen op prestatiegegevens zie je de zwakte. Die komt er keihard uit; produkties
die onverklaarbaar inzakken, waar geen toelichtingen bij komen van afdelingen.
lk vind juist dat het model dat heel zictubaar maakt en het is de uitdaging van
het management om daar iets aan te doen, maar ik zie het nou al een jaar of
zes, zeven en ik word er niet optimistisch van. Cultuur en managementkwaliteit
verbeteren is het moeilijkste war er bestaai".

4.1.3 Milieudienst: planning en rapportage

Gestructureerd proces
Voor de Milieudienst zijn met name bet Algemeen Beleidsplan, de Perspectiefno-
ta, bet Milieubeleidsplan en de Concembegroting 1 en 2 bepalende documenten
voor bet planningsproces. De begroting vormt de spil van bet gebeel omdat
bierin wordt vastgelegd welke produkten tegen welke kosten en in welke boe-
veelheden de dienst de komende tijd zal leveren. In feite vormt de begroting 1
bet contract dat bet college van B&W afsluit met de Milieudienst.

n A1gemeen Be/eldsplan
Concembegrotlng 1
door politiek vutgesteld--~

hoofdactor:
werkvloer

outputbesturlng:
poIltiek onder-
handel! met de
Milleudlenst over Ie
leveren produkten

MlDeubeleldsplan
~ncembegrotlng 2

hoofdactor. directeur

<~=
werkstroombesturlng:
de planning wordt
ultgevoerd

hooldactor:
controller

conditionerende
besturlng: In het
MT wordt onder-
handeld over de
middeleninzet

, hooIdactor. afdellngShOO~

bijdragenbesturing: Dlenstplan
atdelingshoofden
stellen de planning
van de ultvoering ~

Ultvoerlngsplan

Afbeelding 4.2 Planningsproces

Atbeelding 4.2 is een weergave van bet planningsproces in Noordvliet aan de
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hand van de theoretische besturingscyclus zoals deze in paragraaf 2.2 wordt
beschreven.

Het Algemeen Beleidsplan is een politiek contract. Hierin worden na de verkie-
zingen en de vorming van het college van burgemeester en wethouders de hoofd-
lijnen voor een periode van vier jaar vastgelegd welke de basis vormen voor de
begroting en verdere beleidsplannen. Hoe helderder de politiek de keuzes maakt,
des te beter kunnen deze keuzes worden vertaald in concrete produkten en
kunnen middelen worden toegewezen. De begroting wordt vastgesteld voor de
periode van een jaar; dit gebeurt in het najaar. Een half jaar later wordt beoor-
deeld of bepaalde ontwikkelingen noodzaken tot bijstelling van de begroting
en/of beleidsdoelstellingen. Dit gebeurt in de Perspectiefnota.
In de Concembegroting 2 worden per dienst de te leveren produkten opgenomen.
Naast een produktomschrijving worden prestatiegegevens, exploitatielasten en
kengetallen opgenomen. Een beleidsmatige toelichting en de benodigde investe-
ringen geven inzicht in de mogelijke produktvernieuwing. Uit de produktbegro-
ting van de Milieudienst blijkt dat met name het kwalitatieve deel van de pres-
tatiegegevens nog niet ver ontwikkeld is. Door zowel raadsleden, wethouder en
het management van de dienst wordt dit onderkend.
Het dienstplan is een document dat zich richt op de ontwikkelingen in de midde-
leninzet. Er wordt uitgebreid beschreven hoe de dienst het geld besteedt en zijn
bedrijfsvoering gaat verbeteren. Onder bedrijfsvoering wordt hier verstaao de
noodzakelijke beleidsvernieuwing, de personele en organisatorische maatregelen,
het informatiebeleid, de automatisering en de maatregelen ter bevordering van de
exteme communicatie. Ais laatste worden binnen de te onderscheiden afdelingen
uitvoeringsplannen opgesteld waarin de uitvoering verder wordt gepland.

Onderhandeliogsproces
Het opstellen van de begroting is een onderhandelingsproces tussen het gemeen-
tebestuur (wethouder) en de directeur van de Milieudienst. Binnen de Milieu-
dienst worden aao de hand van de begroting concrete afspraken gemaakt over de
te leveren produkten. Het hele proces is sterk top-down gericht.
Het resultaat van het onderhandelingsproces tussen politiek en ambtelijke or-
ganisatie is de Concembegroting 1 waarin de hoofdlijnen van het beleid en de
financiele ruimte voor het volgend jaar staan aaogegeven. De controller daar-
over: "In oktober, als de begroting wordt vastgesteld, word! in feite ook impliciet
gezegd: Milieudienst, wij zijn het eens met jullie begroting," De vastgestelde
begroting vormt de basis voor het proces zoals zich dat binnen de diverse
diensten afspeelt. "De directeur krijgt dan toestemming van de politiek om de
produkten, conform wat is afgesproken, uit te voeren" aldus de controller.
Samen met de afdelinghoofden worden het dienstplan en de produktbegroting ge-
maakt. De controller/adjunct-directeur speelt in dit onderhandelingsproces een
belangrijke rol zoals hijzelf ook aaogeeft: "Ik treed in overleg met een af-
delingshoofd. Het komt er dus op neer dat hij zegt: daar heb ik dit materieel
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voor nodig en daar dat personeel. " Door de directeur wordt dit proces als voIgt
beschreven: "Op basis van de begroting moeten wij zorgen dat we dat produkt
ook daadwerkelijk maken binnen de afdelingen. Daar ontstaan spanningen, dus
die onderhandelingsronde wil nog wel eens een keer wat wrang worden. Dan
gaat de deur nog wei een eens keer hard dicht en zoo" Afdelingsboofden zijn
verantwoordelijk voor bet aan ben toegekende budget. Binnen de grenzen van dit
budget en de gemaakte plannen voor de besteding daarvan bebben zij een grote
mate van vrijbeid. De controller kenscbetst bet proces als voigt: "Het begrotings-
traject is in feite een top-down proces. "

Geen cycliscb proces
Het boofdinstrument is de MARAP oftewel managementrapportage, die drie keer
per jaar verscbijnt. De MARAP wordt voor een belangrijk deel opgebouwd uit
de vier voorgaande maandrapportages. De gecumuleerde maandrapportages
worden vervolgens uitgebreid met beleidsmatige informatie over geconstateerde
afwijkingen enlof relevante beleidsontwikkelingen die bijsturing vergen. Vanuit
bet laagste niveau in de organisatie wordt niet direct verantwoording afgelegd
aan de politiek, maar vindt een tussenslag plaats door bet samenstellen van de
MARAP.

Jaarrekenlng
Managementrapportage

hoofdactor:
werkvloer

outputbesturing:
poIltlek onderhan-
dell met Milleu-
dienst over gel&-
verde produkten

hoofdactor: dlrecteur
werkstroombesturing:
controle op ultvoerlng hooIdactor:

controller

oondlttonerende
besturlng:
effectivitell en
efficiency
mlddelenlnzet

~ hoofdactor: afdelingshOO~

bijdragenbesturing: managementrapportage
afdellngshoolden
stellen de manag&-
mentrapportage op

rapportage

Als we bet rapportageproces (afbeelding 4.3) in de besturingscyclus verwerken
dan moeten we constateren dat dit proces dezelfde lange weg terug volgt die zo
kenmerkend is voor bet planningsproces. Dit proces is voor sommige afdelingen
beboorlijk ingrijpend: "We gaan omschrijven wat we als ofdeling denken te gaan
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doen de komende tijd. Dat hebben we nog nooit echt gedaan, dus dat is voor ons
helemaal nieuw." De rol van de afdeling Bedrijfseconomische Zaken in dit
proces is groot. Een afdelingshoofd verzucht dan ook: "Wij denken wel eens dar
wij dienende zijn aan bedrijJseconomische zaken in plaats van omgekeerd. n

De MARAP is een cumulatie van de maandrapportages zoals die binnen het
managementteam van de dienst worden gehanteerd. Deze maandrapportages zijn
vrij compact en bevatten voornamelijk financiele informatie. Deze financiele
informatie komt uit het geautomatiseerde financiele systeem van de dienst.
In de MARAP wordt gerapporteerd over de middeleninzet (bedrijfsvoeriog) en
de geleverde produkten. Met de politiek is afgesproken dat hoofdzakelijk de
afwijkingen op hetgeen is begroot worden vermeld. De controller merkt in deze
dan ook op: ·We moeten oppassen dat we de managementrapportages niet gaan
uitbouwen. De raadscommissie wit vaak ook andere informatie. Ais dit in de
managementrapportage wordt ingebouwd, wordt deze dikker en dikker".
De jaarrekeniog is eenzelfde verhaal. Er komen weliswaar iets meer gegevens in,
maar in principe is het niets anders dan een verdere cumulatie van de maandrap-
portages aangevuld met bijvoorbeeld exploitatiegegevens.

4.1.4 Bestuurlijke informatievoorziening

Def"mitie sturingsinformatie
In Noordvliet worden drie soorten sturingsinformatie onderkend: de beleidsef-
fectinformatie, de produktinformatie en de beheersinformatie. Aan deze soorten
informatie zijn sturiogsniveaus (raad, college, diensten) verbonden (atbeelding
4.4 op de volgende pagina).
Uitgangspunt is dat raadsleden voornamelijk zijn geinteresseerd in informatie
over de effecten van het beleid. Ret college van B&W wil meer produktgerichte
informatie terwijl het management binnen de diensten meer behoefte heeft aan
beheersinformatie.

Sterkgeformaliseerd
De bestuurlijke informatievoorzieniog is sterk geformaliseerd. Informatie is
vastgelegd in tal van systemen, al dan niet geautomatiseerd. Beheersinformatie
wordt vastgelegd in financiele systemen binnen de diensten. Deze beheersinfor-
matie is gekoppeld aan produkten.
In de financiele systemen wordt de inzet van personele uren vastgelegd zodat
informatie over de middelen financien en personeel in dit soort systemen te
vinden is. Een gemeentelijke standaard voor financiele systemen is er niet.
De meer kwalitatieve informatie alsmede planoings- en voortgangsgegevens over
produkten worden vastgelegd in de diverse produktiesystemen van de diensten.
Deze systemen zijn zeer divers en de aggregatie van informatie uit deze syste-
men is een tijdrovend proces. Informatie over de effecten van de produkten
wordt extern verzameld door middel van belevingsonderzoeken, marktonderzoe-
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DRIE STURINGSNIVEAUS

BELEIDSEFFECT
INFORMATIE

x% reductie van de
hoeveelheid te
storten afval

Aigemeen beleidsplan
Perspectlefnota

Concembegroting 1
Jaarverslag

Waarom

PRODUKTINFORMATIE

Wat

Produkten
die een blJdrage aan het MB leveren.
• ophalen huisvull
• mlileucontalnerparkjes
• inzameling probleemstoffen
• basiskwaliteit milieu

Dienstrekening

BEHEERSINFORMATIE

Projecten, activiteiten en tussenprodukten,
die een bijdrage via het produktieproces leveren aan
het totstandkomen van het project.

Atbeelding 4.4 Bestuurlijke informatievoorziening

ken, enz. De rol van de informatietechnologie is gering. Het verzamelen van
informatie ten behoeve van vooral managementrapportages wordt belemmerd
door de moeilijke toegang tot de produktiesystemen.

De concernafdeling middelen alsmede de bedrijfseconomische afdelingen binnen
de diensten spelen een belangrijke rol in de bestuurlijke informatievoorziening en
beschikken over veel informatie. Zij hebben tot taak om de informatie te ver-
zamelen en te verwerken in de te onderscheiden rapportages.

Hoofdlijnen versus relevante detail
In Noordvliet is sprake van een sterk formele communicatie tussen gemeentebes-
tuur/concernstaf en diensten. Deze communicatie is procedureel duidelijk
vastgelegd en beperkt zich grotendeels tot het doorgeven van resultaten. Ben te
gedetailleerde kennis bij het gemeentebestuur/concernstaf wordt tot een minimum
beperkt. Het gaat primair om het sturen op hoofdlijnen. Dat sturen op hoofdlij-
nen is in een politieke omgeving niet altijd vol te houden.

Vooral raadsleden hebben met het geformaliseerde karakter van het besturings-
model moeite zoals een van hen zegt: "Juist de peanuts zijn erg belangrijk en
vooral voor de burger. Als ik het heb over bepaalde straten of over bepaalde
wijken dan moet ik me feitelijk inderdaad niet bezig kunnen houden met wat er
met een boom of een schuur of weet ik wat gebeurt, maar juist voor de burger is
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dat belangrijk. Dat is altijd het spanningsveld woor je als raadslid in ieder geval
dan in zit. ,. Zij hebben vaak behoefte aan meer gedetailleerde informatie terwijl
de formele communicatie-structuur bier niet op is ingesteld.

Bestuurlijk informatiesysteem
Op gemeentelijk niveau heeft de concernstaf lange tijd getracht om een be-
stuursinformatiesysteem te ontwikkelen. Op het moment van dit onderzoek was
de Dienst Algemene en Facilitaire Zaken met deze taak belast.
Het doel van dit systeem is dat met name raadsleden een directe toegang krijgen
tot de beheers- en produktinformatie. De verantwoordelijk wethouder voor de
middelenfuncties financien, personeel, organisatie en informatievoorziening is
voorstander van de ontwikkeling van een dergelijke systeem, maar onderkent een
groot gevaar: "Wat ik wil voorkomen is dat we een geweldig bureaucratisch,
logistiek proces in gang goon zetten om openheid en snelheid in de bestuurlijke
informatievoorziening te krijgen If. Hij duidt hier op het voor raadsleden mogelijk
maken om directe toegang te krijgen tot de informatie over de voortgang van
beleidsontwikkelings- en uitvoeringsprocessen. De sterk geformaliseerde bestuur-
lijke informatievoorziening, zoals die geregeld is met de managementrapporta-
ges, dienstrekeningen, dienstplannen, enz. zou daarmee worden doorbroken. Hij
illustreert dit als voIgt: "Het is de grootste cultuuromslag die je je maar kunt
voorstellen. Op een scherm staat dat ambtenaar van dienst B dat heeft gezegd oj
geschreven. Een raadslid zegt: dan die moet ik ter verantwoording roepen If. De
weerstand van de diensten is volgens de wethouder een factor om ernstig mee
rekening te houden. Het probleem zit volgens hem niet in de techniek.
Binnen de concernstaf is de verantwoordelijkheid neergelegd om te onderzoeken
hoe een dergelijk systeem kan worden ontwikkeld. Het blijkt dat de wethouder
voor informatievoorziening zich met betrekking tot het bestuursinformatiesysteem
wat meer terughoudend is gaan opstellen.

Raadsleden blijken niet erg tevreden te zijn over deze ontwikkeling. Hoewel zij
niet ontevreden zijn over de informatievoorziening richting gemeenteraad en
raadscommissies, blijken zij toch teleurgesteld te zijn over hetgeen hen is
voorgespiegeld. "Het bestuursinformatiesysteem, door roepen we al drie jaar om.
Er is een werkgroep met raadsleden die heel actief heeft gewerki, aileen sinds
vorig jaar ligt het weer stil. En waarom, dat weet dan weer niemand",
Raadsleden blijken toch hun hoop gevestigd te hebben op een verbetering in de
bestuurlijke informatievoorziening. Een ander raadslid zegt hierover: "Als je ziet
hoelang men nou al bezig is om een bestuursinjormatiesysteem van de grond te
krijgen, op basis woorvan je thuis informatie kuru oproepen via de computer,
dan zeg ik die jaren dat er nou al aan gesleuteld wordt, had er toch wei al iets
concreets van de grond moeten kunnen komen If.
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Milieudienst: afdeling BEZA als spin in het web
Het geautomatiseerde financieel systeem Eniac vormt de basis voor de bestuur-
lijke informatievoorziening binnen de Milieudienst. Niet-financiele produktinfor-
matie is verspreid over een aantal moeilijk toegankelijke sytemen binnen de
afdelingen. De afdeling Bedrijfseconomische Zaken is als beheerder van het
financiele systeem en samensteller van de MARAP's een belangrijke afdeling in
het besturingsproces.
Uit het financiele systeem worden de maandrapportages opgesteld. In deze
rapportage worden van de produkten de aantallen, het aantal directe produktieve
uren, de totale kosten, de prognoses en de kosten als percentage van de begro-
ting opgenomen. De maandrapportage wordt vervolgens in het managementteam
van de Milieudienst besproken.

De MARAP is nog steeds sterk financieel getint. De controller van de Milieu-
dienst geeft dat ook aan: "Het informatiesysteem is goed op het samenstellen van
de MARAP aangepast. Ik vind overigens nog wei dat we daar verder mee moeten
gaan. Het is nog teveelfinancieel getint wat het gebruik betreft".
Deze uitspraak is te verklaren door het feit dat het ontwikkelen van het instru-
mentarium van de meetbare beleidsdoelen pas in de kinderschoenen staat en het
verzamelen van meer kwalitatieve produktinformatie problematisch is.
Bij het samenstellen van de MARAP doet zich het probleem voor dat met name
het verzamelen van de voortgangsgegevens een probleem is. Zo zijn de finan-
ciele gegevens geregistreerd in een financieel systeem op een AS400-minicompu-
ter van het merk IBM en veel voortgangsgegevens van bouw- een woningtoezicht
in een registratiesysteem op een minicomputer van het merk WANG. Op tal van
plaatsen binnen de dienst bevinden zich dergelijke produktgegevens in bijvoor-
beeld zelfgemaakte computerprogramma's. Het leggen van koppelingen tussen al
deze informatiebronnen is een kwestie van menselijke vaardigheden.

4.1.5 Reflectie
Het eerste doel van de reorganisatie was het realiseren van een aantal sturingsin-
strumenten teneinde een goede beheersing van de organisatie te realiseren; let
wel beheersing gericht op het kostenaspect van de produkten. Dit heeft ertoe
geleid dat aile respondenten erkennen dat de gemeente Noordvliet haar 'huis-
houdboekje' goed op orde heeft en op alle sturingsniveaus goed inzicht bestaat in
de financiele beheersing.
Door de politiek worden met de diensten afspraken gemaakt over de te leveren
produkten. Centrale sturing vanuit het concern is sterk afgebouwd. Op gemeen-
telijk niveau worden op basis van hoofdlijnen plannen gemaakt zoals bijvoor-
beeld het Milieubeleidsplan. Op afdelingsniveau is echter nog niet echt sprake
van een goede planningscultuur. De operationele planning op dit niveau blijft nog
achter bij de planning op het niveau van college en diensten.
De Noordvlietse ontwikkeling is sterk instrumenteel gericht. Dat dit ten koste is
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gegaan van de exteme orientatie wordt door veel respondenten erkend. Dit is dan
ook de fase waar de gemeente Noordvliet de komende jaren mee te maken zal
krijgen. Wat dit betreft is de volgende uitspraak typerend: "Mijn indruk is dat we
de fase van de beheersbaarheid aan het afsluiten zijn. Het is gelijk aan het
Nolan-model, maar dan niet aileen tot informatievoorziening beperkt. Ik zou zeg-
gen dat we aan de vooravond van de beleidsinhoudelijke Jase staan".
Er wordt een drietal doelen nagestreefd: meer doelmatigheid, grotere effectiviteit
en het bereiken van een goede democratische dekking. Ret behalen van deze
doelstellingen gebeurt in drie fasen (afbeelding 4.5).

middelen ~ produkten ~ effecten~ maatschappelijke
waardering

1
beheersing
(doelmatigheid)

2
effectiviteit
en kwaliteit

3
democratische
dekking

Afbeelding 4.5 Noordvlietse ontwikkeling

Twee elementen van het besturingsmodel voeren de boventoon, namelijk de
organisatorische condities en het sturingsinstrumentarium. Zo werd in 1992 de
laatste fase van de reorganisatie voltooid en wordt nog hard gewerkt aan het
instrument van de meetbare beleidsdoelen.
Ret sturen op hoofdlijnen door de politiek is een belangrijk uitgangspunt in het
besturingsconcept. In de praktijk blijkt dit uitgangspunt de nodige problemen op
te leveren. Ret functioneren van de politiek is niet in dit soort algemene uit-
gangspunten te vatten. Daarentegen moeten we wel constateren dat op basis van
dit soort uitgangspunten de bestuurlijke informatievoorziening wordt geformali-
seerd binnen een reeks van standaarddocumenten. Het gevolg hiervan is dat ai-
leen informatie voor het sturen op hoofdIijnen beschikbaar is. De vergaande for-
malisatie is ten koste gegaan van de informele communicatie. Ret conform de
richtlijnen toesturen van een managementrapportage is wezenlijk anders dan het
meer informeel communiceren tussen politiek en ambtelijk apparaat.
Via het begrotingsproces vindt een top-down gericht planningsproces plaats. Ret
rapporteren over de realisatie gebeurt echter niet rechtstreeks vanuit de werk-
vloer richting politiek, maar voIgt de lange weg terug. Er is geen sprake van een
cyclisch proces, maar meer van een op-en-neer gaand proces.
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4.2 Bet gemeentelijk organisatieconcept

Historisch gezien is Noordvliet altijd
al een stad geweest waar de industri-
ele bedrijvigheid een belangrijk ele-
ment in het maatschappelijk leven
was. De sanering van met name een
traditionele bedrijvigheid als de
scheepsbouw heeft echter diepe
sporen achtergelaten. Het beleid van
de gemeente om Noordvliet om te
vormen tot een moderne industrie-
stad heeft dan ook een sterk histori-
sche achtergrond.
In 1985 is gestart met een omvang-
rijke reorganisatie binnen de ge-
meente; een soort reorganisatie die

Afbeelding 4,6 Relatie met organisatie-conceptin het begin van de tachtiger jaren
meer plaatsvond binnen Nederlandse
gemeenten. In Noordvliet hebben gemeentebestuur en ambtelijke top zich echter
niet alleen geconcentreerd op een andere structurering van de organisatie, maar
hebben ze een filosofie op het functioneren van de organisatie als geheel ontwik-
keld. Het Noordvliets Concept bestaat dan ook uit een drietal elementen: struc-
tuur, cultuur en besturing.
Bij het zoeken naar de juiste organisatiestructuur en de daarbijbehorende
sturingsfilosofie is men in Noordvliet uitgegaan van het concept van de divisie-
structuur van Mintzberg. Vandaar dat in een analyse van het organisatieconcept
aandacht aan dit theoretisch concept zal worden geschonken.
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4.2.1 Gemeentelijke organisatiestructuur

Divisiestructuur als gemeentelijk concept
De divisiestructuur van Mintzberg (par. 2.1) heeft als model gediend voor de
reorganisatie in 1985 en de verdere ontwikkeling van het Noordvliets Concept.
Het gemeentebestuur stelde een structuur vast met enkele zelfstandige werkmaat-
schappijen onder leiding van een kleine concernstaf en de bundeling van bij
elkaar horende produkten in deze werkmaatschappijen. De onderlinge levering
van produkten en 'halffabrikaten' moet daarbij worden geminimaliseerd. Verder
moeten de diensten over aile noodzakelijke middelen kunnen beschikken.
De verantwoordelijk wethouder voor organisatie was een belangrijke kracht
achter de reorganisatie. Decentralisatie is voor hem een zeer belangrijke factor.
"In een ding ben ik gelovig en dat is de decentrale opbouw van organisaties. Dus
laag in de organisatie de verantwoordelijkheden, bevoegdheden",
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Mintzberg beschrijft een aantal fasen die een organisatie kan doorlopen alvorens
te evolueren naar een divisiestructuur. Ben fase is daarin interessant en dat is de
verwante produkt-vorm. Het gaat hier om een organisatie waarvan de diverse
onderdelen sterk met elkaar verbonden zijn. Er vinden veel onderlinge leverin-
gen plaats. Op centraal niveau zijn velerlei staffuncties aanwezig die aIle een
sterke controle uitoefenen. De situatie in de gemeentelijke organisatie begin
tachtiger jaren is hiermee vergelijkbaar. De secretarie had een sterke invloed op
de beleidsvoorbereiding en oefende bovendien een sterke controle uit op de
(vele) gemeentelijke diensten. De produkten van deze diensten waren zeer divers
en niet altijd even zorgvuldig gebundeld. De burger had als klant te maken met
de vele verschillende 'gezichten' van de gemeente.

Bij de reorganisatie is gekeken naar de clustering van bij elkaar horende produk-
ten. Met elkaar verwante produkten en 'halffabrikaten' moesten zoveel mogelijk
binnen dezelfde dienst worden geproduceerd. "De hoeveelheid halfprodukten en
onderlinge leveringen moet je zoveel mogelijk beperken, want daarmee krijg je
heldere verantwoordelijkheidsstructuren", zo luidt de visie van het concernhoofd
financien. De Milieudienst speelde een voortrekkersrol. "Wij hebben een heel
sterke produktgerichte organisatie opgezet. " aldus de directeur van de Milieu-
dienst.
Toch blijkt de clustering van activiteiten in bepaalde diensten niet zo logisch te
zijn als het top-management doet voorkomen. Een afdelingshoofd zegt daarover :
"Het is niet zo dat wij nou specifiek bij de Milieudienst moeten zitten. " De relatie
met andere diensten en dan vooral de dienst Openbare Werken is voor meer
afdelingen zeer belangrijk. Een ander afdelingshoofd zegt over de aanwezigheid
van de afdeling Bouw en Woningtoezicht binnen de Milieudienst zelfs: "De
huidige directeur van de Milieudienst was indertijd directeur van de dienst Bouw-
en Woningtoezicht. Toen hij gevraagd werd om directeur van de Milieudienst te
worden, werd dit onderdeel eenvoudig bij de Milieudienst gevoegd".

Het gezamenlijk beheren van bepaalde middelen zoals informatietechnologie is
uit den boze getuige de volgende reactie vanuit de concemstaf: "Bij de reor-
ganisatie heeft men getracht om verwante disciplines binnen een organisatie-
eenheid onder te brengen. Daarmee heeft men al een heleboel horizontaal
overleg overbodig gemaakt. Dat was al winst. De policy verder is, en daar is
men zeer konsekwent in, dat men de directeur altijd een alibi wil ontnemen zodat
hij nooit kan zeggen dat hij bepaalde middelen niet ter beschikking had. Een
directeur heeft aile middelen ter beschikking. Op het moment dat hij iets gemeen-
schappelijks gaat doen dan krijg je vervreemding. In ieder geval kan dat als alibi
gebruikt worden voor een bepaald achterblijven van de dienst. "

Standaardisatie van output
Centraal in het organisatieconcept staat sturen op afstand en op output. Ben
geformaliseerd besturingsproces, zoals dat in de vorige paragraaf is beschreven,
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vergt volgens Mintzberg standaardisatie van de output.
Voor de controle op resultaten is het van belang om de output zo scherp rnoge-
lijk te definieren en wel op zodanige wijze dat deze meetbaar is.
In Noordvliet tracht men de output te standaardiseren door de informatie van een
produkt te definieren die voor de controle noodzakelijk is (afbeelding 4.7).

dienst
produktie-centrum
produktgroep

_------t-------
.............. identificatie- .

........... code <,
/ ,

(/ inhoud lii:~~~!~~i.\\
! produkt \~ i
\ f

resultatenkosten

Afbeelding 4.7 Standaardisatie produktinforrnatie

Via een identificatiecode is het produkt gehangen een produktgroep en een
produktie-centrum. Ben respondent beschrijft dit als voIgt: "Tot op het laagste
niveau zijn de produkten vertaald in een kostenplaatsenhoek en dat zijn in feite
de deelprodukten die per ajdeling worden geproduceerd. "
Ben produktiecentrum is meestal een afdeling binnen een dienst. De produktin-
formatie is verder standaard opgebouwd uit informatie over kosten, klanten, in-
houd van het produkt, resultaten en verantwoordelijkheid voor het produkt.
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Socialisatie van het management
Het binnen iedere dienst benoemen van een controller/adjunct-directeur is een
belangrijke stap geweest in het verkrijgen van een groter draagvlak. Deze func-
tionarissen zijn sterk verbonden met de organisatiestructuur en ontlenen hun
positie aan het beleids- en beheersinstrumentarium. ZoaIs uit het organogram van
de Milieudienst blijkt, beschikt de controller ter ondersteuning over een relatief
grote afdeling die in termen van Mintzberg tot de technostructuur behoort.
Over de sociaIisatie, oftewel het aanstellen van managers die geloven in de
uitgangspunten van het Noordvliets Concept, zegt het concemhoofd middelen het
volgende: "Naarmate er meer verankeringspunten zijn in je organisatie wordt de
ofhankelijkheid van personen kleiner. Natuurlijk blijft het systeem afhankelijk van
personen, maar je moet ook niet schromen om op een gegeven moment mensen
die niet voldoen opzij te zetten. Dus ook in ons model geldt dat als je niet
geschikz bent om in dit model mee te denken, je een andere baan moet zoeken. "
De communicatie-structuur is ingebed in het systeem voor de controle op de
resultaten zoaIs dat in de vorige paragraaf wordt beschreven.
Dit systeem (outputsturing) is in belangrijke mate ontworpen en uitgebouwd door
de concernstaf en de verantwoordelijk wethouder. "Ik moet aldoor duwen en
wringen om ze terug in het hok te krijgen" zo schetst deze wethouder zijn
inspanningen om de ambtelijke top mee te krijgen.

Op weg naar betere prestatienormen
Noordvliet zit nu in de fase dat de prestatienormen aIle aandacht gaan krijgen.
Uiteindelijk zullen deze normen de binding tussen gemeente en burger moeten
weerspiegelen. Het opstellen daarvan is echter een moeilijke klus. Het gevaar
dreigt dat kunstmatige prestatienormen vanuit de technostructuur worden opges-
teld.

De directeur van de Milieudienst erkent dit probleem: "De kwaliteit is moeilijk
objectief vast te stellen want dat is ook weer een waarde-oordeel. Ret vaststellen
van de kwaliteit van de produkten is nog een hele klus. " Diensten zullen in eerste
instantie zelf onderzoek moeten doen naar de prestatienormen. Via belevings-
onderzoeken wordt onderzocht wat de burger vindt van de dienstverlening ten
aanzien van een bepaaId produkt. Het is dan nog maar de vraag of dit vertaaId
kan worden in objectieve prestatienormen. Indien dit niet mogelijk is, moet de
vraag gesteld worden op welke wijze de prestatienormen worden vastgesteld. De
dienst is producent en het is enigszins merkwaardig om de producent zijn eigen
prestatienormen te laten vaststellen. De politiek zou hier een rol kunnen spelen.
Het gevaar dreigt hier dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het besturing-
systeem (concernstaf, controllers e.d.) daar waar zij dit nodig achten op kunst-
rnatige wijze prestatienormen gaan formuleren. Een respondent binnen de
technostructuur zegt hierover: "Dat kun je aileen maar realiseren op het moment
dat je een goed stukje besturing verricht. Ik denk vanuit controlling omdat daar
toch vaak wat meer specialistische kennis aanwezig is om dit traject te trekken. "
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4.2.2 Milieudienst

Machine-bureaucratie
De Milieudienst is een van de "divisies" van de gemeente Noordvliet. Volgens
Mintzberg is te verwachten dat de Milieudienst gekenmerkt zou kunnen worden
als een machine-bureaucratie. In ieder geval zijn er krachten te onderkennen die
de diensten richting machine-bureaucratie duwen. De gemeentebrede benoeming
van controllers binnen de diensten en een sterk gestandaardiseerd sturingsproces
zijn de belangrijkste krachten.

De afdeling Bedrijfseconomische Zaken is een onderdeel van de technostructuur.
Een belangrijke taak van deze afdeling is die van standaardisatie van de output.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het besturingsproces en de ontwikkeling
van de informatievoorziening (technische standaardisatie). Ook een afdeling als
Ontwikkeling is een afdeling die tot de technostructuur kan worden gerekend.
Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het budget dat zij nodig hebben
voor de produktie binnen hun afdeling. De afdeling Bedrijfseconomische Zaken
zorgt echter voor een centrale verwerking van facturen met daarbij een aantal
controle-momenten. De controller/adjunct-directeur schetst hoe dat in zijn werk
gaat: "Als er een Jactuur binnenkomt dan krijgt deze een stempel en wordt voor
fiatering naar het aJdelingshooJd gestuurd. Wij toetsen nog wei even omdat er
budgetten zijn voor bepaalde zaken en oj er opdrachten zijn gegeven. Dat wordt
hier allemaal verwerkt. " Afdelingshoofden hebben toegang tot het geautomati-
seerde systeem om alleen te kijken naar hun budgetten. Decentrale verwerking in
financiele administraties per afdeling is volgens de controller uit den boze.

Technostructuur
De Milieudienst is niet te typeren als een massaproduktiebedrijf waarbij op
uitvoerend niveau zeer eenvoudige en routinematige werkzaamheden worden
uitgevoerd. Mintzberg conc1udeert dat de machinebureaucratie bijzonder geschikt
is voor massaproduktie en constante output. Dit geldt niet voor de Milieudienst.
Het besturingsconcept in combinatie met de belangrijke (gestandaardiseerde)
controllerfunctie blijkt de belangrijkste kracht te zijn die de Milieudienst richting
rnachine-bureaucratie drijft. Deze krachten komen van buitenaf en bevestigen de
stelling van Mintzberg.
Vanuit het gemeentebestuur en de concernstaf worden de diensten aangestuurd
zoals dat in een divisiestructuur het geval is. Het controlesysteem, dat bij deze
aansturing hoort, werkt ook door in de interne sturing van de dienst. De control-
lers vormen een zeer belangrijke schakel in de aansturing van de diensten. Zij
zorgen ervoor dat de standaardisatie van de output, zoals deze op concemniveau
voorgeschreven wordt, binnen de dienst verder wordt uitgewerkt.

Binnen de Milieudienst is de controller/adjunct-directeur tevens hoofd van de
afdeling Bedrijfseconomische Zaken. De directeur van de Milieudienst zegt
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daarover: "Kijk, in Noordvliet hebben we een scheiding tussen de controllers, die
zich bezighouden met het going concern, met het ontstaan van produkten en
bedrijfsvoering, het zorgen dar de begroting ieder jaar weer wordt gemaakt en
dat die ook wordt gerealiseerd. Bedriifsvoering valt daar voor een groot gedeelte
onder en ook de vraag hoe je de irformatievoorziening moet inrichten zodat je
inderdaad weet hoe produkten worden gemaakt en hoe je moet bijsturen. "
De functie van controller is een sleutelfunctie in het Noordvliets Concept. Iedere
dienst heeft een dergelijke functionaris met vergaande bevoegdheden met betrek-
king tot de planning- en controlfunctie alsmede verantwoordelijkheid voor de
belangrijkste middelenfuncties.

Het is daarom nog maar de vraag of de Milieudienst dezelfde kenmerken zou
hebben van een machine-bureaucratie als de gemeentelijke organisatie op andere
wijze zou worden aangestuurd dan de wijze waarop dit in Noordvliet gebeurt.

4.2.3 De organisatie van de informatievoorziening

Driehoeksverhouding
Ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeentelijke inforrnatievoorziening
dragen de Bestuursdienst (concernfunctie), de Dienst Algemene en Facilitaire
Zaken en de overige diensten verantwoordelijheden (afbeelding 4.8).
Op gemeentelijk niveau is sprake
van een driehoeksverhouding in de
verantwoordelijkheden voor infor-
matievoorziening. Op concernniveau
liggen taken zoals de strategische
coordinatie- en aanjaagfunctie, plan-
ning en control, ontwikkeling
instrumenten en beleidskaders en
bestuursondersteuning.
De Dienst Algemene en Facilitaire Afbeelding 4.8 Driehoeksverhouding

Zaken heeft grofweg een tweetal
taken. Op de eerste plaats een stuk beleidsontwikkeling en realisatie ten aanzien
van het gemeentelijk data-communicatie-netwerk, het bestuursinformatiesysteem
en het geografisch informatiesysteem en op de tweede plaats het beheer van het
gemeentelijk netwerk. De diensten dragen tenslotte de volledige eigen verant-
woordelijkheid voor hun eigen informatievoorziening.

Tijdens de Operatie Concernstaf in 1992 werd de Bestuursdienst gereorganiseerd
door de centrale uitvoerende taken over te brengen naar de Dienst Algemene en
Facilitaire Zaken en andere diensten. Tegelijkertijd gaf een aantal ontwikkelingen
aanleiding om de verdeling van taken en verantwoordelijkheden nader te bezien.
Een drietal voorbeelden zijn het gemeentelijk data-comrnunicatie netwerk, het
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bestuursinformatiesysteem en het geografisch informatiesysteem. Alledrie hebben
zij met elkaar gemeen dat zij niet beperkt kunnen blijven tot een dienst. Het
betreft hier voorzieningen waarover het Gemeentelijk Automatiseringsplan zegt
dat zij gemeenschappelijk moeten worden ontwikkeld en beheerd.
De Dienst Algemene en Facilitaire Zaken is onder invloed van de Operatie
Concemstaf in 1992 eveneens gereorganiseerd. Deze reorganisatie houdt tevens
verband met de Operatie Concernstaf vanwege de overheveling van een groot
aantal uitvoerende taken van de Bestuursdienst naar de Dienst Algemene en
Facilitaire Zaken. Bovenstaande ontwikkelingen gaven eveneens aanleiding tot
heroverweging. Voor wat betreft de organisatie van de informatievoorzienings-
functie binnen de DAFZ werd besloten om een scheiding aan te brengen tussen
de informatievoorziening en automatisering. Onder automatisering wordt het
facilitaire deel verstaan, dat wil zeggen de puur uitvoerende taken die worden
ondergebracht binnen een afdeling automatisering. De afdeling informatievoor-
ziening gaat zich in de toekomst bezighouden met beleidsontwikkeling en
realisatie op het terrein van de informatievoorziening van de DAFZ intern en
bepaalde gemeentebrede voorzieningen.

Uitgangspunten besturingsconcept onder druk
De aldus ontstane situatie is echter geen resultaat van een afgewogen en conse-
quent doorgedacht model voor de organisatie van de informatievoorziening. De
positie van de DAFZ daarin is het resultaat van een sterke verkokering binnen de
Noordvlietse gemeentelijke organisatie en de noodzaak de negatieve gevolgen
van deze verkokering voor de ontwikkeling van de informatievoorziening tegen
te gaan.

De problemen ontstonden dan ook op het moment dat het beleid rond deze voor-
zieningen verder moest worden ontwikkeld en uitgevoerd of zoals bij de con-
cernstaf wordt gereageerd: "Er lag een initiatief bij een dienst die meer naar de
kabels keek en ook perse niet verder wou kijken, maar ja die toestanden onder
mekaar hebben er niet toe geleid dat dat voortvarend werd aangepaki." De
Dienst Algemene en Facilitaire Zaken blijkt hier een uitkomst te bieden. Toen in
het Gemeentelijk Automatiseringsplan werd aangegeven dat er een gemeentelijk
data-comrnunicatie-netwerk moet worden gerealiseerd ontstond meteen de vraag
wie dit netwerk moet realiseren en beheren. Ben topmanager van de DAFZ ver-
woordt dit als voIgt: "Een ontwikkeling is dat wij vrij sterk naar voren toe
worden geschoven op het moment dat de diensten het zelf niet zien zitten of niet
kunnen of dat ze zeggen: dat is eigenlijk meer een gemeentelijk belang dan een
dienstbelang. En als het eigen belang er niet is, proberen ze het naar de DAFZ
toe te schuiven. "

Weinig weerstand bij diensten
De nieuwe rol van de DAFZ stuit op weinig weerstand omdat de diensten deze
ontwikkeling niet als bedreigend ervaren voor hun autonome positie. Men gelooft
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niet dat de DAFZ een rol van betekenis kan gaan spelen. Juist om deze reden
zien diensten liever dat de DAFZ deze verantwoordelijkheden krijgt.
De noodzaak om iets aan de negatieve gevolgen van de verkokering te doen, is
tevens bedreigend voor de diensten omdat zij bang zijn dat hun autonomie wordt
aangetast. Dat de DAFZ de verantwoordelijkheid krijgt om hier iets aan te doen
is minder bedreigend. "Ze zien het als bedreigend en zeggen: zet het maar bij de
Dienst Algemene en Facilitaire Zaken neer. Die krijgt het voorlopig toch niet van
de grond, dan ben ik er voorlopig weer vanaf": zo luidt de mening van een
functionaris van de DAFZ. Op eenzelfde wijze is de DAFZ inmiddels ook
verantwoordelijk gesteld voor de realisatie van het bestuursinformatiesysteem en
het geografisch informatiesysteem.
De coordinatoren informatievoorziening van de Milieudienst geven zelf aan langs
welke weg zij toch menen de invioed van de DAFZ onder controle te houden:
"De DAFZ moet iets te bieden hebben. Je kunt niets opzetten via gedwongen
afname. Als ze iets te bieden hebben, dan kunnen wij zeggen: wij nemen jullie
diensten graag af " Diensten willen blijkbaar kost wat kost het heft in eigen hand
houden.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de wethouder voor informatievoor-
ziening en aan de raadscommissie FPOIA legt de wethouder verantwoording af
over zijn gevoerde beleid. De raadscommissie adviseert hierover uiteindelijk de
gemeenteraad.
De wethouder ziet voor zichzelf een actieve rol weggelegd als het gaat om de
sturing van de ontwikkeling van gemeentelijke informatievoorziening: "Door er
middenin te gaan staan, vragen te stellen, mensen met elkaar in contact te
brengen, te brainstormen, dingen ter discussie te stellen. " De portefeuille voor
informatievoorziening vindt hij zeer belangrijk: "Het is een van de belangrijkste
portefeuilles op lokaal niveau. De middelerifuncties worden een elementair
onderdeel van het sturen." Hij is dan ook een belangrijk verdediger van het
gemeentelijk informatiebeleid en maakt op dit terrein zijn verantwoordelijkheden
waar door daarvan de consequenties te dragen: "Ik vind dat je als bestuurder dat
risico moet nemen ".
De verhouding tussen wethouder en raadscommissie is niet altijd even goed. Zo
open als de wethouder zichzelf profileert, zo gesloten wordt hij soms door
raadsleden ervaren. Een raadslid zegt daarover: "We hebben een zeer sterke
portefeuillehouder en die stuurt constant zelf en tnformatie komt aileen maar als
hij die wil geven. "
Op 1 juni 1992 is een rapport verschenen van het onderzoek naar de verkoop
van het Gewestelijk Rekencentrum van Noordvliet aan de firma Infotech en de
verdere samenwerking met dit automatiseringsbedrijf. Dit onderzek werd uit-
gevoerd door een rekeningscommissie van de gemeenteraad. In dit onderzoek
constateert de commissie het volgende: "Het onderhandelingsproces met de firma
Infotech was onvoldoende gestructureerd en de afbakening van bestuurlijke en
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ambtelijke verantwoordelijkheden was niet helder. " Over de rol van bestuurders
bij dit soort onderhandelingsprocessen oordeelt de commissie: "Bestuurders
blijven wei verantwoordeli}k voor het onderhandelingsresultaat, doch hun rol zau
beperkt moeten blijven tot het aansturen van het onderhandelingsproces en het
nemen van de uiteindelijke beslissingen ". Deze opmerking staat in schril contrast
met de opvatting van de wethouder voor informatievoorziening als hij zegt: "Ik
vind onderhandelen leuk en doe dat graag ".
Over de informatievoorziening richting gemeenteraad is de commissie vrij
negatief: "Over de gevolgen en de verdere problemen die zicb hebben voorge-
daan bij de uitwerking van de voorovereenkomst met Infotech is de raadscommis-
sie FPOIA te laat, onvolledig en te passief getnformeerd. Bovendien is in de
commissie door de portefeuillehouder de indruk gewekt dat de oorzaak van de
problem en bij de samenwerking met Infotech vooral bij de diensten lag n.

Milieudienst: macht bij de technostructuur
Binnen de afdeling Bedrijfseconomische Zaken bestaat het bureau automatisering
uit een drietal functies voor informatievoorziening en automatisering, namelijk
twee coordinatoren informatievoorziening en een systeembeheerder. Deze drie
functionarissen worden geacht invulling te geven aan de ontwikkeling van het
informatie- en automatiseringsbeleid binnen de dienst, de ontwikkeling en
realisatie van informatiesystemen en het beheer daarvan.
Organisatorisch valt de informatievoorziening en automatisering direct onder de
controller/adjunct-directeur. De medewerkers zijn daar gelukkig mee: "Ik: denk
dat ftet geen slechte zaak is om juist onder die persoon te werken die ook redeli}k
verantwoordeli}k is voor de outputsturing. Je hebt al meteen een zware mede-
stander". De taakverdeling tussen directeur en controller/adjunct-directeur op het
terrein van de informatievoorziening levert geen problemen op. De directeur zegt
over dcze verdeling: "De controller is degene die het irformatiebeleid onder zicb
heeft. Dat zijn vastgelegde zaken en dat is een goede verdeling. " Hoe de taken
en verantwoordelijkheden liggen, is niet geheel duidelijk. In de praktijk blijkt dat
de activiteiten nogal sterk operationeel en automatiseringstechnisch gericht zijn.

Positieve rol adjunct-directeur/controUer
De controller van de Milieudienst wil dat de afdelingen meer gaan participeren
in de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Hij heeft
hiertoe een aantal initiatieven genomen.
In een vergadering van het managementteam op 25 juni 1991 stelden de afde-
lingshoofden er prijs op dat inzicht zou worden verschaft in de informatievoor-
ziening en automatisering van de dienst. Dit was voor de pas in dienst getreden
controller/adjunct-directeur aanieiding om een projectenplanning op te stellen
waarbij op basis van de huidige stand van zaken werd geinventariseerd welke
projecten dienen te worden geraliseerd, welk tijdsbeslag dit legt op het bureau
automatisering om vervolgens prioriteiten te stellen. Daarnaast heeft de
controller/adjunct-directeur eind 1991 in een interne notitie een schets gegeven
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van de stand van zaken binnen de Milieudienst. Hij schrijft daarin het volgende:
"Tot op heden is automatisering een zaak geweest van automatiseringsdeskundig-
en. Zij bepalen op basis van de informatiebehoeften van de materiedeskundigen
op welke wijze inhoud wordt gegeven aan de automatisering van de uitvoerende
processen. De betrokkenheid van het topmanagement bij informatievoorziening en
automatisering is beperkt geweest". Hij bepleit verder een tweetal trajecten infor-
matieplanning en projectenplanning waarbij vanuit de strategie van de Milieu-
dienst gekoppeld aan het Milieubeleidsplan de randvoorwaarden voor de infor-
matievoorziening worden aangegeven.
De begrippen informatiebeleid en informatieplanning worden als tamelijk abstract
ervaren. Beleidsuitgangspunten voor informatievoorziening liggen niet vast, maar
zitten veelal in de hoofden van mensen. Informatieplanning wordt weliswaar als
een noodzakelijk iets gezien, maar komt nog niet echt van de grond. De control-
ler/adjunct-directeur daarover: "Wij moeten langzamerhand ook een traject van
informatieplanning wat meer gestalte gaan geven. Want automatisering is in die
zin op tijn retour, dat toch de nadruk veel meer komt te liggen op de informatie-
voorziening en minder op de automatisering. Wij moeten langzamerhand de
informatievoorziening wat meer in kaart brengen. "

4.2.4 Reflectie
Het is wellicht onder invloed van het sterk bedrijfsgerichte denken dat de ge-
meente Noordvliet zo consequent richting de divisiestructuur van Mintzberg is
opgeschoven. Dit bedrijfsgerichte denken kan te maken hebben met het strate-
gisch beleid van de gemeente (zie bijlage 1) waarin moderne industriele ontwik-
keling en werkgelegenheid zo nadrukkelijk naar voren komen. De in 1992 ver-
schenen brochure over het besturingsconcept in Noordvliet bevestigt dit op meer
dan treffende wijze. Wat te zeggen van een zin als deze: "... maaki men door
marketing en goede planning winst" of de volgende opmerking: "de bedrijfs-
economische theorie en de daarin ingebedde begrippen vindt in de bestuurlijke
context 'vanzelf" zijn toepassing .... ".
Organiseren en besturen gaan in het Noordvliets Concept hand in hand met een
sterke nadruk op heldere structuren en geformaliseerde sturingsprocessen. Dit
heeft consequenties voor de gemeentelijke diensten oftewel de divisies. De
gemeentelijke structuur heeft sterk bureaucratiserende effecten op de diensten.
Binnen de Milieudienst is dit goed zichtbaar. Overigens kan hier vooralsnog geen
waarde-oordeel over worden uitgesproken. Ook binnen de Milieudienst is
immers een meer dan redelijk beheersing van de bedrijfsprocessen tot stand
gebracht.
Met de organisatie van de informatievoorziening is het slechter gesteld. De sterk
autonoom opererende diensten geven weinig kansen aan het ontstaan van ge-
meenschappelijke voorzieningen. Langzamerhand ontstaat op het terrein van de
gemeentelijke informatievoorziening een driehoeksverhouding, in strijd is met de
uitgangspunten van het besturingsconcept.
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4.3 De organisatiecultuur

Nadere bestudering van het bestu-
rings- en organisatieconcept duiden
op een sterk geformaliseerde ge-
meentelijke organisatie in Noord-
vliet. Beheersbaarheid van de pro-
cessen staat hoog in het Noordvlietse
vaandel. Meer effectiviteit en
democratische dekking moeten daar
in de nabije toekomst aan worden
toegevoegd.
In hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, is
cultuur vooral benaderd als aspect en
contingency-factor. Juist naast de
sterk formele benadering van organi-
satie en besturing zoals die in
Noordvliet het geval blijkt te zijn, is Atbeelding 4.9 Relatie met cultuur

behoefte aan een nadere orientatie
op het aspect cultuur. Samenhang, communicatie, werkwijze, omgevingsorienta-
tie zijn nader te onderzoeken deel-aspecten.

4.3.1 Gemeente Noordvliet

""",....,....®..,,""'"''''''''''''''''''''''""." B 1

1

'111

..""" ""1"

/ I \
: ~l(®- ~. ~@))
\ ~ !"'---" CD ,ii'

'II, ".'

111111'1 .".""

"'" ,....···"··"10 " ·····

Samenhang onvoldoende
Ret organisatieconcept van de gemeente Noordvliet is gericht op een consequent
doorgevoerde decentralisatie. Grote diensten die zelfstandig over alle benodigde
middelen kunnen beschikken vormen de kern. Dit is ten koste gegaan van de
onderlinge samenhang en heeft geleid tot verkokering binnen de gemeentelijke
organisatie.
Onderlinge levering van produkten en halffabrikaten moet "je zoveel mogelijk
beperken H, zo zegt het concernhoofd middelen, maar Herkomen meer horizontale
verbanden. " zegt de wethouder voor de middelenfuncties en geeft daarmee aan
dat de samenhang binnen de gemeentelijke organisatie groot is en zelfs toeneemt.

Een directeur van een dienst geeft aan dat dit problemen geeft: "De zwakze en de
kracht van het Noordvliets Concept is dat wij een heel klein concern hebben en
relatief zelfstandige sterke diensten. De koppeling tussen die diensten is dan
natuurlijk gelijk ook het volgende probleem. H Een andere respondent zegt over
de samenwerking "voor een aantal zaken gaat dat soms vanzelf als de ene dienst
de andere nodig heefi, maar je ziet ook dat diensten mekaar wei eens het pootje
lichten gewoon om bepaald belang en dan zie je dat het gewoon helemaal niet
werkt en zelfs heel lastig wordt. " Ret Noordvliets Concept is in feite debet aan
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deze situatie zoals ook hierboven een directeur van een dienst al aangaf. Ge-
meentebestuur en topmanagement hebben vanaf 1985 consequent vastgehouden
aan de uitgangspunten van het Noordvliets Concept. Een concernmedewerker
beaamt dit: "De policy hier is, en door is men zeer consequent in, dat men de
directeur altijd een alibi wil ontnemen. Op het moment dat je iets gemeenschap-
pelijks gaat doen oj iets buiten de dienst gaat halen, krijg je een vervreemding,
in ieder geval kan dat als alibi gebruikt worden voor he! achterblijven van de
dienst bij de aJspraken. "

Verschil van mening over oplossingsrichting
Er bestaat een probleem voor wat betreft de samenwerking tussen diensten. Dit
probleem wordt door de meerderheid van de respondenten onderkend. Over de
oplossing van dit probleem wordt echter door de actoren verschillend gedacht.
Een directeur vindt dat "die integratie tussen die verschillende eilanden zou een
stuk optimaler kunnen, maar zonder dat ik precies aan kan geven woor het aan
mankeert hoor." Ook het concernhoofd middelen onderkent het probleem en
geeft als oplossing dat: "Je moet informatie overdragen en dus communicatie
organiseren anders krijg je eilandsituaties en sectorale problemen". Een af-
delingshoofd zegt over de verkleining van de concernstaf "Dat vind ik hardstikke
stom. Per dienst krijg je een verschillende invulling van het beleid". Hij vindt
"de concernstaJ veel harder zou moeten optreden ten aanzien van de diensten".
Over oplossingen voor verbetering van de samenwerking tussen de diensten
blijken de meningen uiteen te lopen van meer communicatie tot meer centrale
sturing vanuit de concernstaf. Het laatste is een oplossing die met name door de
actoren politiek en topmanagement duidelijk niet wordt gekozen getuige de
Operatie Concernstaf. Bij het middle-management zijn voorstanders te vinden
van meer centrale sturing.
Het concernhoofd middelen is zich sterk bewust van de noodzaak tot verbetering
van de communicatie: "dat zijn teambuildingsakiivltelten: instrumenten die je
kunt inzetten om dat te bestrijden. Je moet een spel creeren waarbinnen je dat
gevaar kuru tackelen, want het is een potentiele bedreiging. "

Omgevingsorientlatie
De burger komt echter nadrukkelijk in beeld. Produktgericht werken evolueert
naar klantgericht werken. Externe orientatie wordt meer en meer een vereiste
voor adequaat functioneren.
Een afdelingshoofd: "Er komt vreselijk veel vanuit de omgeving op je af en
omgeving definieer ik dan heel breed. Die externe invalshoek is vreselijk
moeilijk." Daarbij worden organisatorische implicaties onderkent zoals het
creeren van eenduidige loketfuncties. Hierdoor worden andere eisen gesteld aan
de wijze van werken binnen de diensten en dan met name in het inzicht in de
processen binnen de dienst. De wethouder voor de middelenfuncties stelt nieuwe
eisen aan het functioneren van ambtenaren: "Ambtenaren moeten weten wat de
effecten zijn van het opschrijven van bepaalde zaken. Zodra het wordt op-
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geschreven is het openbaar. De beleidsgevoeligheid van ambtenaren moet
drastisch worden verbeterd voordat we zaken open kunnen stellen. " Hij erkent
het grote probleem dat dit met zich mee kan brengen: "Men zei mij dat het een
fluitje van een cent was, maar ik zei dat dat niet zo was. Het is de grootste
cultuurslag die je je maar voor kunt stellen. "
Het optreden van het gemeentebestuur kan daarin volgens een andere wethouder
een belangrijke factor zijn: "Heb je best kans dat ik op een gegeven ogenblik
zeg: hoe zit het nou, en dan loop ik ongevraagd de organisatie in. Dat weet ik in
ieder geval hoe het in feite draait. "
Dat verandering pijn kan doen, realiseert deze wethouder zich terdege als hij
terugblikt op de reorganisatie van '85: "Ofschoon er ook pijn is geleden op
bepaalde onderdelen binnen de organisatie, ook bij de Milieudienst, waar op een
gegeven moment mensen van een tweede lijnsorganisatie (noot: secretarie) met
hun staf uiteindelijk in de lucht verdwenen, want die moesten allemaal terugval-
len naar de eerste lijn (noot: diensten), dus naar de basis. Die werden uit de
secretarie geplukt en werden verbannen naar de diensten. En eigenlijk kwamen
zij daarmede in een andere werksfeer terecht. " Deze opmerking toont aan dat het
gemeentebestuur zich er terdege van bewust is dat invoering van het Noordvliets
Concept ook een andere manier van werken met zich meebrengt. "In het Noord-
vlietse is gestart met pragmatisch werken, aktiviteiten plannen, uitvoeren. "zo
stelt een wethouder.

Die andere manier van werken is nu ook weer aan de orde. Een directeur van
een dienst geeft aan welke problemen hij daarbij tegenkomt: "Ambtenaren zijn zo
flexibel als een blok beton en toch moet je ervoor zorgen dat je het goed voor
elkaar hebt." Een afdelingshoofd, die heel direct met deze problematiek te
maken heeft, erkent de omvang van het probleem: "De ouderwetse ambtelijke
ontwikkeling van: wij zijn daarvoor en dat doen wij al jaren zo en dat blijven we
doen. Dus een heel gebrekkige orienuuie op de omgeving. "

Meer aandacht voor de kJant
De gemeenschappelijke aandacht voor de klant vormt een nieuwe impuls tot
meer samenwerking en afstemming binnen de gemeentelijke organisatie. De
wethouder voor FPOIA gaat hier een stap verder door contacten met de burger
te centraliseren. Dit lijkt echter strijdig met de uitgangspunten van de reorganisa-
tie.
Met de aandacht voor de effectiviteit komt ook de klant meer in beeld. Hiermee
ontstaat een nieuwe dimensie van het begrip samenwerking zoals de wethouder
aangeeft: "We hebben er met nadruk op gewezen dat we een gezicht naar buiten
moeten krijgen. We moeten moeten ook andere dingen in ons achterhoofd
houden. We maken een balie hier beneden. Daar zit de irformatie van aile
diensten. En dat is de volgende slag. " Hiermee wordt een stuk zelfstandigheid
van diensten bedreigd hetgeen hij ook duidelijk onderkent: "En dan ontstaat
zoiets van aile diensten zitten toch al bij elkaar, laten we aile loketdiensten bij
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elkaar doen. Dan ontstaat grote paniek, chaos. Maar mij gaai het aileen maar
om het doordenken en nou zitten ze bij elkaar om het helemaal uit te werken.
Aile publieksfuruies, het eerste conctact, allemaal hier beneden. " De aard en
omvang van weerstand tegen dit soort veranderingen wordt door een respondent
als voIgt weergegeven: "De synergetische effecten tussen die verschillende
diensten zitten er niet in en we zijn eigenlijk in een fase beland dat we niet meer
binnen deze clubs kunnen blijven praten maar dat je eigenlijk met elkaar rondom
de tafel moet en dat wordt als enorm bedreigend ervaren. " Ret middle-manage-
ment voelt zich hierin veel minder bedreigd dan het topmanagement. Ben
afdelingshoofd van een dienst oordeelt vrij positief: "met inachtneming van de
verschillende belangen die je nou eenmaal hebt, vertegenwoordigt en ook toch
ook wat cultuurverschillen tussen de verschillende diensten is het op functioneel
en persoonlijk niveau is het voor mij geen enkel probleem. "

Cultuuromslag als instrument
In het merendeel van de interviews (elf van de zeventien) spreken respondenten
van een nieuwe cultuuromslag. In '85 was de kern van verandering het produkt-
gericht, pragmatisch, efficient werken. Ruim vijf jaar later komt het klantgericht
werken in beeld. In de voorgaande periode is hard gewerkt aan de conceptuele
kant van het Noordvliets Concept. De voorafgaande twee paragrafen over bes-
turings- en organisatieconcept tonen dit aan.
Een afdelingshoofd geeft de kern weer van wat er vanaf 1992 zal gaan ver-
anderen: "Ik denk dat het in hoge mate een cultuuromslag is. Het bedenken van
het concept, de modellen en het stellen van eisen is gebeurd. Nu moet het bij de
produktiecentra gebeuren". Ret Noordvliets Concept beschrijft hij als een ijsberg
waarbij tot nu toe aileen de top is ontwikkeld. "Het bovenste deel van de ijsberg
staat aardig in de grondverj, in de steigers en dat functioneert ook en dat heeft
zijn voordelen in de sfeer van beheersbaarheid. Dat levert gewoon geld op qua
structuur, qua processen en prestatie. "

De afdeling als produktgroep en het middenkader als doelgroep voor cultuur-
verandering komen sterk in beeld. Door een respondent wordt dit als voIgt
verwoord: "We hebben nu de bal bij de afdelingshoofden gelegd in de tin van af
delingsplannen maken. Ga nou zelf maar eens formuleren. Zo van: leg nou maar
eens de basis onder dat hele model. Ga je beleid nou maar eens beschrijven.
Vreselijk moeilijk traject, vreselijk moeilijk, vallen en opstaan." Door een
afdelingshoofd wordt dit bevestigd: "Gisteren heb ik toevallig werkbespreking
gehad. Toen heb ik het maken van een dienstplan aan de orde gesteld, maar dat
zag men eigenlijk niet zitten. "
Bij de instrumentontwikkeling was en is er een grote rol weggelegd voor de con-
cernstaf. De rol van de concernstaf in het cultuurveranderingsproces is echter
veel minder sterk zoals een stafmedewerker aangeeft: "Meetbare beleidsdoelen,
de prestatiegegevens wat op elkaar afstemmen em. Maar de cultuuromslag, het
werken en denken in prestatie-eenheden is een heel ander verhaal. " Ret concern-
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hoofd middelen ziet echter weI mogelijkheden om het proces in de gaten te
houden door: "een doorlichting die eens in de vier jaar binnen een dienst wordt
gehouden. Een keer per vier jaar lichten we aile diensten door. "

4.3.2 Milieudienst

Sturen op interne samenhang via het milieubeleid
Het milieubeleid wordt geacht een bindende factor te zijn voor de samenwerking
binnen de Milieudienst en tussen Milieudienst en andere gemeentelijke diensten.
De directeur van de Milieudienst acht dit van groot belang: "De kunst is om die
samenhang te behouden en om ook de bestuurlijke ambities waar te maken. " Het
beleid als bindende factor zal zich moeten bewijzen in de uitvoering, daar waar
afdelingen op de werkvloer met elkaar samenwerken. Het bereiken van een ade-
quaat uitvoeringsniveau staat daarbij voorop. Het milieubeleid is daarom weer-
gegeven in een groot aantal concrete maatregelen, "Het is een soort van prag-
matisch bezig zijn in dit vak", luidt de filosofie van de directeur.
Hij krijgt daarvoor grote steun binnen het managementteam van de dienst. Ben
afdelingshoofd wijst op het belang van een groot draagvlak op uitvoerend niveau
door en stelt de volgende eis: "Die mensen die het uit moeten voeren moeten er
heel vroeg bij betrokken zijn. Ze moeten weten wat er aan de hand is, moeten
inspraak hebben. Moeten regelmatig meedraaien in allerlei werkgroepen, want
als je dat niet doet, gaat het de mist in. "

Organisatorisch is er bij de vorming van de Milieudienst gewaakt voor overlap-
pingen tussen afdelingen. Ben afdelingshoofd vindt dat een goede zaak: "Het zijn
duidelijk te onderscheiden afdelingen met te onderscheiden produkten- en
dienstenpakketten. De organsatorische knip is in die zin goed gelegd. " Afdelin-
gen voelen zich goed thuis binnen de dienst. Ben afdelingshoofd van Bouw- en
Woningtoezicht vindt echter weI dat "het werk dat wij doen een beetje in de
schaduw staat van het milieugebeuren, omdat het geweldig in de politieke be-
langstelling staat", maar heeft verder geen problemen met het onderdeel uit-
maken van de Milieudienst.

Het draaipunt in het sturen op samenhang is het managementteam. De directeur
is zich echter bewust van een cultuurprobleem: "De manier waarop je een
afdeling stadsreiniging aanstuurt, is natuurlijk totaal anders dan bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht. Dat is echt een heel andere cultuur", maar zegt
vervolgens: "en dat hoort ook zoo Zelfs binnen afdelingen zijn er duidelijke
verschillen in wijze van werken en professionele achtergrond van medewerkers,
dus de aandacht voor de organisatie-cultuur is er niet alleen bij de directeur,
maar ook bij de afdelingshoofden, "dat heeft sterk mijn aandacht om daar toch
wat verschijnselen die minder effectief zijn er vanaj te poetsen".
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Sturen op communicatie
Het informele aspect van de communicatie is problematisch. Naast de meer
formele communicatie is er de informele communicatie. Het formele sturings-
proces heeft zijn keerzijde. Dit is sterk tot uiting gekomen bij het opzetten van
het externe communicatiebeleid oftewel het vanuit het milieubeleid verbeteren
van de communicatie met de burger.
De communicatie-adviseur van de Milieudienst wijst daarin op de noodzaak van
een goede interne communicatie. Uit een onderzoek daarnaar bleek dat de
interne communicatie sterk moet worden verbeterd om zodoende meer openheid
te krijgen en de samenwerking te verbeteren (bron: intern communicatierapport).
Er ligt hier een duidelijke relatie met de eerder geconstateerde cultuuromslag die
zowel binnen de dienst als de gehele gemeentelijke organisatie wordt onderkend.
Het is daardoor met aileen een dienstprobleem, maar ook een gemeentelijk pro-
bleem.

Binnen de Milieudienst worden stappen ondernomen om de interne communicatie
te verbeteren. Zowel over de omvang van het probleem als de aanpak bestond
ten tijde van dit onderzoek nog verschil van mening. Een begin werd echter al
wel gemaakt. Zo zegt een afdelingshoofd: "Voor de interne communicatie hebben
we een verbeteringstraject. Dat geldt niet aileen voor mijn ofdeling, het is een
algemeen probleem. " De genomen maatregelen houden volgens de verantwoor-
delijke afdelingshoofd het volgende in: "Er ligt een intern communicatieplan en
we gaan ee personeelsblad invoeren. Het staat nog in de Idnderschoenen maar
dat gaan we wel oppakken ". De noodzaak om tot deze verbetering te komen is
duidelijk aanwezig omdat "tussen dienst en andere diensten en dienst en buiten-
wereld en tussen afdelingen een enorme gap aan het ontstaan is, die met de dag
groter wordt door de omstandigheden en externe druk. ledereen heeft dan de
neiging terug te val/en op zijn eigen eiland." Een afdelingshoofd maakt een
inschatting van de tijd die dat zal gaan kosten: "Met name het interne communi-
catietraject kost natuurlijk veel meer tijd dan je denkt. Dus dat probleem gaan
we wei krijgen. "

Omgevingsorientatie
Onderdeel van de cultuuromslag is de klantgerichtheid. In de analyse van het
Noordvliets Concept hebben we geconstateerd dat Noordvliet na het realiseren
van een goede interne beheersing van de produktieprocessen meer aandacht wil
schenken aan de burger. Door veel respondenten wordt dit gekenschetst als een
ontwikkeling van produktgericht naar klantgericht werken. Hetzelfde geldt ook
voor de Milieudienst.
De orientatie op het gemeentebestuur wordt zowel door bestuur als dienst niet als
problematisch ervaren. Een afdelingshoofd zegt daarover: "Dikwijls kun je met
een telefoontje of een korte notitie een wethouder informeren. " Hoewel geen
groot probleem, moet het toch de aandacht blijven houden meent een ander af-
delingshoofd: "In de verslaglegging richting politiek ten behoeve van com-
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municatiebeleid is nog wei verbetering mogelijk." Dit heeft alles te maken met
het interne communicatieprobleem dat ook zijn effecten heeft richting gerneen-
tebestuur. "Als hij in de krant had moeten lezen wat hij eigenlijk eerder had
moeten weten dan baalt hij natuurlijk als een stekker, dat moet je zien te voor-
komen, " zo meent een afdelingshoofd.
De Milieudienst werkt het meest samen met Openbare Werken. AIle produktie-
afdelingen hebben met deze dienst te maken. Zo komen wekelijks ambtenaren
van Openbare Werken en Bouw- en Woningtoezicht van de Milieudienst bij
elkaar om de bouwplannen en -vergunningen te beoordelen. Deze vorm van
directe samenwerking op de werkvloer wordt als zeer prettig ervaren. Ook de
afdelingen Stadsreiniging, Afvalverwerking en Milieuzaken hebben dergelijke
contacten met Openbare Werken. Persoonlijke verhoudingen blijken zeer
belangrijk te zijn voor het succes van deze samenwerking. Vanuit de Milieu-
dienst wordt een mogelijke verkokering van de Noordvlietse gemeentelijke or-
ganisatie niet onderschreven. Een afdelingshoofd zegt hierover: "Verkokering
treedt op door de organisatiestructuur. Anderzijds gaat het erom of je feitelijk
met elkaar van doen hebt of dat je het eigenlijk echt aileen af kunt doen. Dan
noemen we het geen verkokering; maar dan is het gewoon een zelfstandige taak
die zich autonoom kan voltrekken. "

Een aspect van de orngevingsorientatie voert echter de boventoon binnen de
Milieudienst en dat is de regio. Op de afdeling Bouw- en woningtoezicht na is
elke afdeling sterk betrokken bij regionale activiteiten. De Milieudienst gaat in
toenemende mate activiteiten verrichten voor andere gemeenten. Alle responden-
ten binnen de dienst die hiermee te maken hebben wijzen op het spanningsveld
tussen het regionaal opereren en het werken voor de gemeente Noordvliet. Dit
spanningsveld speelt zelfs op het niveau van raadsleden. "Op een gegeven
moment zijn we het spoor bijster. Waar ligt nu die verantwoordelijkheid,
wanneer moet de milieudienst optreden richting Noordvliet en wanneer is het nou
de omweg via het Streekgewest" zo schetst een raadslid het dilemma.
In het regionaal opereren zitten echter weI grote verschillen. Een afdeling als de
Stadsreiniging werkt op contractbasis voor omliggende gemeenten. Zij concureert
daarmee zelfs met particuliere ondernemingen. AfvaIverwerking opereert voor
een gedeelte zelfs onder het Streekgewest Vlietlanden. De orientatie op de regio
wordt vanuit het management en de politiek sterk gestimuleerd.

4.3.3 Cultuur en informatievoorziening

Samenwerking en communicatie gemeentelijk
In voorgaande analyses hebben we geconstateerd dat er een spanningsveld zit
tussen enerzijds de autonome postitie van een gemeentelijke dienst en anderzijds
de toename in, zoals de wethouder voor informatievoorziening schetst, de
horizontale dwarsverbanden. De Dienst Algemene en Facilitaire Zaken krijgt een
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belangrijke rol toebedeeld in het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke projec-
ten zoals datacommunicatie, geografische informatievoorziening en het bestuurs-
informatiesysteem. Daarnaast heeft de concernstaf tot taak om de grote lijnen uit
te zetten en bepaalde ontwikkelingen te initieren. Zowel concernstaf als Dienst
Algemene en Facilitaire Zaken (DAFZ) ondervinden hierbij veel problemen.
Een concernmedewerker informatievoorziening zegt over de relatie concernstaf-
diensten het volgende: "Nagenoeg iedere dienst zei: eigenlijk willen wij toch wei
een versterkte regievorm, en dat wijst heel erg in onze richting, Maar als je dat
inderdaad gaat regiseren, zeggen ze we zijn wei autonoom hoor. Dus ze willen
het wei en ze willen het ook weer niet. " De rol van de concernfunctie infor-
matievoorziening in dit proces is niet echt duidelijk. Een topmanager van een
dienst meent zelfs dat diensten volledig verantwoordelijk zijn, dus "waar heb je
dan qua a/stemming het concern nog voor nodig? Ik denk: beperkt; misschien
wei heel beperkt". Ret voor de concernfunctie verantwoordelijk concernhoofd
middelen is het daarmee eens: "Het is een soon aanjaagfunctie". Richting de
politiek is de rol van concern-I niet echt succesvol te noemen. De eerder ter
sprake gekomen perikelen rond het bestuursinformatiesysteem en de bespreking
van het Gemeentelijk Automatiseringsplan 1991 - 1994 (GAP) in de raadscom-
missie tonen aan dat de rol van concern-I richting politiek diffuus is. Een con-
cernmedewerker iIlustreert dit zelf door over de bespreking van het GAP in de
raadscommissie het volgende te zeggen "En dan komt het in de commissie. Dat
was een heel grappige, zelfs wei onthutsende gewaarwording. Dit plan heeft een
heel duidelijke gegevensgerichte orientatie. De portee daarvan ging volstrekt
verloren bij de commissievergadering". Een directeur van een dienst voelt zich
ook niet echt betrokken bij het GAP waarover hij het volgende zegt: "Het
informatiebeleid wordt beheerst door technocraten. Die spreken een taal die
nauwelijks voor gewone mensen te behappen is".

De DAFZ ondervindt nogal wat problemen bij het realiseren van de bovenge-
noemde gemeenschappelijke projecten. Daar wordt dit als voIgt verklaard: "Wij
worden vrij sterk naar voren toe geschoven op het moment dat de diensten het
zelf niet zien zitten 0/ dat ze het niet kunnen 0/ dat ze zeggen: dat is eigenlijk
meer een gemeentelijk belang dan een dienstbelang en als het eigen belang er
niet is, proberen ze het naar de DAFZ toe te schuiven.
Ret is vooral de relatie binnen het IS-management die hier sterk naar voren
komt. De DAFZ heeft vooral problemen met het IS-management (automatiseer-
ders) bij de diensten. "Die automatiseringsmensen zitten ook nog te veel te
praten vanuit hun eigen winkeltje," is het verwijt van de DAFZ. Dat zij een
dergelijke rol kunnen spelen in het proces komt doordat: "ze teveel op de stoel
van de gebruiker gaan zitten, ze maken zich te weinig misbaar denk ik. " Daar
waar samenwerking ontstaat en een toekomstvisie moet worden ontwikkeld,
constateert het hoofd informatievoorziening van de DAFZ "dat ze toekomstige
problemen te liif gaan met oplossingen die ze in het verleden gehanteerd hebben
voor problemen uit het verleden. ,.
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Wederzijds wantrouwen
Afgaande op het oordeel van de Milieudienst bestaat er een groot wederzijds
wantrouwen.
De co6rdinatoren informatievoorziening van de Milieudienst geven een voor-
beeld: "Op het moment dat de DAFZ het beheer van het gemeentelijk netwerk
krijgt, zullen ze eerst voorzien in hun eigen behoeften ". Hier blijkt dus een groot
probleem te liggen waarvoor het concernhoofd middelen de volgende oplossing
aandraagt: "Dus met afdwingen en parachuteren, maar samenwerken omdat er
een gemeenschappelijke behoefte is. En daar waar men nag niet overtuigd is van
die behoefte, de overtuiging proberen te realiseren dat het weI gebeurt." Het
hoofd informatievoorziening van de DAFZ bestrijdt de noodzaak hiervan niet,
maar ziet de oplossing van dit probleem aIs volgt: "Het is veel belangrijker dat
de lijnchef aan het roer komt want die is verantwoordelijk voor de kosten die ie
maakt om de produkten te realiseren. " Probleem is aileen dat het verschuiven
van de verantwoordelijkheid voor informatievoorziening naar de lijn "ook een
stukje cultuuromslag is. Dat kun je niet zo van de ene op de andere dag verande-
ren, het moet gewoon groeien. Lijnafdelingen moeten hun verantwoordelijkheid
oppakken".

Hier blijkt sprake te zijn van een belangrijke machtsfactor binnen de gemeen-
telijke informatievoorziening, namelijk de automatiseringsverantwoordelijkheid
van de diensten. Deze verantwoordelijkheid wordt belichaamd door de
automatiseringsmensen van de diensten. Hier spelen echter ook de controllers
een grote rol. "Die controllers hebben ook een enorme machtspositie binnen deze
gemeente. Dat moet in de juiste proporties teruggebracht worden." meent de
DAFZ.

Milieudienst: ontstaan van vacuiim
Binnen de Milieudienst drukken de automatiseringsmensen een belangrijke
stempel op de informatievoorziening. Dat is echter niet aItijd hun eigen keuze,
maar is min of meer opgelegd. Afdelingshoofden pikken hun verantwoor-
delijkheden onvoldoende op waardoor een vacuum binnen de besturing van de
ontwikkeling van de informatievoorziening ontstond.
"De afdelingen die daarmee te maken hebben zeggen: van we zien wei, het
werkz, het ziet er goed uit, jullie hebben dat bekeken, jullie zijn de automatiseer-
ders, jullie weten ervan, " en vervolgens wordt aIles aan de coordinatoren infor-
matievoorziening overgelaten. Dit is een bevestiging van wat de DAFZ zegt over
de lijnverantwoordelijkheid. Het is geen specifiek probleem van de Milieudienst:
"Binnen aile diensten heeft zich de ontwikkeling voorgedaan dat aile initiatieven
op het gebied van de automatisering vanuit de automatisering komen." De
concernstaf wijst bovendien nog op het feit dat "automatiseringsmensen binnen
de diensten worden meegetrokken in het centralisatieproces rond de minicom-
puters ". Het beheer van de minicomputer blijkt een belangrijke machtsfactor te
zijn.
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Nogmaals: positieve rol controUer
De controller onderneemt actie om het ontstane vacuum te doorbreken en de
afdelingshoofden meer bij de besturing van de ontwikkeling van de infor-
matievoorziening te betrekken. Ook buiten de Milieudienst wordt dit erkend.
Hoe treedt de controller op? Over de controller van de Milieudienst wordt vanuit
de DAFZ het volgende opgemerkt: "Hij wil ook beter getnformeerd worden, hij
vaart niet blind op hetgeen zijn hoofd automatisering zegt. Hij krijgt zoveel
dingen voor zijn kiezen, hij wil duidelijk meer grip krijgen, dat merkje gewoon. "
Ook binnen de Milieudienst zelf blijkt dat de controller streeft naar openheid in
en beheersing van de ontwikkeling van de informatievoorziening. De coordinate-
ren zeggen daarover: "Toen hij binnenkwam, voelde hij dat er veel onbegrip
leefde binnen het managementteam, zo van: waar is die afdeling automatisering
nou mee bezig? In dat kader zijn die projectenplannen beschreven. "

De grote verdienste van de projectenplanning is dat er begrip is ontstaan voor de
hoge werkdruk bij de afdeling automatisering. Deze werkdruk wordt in sterke
mate bepaald door de dagelijkse praktijk of zoals een coordinator zegt: "Er
liggen veel problemen op het gebied van automatisering zoals pc's opnemen in
een netwerk, invoeren van geautomatiseerde toepassingen, noem maar op". De
rol van de gebruiker zou echter volgens de coordinatoren groter moeten zijn. Het
zelf oplossen van problemen zou de werkdruk kunnen verlichten. Aan de afdelin-
gen wordt dan ook een redelijke mate van vrijheid toegestaan om zelf zaken te
regelen zoals een afdelingshoofd aangeeft: "Maar ze hebben het echt oruzettend
druk en staan wat dat betreJt ook heel erg open voor tnitiatieven vanuit de
afdelingen ".
De controller probeert in deze situatie verandering te brengen door het
managementteam de prioriteiten te stellen en afspraken te maken. In 1991 is
daarvoor voor het eerst een voorlopige projectenplanning opgesteld. Van het
argument "we hebben geen tijd" wilde de controller af en gaf hij daarbij aan hoe
het volgens hem zou moeten veranderen: "Ordenen, beschrijven, kijken wat het
beslag is, welke capaciteit we op welk project inzetten. Dit alles om in de
toekomst te kunnen plannen en beheersen". Op deze wijze meent hij tegenover
het managementteam veel sterker te staan omdat "ik een houvast heb als een aj-
delingshoofd komt klagen als hij geen ondersteuning krijgt. Dan kan ik zeggen:
in het MT hebben we dit met elkaar afgesproken. Zo doen we het en niet
anders".

4.3.4 Retlectie

Het Noordvliets Concept legt grote nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van
diensten en afdelingen. Een goede financiele beheersing binnen de gemeentelijke
organisatie is gerealiseerd. Dit is weI ten koste gegaan van de samenhang en
samenwerking binnen de organisatie. Dit is de prijs die Noordvliet daarvoor
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bewust heeft betaald.
Daar waar cultuurverandering nog sterk was gericht op eigen verantwoor-
delijkheid en beheersing van het interne proces krijgt cultuurverandering nu het
karakter van het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid en meer externe
orientatie. Communicatie zowel intern als extern wordt van groot belang.
Diensten krijgen nu dan ook de beschikking over communicatie-adviseurs. Hierin
schuilt echter het gevaar dat het communiceren met de buitenwereld, dus in het
geval van Noordvliet ook de politiek, bij een functionaris wordt neergelegd. Het
past in de stijl van het besturingsconcept om een nieuwe fase vergezeld te doen
gaan van een bepaalde formele actie. De eerste fase werd gekenmerkt door de
invoering van een uniforme controller-functie binnen alle diensten, terwijI in de
volgende fase gemeentebreed communicatie-adviseurs binnen de diensten worden
benoemd.

Het sterk formele karakter van de communicatie binnen het proces van planning
en control heeft het meer informele aspect van de interne communicatie weg-
gedrukt. Ook dit is de prijs die wordt betaald voor de invoering van een bestu-
ringsmodel dat bij aanvang zo sterk is gericht op de financiele beheersing van de
organisatie. Noordvliet staat nu dus weer voor een tijdperk van verandering. De
cultuuromslag die moet plaatsvinden zal groter zijn dan de omslag naar meer
bedrijfsmatig werken. Deze omslag is nog niet gerealiseerd. De planningscultuur
op afdelingsniveau is nog onderontwikkeld.
De autonomie van de diensten en de nadelige effecten daarvan op de samen-
werking tussen diensten is een veelbesproken onderwerp. Over deze nadelige
effecten wordt echter heel verschillend geoordeeld. Het topmanagement hecht
veel meer waarde aan de autonomie van de dienst dan het middle-management.
Bovengenoemde punten zijn binnen de Milieudienst herkenbaar. Daar komt
bovendien nog bij dat de externe orientatie een belangrijk aspect is dat in de
nabije toekomst een grate rol gaat spelen in de wijze van werken en samen-
werken.

Er is vooralsnog geen sprake van ontwikkelingen die duiden op de totstandko-
ming van interorganisationele informatiesystemen tussen de Milieudienst en
andere organisaties. Hiervoor zijn de ontwikkelingen binnen de dienst nog niet
ver genoeg gevorderd. Toch zijn er aanwijzingen die duiden op mogelijke
ontwikkelingen op dit terrein. Zo wordt het milieu-informatiesysteem van de
Milieudienst gebruikt door twee andere gemeenten in de regio en streeft men
ernaar om nog meer gemeenten van dit systeem gebruik te laten maken.
De ontwikkeling van een nieuw MIS zal in deze situatie op geheel andere wijze
plaatsvinden dan in het verleden het geval is geweest.
Een terrein dat te lijden heeft gehad van de geschetste ontwikkelingen is dat van
de gemeentelijke informatievoorziening. Tussen het geweld van anders besturen
en reorganiseren is volgens de meeste respondenten van een positieve ontwik-
keling nauwelijks sprake. Er is geen grandhouding bij de diensten om gemeen-
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schappelijke projecten te realiseren. De rol van de Dienst Algemene en Facilitai-
re Zaken is meer als noodgreep ontstaan dan dat het een wezenlijk onderdeel uit-
maakt van de sturings- en organisatiefilosofie. Technostructuren overheersen de
gemeentelijke ontwikkelingen. De rol die het middle-management hier zou
kunnen spelen is onderontwikkeld. Dit ligt in belangrijke mate aan het middle-
management zelf.
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4.4 Informatieconcepten

In Noordvliet spelen informatiecon-
cepten van buitenaf een belangrijke
rol bij de ontwikkeling van de infor-
matievoorziening. De belangrijkste
concepten zullen in deze paragraaf
aan de orde komen. Het is van
belang om niet alleen te analyseren
welke concepten belangrijk zijn,
maar vooral ook welke actoren een
bepaald concept ondersteunen en/of
propageren in de organisatie.

4.4.1 Actoren en toepas-
singsgebieden

Politiek bestuur:
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AJbeelding 4.10 Relatie met infonnatieconcept

Eigen informatiebehoefte centraal
Binnen het gemeentebestuur wordt informatievoorziening sterk benaderd vanuit
het functioneren als bestuurder. Milieubeleid is een produkt van dit functioneren
terwijl informatiebeleid hieraan ondersteunend moet zijn. Het toepassingsgebied
besturing staat centraal. De eigen informatiebehoefte wordt gesteld tegenover het
vermogen van de ambtelijke organisatie om aan deze behoefte te voldoen.
Ben raadslid definieert informatiebeleid dan ook als volgt: "Enerzijds het beleid
om een goed besluit te kunnen nemen en anderzijds het beleid om op de hoogte
te zijn om bewustwordingsprocessen mee in gang te zetten". Tegelijkertijd heeft
hij een duidelijke mening over de kwaliteit van het informatiebeleid: "Ik vind dat
het daaraan nog schromelijk schort, hoewel ik daarbij de complexiteit van de
problematiek onderken." Eerder in deze analyse is de problematiek van het
bestuursinformatiesysteem aan de orde geweest. Ook dit raadslid haalt het
bestuursinformatiesysteem aan als voorbeeld van een gebrekkige inforrnatievoor-
ziening aan de raad. Waar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt is voor hem
duidelijk: "Waar ik het concern over aanspreek, is dat het ervoor dient te zorgen
dat de informatievoorziening in verhouding to de stand van de ontwikkeling
optimaal is. "

Politieke definitie van infonnatiebeleid
Informatiebeleid is dus vooral beleid dat gericht is op het verbeteren van de
informatievoorziening richting gemeenteraad. Het Gemeentelijk Automatiserings-
plan, zoals dat hiervoor aan de orde is geweest, besteedt weinig aandacht aan de
informatievoorziening richting gemeenteraad.
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Hierdoor ontstaat direct de vraag hoe raadsleden over het informatiebeleid, zoals
dat is geformuleerd in het GAP, oordelen. "Het is heel globaal en je kunt er
vaak ook niks op aanmerken, want er staat niet in wat onzin is. Maar om er echt
akzief iets mee te doen als raadslid, is het dus ook niks, " zo luidt het antwoord
van een lid van de raadscommissie voor informatievoorziening op de vraag wat
raadsleden kunnen doen met het GAP. Een ander raadslid blijkt niet erg geinte-
resseerd te zijn: "Voorzover ik daar dan kennis van neem, zijn dat ingewikkelde
nota's die gaan over automatiseringssystemen waarvoor ik mijn interesse al kwijt
ben op het moment dat ik de eerste bladzijde gelezen heb. "

Op de vraag, of de gemeenteraad vooral ten behoeve van de eigen informatie-
voorziening niet zou moeten toezien op een goede ontwikkeling van de gemeen-
telijke informatievoorziening, is een raadslid heel expliciet: "In feite zou het mij
worst wezen hoe je dan verder die informatie tot stand brengt It.

Ook de wethouder voor milieu projecteert het begrip informatievoorziening op
het eigen functioneren. Veel problemen daarmee heeft hij niet en mochten deze
ontstaan dan lost hij dit op: "Ik pak de haak, telefoonnummers zitten hier in deze
computer (noot: wijst op hoofd), ik bel en ik heb meteen de ambtenaar. " Hij stelt
vervolgens enkele simpele eisen aan de informatievoorziening binnen de Milieu-
dienst. Op de eerste plaats moeten "ambtenaren op actuele zaken direct in
schieten, snel inJormatie inbrengen, snel weten waar ik op moet reageren. " De
tweede eis doet vermoeden dat hij informatievoorziening en communicatie sterk
met elkaar in verband brengt: "Sinds 2 jaar hebben we mensen aangetrokken die
als strategen moeten gaan opereren, dus die bestuurders aileen maar van irfor-
matie moeten gaan voorzien",

Opvatingen van wethouder voor informatievoorziening
Voor de wethouder, die verantwoordelijk voor informatievoorziening, is infor-
matiebeleid een veel tastbaarder begrip. Hij kijkt sterk naar toepassingen buiten
de gemeentelijke organisatie. De automatiseringsfirma Infotech speelt daarin een
belangrijke rol.
De relatie met Infotech is voortgekomen uit de verkoop van het computer-
centrum aan deze firma. In de volgende paragraaf zal hieraan meer aandacht
worden geschonken. Over deze relatie zegt hij het volgende: "We hadden
vastgelegd dat Infotech preferent leverancier was." Hiermee bevestigt de
wethouder het beleidsuitgangspunt in het GAP dat de visie van de firma Infotech
op de vastgoedinformatievoorziening leidraad is voor verdere ontwikkelingen
binnen de gemeente. Getuige de aanschaf van het sociale-uitkeringensysteem,
waarover eerder is gesproken, is de invloed van deze leverancier niet beperkt tot
de vastgoed-informatievoorziening. Indirect bepaalt de relatie met dit bedrijf ook
de technische infrastructuur. Infotech is tevens leverancier van IBM-produkten
zoals netwerkbekabeling en software, minicomputers zoals de AS/400 en de
RS6000 en het kantoorautomatiseringspakket Office Vision. Deze produkten zijn
in Noordvliet gemeentelijke standaards.
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Topmanagement:

Informatie aIs bedrijfsmiddel
Bij de ambtelijke top worden informatie en de hulpmiddelen om informatie te
verwerken gezien als bedrijfsmiddelen. Het is dan niet zo verwonderlijk dat de
ambtelijke verantwoordelijkheid voor informatievoorziening is neergelegd bij de
controllers. Op concernniveau is daarvoor het hoofd middelen verantwoordelijk.
Directeuren van diensten wensen dan ook niet bij de ontwikkeling en uitvoering
van gemeentelijk informatiebeleid betrokken te worden.
De status van het Gemeentelijk Automatiseringsplan is voor de ambtelijke top
duidelijk zoals het concernhoofd middelen aangeeft: "Het is toch een intern
bedrijfsvoeringsgericht verhaal in zijn algemeenheid waar men politiek weinig
interesse voor heeft behalve als het fout gaat. " Maar ook directeuren zijn niet
erg geinteresseerd. Een directeur zegt daarover het volgende: "Informatiebeleid
is onizettend belangrijk, maar het wordt beheerst door technocraten. Die spreken
een taal die nauwelijks voor gewone mensen te behappen is. " Zijn beeld van
informatievoorziening is dat van produktinformatie. De produkten die de dienst
produceert, is tenslotte zijn verantwoordelijkheid en daarover wil hij informatie
hebben: "Het instrument is informatie, dat moet je zo inrichten dat je inderdaad
weet op welke manier de produkten gemaakt worden, hoe je moet bijsturen. Dat
die irformatie ook daadwerkelijk stuurinformatie is, is heel belangrijk. "

.... maar dus ook voor besturing
Dus een directeur blijkt het begrip informatie vanuit zijn eigen verantwoor-
delijkheid in te vullen. Belangrijkste toepassingsgebied voor hem is de besturing
van de dienst.
Het concernhoofd middelen denkt sterk in deze richting als hij informatiebeleid
positioneert als een "een afgeleide van je hele management- en sturingsconcept".
Het GAP speelt hierin geen grote rol omdat het "vastlegt wat je als organisatie
aan het doen bent, waar je mee bezig bent; het geeft ook een mogelijkheid voor
de politiek om te weten wat speelt. " Hieruit spreekt het karakter van een inven-
tarisatie van activiteiten en informatieverschaffing aan de politiek.

Horizontale dwarsverbanden blijven problematisch
Over de rol van gemeentelijk informatiebeleid als middel om horizontale dwars-
verbanden tussen diensten te leggen is men heel sceptisch.
Een respondent zegt daarover: "We houden er niet van om vanuit de integrale
conceptie te zeggen: maak eerst maar eens een groot plan en kijk maar eens hoe
we dat dan allemaal uit gaan voeren. Nee, waar is concreet behoefte aan?"
Ervaringen in het verleden spelen hier een grote rol zoals een directeur ook
aangeeft: "een jaar of zeven, acht geleden hadden we het hier over basisinfo-
rmatiesystemen die wij zouden moeten ontwikkelen. Dat ging over middelen,
personeel en geld, over vastgoed. Er waren in ieder geval drie of vier eilan-
den/objecten. Het is nooit en nergens van de grond gekomen, denk ik. "
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Middle-management:

Bedrijfsvoering staat centraal
Afdelingshoofden zien informatie als een belangrijk produktiemiddel. Gegevens,
technologie e.d. zijn middelen om beter te kunnen produceren.
Over rol en betekenis van informatievoorziening is iedereen binnen deze ac-
torgroep het eens: "Je bedrifsvoering is informatie en daar richt het tich op. "
Informatie en de hulpmiddelen om informatie te verwerken zijn een produktie-
middel. Geautomatiseerde informatieverwerking speelt een belangrijke rol binnen
de Milieudienst. Elke afdelingshoofd van een produktie-afdeling wordt gecon-
fronteerd met een sterke behoefte aan geautomatiseerde systemen binnen zijn af-
deling. Door de grate vraag vanuit de afdelingen is de werkdruk van het bureau
automatisering hoog en moeten prioriteiten worden gesteld. Dit betekent dat
afdelingshoofden met medewerkers van de eigen afdeling proberen bepaalde za-
ken te realiseren. "De ondersteuning van het bureau automatisering is echt heel
matig. Die jongens hebben het bijzonder druk en een boel doen we gewoon zelf, "
is de nuchtere reaetie van een afdelingshoofd. "Ik heb al in zes weken niks meer
gehoord. Het wordt gewoon niet gemaakt, " is de meer gespannen reaetie van de
ander.

Positief over ontwikkelingen binnen Milieudienst
Over het Raamplan MIS (Milieu-informatiesysteern) wordt door de meerderheid
van de afdelingshoofden positief geoordeeld. Met name de hoofden van de
afdelingen Milieuzaken, Afvalverwerking en de stafafdeling Ontwikkeling voelen
zich nauw bij dit project betrokken.
Zij zien het Raamplan als een middel om een totaalbeeld te krijgen van de infor-
matiebehoefte binnen het milieuterrein. De relatie met de Dienst Openbare
Werken is in het Raamplan meegenomen: "We hebben een raamplan ontwikkeld
vanuit de milieu-invalshoek in combinatie met andere taken binnen de gemeerue,
met name die van publieke werken. " Menig afdelingshoofd vertaalt dit niet in de
realisatie van een reeks van geintegreerde geautomatiseerde systemen. Een van
de hoofden daarover: "Dus je moet niet pretenderen dat je allemaal systemen
gaat bouwen, maar je moet wei op de een of andere manier iets ontwikkelen
waardoor je je informatiebehoefte bevredigt. H De Milieudienst ziet in het
Raamplan enerzijds een instrument om meer zieht te krijgen op relaties tussen
afdelingen binnen en buiten de Milieudienst (Openbare Werken) en anderzijds de
positie van de eigen informatiebehoefte in het geheel. Een afdelingshoofd over
dit laatste: "lk denk dat daarmee voor de komende anderhalf jaar mijn wensen
wei vervuld zijn ".

Het blijkt dat men ook in staat is om op geheel andere wijze dan via een Raam-
plan-studie en/of geautomatiseerd systeem voor een deel aan de informatiebe-
hoefte te voldoen. De hoofd vergunningen van de afdeling Bouw- en Woningtoe-
zicht geeft een voorbeeld van zo'n andere manier: "We hebben een vaste ver-
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gadering op donderdag dan komen twee mensen van Openbare Werken naar ons
toe en worden aile plannen beoordeeld. Daar zit dan een stukje informatie-
uitwisseling tussen van bestemmingsplangegevens en andere zaken." Op deze
wijze is op een simpele en praktische wijze informatie-uitwisseling met een
andere dienst gerealiseerd. Een goede persoonlijke relatie is een belangrijke
voorwaarde voor dit soort samenwerking en informatie-uitwisseling.

IS-management:

Sterke tecbnologie-orieatatie
Het IS-management benadert de ontwikkeling van de informatievoorziening sterk
vanuit de informatietechnologie. Hierdoor is een kloof ontstaan tussen het IS-
management en de overige managementniveaus.
Het Gemeentelijk Automatiseringsplan 1991 - 1994 heeft volgens het concern-
hoofd middelen "een structurerende en sturende functie naar de toekomst toe".
De concemmedewerkers voor informatievoorziening typeren het GAP als "een
automatiseringsplan. Het heeft heel nadrukkelijk informatietechnische trekjes. En
we hebben ook geprobeerd de stap te zetten naar de beleidsinhoudelijke onder-
bouwing. " Hiermee geven zij onbewust de eerder in deze paragraaf geconsta-
teerde tweeslachtigheid van de nota weer, namelijk veel aandacht voor de tech-
nische aspecten van informatievoorziening dat de eigenlijke boodschap van de
nota verloren gaat. Dit heeft er naar aIle waarschijnlijk toe bijgedragen dat de
nota in de raadscommissie kritisch werd ontvangen. Een raadslid zegt hierover:
"Als je aan de raadsleden vraagt: wat staat er in en Wat gaat er gebeuren dan
weet het merendeel het niet".

IS-management binnen de DAFZ
De DAFZ wil zijn verantwoordelijkheden op het terrein van de ontwikeling van
de informatievoorziening waar maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
toevallige omstandigheid dat de OAFZ van oudsher enkele basisregistraties
beheert.
Het hoofd informatievoorziening van de DAFZ is het eens met het belang van
deze twee beleidsaspecten: "Data-communicatienetwerk en gegevensmanagement
worden steeds belangrijker." De DAFZ krijgt volgens hem niet aIleen de
verantwoordelijkheid voor het beheer van bijvoorbeeld het data-communicatienet-
werk, maar ook een beleidsmatige taak. Binnen de DAFZ zijn ontwikkeling en
beheer organisatorisch gescheiden. Ook hier is de benadering van de ontwikke-
ling van de gemeentelijke informatievoorziening sterk infrastructureel gericht.
Oat binnen de DAFZ een aanta! geautomatiseerde systemen operationeel zijn,
zoals het bevolkingssysteem, het gemeentelijk kadastraal systeem en de woning-
karthoteek, die tevens belangrijke basisgegevens bevatten voor de gehele
gemeentelijke organisatie, vindt het hoofd informatievoorziening mooi meegeno-
men: "Die zullen wij nooit ajstaan. Ook al hadden wij geen factlitaire functie,
dan zouden we ze nog niet afstaan want daar realiseren we toch maar 92 miljoen
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gulden per jaar inkomsten mee".
Een tweetal andere zaken waarvoor de DAFZ verantwoordelijk wordt gesteld
betreffen het bestuursinformatiesysteem en het geografisch informatiesysteem.
Het bestuursinformatiesysteem wordt door de DAFZ niet slechts gezien als een
systeem dat aan de informatiebehoefte van bestuurders moet voldoen door "het
ontsluiten van B en W-, raads- en commissiestukken en systematische ordening",
maar als een systeem met een infrastructurele betekenis: "Wij willen dat systeem
ook een belangrijke functie geven in de logistieke sturing". Ook de ontwikkeling
van de geografische informatievoorziening wordt als een belangrijke infrastructu-
rele voorziening gezien.

Praktische instelling Milieudienst
De coordinatoren van de Milieudienst hebben direct te maken met de vraag naar
informatietechnologische hulpmiddelen van produktie-afdelingen dan concern en
DAFZ. Zij hebben dagelijks te maken met de grote druk vanuit deze afdelingen
om praktische en snelle oplossingen te leveren voor specifieke problemen.
Vandaar dat zij over bijvoorbeeld het communicatiebeleidsplan van de DAFZ
ietwat sceptisch zijn: "Door willen ze dus eerst een visie en een eommunieatie-
plan ontwikkelen met het gevolg dat men heel lange voorstudies gaat maken en
weet ik het allemaal, voordat je tot praktisehe invulling over gaat . .,
De meer praktische benadering van de ontwikkeling van de informatievoorzie-
ning binnen een dienst bemoeilijkt de implementatie van het gemeentelijk infor-
matiebeleid voor wat betreft het gegevensmanagement: "Als je dan zegt: met
deze aanpak van het Raamplan MIS gaan wij daadwerkelijk modulair een basis-
registratie opbouwen en aan gegevensmanagement doen, dan stuit dat op enig
verzet. Ondanks dat er daadwerkelijk gemeentelijk beleid ligt richting infor-
matiebeleid, riehting gegevensmanagement". Hier wordt men direct geconfron-
teerd met afdelingshoofden die verantwoordelijk zijn voor produkten en blijkbaar
niet de relatie kunnen leggen tussen gegevensmanagement en de postitieve ef-
fecten daarvan op het produktieproces en de produkten zelf. Het GAP helpt de
coordinatoren daar weinig mee omdat buiten het IS-management de inhoud
daarvan niet begrepen wordt. De reactie van de directeur Milieudienst daarvoor
is illustratief: "Die nota's zijn voor een leek nauwelijks te lezen. "

De coordinatoren informatievoorziening van de Milieudienst spelen een belang-
rijke rol in het vraag/aanbod-proces ten aanzien van de informatievoorziening.
Zij ontkomen dan ook niet aan een vrij praktische visie op de ontwikkeling van
de informatievoorziening. Hun mening over en bijdrage aan het Raamplan MIS
toont echter aan dat zij voorstander zijn van een meer geleidelijke en integrale
ontwikkeling van de informatievoorziening. Ook zij zien vanuit de infor-
matievoorziening een belangrijke relatie met de Dienst Openbare Werken: "We
zien in OW eeht een participant binnen de gemeente. Veel van de gegevens woor
wij over praten als we het over deze basisregistraties hebben, komen ook van
OW. OW heeft dus voor een heeJ belangrijk deel geparticipeerd in heel die
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totstandkoming. " Deze participatie heeft bijvoorbeeid geresuiteerd in de keuze
voor een belangrijk infrastructureel aspect als een relationeel database-
managementsysteem: "Wij hebben de laatste jaren onze informatiesystemen nogal
sterk in de richting gedreven van een relationeel databasemanagementsysteem.
We hanteren dan als standaard binnen de Milieudienst hetzelfde systeem als
OW".

4.4.2 Belangrijkste informatieconcepten

GFO's bekend
De meeste respondenten kennen de term GFO's. Hun kennis is echter zo mini-
maal dat men geen oordeel kan geven over het belang van de GFO's. Binnen de
concernfunctie informatievoorziening en de Milieudienst is dat weI mogelijk.
Binnen het concern wordt het GFO gehanteerd als een instrument dat kan bij-
dragen aan een top-down ontwikkeling die vanuit een vrij abstract gezichtspunt
start: "Wij stellen voor om die gegevens waarvan we zeggen: die zijn belangrijk,
volgens die landelijke norm te gaan definieren. Dus niet van onderop maar
eigenlijk een beetje van bovenaf. "
Men heeft het gevoel dat het betrekken van de GFO's bij de ontwikkeling van de
informatievoorziening noodzakelijk is. De directeur van de Milieudienst geeft
aan waarom het GFO is gehanteerd bij de ontwikkeling van het Raamplan MIS:
"Met het GFO-Milieu is dar in elkaar gestoken en dat lijkt toch van war duurza-
mer kwaliteit te zijn dan de dingen die we daarvoor gedaan hebben. " Ook de
controller/adjunct-directeur is overtuigd van het belang: "Belangrijk is dar in
ieder geval ook aile gegevens er in zitten conform het GFO-milieu. Daar hebben
we voor zorggedragen." Het GFO ziet hij als iets wat op langere termijn en
vooral strategisch gezien zijn waarde zal bewijzen: "GFO's zijn heel belangrijk.
In GFO's zit voor mij alles, maar je moet ervoor zorgdragen dat je in de
toekomst al die zaken eruit kunt halen die van belang zijn. Je moet heel je
informatievoorziening op die manier gaan invullen. "

GFO's weinig praktische waarde
Wat dichter bij de praktijk blijkt dat het GFO minder waarde heeft dan het
topmanagement denkt.
Ben coordinator informatievoorziening zegt daarover: "Nou die zijn heel erg
beiangrijk, steeds op papier worden die heel erg belangrijk verklaard. Niemand
durft war te schrijven zonder de kreet GFO erin". De praktische toepasbaarheid
van de GFO's is volgens hem vooralsnog beperkt: "Ze hebben een belangrijke
functie bij integratie voor wat betreJt eenheid van taal. Als je het dan daad-
werkelijk in gaat vullen en je kijkt naar het gegevensmodel, dan blijkt er nog
zoveel niet te zijn. "
Toch zijn ook coordinatoren informatievoorziening van mening dat GFO's in de
toekomst een grotere rol gaan spelen: "Je hebt er praktisch, toepasbaar op dit
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moment nag weinig aan. Toch is het GFO een heel belangrifke bouwsteen voor
de toekomst. " Het probleem dat zij nu met de GFO's hebben is het te hoge
abstractieniveau van de GFO's: "Het niveau van het GFO is op dit moment zo
hoog. Praktisch heb je er niet zo veel aan." Niet alleen het abstractieniveau
vormt een belemmering voor de praktische toepasbaarheid. Het blijkt dat de
huidige geautomatiseerde informatiesystemen eveneens een obstakel vormen: "Je
maakt gebruik van wat oudere systemen en dan zul je dus moeten schipperen.
Het is wei zo dat er zo veel mogelijk van GFO's gebruik gemaakt wordt om die
integratie straks echt tot stand te kunnen brengen. " Er blijkt behoefte te zijn aan
GFO's die meer zijn toegespitst op bepaalde specifieke toepassingsgebieden om
op deze wijze een voldoende detailniveau te bereiken.

Overige informatieconcepten
Vooral de leveranciersconcepten van de preferent leverancier Infotech spelen een
belangrijke rol in de ontwikkeling van de informatievoorziening. Doordat deze
firma ook leverancier is van hardware en systeemprogrammatuur van het merk
mM, zijn ook de concepten van ffiM van belang.
In het begin van dit hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de relatie tussen de
gemeente Noordvliet en de automatiseringsfirma Infotech. Deze firma werd tot
voor kort beschouwd als de huisleverancier. Ais gevolg hiervan werden de
produkten van deze firma alsmede de conceptuele visie op delen van de infor-
matievoorziening door de gemeente overgenomen.
Met conceptuele visie wordt hier bedoeld een bepaalde produktlijn bestaande uit
informatiesystemen en integratie tussen deze systemen die een bepaald deel van
de informatievoorziening kunnen ondersteunen. Zo is zelfs de visie van de
leverancier op de vastgoedinformatievoorziening als beleidsuitgangspunt op-
genomen in het Gemeentelijk Automatiseringsplan.

In het gemeentelijk automatiseringsbeleid is eveneens een aantal beleidsuit-
gangspunten opgenomen die aangeven dat de invloed van de concepten van mM
belangrijk zijn. De uitgangspunten voor de technische infrastructuur zijn in
belangrijke mate overeenkomstig de produkten van IBM. Voorbeelden zijn het
IBM Cabling System, het RS/6000-platform, de AS/400, het kantoorautornatise-
ringspakket Office Vision van IBM.
In het GAP neemt ook het fasenmodel van Nolan een markante positie in. Met
behulp van dit model wordt aangegeven dat de voorgestelde ontwikkeling in
Noordvliet uit een aantal logische stappen moet bestaan. In het GAP wordt
hierover het volgende gezegd: "Uiteraard bestaan er verschillen tussen de
diensten, maar verschillende tendensen wijzen erop dat wij ons bevinden vlak
voor fase 4: de behoefte aan integratie. " Hiermee wordt gesuggereerd dat de
vorige drie fasen inmiddels zijn doorlopen. Fase 3 van het Nolan-model is het
beheersen van de ontwikkeling van de informatievoorziening. In het GAP wordt
een beeld beschreven dat niet geheel overeenkomt met de werkelijkheid en ook
niet door het merendeel van de actoren wordt gedeeld.
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4.4.3 Reflectie
Het Gemeentelijk Automatiseringsplan, het comrnunicatie-beleidsplan en de
structuurschets geografische informatievoorziening zijn documenten die een
aantal belangrijke uitgangspunten bevatten voor de verdere ontwikkeling van de
gemeentelijke informatievoorziening. Het gemeentelijk beleid is sterk infrastruc-
tureel gericht. Kernpunten van dit beleid zijn gegevensmanagement en data-
communicatie. Opvallend is de grote invloed van de 'preferent leverancier'
Infotech. Langs deze weg zijn enkele concepten zoals de visie op vastgoedinfor-
matievoorziening en technische infrastructuur overgenomen als gemeentelijk
beleid.
Door het IS-management wordt het gerneentelijk informatiebeleid als een belang-
rijke leidraad gezien voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening
gemeentebreed. Binnen de Milieudienst vormen de uitgangspunten van het
Gemeentelijk Automatiseringsplan eveneens uitgangspunten voor de ontwikkeling
binnen de dienst. Het blijkt echter dat tussen het accepteren van een aantal
algernene uitgangspunten en het daar praktisch naar handelen veel spanning
bestaat. Binnen het IS-management ontstaat spanning tussen de DAFZ en de
coordinatoren informatievoorziening van de diensten. Een beleidsuitgangspunt
vormt blijkbaar nog geen bedreiging terwijl de concrete uitvoering daarvan dit
weI kan zijn. Er blijkt nogal eens gerekend te worden op het mislukken van
verdere ontwikkelingen.
De kerngedachte in het GAP blijkt niet goed over te komen bij het gerneentebe-
stuur en het topmanagement. Het stuk wordt als moeilijk toegankelijk ervaren
terwijl de inhoud van de beleidsuitgangspunten niet begrepen wordt. De nota
bevat veel te veel informatie die voor deze doelgroep van belang is. Hierdoor
gaat de kerngedachte van de gemeentelijke infrastructuur totaaI verloren. Juist dit
beleidsdocument zou moeten zorgen voor een overbrugging tussen IS-manage-
ment en de andere managementniveaus. De achterliggende concepten zijn voor
de politiek onduidelijk evenals de consequenties daarvan.
Het Raamplan Milieu-informatiesysteem van de Milieudienst is een plan dat veel
meer gericht is op de vraag/aanbod-problematiek. Het middle-management kan
de taken waarvoor zij verantwoordelijk is relateren aan de daarvoor benodigde
en beschikbare informatie. Over de te ontwikkelen informatiesystemen als oplos-
singsrichting kan dan vervolgens besluitvorming plaatsvinden. Het Raamplan
wordt dan ook door de diverse managementniveaus ervaren als een belangrijk
document waarmee het verschil tussen de vraag naar informatie en infor-
matiehulpmiddelen bij de afdelingen en het aanbod daarvan vanuit infor-
matievoorziening kan worden overbrugd.
GFO's spelen vooralsnog geen belangrijke rol. Hiervoor zijn een drietal redenen
aan te wijzen. Het topmanagement weet in feite niet wat het met een GFO aan-
moet. Verder wordt het GFO binnen het IS-management als te abstract ervaren.
Als derde reden blijkt nog dat de gemeentelijke automatiseringsmarkt en wellicht
ook de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen gemeenten nog niet
helemaaI toe zijn aan het gebruik van referentiemodellen zoals de GFO's.

153



4.5.1 Interactie tussen managementniveaus

4.5 Besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening

In deze paragraaf wordt opnieuw naar de feitelijke besturing van de ontwikkeling
van de informatievoorziening gekeken, maar dan met de kennis en inzichten die
met de hiervoor gepleegde analyses zijn opgedaan. De analyse richt zich nu op
de diverse rollen en verantwoordelijkheden van de actoren en de wijze waarop
zij deze verantwoordelijkheden hebben waargemaakt. Met name de interactie
tussen de verschillende actorgroepen is daarbij van belang.

Informatie gemeenteraadsleden problematisch
Uit de analyse van met name de organisatiecultuur kwam kort naar voren dat de
informatievoorziening richting raadscommissie voor informatievoorziening de
nodige problemen geeft.
Een raadslid van deze commissie zegt hierover het volgende: "Je kunt heel
beperkt informatie geven natuurlijk. Je hebt niet gelogen, je hebt geen onjuiste
informatie gegeven, het is aileen de manier waarop en daar was de wethouder
meester in. Als wij niet naar iets vroegen, werd dat niet aerie! medegedeeld. " De
wethouder daarentegen verwacht van de raadsleden meer aandacht en actie als
het gaat om onderwerpen zoals automatisering: "Tegen de raadsleden zeg ik dan
ook dat ze moeten roepen als ze het niet snappen. Dan zitten ze mij aan te kijken
en zeg ik dat zij dadelijk een besluit moeten nemen over een paar miljoen. "
In de communicatie tussen wethouder en raadscommissie spelen de concernmede-
werkers een belangrijke rol. Zij ondersteunen de wethouder bij de ontwikkeling
van het informatiebeleid en de bewaking van de uitvoering daarvan. Hierover
geven zij ook presentaties in de raadscommissie zodat er ook direct contact is
tussen raadsleden en ambtenaren. Over dit laatste zegt een raadslid: "Dan krijg
je een heel wollig verhaal vol enthousiasme, waarvan iedereen naderhand zegt:
ja, het zal weI. En dan zie je weer niks. " Over de taken en het functioneren heeft
het raadslid het idee dat "zij toch ook een stuk hobby-isme aan het bedrijven
zijn. "

VerschiJ van mening over oplossing
Informatievoorziening richting raadscommissie is een probleem, maar het is niet
eenduidig vast te stellen waar dit probleem door wordt veroorzaakt.
De wethouder voor informatievoorziening vindt dat aan de kant van de concern-
staf voor informatievoorziening veel kan worden verbeterd: "Politiek bestuur
vereist naast de automatisering van produkiieprocessen ook een grote openheid
en dat zit niet in de aard van de automatiseerders. Het gebruik van vakjargon,
volstrekt ondoorgrondelijk. Ik dwing hun ook om regelmatig bijeenkomsten van
raadsleden bij te wonen. "
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Interactie ambtelijke actoren problematisch
De interactie tussen de ambtelijke actoren is ook niet vrij van de nodige proble-
men. Het hoogste ambtelijk overleg waarin informatievoorziening aan de orde
komt is het dienstcontrollersoverleg. In dit overleg moet de samenwerking en
afstemming op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening
tussen diensten vorm krijgen.
Volgens het concernhoofd middelen moet dit overleg voorkomen dat "de ontwik-
keling ontaard in ruzie of tot een laissez faire-gebeuren, het op elkaar zitten te
wachten. " Het informatiebeleid moet hier vorm krijgen: "Dus niet afdwingen en
parachuteren, maar samenwerken omdat er een gemeenschappelijke behoefte is.
En daar woor men nog niet overtuigd is van die behoefte door overtuigen
proberen te realiseren dat het wel gebeurt. "
Vanuit het IS-management is men het met de verantwoordelijkheid van de
controllers van de diensten voor de gemeentelijke informatievoorziening niet
eens. Deze verantwoordelijkheid dient bij de directeuren liggen. "Dit is destijds
vanuit de hoofden automatisering geadviseerd om heel automatisering en vooral
de strategische aspecten van de informatievoorzieningswerken neer te leggen bij
de directeuren. "
Ben directeur erkent het belang van informatiebeleid, maar: "het wordt beheerst
door technocraten. Die spreken een tool die nauwelijks voor gewone mensen te
behappen is. Dus die communiceren er ook bijna niet over. " De in de analyse
van de organisatiecultuur geconstateerde kloof tussen het IS-management en de
directeuren blijken ook organisatorisch aanwezig te zijn. "Dat heeft een beetje te
maken met die gedachte binnen het Noordvlietse Concept", zo verklaart hij
nader. Volgens een afdelingshoofd binnen de Milieudienst benadert de directeur
de ontwikkeling van de informatievoorziening op een wijze zoals past bij het
Noordvliets Concept: "De directeur is niet zo voor het uitvoeren van grootschali-
ge irformatiseringstrajecten omdat dat betekent dat middelen worden ingezet
zonder dat duidelijk is welke produkten je ervoor terug krijgt, dus in die zin past
dat niet in het model. "

Wei beleid; nog weinig uitvoering
In de analyse van de organisatiecultuur is al gebleken dat er sprake is van wan-
trouwen tussen de Dienst Algemene en Facilitaire Zaken en de coordinatoren
informatievoorziening bij de diensten. Belangrijke gemeentelijke ontwikkelingen
zoals datacommunicatie en geografische informatievoorziening bevinden zich
echter nog niet in de fase van uitvoering. Op dit moment is er daarom te weinig
informatie over de interactie tussen de DAFZ en de diensten om daaraan
bepaalde conclusies te kunnen verbinden.
In de interactie tussen de concernfunctie informatievoorziening en de diensten
valt op dat coordinatoren informatievoorziening van de diensten grote problemen
hebben met de tijd die daarvoor van hen wordt gevergd: "Je wordt betrokken bij
allerlei projecten die op concernniveau getnitieerd worden; als je door een goede
inbreng in wilt hebben, is daar veel tijd voor nodig en je zou daar tijd voor vrij
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moeten kunnen maken. Nou dat kan gewoon niet. " Dit geldt niet aIleen voor het
participeren in werkgroepen en projecten, maar ook voor het overleg. Het blijkt
dat deze overlegstructuren "worden gejrusteerd door de enorme werkdruk die er
ligt op mensen die moeten participeren. " Dit heeft voor een meer gemeenschap-
pelijke ontwikkeling belangrijke consequenties omdat vaak "bij vergaderingen
waar hot items aan bod komen, twee of drie mensen die toch best belangrijk zijn
in de besluitvorming, niet aanwezig zijn".
Zij brengen naar voren dat het persoonlijk element daarbij van belang kan zijn:
"Dit is heel afhankelijk van personen die daar zitten en ik denk niet dat dat
vanuit het concern een betere vorm zou krijgen. H De oplossing voor dit probleem
zaI toch vanuit de diensten zelf moeten komen. De coordinatoren informa-
tievoorziening van de Milieudienst steken daarvoor ook de hand in eigen
boezem: "Er is ook binnen onze dienst weinig besef van de noodzaak om
capaciteit vrij te maken voor het gemeenschappelijke, om dat goed in te vullen. "

Managementteam Milieudienst beJangrijker
Binnen de Milieudienst is de controller de eerst verantwoordelijke voor de
ontwikkeling van de informatievoorziening binnen de dienst aIs totaaI. Afdelings-
hoofden zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingen binnen hun afdeling. Het
managementteam is het gremium waarin vraagstukken op het terrein van de
informatievoorziening aan de orde komen.
"AI die belangrijke zaken komen altijd in het managementteam aan de orde. In
het managementteam worden de afspraken met elkaar gemaakt", aIdus de
controller. Eerder is gebleken dat zijn initiatieven ten aanzien van de projec-
tenplanning en de presentatie daarvan de communicatie binnen het management
belangrijk hebben verbeterd. De coordinatoren informatievoorziening van de
Milieudienst zijn eveneens van mening dat het managementteam in de ontwik-
keling van de informatievoorziening een belangrijke rol moet gaan spelen: "Info-
rmatiebeleid e.d. moet binnen het managementteam opgezet worden. " Zij vinden
hun eigen rol in het proces veel te groot omdat "het dikwijls gebeurt op initiauef
van ons. Je hebt een toepassing waarin gegevens ziiten waarmee je irformatie
kunt genereren. Dan komt dat meer van onze kant of dan van de afdelingen zelf.
De gebruikers zicn hebben opgesteld op een zelfde wijze als ze zicb overal opstel-
len: afwachtend. Dat is nu ook nog zoo"

4.5.2 Betrokkenheid en verantwoordelijkheden

Politiek bestuur:

Raadscommissie ontevreden eigen rol
Over hun rol in de ontwikkeling van de informatievoorziening is de raadscom-
missie niet tevreden. Deze ontevredenheid is aI eerder ter sprake gekomen in het
onderzoek van de raadscommissie voor informatievoorziening naar de verkoop
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van het computercentrum Gewestelijk Rekencentrum en de samenwerking met de
firma Infotech.
"We worden geconfronteerd met het eindstuk en dan hebben we geen keuze-
momenten meer" zo stelt een raadslid. "We zouden juist het proces van tevoren
willen zien en horen. " Het blijkt dat de raadscommissie vaak aan het eind van
het proces wordt geinformeerd en om een beslissing wordt gevraagd. De keuze
voor een tweesporenbeleid ten aanzien van de standaardisatie van de operating
systems voor mini-computers is een goed voorbeeld: "Op een gegeven moment
zijn we op zo 'n twee-sporenbeleid gekomen namelijk het UNIX-systeem en de
AS/400. Dat was uitgekauwd van: we gaan dit doen en andere mogelijkheden
zijn er niet. " zo schetst een raadslid dit proces. Dit voorstel werd binnen de
raadscommissie dan ook niet inhoudelijk besproken en dit raadslid voelde zich
dan ook voor het blok gezet: "Moeten wij als raadsleden daarover praten? Wij
weten echt niet wat het gevolg hiervan is. Of wat de kosten daarvan zijn. "
Raadsleden voelen zich terdege verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de
informatievoorziening. Zo is het onderzoek naar de verkoop van het Gewestelijk
Rekencentrum en de samenwerking met Infotech een initiatief geweest van
raadsleden. Uit het bovenstaande blijkt tevens dat zij met de wijze waarop zij in
het proces worden betrokken niet gelukkig zijn. Een raadslid geeft een tweetal
zaken aan waaruit blijkt dat de beoordeling van investeringsvoorstellen erg
verschillend kan zijn: "Ik kan me de burgerhal voorstellen waar mensen meteen
informatie kunnen halen uit een irformatiesysteem. Dan zeg ik dat werkt prima
en dat is een stuk investering dat de kwaliteit verbeten. Maar als iemand mij
aangeeft dat de DAFZ een AS/400 wit voor acht ton ik ja en ik weet het absoluut
niet".

Weinig aanknopingspunten voor raadsleden
Het is niet alleen het moment waarop de raadscommissie in het proces wordt
betrokken, dat een probleem vormt. De vraag hoe raadsleden een oordeel moeten
en kunnen vellen over de aan hen voorgelegde voorstellen, is een groter pro-
bleem. Het gemeentelijk beleid biedt daarvoor weinig of geen aanknopings-
punten.
"Wat wordt er mee gedaan en wat wordt er mee bereikt en waarom wordt het
aangeschaft?" zijn vragen van een raadslid. Antwoord krijgen op deze vragen
blijkt niet eenvoudig te zijn getuige het volgende: "We hebben bij het automati-
seringsplan gevraagd: geef dat nou eens een keer aan. Waarom wit je dat, om
sneller te werken, wordt het produkt dan ook beter? Want het is nog maar de
vraag of je dan zo 'n grote investering moet doen. Wat is de toegevoegde
waarde?"

Rol van de wethouder
Een wethouder heeft als voorzitter van de raadscommissie grote invloed op het
functioneren van de commissie. Met name op het terrein van het verschaffen van
informatie aan de raadsleden en het voorbereiden van besluiten is zijn optreden
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van grote invloed.
Volgens een raadslid speelt de wethouder een belangrijke rol: nWe hebben een
zeer sterke porteJeuillehouder en die heeft dat zelf constant gestuurd en in de
hand gehouden. Er is natuurlijk ook aileen maar irformatie gekomen als hij die
wilde geven. n
Kempunt hier is dat het niet helemaal duidelijk is waaruit nu precies de politieke
verantwoordelijkheid voor informatievoorziening bestaat. Het Gemeentelijk
Automatiseringsplan 1991 - 1994 blijft op dit terrein onduidelijk.
De wethouder voor informatievoorziening beschrijft zijn rol in het proces als
volgt: "er middenin gaan staan, vragen stellen, mensen met elkaar in contact
brengen, brainstormen, dingen ter discussie stellen". Externe ontwikkelingen op
informatietechnologisch terrein hebben zijn bijzondere belangstelling. Een
voorbeeld is de ontwikkeling van de informatiezuil voor de burger in Noordvliet
die volgens hem is gebaseerd op ontwikkelingen in Frankrijk: "Ik ben jaren
geleden met een clubje naar Parijs geweest toen het hier allemaal nog nauwelijks
bekend was. Door zoiets ben ik dan geraakt. Dan denk ik: potverdomme, dat is
Jantastisch. Interactief: dat geeft mogelijkheden. Wij zijn als Noordvliet toen vrij
snel op die trein gesprongen. " Wat elders aanwezig is, wordt vervolgens door
hem in de organisatie ingebracht op de volgende wijze: "Er zijn altijd wei een
paar diensten die dat interessant vinden; een paar mensen die dat interessant
vinden. Je moet dan proberen hen mee te trekken, enthousiast te maken. "

In het sturen van de ontwikkelingen binnen de diensten is het volgende van
belang: "We hadden vastgelegd dat Infotech preJerent leverancier was. Wilde de
dienst wat anders dan moest men met mij om tafel om te beargumenteren waar-
om. " Bij het nemen van zijn verantwoordelijkheid als wethouder van informatie-
voorziening is deze keuze erg bepalend geweest. In de keuze van het Sociale-
uitkeringensysteem heeft het een grote rol gespeeld. Op dat moment was de
wethouder voor informatievoorziening tevens bestuurlijk verantwoordelijk voor
sociale zaken. De mate waarin dit het besluitvormingsproces heeft beinvloed, is
moeilijk te bepalen.

Ook de wethouder voor milieu heeft te maken met informatievoorziening. Dit
geldt ook voor de raadscommissie voor milieu. Het blijkt dat zowel wethouder
als raadsleden nauwelijks betrokken zijn bij de ontwikkeling van de informatie-
voorziening binnen de Milieudienst. Het is een verantwoordelijkheid van het
management van de dienst. Dit betekent niet dat zij niet op de hoogte worden
gehouden van de ontwikkelingen op dit terrein. Zowel wethouder als raadsleden
hebben aangegeven dat zij het gevoel hebben voldoende op de hoogte te zijn. In-
vesteringen in informatievoorziening worden gerelateerd aan de produkten van de
Milieudienst zodat de besluitvorming daarover gemakkelijker kan plaatsvinden.
Dit punt komt later in deze paragraaf nog verder aan de orde.
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Besturiogsbenaderingen en politiek bestuur
De wethouder voor informatievoorziening is sterk referentieel ingesteld. Dit
blijkt vooral uit zijn kennis van en interesse in de IT-markt. Met name de grote
waarde die hij hecht aan de relatie met het bedrijf Infotech, valt hierbij op.
Hierdoor spelen de informatie-concepten van dit bedrijf een belangrijke rol in de
ontwikkeling van de informatievoorziening in Noordvliet. Situationele en infra-
structurele aspecten zijn bij de wethouder van minder belang. Hier spelen zijn
opvattingen over de organisatie- en besturingsfilosofie in Noordvliet een belang-
rijke rol. Er is sprake van een zekere tegenstrijdigheid in zijn handelen als het
gaat om de grote zelfstandigheid van diensten en de wijze waarop hij diensten
dwingt om bepaalde systemen aan te schaffen. Hij gelooft enerzijds naar eigen
zeggen in "een vergaande decentralisatie", maar heeft anderzijds wellicht wat te
weinig oog voor de vrijheid van de dienst om hiernaar te handelen. "Als de
dienst wat anders wilde dan moest men met mij om tafel om te beargumenteren
waarom. Kon het goedkoper, kwalitatief beter, dan moest dit worden aangege-
ven" aldus de wethouder.

Vooral dat naar buiten kijken om te zien of elders al geen pasklare oplossingen
bestaan typeert het sturen van deze wethouder. Het geautomatiseerde systeem
van de Afdeling Sociale Zaken is daar een voorbeeld van. Toen dit onderdeel de
Dienst Welzijn een geautomatiseerd systeem wilde aanschaffen vroeg de wethou-
der of "dit ook correspondeerde met de eisen van andere sociale diensten. Dat
wisten ze niet. " De dienst werd gedwongen om een bestaand systeem aan te
schaffen "Ik wilde geen maatwerk meer." Voor het argument dat de markt
weinig te bieden had, was hij niet gevoelig: "Wellicht zijn jullie eisen te hoog
gesteld ten opzichte van wat de markt biedt. "
Gemeenteraadsleden zijn geinteresseerd in de eigen informatiebehoefte. Deze
interesse is sterk situationee1 gericht op de informatievoorziening richting
gemeenteraad, maar niet zodanig dat men daar actief een bijdrage aan levert.
Door deze passiviteit kan daarom nauwelijks sprake zijn van een rol in de
besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Toch is hierin een
verandering opgetreden door het onderzoek naar de verkoop van het Gewestelijk
Rekencentrum en de relatie met het bedrijf Infotech. De referentiele en infra-
structurele benadering zijn sterk onderontwikkeld bij raadsleden.

Topmanagement:

ControUers
Gemeentelijk is bepaald dat de directeuren van diensten hun verantwoordelijk-
heden voor de ontwikkeling van de informatievoorziening delegeren naar hun
plaatsvervangers. Gelet op de decentralisatie worden de controllers daarmee de
belangrijkste ambtelijke actoren. Er ontstaat echter weI een probleem als het gaat
om de strategische aspecten van het informatiebeleid.
Het concernhoofd middelen vindt de decentralisatie van verantwoordelijkheden
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naar de diensten juist. Nietemin onderkent hij dat "als je hier een gemeentelijk
netwerk wilt maken dan heb je het probleem dat je met gedecentraliseerde
diensten zit, zeer sterk zelfstandig; zeer eigengereid om het zo maat te noemen. "
Aan de andere kant acht hij een meer centrale sturing van de ontwikkeling van
de informatievoorziening problematisch: "Stel dat wij een centrale sturing
zouden hebben, dan hebben we het probLeem dat bewezen wordt dat wat wij
willen niet kan. Het concern heeft altijd ongelijk want het wordt opgelegd, dus
men probeert dat niet uit te voeren, maar men probeert te bewijzen dat het
anders moet. "

Zoals al eerder is gebleken hebben de directeuren van diensten hun verantwoor-
delijkheid doorgeschoven naar de dienstcontrol1ers. Zowel directeuren als
controllers blijken daar weinig moeite mee te hebben. Aanvankelijk had men
vanuit het concern daar andere gedachten over: "Een drietrapsrakket, de I & A
boys, daarboven de controllers die als eerste de verantwoordelijkheid hebben
over de bedrijfsvoering en dan tenslotte de directeur die ook de verantwoordelijk-
heid heeft voor met name de inhoudelijke beleidsvoering. Dus die verschillende
aspecten probeerden wij naar voren te Laten komen. Dat is niet helemaal gelukt. "
Volgens de concernstaf geeft dit problemen ten aanzien van de strategische
aspecten van informatievoorziening doordat "de controllers als hoogste orgoon
niet aan dit soon ding en denken. Die denken tactisch. De ene keer mogen er
tneens richting datacommunicatiebeleid wei wat centen ingestopt worden en een
andere keer bevalt het weer niet en dan gebeurt het weer niet. "
Pogingen om de directeuren meer bij dit onderwerp te betrekken hebben volgens
de concernmedewerkers weinig zin: "Wij willen informatiebeleid goed vorm
geven en dan zit daar heel duidelijk die strategische component in. Op dit
moment is het volstrekt duidelijk dat we een dag moeten gaan organisaniseren
over informatiebeleid voor de directeur. Nou, door hoef je hier op dit moment
totaal niet mee aan te komen; het wordt geheid afgewezen. "

Betrokkenheid directeur
Ook binnen de Milieudienst is de verantwoordelijkheid voor informatievoorzie-
ning toebedeeld aan de controller. Dit neemt echter niet weg dat de directeur van
de dienst bij de ontwikkeling betrokken is.
Blijkens reacties uit het management van de dienst is hij wei degelijk betrokken
bij de ontwikkeling van de informatievoorziening: "Het kosten-baten-verhaal zou
hi} het liefst heel duidelijk willen hebben: krijgt ie dat niet, dan neemt ie een
neutrale instelling in. " Een afdelingshoofd zegt over deze houding: "Hij is ook
wat huiverig denk ik. Het is in het verLeden ook dikwijls gebeurd dat er in het
kader van informatisering of automatisering een prachtig neusje geshowd werd
en dat er vervolgens een gigantische kameel achteraan naar binnen kwam. Dus
daar is ie wat terughoudend mee. "
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Besturingsbenaderingen en top-management
De situationele benadering is het sterkst ontwikkeld. De eigen behoefte aan
informatie om te kunnen sturen is belangrijk alsmede informatie en hulpmiddelen
voor de verwerking daarvan voor de eigen dienst. De zelfstandigheid van de
eigen dienst is van groot belang. Het begrip infrastructuur is bekend alsmede het
belang daarvan voor het functioneren van de dienst en de gemeente als totaal.
Toch is hier sprake van een dilemma als het gaat om het behoud van de eigen
zelfstandigheid. Het referentiele denken richt zich vooral op de contacten met de
IT-leveranciers en adviesbureaus. Met name binnen de Milieudienst heeft men
intensief gekeken naar milieu-informatiesystemen elders in het land.
Top-management is sterk gericht op het sturingsproces en produktinformatie is
daarin de bindende factor of zoals een directeur zegt: ".. produktgerichte infor-
matievergaring en -verstrekking. Die moet zo veel mogelijk horizontaal koppel-
baar zijn en uitwisselbaar met anderen." Ook hier speelt de eigen infor-
matiebehoefte een dominante rol. Informatievoorziening als bedrijfsmiddel wordt
sterk ingevuld vanuit de eigen verantwoordelijkheid als dienst. Het realiseren van
gemeentebrede projecten wordt wantrouwend bekeken. Enerzijds speelt hier de
autonomie van de dienst een rol en anderzijds het wantrouwen jegens meer
integrale dienstoverstijgende concepten.

Technische standaardisatie wordt echter wel als een belangrijk gemeentebreed
sturingsinstrument gezien. Zoals de directeur van de Milieudienst aangeeft, ligt
dit vooral op het terrein van "Je moet standaards hebben, daar moet je aan vol-
doen. " Het zijn vooral de technische standaards die van grote waarde zijn voor
de organisatie. In technische zin moeten de voorwaarden worden gecreeerd om
te kunnen communiceren zoals het concernhoofd middelen duidelijk aangeeft:
Dus we zeggen wel een apparatuurlijn en we moeten wei met elkaar kunnen
communiceren, we moeten ook kunnen koppelen ". AIle respondenten binnen de
actorgroep topmanagement worden echter heel voorzichtig als het gaat om
verdere integratie binnen de informatievoorziening: "We hoeven niet te kunnen
integreren omdat dat goedkoper lijki, want dan zijn we weer bezig op de ouder-
wetse manier. Dan gaan we alles weer centraliseren en krijgen we aile proble-
men die die decentralisatie met zich meebrengt weer terug. "

Bij de controller van de Milieudienst is het referentie-denken sterk aanwezig.
"De systemen die wij aan het oruwikkelen zijn, moeten in een bepaald concept

passen. Nou we hebben gezegd dat is het Yastinfo-concept (noot: leveranciers-
concept). Dat houdt in dat de modules straks aan elkaar gerelateerd kunnen
worden", zo is zijn visie op integratie binnen de Milieudienst. Ontwikkelingen op
gemeentelijk niveau en daarbuiten hebben zijn interesse getuige de door hem
voor het managementteam geschreven notitie "Informatie en automatisering in de
toekomst: een beeldvorming". In deze notitie wijst hij niet aIleen op het belang
van het aansluiting zoeken bij "de ontwikkelingen op gemeentelijk niveau" maar
ook op dat van het realiseren van een samenhangende infrastructuur. Hiermee
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Middle-management:

geeft hij twee belangrijke voorwaarden aan voor de verdere ontwikkeling van de
informatievoorziening op milieugebied. Op de eerste plaats is dit het aansluiten
bij ontwikkelingen elders (gemeentelijk) en ten tweede het voldoen aan infra-
structurele randvoorwaarden zoals netwerk, samenhangend gegevensmanagment
en standaardisatie in hardware.

Ondergescbikte rol middle-management
De coordinatoren informatievoorziening spelen in verhouding tot het middle-
management een te grote rol in de ontwikkeling van de informatievoorziening.
Dit is echter te wijten aan de houding van het middle-management zelf.
Zo geeft een afdelingshoofd aan hoe zijn afdeling participeert in een belangrijke
automatiseringsontwikkeling: "We hebben de afdelingssecretaresse die er door-
lopend bij betrokken is omdat zij daar straks mee moet gaan werken en een
andere medewerker die geinteresseerd is in die software. " Op een ontwikkeling
als de structuurschets geografische informatiesystemen reageert een afdelings-
hoofd: "Ik weet niet wat dat is. Ik weet dat ze bezig zijn met een systeem waarbij
ze geografisch zouden kunnen aangeven of er in de buurt bedrijven zijn waar met
de bodem iets aan de hand is... n Weer een ander afdelingshoofd oordeelt over
deze ontwikkeling als voigt: "Maar dat is iets wat een beetje op afstand gebeurt
en zeker niet direct in onze sfeer, omdat dat contact gaat via ons bureau
automatisering. Is het nodig dat er teruggekoppeld wordt, dan horen we dat wei,
maar we zijn er niet meer direct bij betrokken. "

Positieve ontwikkeling Milieudienst
Daartegenover staan afdelingshoofden die zich terdege bewust worden van hun
verantwoordelijkheid en zich ook betrokken voelen bij het proces. De ontwik-
kelingen binnen de Milieudienst en de rol van de controller geven daarvoor
voldoende impulsen.
"De strategische visie op informatie is iets van de gemeente als totaal en is niet
iets van een automatiserings- of informatiemedewerker, waar die ook zit. Ook
binnen de Milieudienst is informatie meer dan de sectie automatisering, dat zijn
we allemaal" aldus een afdelingshoofd. De activiteiten rond het raamplan Milieu-
informatiesysteem alsmede de start met de projectenplanning automatisering
tonen aan dat de betrokkenheid van het middle-management groter wordt. Dit
moet ook wei omdat automatiseren niet meer vanzelfsprekend is, maar zijn
grondslag moet vinden in de produkten van de dienst zoals iemand ook aangeeft:
"De motivatie voor een systeem of het terugbetalen van dat systeem moet liggen
in de processen, dus daar wordt dan heel specifiek naar gekeken. Op basis
daarvan wordt dan de beslissing genomen om zo 'n project wei of niet op te
starten. "
Het middle-management van de Milieudienst plaatst de ontwikkeling van de
informatievoorziening duidelijk binnen het toepassingsgebied van de bedrijfs-
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processen. Elke representant van deze actorgroep is bezorgd over de gestelde
prioriteiten in het projectenplan automatisering. Daarnaast zijn zij sterk geinte-
resseerd in de mogelijkbeden om geautomatiseerde informatiesystemen en andere
vormen van informatietechnologie zoals bijvoorbeeld pc-netwerken binnen hun
afdeling toe te passen.

Besturingsbenaderingen en middle-management
Het middle-management is vooral gericht op hetgeen aan informatieverwerkende
hulpmiddelen nodig is binnen de eigen afdeling. De situationele besturingsbena-
dering is hier sterk ontwikkeld. De infrastructurele benadering houdt in het
zoeken naar de grenzen van hetgeen voor de afdeling mogelijk is en het leveren
van een bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeentelijke infrastructuur en/of
de dienstspecifieke infrastructuur. Hiervan is echter maar in beperkte mate
sprake. Overigens valt hier op dat het middel-management veel minder sterk
denkt aan technische infrastructuur, maar het begrip infrastructuur meer koppelt
aan betere mogelijkbeden om informatie uit te wisselen met andere diensten.
Informatie-uitwisseling vat het middel-management meer op als communiceren
dan het elektronisch uitwisselen van gegevens. De referentiele benadering speelt
geen belangrijke rol.

IS-management:

Geringe rol concernfunctie
De rol van de concernfunctie in de besturing van de ontwikkeling van de infor-
matievoorziening wordt door de meerderheid van de respondenten onvoldoende
gevonden.
Volgens de concernmedewerkers bestaat hun taak uit: "initiatie en coordinatie en
toezicht op de uitvoering. Dat betekent in wezen dat van het concern gevraagd
kan worden om ideeen op te pakken, daaraan een zekere uitwerking te geven en
vervolgens over te dragen aan diensten ter concretisering en dan toezicht te
houden op het realiseren daarvan". Zij erkennen het grote gevaar van het te
abstract uitoefenen van deze taak door "te verdwijnen in de filosofieen en weer
een mooie nota te schrijven, want dat is wei leuk en die nota's krijg je
waarschijnlijk ook wei geaccepteerd door deze of gene. "
De controller van de Milieudienst verwacht van het concern het volgende: "Men
heeft het over een informatieplan, een automatiseringsplan, een projectenplan-
ning en dat daar invulling aan gegeven moet worden. Ik verwacht dan eigenlijk
in eerste instantie van het concern een bijdrage te krijgen in die zin dat het infor-
matieplan moet passen in datgene wat informatievoorziening is op strategisch
niveau is. " De uitzuivering van de concernstaf zoals die eerder is besproken
brengt de capaciteit op concernniveau terug van twee naar een formatieplaats.
Over het toekomstig functioneren van de concernstaf zegt een concernmedewer-
ker: "Dus er zal in de nieuwe situatie een modus gevonden moeten worden voor
een functionele communicatie met de diensten en ik denk dat dat aileen op basis
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van toegevoegde waarde kiln. En als je aileen blijft steken in die initiatie en
coordinatie, vrees ik dat je goat zweven. " De ervaringen met het GAP 1991 -
1994 tonen aan dat de concernstaf zijn verantwoordelijkheid niet echt heeft waar-
gemaakt. Reacties van raadscommissie en ambtelijk management tonen dit aan.
Coordinatoren informatievoorziening bij de diensten hebben geen duidelijk beeld
van de taken en verantwoordelijkheden van de concernfunctie: "Die taak ligt niet
vast omschreven. "

Het GAP 1991 - 1994 is voor de coordinatoren goed toegankelijk. Zij beschik-
ken over voldoende technisch inzicht om de kernpunten van het GAP te begrij-
pen. Het gemeentelijk data-communicatienetwerk is een ontwikkeling waarvoor
binnen het gemeentelijke IS-management zowel voor de concernfunctie, de
DAFZ als de coordinatoren informatievoorziening taken zijn weggelegd.

Moeilijke taak DAFZ
De Dienst Algemene en Facilitaire Zaken heeft eveneens een dienstoverstijgende
verantwoordelijkheid voor informatievoorziening. Deze dienst is zich terdege
bewust van de problemen die het waarmaken van deze verantwoordelijkheid met
zich mee zal brengen.

Het hoofd informatievoorziening van de DAFZ heeft te maken met het probleem
dat "wi] moeten aantonen dat de kosten voor de baten uitgaan en dat we dat niet
goed kunnen omdat je bovendienstelijk zit. " Hij doelt hiermee op de investerin-
gen die nodig zijn in de data-cornmunicatie en moeilijk zijn toe te delen naar
produkten. In feite gaat het hier om aanloopinvesteringen die mogelijk pas na
een aantal jaren 'terugverdiend' gaan worden. Juist dan is het een probleem dat
"je eigenlijk een dag moet voorlopen op de problemen die zich hier op de
werkvloer gaan afspelen. Als je dan zorgt dat je een dag voor bent, komen ze
vanzelf wei. Maar je moet niet zorgen dat je een week of een maand voorligt,
want dan praat je abracadabra. Die mensen beleven het als zodanig helemaal
niet en kennen het niet. "

Autonome positie IS-management slechte zaak
De activiteiten van het IS-management moeten meer in overeenstemming worden
gebracht met die van de andere managementniveaus. Dit vereist een verandering
van beide partijen.
Een afdelingshoofd binnen de Milieudienst wijst op het feit dat het geen goede
zaak is om dergelijke ontwikkelingen teveel door de 'automatiseerders' te laten
sturen: "Je moet gezamenlijk een structuur bedenken en vaststellen waarin
iedereen zijn eigen hobby's inbrengt, zijn eigen denkbeelden en machtselementen
waar je niet omheen kunt. Dat is de opdracht van de concernstaf, maar niet
aileen van het concern, maar ook van het MO (overleg directeuren), het DCO
(overleg dienstcontrollers) en het automatiseringsoverleg. De opdracht is dat dat
netwerk goed functioneert, dat die structuur er komt en dat, als er uit dat
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netwerk moeilijke noten te kraken zijn, die op een gegeven moment ook gekraakt
worden. "

De coordinatoren informatievoorziening van de Milieudienst worden geeonfron-
teerd met veel praktisehe problemen en behoeften vanuit de afdelingen. Met
betrekking tot het ontwikkelen van informatiebeleid binnen de Milieudienst
vinden zij dat "het heel moeilijk is om lange notities te maken met toekomstvisies
over een aantal jaren als er nog problemen zijn op vrij kortlopende termijn. " Dit
houdt niet in dat zij deze visie niet hebben: "Het is ook daardoor gekomen dat
we eigenlijk nog nooit een echt plan hebben gemaakt waarin wij wat langer dan
twee, drie jaar vooruit kijken, waarbij je zegt van: nou dat is de toekomst. We
hebben wei visies over hoe dat in de verre toekomst zou moeten, maar we hebben
het nooit vastgelegd." De controller beaamt dit, maar waarsehuwt dat: "Qua
beleid en strategie is de informatievoorziening nog niet helemaal optimaal
ontwikkeld. " Eerder genoemde aetiviteiten zoals de projeetenplanning, de notitie
"Informatie en automatisering nu en in de toekomst" en het Raamplan MIS
binnen de Milieudienst zijn belangrijke stappen in deze riehting.

Besturingsbenaderingen en IS-management
De infrastrueturele benadering is van toepassing op het denken en doen van de
concernmedewerkers voor informatievoorziening. De term gegevensmanagement
speelt een belangrijke rol. Hier leggen zij de relatie met de infrastructuur: "Je
kunt er (gegevensmanagement) niet serieus en niet in operationele termen over
praten wanneer je irfrastructuur niet toereikend is. " Het overbrengen van het
grote belang van gegevensmanagement op raadsleden is, zoals een eoncernmede-
werker erkent, niet gelukt: "Maar de dimensie gegevensorieniatie oniging de
commissieleden de eerste de beste keer en ik vrees dat ze uit zichzelf ook nooit de
relevantie daarvan nog zullen inzien. Dus daar moet nog heel wat zendingswerk
worden verricht." Gegevensmanagement en data-communicatie blijven echter
volgens het concern-I de belangrijkste aspecten van het gemeentelijk infor-
matiebeleid: "Wi!je horizontale informatie-uitwisseling efficient en effectief laten
verlopen, dan heb je toch iets nodig van een gemeenschappelijke benadering van
een gegevensvraagstuk. "

De coordinatoren inforrnatievoorziening binnen de Milieudienst hebben veel
meer oog voor de speeifieke kenmerken van de Milieudienst. Zij erkennen
weliswaar het belang van een goede gemeentelijke infrastructuur, maar zien dit
tegelijkertijd als een bedreiging voor hun eigen positie. Vanuit deze gedachte is
de situationele benadering bij de coordinatoren binnen de diensten goed ontwik-
keld. Men weet wat er gebeurt binnen de dienst en is sterk betrokken bij de
specifieke ontwikkelingen binnen afdelingen.
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4.5.3 Huidige situatie

Weinig vertrouwen bij de politiek
Raadsleden zijn sceptisch over de verdere ontwikkeling van de informatievoor-
ziening. Dit is ten dele gebaseerd op ervaringen met de uitwerking van het
vorige Gemeentelijk Automatiseringsplan.
Hierover zegt een raadslid: "De uitwerking daarvan is nooit meer besproken. Er
is ons een mededeling gedaan: zo moet het en zo wordt het uitgevoerd. De
automatiseringsdeskundigen zeiden: dit is de lijn waar we langs gaan. Vaak
werden toen nog heel moeilijke termen gebruikt." Hierdoor zijn vele vragen
blijven liggen zoals: "Wat is het rendement? Aile investeringen die we doen, zijn
die inderdaad efficient en effectief! En dat is een vraag die wij niet kunnen
beantwoorden, en blijkbaar niemand ook mensen vanuit de automatisering niet. "
Op de vraag aan een raadslid of er een goed sturingsmechanisme voor de
informatievoorziening is, werd geantwoord: "Dat ontbreeki heel duidelijk en ook
verantwoordelijkheden, bevoegdheden: wie is waar verantwoordelijk voor, wie is
waar bevoegd voor, op welke manier wordt er gestuurd?"

Het Gemeentelijk Automatiseringsplan 1991 - 1994 blijkt geen antwoord te
geven op de vele vragen. Naar de mening van een raadslid kan het GAP dat ook
nauwelijks: "Kengetallen, stuurgetallen, aan dat soort zaken denk: ik: dan in
eerste instantie en beleid. Dat wil dan in ieder geval zeggen dat voor de toe-
komst gemaakt wordt: van welke richting gaan we uit, wat willen we hebben, wat
is belangrijk voor de organisatie en wat is juist niet belangrijk voor de organi-
satie?" Raadsleden raken echter steeds meer overtuigd van het feit dat deze
situatie moet veranderen: "Als een dienst nu vraagt van ik wil acht ton hebben
want we willen overstappen op een nieuw systeem dan zeggen wij gewoon van ja
doe maar dat zal wei goed zijn, maar dat is eigenlijk absurd. "
Het rapport "Onderzoek naar de verkoop van het Gewestelijk Rekencentrum en
de samenwerking met Infotech" zegt over het GAP 1991 - 1994 het volgende:
"De vraag of de uitvoering van het Gemeentelijk Automatiseringsplan 1991 -
1994 een strakkere en meer centraal gestuurde aanpak vergt, behoeft naar de
mening van de commissie nadere discussie. " Oeze uitspraak is illustratief voor de
groeiende behoefte vanuit de gemeenteraad om meer greep op het proces te
krijgen. Over de sturing van het proces tot nu toe is het rapport helder: "De voor
de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het 1&A-beleid in het leven geroepen
overlegstructuur heeft niet goed gefunctioneerd. " Informatie-uitwisseling blijkt
het grote probleem te zijn waardoor "de raadscommissie FPOIA te weinig kans
heeft gekregen om richting te geven aan het te voeren 1&A-beleid".

Decentralisatie slechts tijdelijk
In de verhouding tussen concern, OAFZ en diensten is een decentralisatie-proces
gaande dat nog erg prematuur is. Scheiding van verantwoordelijkheden en taken
is nog onduidelijk. Dit proces wordt niet als eindig gezien, maar als een
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golfbeweging tussen centralisatie en decentralisatie.
Qua organisatie van de informatievoorziening komt de driehoek concernstaf,
Dienst Algemene en Facilitaire Zaken en overige diensten steeds meer in beeld.
Data-comrnunicatie, bestuursinformatiesysteem en geografsiche informatiesyste-
men zijn een drietal ontwikkelingen, die binnen dit krachtenveld gerealiseerd
moeten gaan worden. Een coordinator informatievoorziening geeft zijn visie over
wat er sinds 1987 is gebeurd: "Ik zie het als een golfbeweging. Het proces werd
altijd eerst centraal aangestuurd. De afstanden met het Gewestelijk Rekencen-
trum waren veel groter, het was veel te log en veel te bureaucratisch. Toen zijn
na de reorganisatie de diensten en bedrijven heel belangrijk geworden en werd
heel veel decentraal geregeld. ledereen was daar aanvankelijk gelukkig mee,
omdat er daadwerkelijk schot in kwam en mensen dicht in de buurt konden
worden aangesproken. " Volgens hem is de tijd echter niet stil blijven staan en is
er sprake van een tegenreactie doordat "we nu weer een stadium verder zijn en
richting integratie gaan en dan voel je juist die decentralisaiie toch als een
zekere hindemis, een zekere hinderpaal. Bij ons er is ook gewoon op concernge-
bied te weinig sturing, te weinig mankracht om datgene wat het GAP zegt te
kunnen uitvoeren. "

Milieudienst op de goede weg
Binnen de Milieudienst is er sprake van een ontwikkeling waarover de meerder-
heid van de respondenten positief oordeelt.
Het proces zoals dat binnen de Milieudienst plaatsvindt, staat in het teken van
meer kunnen en willen sturen. Wat dat betreft is binnen de Milieudienst sprake
van een omslagpunt. Het Raamplan Milieu-inforrnatiesysteem is daar een goed
voorbeeld van. De controller benadrukt het belang: "Dat raamwerk geeft uit-
gangspunten en randvoorwaarden aan en moet prioriteiten aangeven", maar is
tegelijkertijd voorzichtig door te zeggen "en niet meer dan dat. "

Het management wil niet de weg volgen van afbakening van te automatiseren
systemen, middelen ter beschikking stellen en een plan van aanpak maken dat de
automatiseerders vervolgens moeten uitvoeren. Het raamplan heeft een bredere
functie omdat het volgens de controller "de geest is op basis waarvan wij verder
moeten gaan. En dat is dan voor mijn gevoel ook het moment om te bepalen hoe
je verder gaat. ledereen is er bij betrokken geweest. " Wat van het plan wordt
uitgevoerd, zal afhangen van prioriteiten zoals die binnen het managementteam
worden gesteld. Niet alles hoeft te verlopen zoals het Raamplan en de theorie
aangeven: "dat hoeft niet allemaal volgens die modulaire aanpak te gebeuren.
Het kan best zijn dat je gewoon zorgt dat je een aantal gegevensverzamelingen
hebt en zegt: nou, dat is het dan. Dan is het misschien wat omslachtiger om
straks die informatie te verstrekken aan derden, maar als dat toch maar spora-
disch voor komt, is het toch absurd dat je op basis van die informatiebehoefte
dure system en gaat ontwikkelen. "
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Naast het sturen op de uitwerking van een visie op langere termijn zullen oak
prioriteiten op de korte termijn moeten worden gesteld die volgens een coordina-
tor "veel meer liggen op het gebied van de automatisering dus bij afdelingen die
nog de beschikking hebben over losstaande PC's, terwijl ze behoefte hebben om
in het gehele netwerk opgenomen te worden. "

4.5.4 Reflectie

Het proces van sturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening in de
gemeente Noordvliet is bekeken vanuit de invalshoek van de diverse te onder-
scheiden actorgroepen. Kernpunten waren de interactie tussen de actoren en hun
betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van dit proces.
Binnen de actorgroep politiek bestuur valt op dat de communicatie tussen
raadscommissie en wethouder door raadsleden als problematisch wordt ervaren.
Dit wordt ondersteund door een onderzoek van de raadscommissie naar de
verkoop van het gemeentelijk computercentrum en de samenwerking met de
firma Infotech. In dit onderzoek is de gebrekkige informatievoorziening richting
raadscommissie een belangrijke conc1usie. Anderzijds is echter niet geheel
duidelijk wat de verantwoordelijkheden van de raadscommissie zijn ten aanzien
van de informatievoorziening. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat
de wethouder meerdere malen gepoogd heeft raadsleden juist meer bij het proces
te betrekken.

Het is opvallend dat hierbij de persoonlijke aspecten van het functioneren een
grote rol hebben gespeeld. De wethouder komt naar voren als een sterke
persoonlijkheid die vanuit een duidelijke visie, enthousiasme en gedrevenheid
sturing heeft gegeven aan het proces. Tussen de betrekkelijke passiviteit van
raadsleden en het sterk overheersende optreden van de wethouder staat de
ambtelijke concernfunctie voor informatievoorziening. Zowel raadsleden als
wethouder kwalificeren deze functie als sterk technisch gericht en moeilijk
toegankelijk. Het Gemeentelijk Automatiseringsplan is er niet in geslaagd om
raadsleden meer bij het proces te betrekken. Raadsleden bleven zich daardoor
buitengesloten voelen van het proces.

Ook de ambtelijke verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Het IS-management
is zich terdege bewust van de strategische aspecten van informatievoorziening.
Men ervaart dan oak de betrokkenheid van directeuren van diensten als proble-
matisch omdat daardoor de relatie tussen deze strategische aspecten en het
algemeen strategisch beleid onderontwikkeld blijft. Data-communicatie kan naar
de toekomst toe een belangrijke strategische factor worden waarvoor nu grote
investeringen nodig zijn. Door data-communicatie te blijven benaderen als iets
dat direct zijn voordeel voor bepaalde produkten moet bewijzen is de ontwikke-
ling van een dergelijke belangrijke infrastructurele voorziening een probleem.
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Hoewel de infrastructurele voorzieningen aanwezig zijn (bekabeling, computers,
enz.) is er nauwelijks sprake van een kritische massa gebruikers. Het gemeente-
lijk informatiebeleid is aanvankelijk te sterk gericht geweest op de technologische
randvoorwaarden. Met het data-communicatieplan is een eerste begin gemaakt
met het trachten te onderkennen van een gemeenschappelijk belang.
Het middle-management is in het algemeen maar zijdelings betrokken bij de
ontwikkeling van de informatievoorziening. Vanuit het IS-management wordt dit
als slecht ervaren omdat daardoor teveel op haar schouders terechtkomt. Het is
niet zo dat het IS-management de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van
de informatievoorziening bewust naar zich toetrekt. Het is eerder zo dat de
sturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening zich in een soort van
vacuum bevindt en daardoor voornamelijk door het IS-management wordt
getrokken.

Binnen de Milieudienst is een positieve ontwikkeling waar te nemen. Tot voor
kort yond de belangrijkste sturing van de ontwikkeling van de informatievoor-
ziening plaats vanuit de sectie automatisering en de interactie tussen deze sectie
en de diverse afdelingen. Het gevolg was een sterk operationele ontwikkeling
waarbij een overall visie bij het topmanagement ontbrak. Op deze wijze heeft de
Milieudienst een hoge graad van automatisering bereikt met geautomatiseerde
systemen waarover gebruikers tevreden zijn.
Een aantal gemeentelijke en externe ontwikkelingen noopte echter ook binnen de
Milieudienst tot een meer gestructureerde ontwikkeling van de informatievoorzie-
ning. De pas in dienst getreden controller pakte deze verantwoordelijkheid direct
op en realiseerde een start met een inzichtelijke projectenplanning en meer
sturing vanuit het managementteam. Het Raamplan MIS en de participatie van de
Milieudienst in de structuurschets geografische informatiesystemen duiden
eveneens op een ontwikkeling in de richting van een meer vanuit het
managementteam gestuurd proces.
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4.6 Samenvattende bevindingen

Halverwege de jaren tachtig is de gemeente Noordvliet gestart met de ontwik-
keling en implementatie van het zogenaamde Noordvliets Concept. De eerste stap
hestond uit een reorganisatie van de gemeentelijke organisatie. Uit deze reor-
ganisatie is ondermeer de Milieudienst ontstaan. Met de reorganisatie van de
Bestuursdienst wordt een laatste structuurwijziging aangebracht.
Direct na de reorganisatie in 1985 werd een nieuw besturingsmodel geintrodu-
ceerd wat betekent dat diensten functioneren op basis van 'vrijheid in gebonden-
heid' met een ruime mate van autonomie om zelfstandig produkten te leveren en
daarop te sturen. Het een en ander is gepaard gegaan met een grote mate van
delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Verder is invulling gege-
yen aan het bedrijfsmatig werken door de begroting in te richten op basis van
produkten, prestaties en normen c.q. kengetallen en de verantwoordingsinforma-
tie hierop te baseren. Tegelijkertijd werd een cultuurverandering voorgestaan
waarbij een meer bedrijfsmatig denken en handelen door politici en ambtenaren
werd voorgestaan.

Het gemeentebestuur van Noordvliet heeft een ontwikkeling van de stad voor
ogen waarin industriele ontwikkeling centraal staat. Industrie heeft in Noordvliet
altijd al een belangrijke rol gespeeld; zo was de scheepsbouw een zeer belangrij-
ke bedrijfstak. De sanering van de scheepsbouw betekende dan ook een grote
klap voor de industriele ontwikkeling van Noordvliet en de regio. Noordvliet
kende bovendien geen grote toeristische traditie. Uit cultureel en historisch
oogpunt is Noordvliet geen stad die op basis daarvan een krachtige economische
ontwikkeling op gang kan brengen. In zijn strategische visie kiest het gemeen-
tebestuur dan ook voor een moderne industriele ontwikkeling en een evenwichti-
ge ontwikkeling van beroepsbevolking, onderwijs en milieuzorg. Een goede
relatie tussen bedrijfsleven en gemeentelijke organisatie is van groot belang.
Uit de analyse van met name het organisatie- en besturingsconcept en de ontwik-
keling van de informatievoorziening blijkt een betrokkenheid met het bedrijfs-
leven en daarmee verbonden bedrijfskundige concepten. In hoeverre dit histo-
risch te verklaren is vanuit hetgeen hierboven is geschetst, is geen onderwerp
geweest van dit onderzoek. De sterke historische verbondenheid met bedrijfsle-
yen en de invloed daarvan op het hedendaagse beleid van de gemeente heeft een
positieve invloed heeft gehad op initiatieven zoals de ontwikkeling van het
Noordvliets Concept en de samenwerking met het automatiseringsbedrijf In-
fotech.

Organisatieconcept
Het gemeentelijk organisatieconcept is gebaseerd op de divisiestructuur zoals die
door Mintzberg wordt beschreven. Dit ontwerp is heel bewust gekozen als basis
voor de reorganisatie die heeft geleid tot een structuur met enkele grote diensten
die vrij zelfstandig functioneren en bovendien zo weinig mogelijk relaties hebben
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met elkaar. Produkten en produktieprocessen die sterk met elkaar verband
houden zijn zoveel mogelijk binnen een dienst samengebracht. Het aansturen van
de diensten vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de output. Standaardisatie
van output is daarbij noodzakelijk.
Bij de keuze van de divisiestructuur als uitgangspunt voor de reorganisatie
kunnen echter vraagtekens worden gezet. Onderlinge afhankelijkheid tussen
diensten blijft groot en evolueert ook zeer sterk. Verder heeft Mintzberg bij de
divisiestructuur een veel grotere organisatie voor ogen dan de gemeentelijke
organisatie van Noordvliet. Bovendien opereren de diensten allemaal binnen
hetzelfde beperkte geografische gebied en werken vaak voor een burger die zich
weliswaar als klant in verschillende hoedanigheden presenteert maar toch
dezelfde persoon blijft.

Binnen een divisiestructuur worden de divisies aangetrokken tot de machine-
bureaucratie hoewel ook andere structuren mogelijk zijn. De Milieudienst heeft
de kenmerken van een rnachine-bureaucratie. De voornaamste oorzaak hiervoor
is gelegen in het feit dat al bij aanvang van de reorganisatie de uniforme functie
van dienstcontroller is ingesteld. Iedere dienst beschikt over een controller/ad-
junct-directeur die binnen het managementteam van de dienst de verantwoorde-
lijkheid draagt voor belangrijke middelenfuncties zoals financien en informatie-
voorziening. Daarmee werd in iedere dienst een - om in termen van Mintzberg
te spreken - sterke technostructuur gecreeerd. Hierdoor kan worden veronder-
steld dat ook andere diensten in Noordvliet qua organisatieconcept kunnen
worden gekenmerkt als een machine-bureaucratie of op zijn minst in deze
richting zijn geevolueerd.

De organisatie van de gemeentelijke informatievoorziening was bij aanvang qua
structuur vrij simpel. Op concernniveau zouden de lijnen uitgezet worden terwijl
de diensten volledig zelfstandig waren in het uitvoeren van hun ontwikkel- en
beheerfuncties. Deze structuur kwam geleidelijk aan steeds meer onder druk te
staan. Bepaalde gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals data-communicatie
waren aanleiding tot een heroverweging waarbij de Dienst Algemene en Facilitai-
re Zaken een belangrijke rol kreeg toebedeeld voor wat betreft de ontwikkeling
en het beheer van de datacommunicatie en andere ontwikkelingen zoals de gee-
grafische informatievoorziening en het bestuursinformatiesysteem. Op deze wijze
is er een structuur ontstaan die het karakter heeft van een driehoeksverhouding
tussen concernstaf, DAFZ en diensten.

Besturingsconcept
Met de functie dienstcontroller werd aan een belangrijke voorwaarde voldaan
voor een stabiele en consequente ontwikkeling van het besturingsconcept. Zowel
concernstaf als dienstcontrollers waren en zijn qua status en positie sterk af-
hankelijk van deze ontwikkeling.
In de ontwikkeling van het Noordvliets Concept zijn enkele fasen te onderken-
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nen. Wat bij aanvang werd nagestreefd is een goede beheersing van de organisa-
tie en dan met name de aanwending van financiele middelen. Planning- en
controlprocessen werden geformaliseerd en gestandaardiseerd. Het begrip
produkt stond centraal in deze ontwikkeling. Informatie over de produkten vormt
de kern van de bestuurlijke informatievoorziening oftewel het voorzien in
informatie die nodig is op de diverse te onderscheiden sturingsniveaus.
In de ontwikkeling van het Noordvliets Concept zijn nog twee andere fasen te
onderkennen. Daar waar men eerst streefde naar een goede beheersing van de
organisatie, komt nu het streven naar meer effectiviteit in beeld. Het gaat nu om
het bepalen van de effecten van de produkten en het bereiken van doelstellingen.
De derde fase heeft betrekking op de democratische dekking waaronder de
gemeentelijke organisatie functioneert. Uiteindelijk zou hier de maatschappelijke
waardering voor het functioneren van de organisatie tot uiting moeten komen.
De Milieudienst geldt als de bakermat van het Noordvliets Concept. Binnen de
dienst worden de afdelingshoofden meer verantwoordelijk gesteld voor de
resultaten van de afdeling. Het decentralisatieproces van verantwoordelijkheden,
zoals de besturingsfilosofie van het Noordvliets Concept dat voorstaat, is binnen
deze dienst duidelijk aanwezig. Met name op het terrein van het maken van af-
delingsplannen is echter nog een hele weg te gaan.

De informatievoorziening binnen het besturingsconcept wordt nog sterk gedomi-
neerd door kwantitatieve en financiele informatie. Geautomatiseerde informatie-
voorziening vindt hoofdzakelijk plaats met behulp van financiele systemen.
Overige produktinformatie zoals gegevens over planning, voortgang produktie,
enz. worden veeIal verwerkt in diverse systemen. Toegankelijkheid tot deze
gegevens alsmede onderlinge uitwisseling tussen deze systemen zijn nog een pro-
bleem.
Op gemeentelijk niveau is al enkele jaren een ontwikkeling gaande in de richting
van een geautomatiseerd bestuursinformatiesysteem. Vooral bij raadsleden
bestaat grote onvrede over deze ontwikkeling. Uit het onderzoek is gebleken dat
dergelijke oplossingen sterk vanuit een technologische invalshoek worden
benaderd. In combinatie met een sterk geformaliseerd sturingsconcept zou een
systeem moeten kunnen worden gerealiseerd. Dat dit op het moment van het
afsluiten van dit onderzoek nog niet was gebeurd, heeft mede te maken met
culturele aspecten.

Cultuur
Door een aantal respondenten is als nadeel van het Noordvliets Concept de
departimentalisatie genoemd. Vanuit het onderzoek bij de Milieudienst kan dit
echter niet zondermeer worden bevestigd. Deze dienst heeft goede en intensieve
relaties met de Dienst Algemene en Facilitaire Zaken en de Dienst Openbare
Werken. Dit neemt niet weg dat het gekozen organisatieconcept alsmede de
ontwikkeling van een besturingsmodel, dat sterk was gericht op een goede
interne beheersing, gemakkelijk had kunnen leiden tot een ernstige verkokering
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van de organisatie. Dit gevaar werd echter ook onderkend. De beleving van
verkokering verschilt tussen de diverse actorgroepen nogal sterk. Ret sterkst
wordt dit gevoeld binnen het IS-management. Gelet op de ontwikkeling van de
gemeentelijke informatievoorziening is dit niet zo vreemd. Bij gemeentebestuur
en topmanagement bestond weinig belangstelling voor informatievoorziening.
Verder bleken de grote zelfstandigheid van de diensten en het produktgericht
sturen geen gunstige factoren te zijn voor een ontwikkeling gericht op meer
samenhang en afstemming tussen de diensten. Ret middle-management blijkt
evenwel veel minder geinteresseerd te zijn in de zelfstandigheid van een dienst of
het weI of niet behoren bij een bepaalde dienst. Het topmanagement (directeur en
controller) en staffunctionarissen blijken qua functie en verantwoordelijkheden
veel meer verbonden te zijn met de structuur.

Ret Noordvliets Concept heeft geleid tot sterk geformaliseerde sturingsprocessen
waarbinnen informatie gestandaardiseerd wordt vastgelegd in documenten die op
vaste tijdstippen verschijnen. Op zich ontstaan hier goede uitgangspunten voor
een geautomatiseerde ondersteuning. Oat dit niet of nauwelijks van de grond
komt heeft te maken met de mogelijkheden die deze geautomatiseerde systemen
kunnen bieden. Een raadslid zou via een dergelijk systeem gemakkelijker
toegang kunnen krijgen tot informatie op een tijdstip dat hij of zij zelf bepaalt.
Hierdoor kan het besturingsproces voor raadsleden en wellicht voor burgers vee!
transparanter worden dan in een situatie waarin informatie zoveel mogelijk
gestandaardiseerd wordt aangeleverd op vaste tijdstippen. Het is juist het meer
open en transparante karakter van de bestuurlijke informatievoorziening dat op
weerstand binnen de ambtelijke organisatie en wellicht ook het college kan
stuiten.
Het persoonlijk functioneren van het management bIijkt van veel grotere invloed
te zijn dan van tevoren werd aangenomen. Samenwerking en afstemming konden
op puur persoonlijke basis worden gerealiseerd, maar ook worden gefrustreerd.
Uit de interviews bij de Milieudienst bleek een goede persoonlijke relatie met het
management van andere diensten sterk bepalend te zijn. Dit geldt evenzeer voor
de samenwerking en afstemming binnen de dienst zelf.

Vooral op het niveau van politiek en topmanagement blijkt de persoonlijke rol
van grote invloed te zijn op een bepaalde ontwikkeling. Met het functioneren van
de wethouder voor informatievoorziening is dit zeker aangetoond omdat hij een
tamelijk persoonlijke stempel heeft weten te drukken op de ontwikkeling van de
gemeentelijke informatievoorziening. Hetzelfde geldt ook voor de directeur van
de Milieudienst en de controller. Het besturingsconcept blijkt op het terrein van
de informatievoorziening voldoende ruimte te geven voor een dergelijke persoon-
lijke inbreng. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn zowel op
gemeentelijk als dienstniveau onvoldoende in beeld gebracht.
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Informatieconcepten
De IT-leverancier Infotech heeft de afgelopen jaren een grote invloed gehad op
de ontwikkeling van de informatievoorziening in Noordvliet. Deze invloed is
zichtbaar in het Gemeentelijk Automatiseringsplan (GAP).
Van de invloed die van de Gemeentelijke Functionele Ontwerpen had mogen
verwacht, is geen sprake. Door gemeentebestuur en top-management worden de
GFO's als te gedetailleerd ervaren. Door middle-management en IS-management
worden zij daarentegen als te oppervlakkig en achterhaald getypeerd. Opmerke-
lijk is ook het gebruik van het fasenmodel van Nolan in het GAP. Met behulp
van dit model wordt enerzijds een beeld geschetst van de huidige ontwikkeling
van de informatievoorziening in Noordvliet en anderzijds de verdere ontwikke-
ling als logisch en onontkoombaar gekenmerkt.

Besturing ontwikkeling van informatievoorziening
Het middle-management heeft in de ontwikkeling van de informatievoorziening
nooit de rol gespeeld die vanuit het besturingsconcept (decentralisatie van
verantwoordelijkheden) daarvan zou worden verwacht. Op de eerste plaats heeft
dit te maken met de eerder genoemde dominante positie van I&A-functie binnen
de diensten. Vooral op informatietechnologische terrein bestaat er een groat
overwicht vanuit deze staffunctie op het middle-management. Ten tweede pikte
het middle-management daar waar dit mogelijk was de verantwoordelijkheid niet
op en schoof die soms maar wat te graag door naar de I&A-functie. Ret middle-
management is slechts geinteresseerd in de behoefte aan informatie en informa-
tieverwerkende hulpmiddelen ten behoeve van de eigen afdeling. De situationele
benadering domineert in haar handelen. Met name door de recente ontwikkelin-
gen binnen de Milieudienst wordt het middle-management meer betrokken bij de
besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Hierdoor komen de
referentiele en de infrastructurele benadering meer in beeld.

Al in een vroegtijdig stadium (1987) is er vanuit de concernstaf sterk de nadruk
gelegd op het belang van een aantal infrastructurele voorzieningen. Hoewel
uitgesproken verwachtingen niet altijd uitkwamen, heeft dit beleid er uiteindelijk
wel toe geleid dat ondanks de grote zelfstandigheid van de diensten er een
alleszins redelijke uniformiteit in informatietechnologische voorzieningen is
ontstaan. Dit blijkt nu voor de verdere ontwikkeling van gemeenschappelijke
voorzieningen een goede basis te zijn. Het IS-management is zowel op concern-
niveau als op dienstniveau sterk infrastructureel ingesteld.
Op het niveau van het top-management werd de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van de informatievoorziening door de directeuren doorgeschoven
naar de controllers. Door vervolgens de deur weI heel erg consequent dicht te
houden bleken met name de meer strategische aspecten van informatievoorzie-
ning en de toepassing van informatietechnologie moeilijk bespreekbaar te zijn
met de directeuren van diensten. De macht en invloed van de technostructuur
binnen de diensten werd hiermee nog eens versterkt.
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De politiek weet in feite niet goed wat zij aanmoet met een onderwerp als
informatievoorziening. Dit heeft voornamelijk te maken met de onduidelijkheid
rond dit begrip. Een raadslid koppelt termen als informatievoorziening en infor-
matiebeleid aan zijn of haar eigen informatiebehoefte terwijl het IS-management
en de wethouder veel meer op de lijn zitten van informatievoorziening als geheel
van hulpmiddelen ten behoeve van het functioneren en de dienstverlening door
de organisatie. Door te weinig aandacht te schenken aan het informatieprobleem
van raadsleden en hen vervolgens te overladen met ingewikkelde en uitgebreide
verhalen over informatietechnologie, zoals met het Gemeentelijk
Automatiseringsplan is gebeurd, wordt het in hun ogen een onbeheersbaar
proces. Raadsleden hebben klachten over hun eigen informatievoorziening die in
hun ogen niet serieus worden genomen terwijl zij een oordeel moeten vellen over
miljoenen-investeringen waarvan het nut voor hen onduidelijk is.

Het proces van sturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening in de
gemeente Noordvliet is inderdaad een black-box. Dit proces bevindt zich in een
vacuum waarbinnen aIleen het IS-management zijn verantwoordelijkheid oppikt.
Toch is er de laatste twee jaar zowel op gemeentelijk niveau als binnen de
Milieudienst een positieve ontwikkeling waar te nemen waarbij de ontwikkeling
binnen de Milieudienst het meest positief genoemd kan worden.
De komende jaren zullen echter op gemeentelijk en dienstniveau veranderingen
plaatsvinden waarvan de effecten op dit proces niet duidelijk zijn. Daar waar
geconstateerd is dat de wethouder informatievoorziening vanuit een sterk
persoonlijke visie het proces heeft aangestuurd is zijn vertrek als een belangrijke
bron van verandering aan te merken. Andere belangrijke bronnen van verande-
ring op gemeentelijk niveau zijn de samenwerking met het automatiseringsbedrijf
Infotech, de verdere profilering van de Dienst Algemene en Facilitaire Zaken, de
verminderde capaciteit van de I&A-functie op concernniveau en de verdere
ontwikkeling van het Noordvliets Concept richting effectmeting. Binnen de
Milieudienst zijn mogelijke bronnen van verandering: de voortschrijdende
regionalisering binnen de milieutaken, het Raamplan MIS, de projectenplanning
als sturingsmechanismen en de verbetering van de interne communicatie binnen
de dienst.
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Hoofdstuk 5 Analyse van de casus Markpolder

5.1 Het besturingsconcept

5.1.1 Uitgangspunten van besturing
Met de gemeente Noordvliet maakt de gemeente Markpolder halverwege de jaren
'80 deel uit van een voorhoede van gemeenten waarin een nieuwe manier van
besturen wordt voorgestaan, "waarbij op elk niveau planning en control gestalte
krijgt" (Gemeente Markpolder, 1990).
Besturen op hoofdlijnen door gemeenteraad en college met een grote(re) mate
van verantwoordelijkheid voor de ambtelijke diensten die op een aangewezen
beleidsveld verantwoordelijk zijn voor beleidsontwikkeling en uitvoering.
Bedrijfsvoering wordt een ambtelijk domein. Zeltbeheer is in dit verband een
begrip dat opgang doet.
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Cruciale aspecten van deze bestu-
ringsftlosofie zijn het zich toeleggen
van de gemeenteraad op de politieke
hoofdlijnen en verdergaande delega-
tie van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van het dagelijks bes-
tuur, het college van burgemeester
en wethouders, naar diensthoofden.
"ledere dienst is integraal verant-
woordelijk voor zijn eigen manage-
ment binnen de beleidskaders van de
gemeente als geheeZ", zo vat de
gemeentesecretaris de kern van het
besturingsconcept samen.
Contractmanagement wordt het label Afbeelding 5,1 Relatie met besturingsconcept
voor de nieuw gedefinieerde relaties
wat door een raadslid omschreven wordt als "vooral een middel om de zaak
beter te laten functioneren tussen college en diensten. Ais raad moet je daar
gewoon met je fikken ajblijven .. ". Een typering die door meerdere actoren in
vergelijkbare termen is neergezet en die aanduidt dat de nieuwe besturingsfiloso-
fie vooral gericht is op het functioneren van dagelijks bestuur en ambtelijke
organisatie en minder is uitgewerkt voor de relatie tussen raad en college.

Voor het realiseren en beheersen van dit besturingsconcept worden naast bestaan-
de en bekende instrumenten als begroting en rekening, nieuwe instrumenten als
kadernota, managementrapportages (MARAPS) en beleidsadvies bij de rekening
(BAR) in het leven geroepen. Met behulp van deze instrumenten wordt een
vastomlijnde informatiecyclus opgezet zoals in atbeelding 5.2 weergegeven.
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Informatie-cyclus

Afbeelding 5.2 Informatiecyclus gemeente Markpolder

Voor de integratie en afstemming van beleidsontwikkeling en -uitvoering neemt
het periodiek overleg tussen diensthoofden onderling en tussen diensthoofden en
college een belangrijke plaats in. Veelal in de vonn van een- of meerdaagse,
thematische bestuursconferenties wordt gestreefd naar onderlinge afstemming. De
gemeentesecretaris, tevens diensthoofd van de bestuursdienst en voorzitter van
het overleg van diensthoofden, speelt hier een coordinerende rol.
Een diensthoofd geeft aan dat er naast deze geinstitutionaliseerde overlegvormen
"veel communicatie via de telefoon en in het irformele overleg" tussen dienst-
hoofden plaatsvindt. Hij geeft daarbij zelfs aan dat n.. als je echt een doel hebt
met elkaar, (dan) kan je, als je informeel veel regelt, heel ver komen ".
In de lijn van de systematiek van contracten tussen college en diensthoofden
wordt ook de onderlinge dienstverlening tussen diensten contractueel geregeld in
zogeheten dienstverleningsovereenkomsten (de gemeente Markpolder als concern,
1990).
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Middelenoverleg en bet 'panelonderzoek'
Evenals in de gemeente Noordvliet zijn hier als pijlers van het besturingsconcept
aan te merken het streven naar verbeteren van beheersing van de interne proces-
sen, naar vergroten van de kwaliteit van de produkten en diensten en het verho-
gen van de maatschappelijke waardering van de produkten en diensten.
Voor de beheersmatige vinger aan de pols ontstaat het "middelenoverleg" , een
periodiek overleg tussen een diensthoofd en tenminste twee wethouders waarvan
een middelenwethouder (zie voor een uitgebreidere beschrijving bijlage 2). In dat
middelenoverleg komt ook aan de orde de eventuele problematiek rond infor-
matisering.
Dit overleg houdt tevens een vinger aan de pols voor wat betreft de maatschap-
pelijke waardering en/of effecten van het gemeentelijk handelen. Externe
orientatie krijgt een structurele plaats in de vorm van het 'panelonderzoek
Markpolder', een instrument dat ondermeer beoogt systematisch en structureel
wensen en waardering van burgerij of doelgroepen daaruit, zichtbaar te maken.
Het panelonderzoek is in Markpolder opgezet als een gestructureerde manier om
onder de afnemers van de gemeentelijke produkten en diensten de waardering te
meten en daarmee informatie te verkrijgen over de maatschappelijke effectiviteit
en relevantie ervan. Het panel is een vaste, at random samengestelde groep van
burgers en huishoudingen.
Het panelonderzoek is een instrument dat ontstaan is tijdens de reorganisatie naar
het concemmodel zoals in bijlage 2 wordt beschreven en is aan te merken als een
integraal deel van het besturingsconcept. Markpolder is een van de eerste
gemeenten die het onderzoek van de 'eigen markt' van begin af aan systematisch
inbouwt in de besturingscyclus. Met het panelonderzoek komt informatie in beeld
die van belang is voor het beleid van diensten met betrekking tot concrete
produkten en voor de bedrijfsvoering door het ontwikkelen van kengetallen. Met
deze tweede functie is het tevens een instrument voor het bestuur bij de beoorde-
ling van de effectiviteit van diensten.

WeJzijnsdienst
Planning en control wordt in dit besturingsconcept op elk niveau van de or-
ganisatie een belangrijk aspect. Het besturingsconcept van contracten tussen
diensthoofd en college wordt, in elk geval bij de Welzijnsdienst, doorgetrokken
in de vorm van contracten tussen directeur en afdelingshoofden binnen de dienst.
Bij de afdelingshoofden ligt verantwoordelijkheid. De directeur: ".. in die zin
bemoei ik me ermee: zorgen dat de a/stemming goed is. Maar als het goed
ingesloten is in de afdeling, zou ik denken: laat daar maar zitten ".
Binnen afdelingen zijn weliswaar geen contracten op medewerk(st)ersniveau
aangetroffen, maar wei zijn in de dagelijkse praktijk de-facto "beleidsmedewer-
kers verantwoordelijk voor hun budget", zoals verwoord door een van de afde-
lingshoofden. Een ander afdelingshoofd daarover: "Iedereen is hier verantwoor-
delijk voor het onderdeel waar ze beleidsmatig voor ingehuurd zijn .. lnhoudeiijk,
maar ook in het functioneren naar buiten toe worden zoveel mogelijk verantwoor-
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delijkheden doorgedelegeerd naar de mensen die er ook echt inhoudelijk mee
bezig zijn". De sturing van directeur en van afdelingshoofden is op basis hiervan
te typeren als "sturen op afwijkingen".

Ontwikkelingen
Besturing en organisatie zijn in ontwikkeling. In de onderzochte periode zijn
veranderingen opgetreden en hebben aanpassingen plaatsgevonden, al dan Diet
ondersteund door exteme bureaus. Voor een gedetailleerde beschrijving van het
proces wordt verwezen naar bijlage 2; in paragraaf 5.5 van dit hoofdstuk gaan
wij nader in op dit proces en analyseren het proces als een interactieproces.
Vanaf medio 1991 is in het bijzonder het besturingsmodel object van onderzoek
en advisering. Verkokering van belangen en moeizame dienstoverstijgende
integratie hebben tot dat onderzoek aangezet. Het onderzoek heeft op zijn beurt
weer mede aanleiding gegeven tot het initiatief (februari-maart 1992) van de
afdeling Financien om de informatiecyclus aan te passen. Organisatorisch vinden
ook aanpassingen plaats. Een van de meest recente en interessante, bezien vanuit
de onderzoeksperiode, is de opheffing (medio 1992) van de zelfstandige concern-
afdeling I&A en de vorming van de concemafdeling Personeel, Organisatie en
Informatievoorziening.

5.1.2 Besturingsconcept in de praktijk
Het onderzoek heeft veel reacties opgeleverd bij respondenten over het reilen en
zeilen, maar ook feilen van het besturingsconcept in de praktijk. Op een kernach-
tige wijze samengevat merkt een van de wethouders met betrekking tot het bestu-
ringsconcept op: "Telkens kom je dan weer tot de conclusie: het zit theoretisch
goed in elkaar, maar we moeten toch steeds weer opnieuw met elkaar een aantal
praktische afspraken maken".

Dienstoverstijgende integratie nog breekbaar
Veertien van de zestien respondenten ervaren in een of meer opzichten ontbre-
kende of onvoldoende sturing op dienstoverstijgende integratie. De opdracht tot
dienstoverstijgende integratie ligt in dit besturingsconcept vooral bij het college
van burgemeester en wethouders, ondersteund door de bestuursdienst i.c. de
concemstaf.
De uitvoering van die opdracht stuit op het dualisme in het besturingsconcept:
"Aan de ene kant moet je diensten toch redelijk vrij laten ..Daamaast moet je
toch proberen zo adequaat mogelijk te zorgen dat ze ook wat met elkaar kunnen,
want het zijn toch diensten van een gemeente", zo verwoordt een raadslid het
dilemma. Wat betreft sturing op het dienstoverstijgende vanuit het college wordt
de sturing van deze actoren gezien als passief. Een directeur: ".. er moet ook
fundering ziln: (maar) het college laat dingen gebeuren ..En ze besturen toch iets
meer op non-interventie, dus laten ze elkaar hun eigen zaakje opknappen, zonder
dat ze elkaar aanspreken, Nou, dar past in het "laten gebeuren", en merkt
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verder op: "dat beteketu dm het college minder coordineert, en voor een deel
maar overlaat aan de diensthoofden".

Met betrekking tot de diensthoofden wordt door respondenten, onder wie de
geciteerde directeur, opgemerkt dat juist daar een blokkade lean liggen voor
aanpak van dienstoverstijgende zaken. Dezelfde directeur over de diensthoofden:
"Een aantal (heeft) er belong bij om een aantal van die gezamenlijce dingen te
laten passeren ... (omdat) ze denken dat het ten koste gaat van hun eigen positie".

Op grond van bet besturingsconcept stelt bet concern zicb vanaf begin van de
reorganisatie ook bewust terugboudend op. Daarmee, onbedoeld, bijdragend aan
de aanscberping van bet dilemma. De sturende en informerende rol van de
concernstaf typeert een vakwethouder aIs volgt: "Als vakwethouder kom ik
overigens het concern lang niet zoveel tegen als ik vantevoren veronderstelde. En
op het terrein van informatisering en automatisering al helemaal niet! Bestuurlij-
ke informatie? Systematische aanlevering van gegevens? Bij mij in elk geval niet
bekend .. "
Vanuit dienstniveau wordt de rol bierin van de concernstaf aIS (te) minimaaI
aangemerkt. Zo merkt de controller van een dienst op: "De gemeente heeft een
vrij eng beleid als je uitgaat van een groot bedrijf, en dat is het hele concern,
waarbij de concernstaf nauwelijks iets durft te zeggen. Dat is raar voor een
bedrijf van deze omvang".
Ook vanuit bet concern zelf wordt door aIle daar geinterviewde respondenten
aangegeven dat de relatie tussen concern en diensten nog steeds een span-
ningsveld is waarin, zo typeert een van de afdelingsboofden van bet concern,
nog steeds "iets bestaat als: nou, daar moet ik me maar niet mee bemoeien",
want "al gauw krijg je bij alles wat je als concern wilt weten Ie horen, ook al
vraag je dm niet met de bedoeling om er beleidsconsequenties aan te verbinden:
'dat kom ik je weI zeggen als ik vind dat het nodig is'",

Op bet einde van de bescbouwde periode signaIeert een aantaI ambtelijke respon-
denten een kentering naar meer samenwerking en afstemming en een verbeterde
relatie tussen bestuursdienst en vakdiensten. Een voorzichtige aanzet tot meer
convergentie. "Maar nog breekbaar", aIdus een diensthoofd. "Het gaat nu niet
meer om de bestuursdienst, maar om inhoudelijke meningsverschillen, althans in
grote lijnen", concludeert de secretaris, en "dat vind ik een vooruitgang .. ".
De bij bet onderzoek betrokken raadsleden zijn sceptischer met betrekking tot de
door ambtelijke actoren gesignaleerde verbetering. Actoren in die positie signale-
ren verkokering die verder strekt dan de ambtelijke diensten. "Budgetten en
organisatiestructuren, en dus belangen, geven nog steeds duidelijke grenzen aan.
Imegratiedenken stuit nog steeds op die verkokerde belangen. Ook op het
bestuurlijke niveau juist boven de ambtelijke structuren is sprake van diezelfde
verkokering. Zelfs raadscommissies liggen in het verlengde van die verkokerde
structuur", is de typering van een van deze respondenten.
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Het door Markpolder gekozen besturingsconcept vergt juist sterk integraal
denkende managers en sturing vanuit het concern, zo wordt door respondenten
aangegeven. Hierin herkennen wij Mintzberg's (hoofdstuk 2) aanbevelingen
indien een overheidsorganisatie het door hem uitgewerkte model van divisiestruc-
tuur zou willen implementeren. Naast commitment van de managers wees hij
met name op het belang van het ontwikkelen van eventueel kunstmatige prestatie-
criteria en het organiseren van actieve controle. Aan die actieve sturing ontbreekt
het volgens veel respondenten zoals hierboven aI aangegeven.
Het besturingsconcept schraagt dan ook feitelijk op de diensten die een dominan-
te plaats innemen. Dat is op zichzelf weliswaar een van de oorspronkelijke
oogmerken, maar leidt in de praktijk tot het gevaar van een zwakke gezamenlijke
orientatie van en moeizame(re) dwarsverbanden tussen diensten, waarin deelbe-
langen kunnen gaan domineren. "Tegengestelde oogkleppen", zo oordeelt een
raadslid. "Ze (bedoeld wordt de diensten) zien oj begrijpen soms elkaars infor-
matie niet en er is blijkbaar geen intermediair die die injormatie voor elkaar
begrijpelijk maakt".
De dominantie van de huidige positie van de individuele diensten is inmiddels
zodanig dat door twaalf van de zestien respondenten, verspreid onder aile
actorgroepen, de verkokering en de moeizame dienstoverstijgende integratie als
ongewenst worden aangemerkt. Dit kan niemand voor ogen hebben gestaan, is
de algemen teneur van de reacties; "ongewenste en onbedoelde effecten" zijn
trefwoorden in de meeste reacties.

Integratie binnen diensten vooral op afdelingsniveau
Wat betreft integratie binnen diensten geeft ruim de helft (9) van de respondenten
aan dat ook de diensten zelf niet het integratieniveau vormen. Het besturingscon-
cept wordt gekenmerkt, in ieder geval binnen de onderzochte dienst, door door-
schuiven van verantwoordelijkbeden dieper de organisatie in.
Opvallend is dat met name vanuit het concern met zorg wordt gewezen op de
besturingspraktijk die overigens voortvloeit uit het besturingsconcept dat bestuur-
ders rechtreeks sturen op afdelingshoofden en op individuele medewerk(st)ers.
Het is "dus heel lastig om dat een beetje beheersbaar te houden, ook voor het
betrejJende diensthoofd", zo luidt het oordeel van een afdelingshoofd van het
concern.
Als gevolg hiervan ontstaat in de praktijk van het besturingsmodel veel ruimte
voor persoonsgebonden invullingen. Ruimte die mogelijkbeden biedt tot creativi-
teit en flexibiliteit, maar ook tot territoriumatbakening en vorming van konink-
rijkjes. "Ze zijn allemaal kleine diensthoofdjes", aldus een van de respondenten
van de dienst, met "daarin onzlchibare netwerken", aldus een andere respondent.

Voor de praktijk van het besturingsconcept betekent een en ander dat sturing zich
veelal op individueel niveau voltrekt en zich dus deels onttrekt aan waameming
vanuit andere niveaus, zowel binnen als buiten de dienst.
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Welzijnsdienst: sturen op afwijkingeo
Sturen op afwijkingen was de karakterisering voor de besturingspraktijk binnen
de dienst. Eerder aI geadstrueerd door de typering van zijn eigen benadering
door het diensthoofd zelf waarin erkenning besloten ligt van de eerst-verant-
woordelijkheid bij afdelingshoofden. "Dus als ik signalen ontving dat ze niet aan
het produkt zullen voldoen, en het zou kunnen zitten in dat of dat ... dan vraag ik
dat eigenlijk in eerste instantie aan het afdelingshoofd", Diezelfde wijze van
sturen op basis van directe communicatie kenmerkt ook de relatie tussen afde-
lingshoofden en medewerk(st)ers. Een afdelingshoofd: "De communicatie is hier
heel simpel geregeld. Samenzijn tijdens de koffie iedere ochtend ... ". Een ander
afdelingshoofd: "Meestal staan hier beide deuren bij mij open .. dus er wordt heel
snel in de informele sfeer informatie uitgewisseld",
Deze directe informatie-uitwisseling is ook een belangrijke, zoniet de belangrijk-
ste bestuurlijke informatiebron. De bij het concept 'sturen op afwijkingen'
behorende normen en/of kentaIlen zijn binnen de dienst niet of nauwelijks ter
beschikking. Een van de boven geciteerde afdelingshoofden merkt over voort-
gangs- en afdoeningsinformatie op: "lk moet eerlijk zeggen: ik bemoei me daar
eigenlijk nooit mee. lk ga er eigenlijk vanuit, gezien het felt dat ik er zo weinig
van weet, dat het perfect gaat, anders had ik het wel gehoord". Even later zegt
het hoofd daarover: "lk vind het nog steeds niet goed geregeld, maar vervolgens
doen er zich ook geen problemen voor, dus heb ik het ook weer laten zitten",

Als belangrijkste externe bron van sturingsinformatie wordt met name het
panelonderzoek genoemd, het periodiek onderzoek dat uitgevoerd wordt door de
afdeling Voorlichting en Onderzoek. "Daarvan wordt intensief gebruik gemaakt",
geven diverse respondenten binnen de dienst en de bestuurdersgroep aan. Wat
opvaIt is dat deze bron niet door respondenten binnen het concern wordt aange-
haald.

5.1.3 Besturingsconcept en bestuurlijke informatie

Verwachtingen en praktijk
In dit besturingsconcept met deze spreiding van verantwoordelijkheden op
diverse niveaus in de organisatie, lijkt de tijdige beschikbaarheid van betrouw-
bare en voor betrokken actor toegankelijke en relevante informatie onmisbaar.
Nagenoeg aIle respondenten hebben dit bevestigd en zij bestempelen bestuurlijke
informatie -in diverse bewoordingen- tot een kritische factor. Zo merkt een
raadslid de stuurinformatie voor de raad aan aIs "zelfs de kern van een gemeen-
telijk informatiebeleid", Een afdelingshoofd binnen de dienst typeert het belang
van informatie "towel vooraf als beleidsinformatie als achterof om bij te sturen
en te evalueren". Hierin herkennen wij bet begrip besturen zoals door ons in dit
onderzoek gebanteerd.
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Tegelijkertijd geven dezelfde respondenten aan dat er een grote kloof is tussen
verwachting en de feitelijke beschikbaarheid van voor hen relevante informatie.
Raadsleden oordelen daarover: "Mijn beste beleidsinformatie haal ik uit de krant
en uit persberichten ..daar staat de kern in, daar kan ik wat mee" en een ander
raadslid over de informatiecyclus: "De informatieve waarde van die cyclus:
kademota, begroting, jaarrekening met analyse word! steeds minder; geeft steeds
minder handvatten aan de raad. In deze cyclus ontbreekt het steeds meer aan
visie en komt te veel een 'trouble-shooting' karakter". "Bestuurlijke informatie is
een blinde vlek", zo oordeelt een betrokken concernhoofd. De wei beschikbare
concerninformatie wordt "erg weinig voor besturing en erg veel voor financiele
verantwoording gebruikt", aldus een ander concernhoofd.
Een oordeel van gelijke strekking komt ook van een wethouder die zegt over
discussies over bestuurlijke informatie - als die al gevoerd worden -, dat "die
uiteindelijk altijd uitlopen op de vraag 'hoe moeten we nou die begrotingsboeken
inrichten?'''. Hij wijst op het belang van het kunnen evalueren "of je beleid
uberhaupt iets uitgehaald heeft, Daar kun je dan je informatiestructuur op
baseren. Dat heeft te maken met het panelonderzoek", en op het probleem dat
juist die informatie beperkt voorhanden is.

Het zowel door de dienst als door de wethouder aangehaalde panelonderzoek,
duidend op een omgevingsorientatie, staat los van de formele informatiecyclus.
Met de woorden van het concernhoofd Financien: "Die informatie leidt eigenlijk
een heel gescheiden leven ten opzichte van die concerninformatie",

Ook op dienstniveau wordt het ontbreken van bestuurlijke informatie als een
probleem ervaren. Diensthoofd en afdelingshoofden zijn daarin stellig. "We
krijgen daar niet goed greep op, op dar type informatie en dat soort omgaan met
informatie. Kentallen of effectmeting of output of je begroting als produkt beter
maken (ik gooi het maar even op een hoop), dar krijgen we niet goed in de
vingers", aldus de directeur. Een afdelingshoofd: "Het ontbreekt ons aan goede,
beleidsrelevante informatie. Zolang er nog tien verschillende meningen cirkelen,
niet ajhankelijk van visies maar echt ajhankelijk van feitelijke informatie ... ",

Verantwoordelijkheid voor bestuurlijke infonnatie DOg difTuus
Bestuurlijke informatie wordt enerzijds als belangrijk ervaren, en het ontbreken
ervan als een groot gemis. De poIitiekJbestuurIijke verantwoordelijk:heid voor de
bestuurlijke informatie is aan te merken als niet helder.
Zo merkt een vakwethouder op : "lk denk dat mijn collegawethouder voor
informatie uiteindelijk verantwoordelijk is voor informatievraagstukken, 60k als
het dienstgebonden informatievraagstukken zijn", De bedoelde wethouder van
(ondermeer) informatiebeleid tekent hierbij evenweI aan: "Ik maak zelf onder-
scheid tussen bestuurlijke en andersoortige informatie; die andersoortige infor-
matie valt onder mijn verantwoordelijkheid. Bestuurlijke informatie, dat behoren
de middelenwethouders te doen".
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Een situatie die ertoe kan leiden dat een raadslid over de rol van het bestuur met
betrekking tot ontwikkeling en beschikbaarstelling van bestuurlijke informatie op-
merkt: "De huidige wethouders .. wie zijn er nu ook alweer verantwoordelijk
voor? Die hebben daar minder offiniteit mee".
Bestuurlijke informatievoorziening als autonoom onderwerp van zorg is diffuus.
Dat klinkt ook door in de benadering van de gemeentesecretaris die de rol van
informatie sterk koppelt aan de processen zelf waarin die rol tot uiting komt.
"Wat we doen is informatie opdelen naar onderdelen, naar belangen. Informatie
is dus een onderdeel of element bij de inhoud, bij het geld, bij de organisatie, bij
de communicatie. In mijn visie heeft informatie ook geen waarde als het niet
gekoppeld is aan een van die dingen. Dus als wij het hebben over bestuurlijke
informatie, dan gaan we aan tafel zitten met het hoofd Financien en Beleid, het
hoofd Personeel, Organisatie en Informatie, het hoofd Bestuursondersteuning-
.. ddt zijn in feite de ingangen". Op die manier is met name de financiele
informatie sterk verbeterd naar het oordeel van veel actoren, maar is er nog
weinig sprake van integrale informatie.
Bestuurlijk noch ambtelijk op het niveau van het concern voorziet het besturings-
concept in een duidelijke verantwoordelijkheid voor bestuurlijke informatie.
Hierin ligt mogelijk de aanleiding van de verzuchting van een raadslid: "We
hebben zo ontzettend veel beleidsinformatie. Wat mij nu zo jrappeert en prikkelt
is dat al die dingen zo los van e/kaar bekeken worden".

Welzijnsdienst:

Informeel
De informatie-uitwisseling en communicatie binnen de dienst is aan te merken als
direct en van een "open deur" -karakter. Met name binnen de afdelingen zelf en
tussen afdelingshoofden en directeur wordt door respondenten een directe
communicatie beschreven. Tussen afdelingen is de communicatie minder
intensief en meer geconcentreerd rond eventuele gezamenlijke projecten. Door
geen van de respondenten wordt dit aangemerkt als problematisch. Een afde-
lingshoofd hierover: "Er bestaan goede werkcontacten tussen afdelingen, maar
de echte informele sfeer in de informatieuitwisseling zit toch binnen de eigen
cultuur van iedere afdeling ".

Weinig specifieke besturingsinformatie
Specifieke besturingsinformatie, anders dan de financiele informatie, is nauwe-
lijks voorhanden. In het voorafgaande werd er al op gewezen. Een ander
afdelingshoofd vat het zo samen: "Er is wei informatie maar het is geen stuurin-
formatie, er is geen analysekader; de echte informatie ontbreekt".
Wei verwijzen respondenten van de dienst vaker naar de resultaten van het
panelonderzoek en oordelen ze positiever daarover. "Daar wordt (binnen de
dienst) intensief gebruik van gemaakt" om de invloed van de omgeving/burger te
te laten gelden, aldus een van de afdelingshoofden.
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Evenzeer als dit eerder werd opgemerkt voor het concernniveau geldt voor de
dienst dat niet duidelijk gestuurd wordt op de ontwikkeling van bestuurlijke
informatie. De directeur geeft aan in zijn eigen functie andere prioriteiten te
stellen en hierin geen trekkende rol te spelen. Ook in het managementteam is
informatiebeleid in het algemeen en bestuurlijke informatievoorziening in het
bijzonder Diet een agendapunt. Alle afdelingshoofden zijn daarin eensluidend:
"We hebben nooit het agendapunt gehad 'hoe gaan we met onze eigen informatie
om' .. die gezamenlijke visie op informatie hebben we niet",
Dat strookt met de conclusies van de vakwethouder dat "informatisering en
automatisering ilberhaupt niet spelen in het contact tussen de dienst en mij; het
punt komt niet op de agenda" resp. met die van de directeur die sprekend over
de verankering van het denken over informatievoorziening binnen de dienst
opmerkt: "Nee, als je mij vraagt: 'heb je er voldoende zicht op?', dan is mijn
antwoord: nee. 'Zit het voldoende in het denken?', dan is mijn antwoord ook:
nee. 'Is het voldoende systematisch?', dan zeg ik ook: nee. Van wethouder,
diensthoofd tot beleidsmedewerkers: daar komen we echt niet met elkaar door-
heen",

5.1.4 Reflectie
Het besturingsconcept in de gemeente Markpolder is verankerd in het uitgangs-
punt van delegatie van verantwoordelijkheden naar de ambtelijke organisatie. Dat
uitgangspunt wordt consequent doorgevoerd.
Afgezet tegen de pijlers van het concept: beheersing, kwaliteitsverbetering en
maatschappelijke waardering, ervaren respondenten in de dienst resultaatverbete-
ring. Met name op de zorg voor kwaliteitsverbetering en het vergroten van maat-
schappeJijk draagvlak. Misschien nog weI meer op die terreinen dan op het
gebied van interne beheersing. "In de gemeente Markpolder is de orientatie meer
gericht op planning, meer kwalitatief. Noordvliet kent meer een gedetailleerde
outputsturing ", zo analyseert de controller van de Welzijnsdienst.

Het besturingsconcept vereist veel communicatie en toegespitste informatie.
Binnen de dienst zijn geen structurele blokkades voor communicatie, maar gefor-
maliseerde bestuurlijke informatie ontbreekt en dat wordt ook zo ervaren. Het
besturingsconeept vereist ook meetbare beleidsdoelen en die ontbreken voorals-
nog. De doelen zijn kwalitatief. Ook op concernniveau en bestuursniveau wordt
bestuurlijke informatie gemist en wordt bestaande informatievoorziening als Diet
eeht adequaat aangemerkt ten behoeve van besturing. De informele eommunieatie
vult ten dele de informatiegap.
Vanuit het oogpunt van informatiebehoefte en informatievoorziening blijkt ook
hier -evenals in de casus van de gemeente Noordvliet- dat het besturingseoncept
'sturen op hoofdlijnen' in een poIitieke omgeving wrijvingen kent en spanning
oproept. Met name bestuurlijke actoren behoeven ad-hoc specifieke detailinfor-
matie.
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Aan een van de bouwstenen van het besturingsconcept, sterke diensten, wordt z6
onverkort vastgehouden dat communicatie tussen diensten onderling en tussen
dienst en concern zeker moeizamer, minder open en meer gefilterd loopt dan
intern binnen diensten.

Noch binnen het dagelijks bestuur, noch binnen de bestuursdienst noch binnen de
dienst zijn duidelijke posities/functies gelocaliseerd die de integrale ontwikkeling
van bestuurlijke informatie tot opdracht hebben. De bestuurlijke informatie 'lijdt'
dan ook vooralsnog aan een aspectbenadering, met in dit geval symptomen die
als potentieel gevaar aan deze benadering kleven: versnippering, gebrekkige
samenbang en isolement.
Maar hiermee is de analyse feitelijk al beland in een bescbrijving van het
organisatieconcept.

186



S.2 Bet gemeentelijk organisatieconcept

Zowel in de gemeenten Noordvliet
en Markpolder als in andere ge-
meenten hebben organisatie- en
besturingsconcept een gemeenschap-
pelijke basis: de herorientatie op de
omgeving en de kritische bezinning
op het eigen functioneren. In hoofd-
stuk 1 zijn wij daar in algemene zijn
al op ingegaan. In de beschrijvingen
van de twee cases, bijlagen 1 en 2,
gaan wij er gedetailleerder op in
voor wat betreft de onderzochte
gemeenten. Trefwoorden daarbinnen
zijn (meer) resultaatgericht werken,
(meer) produkt- en klantgerichtheid

Afbeelding 5.3 Relatie met organisatieconceptresp. intern bedrijfsmatig(er) functi-
oneren. Invulling van deze begrip-
pen is binnen de lokale overheid zeker niet uniform, netzomin overigens als in
de commerciele bedrijfswereld. De gemeente Noordvliet en de gemeente
Markpolder hebben beide hieraan invulling gegeven door een besturingsconcept
waarbinnen centraal staat een relatief ver doorgevoerde delegatie van verant-
woordelijkheden en bevoegdheden naar diensten en produktgroepen. Daarnaast is
ernaar gestreefd binnen een beleidsveld (zie hoofdstuk I) zoveel mogelijk
integratie van bestuur, beleid en uitvoering te realiseren. Voorzover het althans
een samenhangend cluster van 'bedrijfsactiviteiten' betreft.
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S.2.1 Gemeentelijke organisatiestructuur
Het organisatieconcept dat parallel daaraan werd ontwikkeld en ingevoerd, staat
bekend als het concerndienstenmodel. Dat wil zeggen de gemeente als een con-
glomeraat van werkmaatschappijen (de vakdiensten) met een concemstaf (de be-
stuursdienst). Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders als be-
stuursorganen voor "de gemeentebrede afwegingen en voor het scheppen van de
voorwaarden voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie als geheel"
(De gemeente Markpolder als concern, 1990).

Divisiestructuur aIs vertrekpunt
Centraal in dit model staan sturen op afstand en op output, een geformaliseerd en
permanent systeem van planning en control en een centrale rol voor de hoofden
van de werkmaatschappijen. Dat zijn ook kenmerken van Mintzberg's divisie-
structuur (,divisionalized form', zie hoofdstuk 2, par. 2.1). Het uitgangspunt van
integratie van bestuur, beleid en uitvoering Ieidt respectievelijk:
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tot het ontstaan van raadscommissies voor een bepaald beleidsveld of een
deel daarvan;
tot de beperking van de dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid voor
datzelfde veld tot maximaal twee wethoudersportefeuilles, met een coordi-
nerend verantwoordelijke portefeuillehouder (hoewel in de praktijk Diet
altijd mogelijk op grond van evenwichtige belasting en/of politieke
overwegingen);
en tot diensten die verantwoordelijk zijn voor datzelfde veld.

Voor het beleidsveld welzijn, onderwijs, cultuur en sport & recreatie ontstaat
dan bijvoorbeeld de 'zuil':

raadscommissie Welzijn;
wethouder I belast met sociaal-culturele voorzieningen, emancipatie, sport
en recreatie, cultuur en volksgezondheid; tevens coordinerend wethouder
voor de Welzijnsdienst;
wethouder II; binnen dit beleidsveld belast met onderwijs, en daarnaast
met onderwijs en financien.
de Welzijnsdienst.

Een organisatiestructuur derhalve die schraagt op sterke, intern sameohangende
"zuilen" voor bestuur, beleid en uitvoering binnen een beleidsveld.

Voor de beleidsveldoverstijgende afstemming van beleid en uitvoering en voor de
invulling van vruchtbare condities voor dit model fungeren overlegorganen.
Daarbinnen is het eerdergenoemde periodiek overleg tussen gemeentesecretaris,
tevens hoofd van de bestuursdienst, en de hoofden van de (vak)diensten aan te
merken als een centraal overleg. Dit "diensthoofdenoverleg" wordt met het oog
op gemeentebrede afstemming regelmatig uitgebreid met het college of vertegen-
woordigers daarvan. De concernstaf staat voor de aspectsgewijze coordinatie en
integratie van dienstoverstijgende zaken die het totale concern raken.
In de voorafgaande paragraaf 5.3 zijn wij al uitgebreid ingegaan op de bestu-
ringsftlosofie en -praktijk. Hier volstaan wij met daarnaar te verwijzen.

De dienst als "spil in de organisatie" ?
In het organisatieconcept worden de diensten die in de eerder aangehaalde
gemeentelijke brochure vergeleken worden met de werkmaatschappijen, veelal
gekwalificeerd als de ambtelijke spil van het geheel. "De diensten .. ", met de
woorden van de eerstverantwoordelijke voor organisatie-aangelegeoheden in het
concern, ".. die doen het hier in de gemeente Markpolder". Daaraan toevoegend:
"Diensten zijn tocn veel machtiger dan wij" (bedoeld wordt hier het concern).

De in de Markpolder gekozen verdeling van beleidsvelden als Wonen, Welzijn,
Werk etc. (zie bijlage 2, paragraaf 1.1) en de daaraan gekoppelde or-
ganisatorische afbakening van taken binnen een beleidsveld in diensten als
bijvoorbeeld een Welzijnsdienst, een gemeentelijke Sociale Dienst e.a. is, zij het
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met onderlinge varianten, in grote lijnen ook terug te vinden in andere, middel-
grote gemeenten.
Een van de eerstbetrokken afdelingshoofden van het concern typeert "de samen-
stelling van de diensten in Markpolder loch als betrekkelijk willekeurig. Die had
niet zozeer te maken met samenhang van produkten als wei met verdeling van
macht; verdeling van aandachtsgebieden op een zodanige wijze dat diensten
altijd door meerdere wethouders werden beheerd, en dat de onderlinge ver-
houding een beetje in balans bleef: niet te zware en niet te Lichte diensten". Bij
die type ring plaatsen wij toch de kanttekening dat onverlet de mogelijke beheers-
overwegingen als genoemd, de feitelijk gekozen samenbang van dien aard is dat
deze, zoals gezegd zij het met eventuele varianten, ook in andere gemeenten is
gerealiseerd .

.. of de afdeJing binnen de dienst aIs spil?
Actoren, vanuit verschillende posities, signaleren dat de afdelingen, door enkele
actoren aangeduid als 'produktgroep', meer en meer de feitelijke spil worden in
het organisatieconcept. Bovenaangehaald concernhoofd combineert diens type-
ring: "dat die produktgroepen al vrij behoorlijk binnen de diensten de eenheid
zijn geworden", met het besturingsconcept: "Dat is ook benadrukt door het feit
dat volgens het besturingsconcept de portefeuillehouders rechtstreeks met 'hun'
afdelingshoofden onderhandelen".

De afdeling als belangrijke bouwsteen van het organisatieconcept is ook terug te
vinden in de visie op organisatie en organiseren van de gemeentesecretaris. Deze
actor vervult bij dit onderwerp een centrale rol getuige het groot aantal verwij-
zingen van de respondenten naar visie en rol in deze van de gemeentesecretaris.
'Een organisatie-op-menselijke-maat', z6 zou de visie van de gemeentesecretaris
op organisaties te typeren zijn. "Een organisatie die meer dan 150 a 200 mensen
omvat wordt onoverzichtelijk: Dan gaan abstracties een rol spelen. Bij het
inrichten van organisaties moet je met dit soort 'natuurwetten' rekening houden",
Met name, aldus deze actor, in een gemeentelijke organisatie die voor "verschri-
kkeIijk heterogene en complexe produkten staat, met vele, vaak onderling
strijdige doelen" (zie hiervoor ook de beschouwing van In 't Veld over de
intrinsieke complexiteit van het gemeentelijk besturen, hoofdstuk 1).
De dienst is in de visie van de gemeentesecretaris meer een facilitaire organisatie
voor de afdelingen. De gemeente Markpolder is "georganiseerd in diensten
omdat die een behapbare eenheid vormen. Het zelfoplossend vermogen van
diensten is groot; problemen die ze individueel op het niveau van afdelingen niet
zouden kunnen oplossen, kunnen ze wei oplossen op het niveau van de dienst".
De afdelingen zijn in deze visie de feitelijke kernen van de organisatie: "Aan de
andere kant zijn er de afdelingen die voor heldere produktgroepen staan. Afde-
lingen hebben eigenlijk ook geen intern strijdige doelen; er zijn weI onderling
strijdige belangen, maar geen intern strijdige doelen", Afdelingen -of produkt-
groepen- zijn in dit concept ook de startpunten van de informatievoorziening.
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Ook bij actoren op bestuursniveau leeft de afweging of de dienst danwel de
afdeling centraal moet staan binnen het organisatieconcept, zij het nog weI op
individueel niveau en nog niet op politiek niveau van fracties en raad. Een
raadslid: "!k plaats zelJ vraagtekens bij de dienststructuur als basis van de hele
organisatie: voor de sturing, voor de budgetverdeling, noem maar op. De
produkten als basis nemen voor organisatie, budgettering en ambtelijke en
politieke sturing, zou naar mijn mening een grotere flexibiliteit geven .. ",

Ontwikkeling naar een professionele bureaucratie
Met de visie van met name de secretaris en diens invloed op het organisatiecon-
cept, zoals door verschillende actoren aangegeven, vervagen de typerende
kenmerken van een divisiestructuur zoals door Mintzberg gedefinieerd. De
nadruk op kwaliteit in de vorm van vaardigheden (skills) en op de produktgroep
binnen de werkmaatschappij alsmede de geringe nadruk op formele bureaucratie
en formele procedures, brengen elementen in van Mintzberg's professionele
bureaucratie ('professional bureaucracy').
De WeIzijnsdienst Iijkt van dit verschuivende organisatieconcept een voorbeeId:
de dienst is van een 'behapbare' omvang en bestaat uit een overzichtelijk aantal,
kleine produktgroepen. Intern heeft de dienst daarbij iets van de spanning tussen
lijn(autonomie) en staf die te vergelijken is met de spanning in de vakdienst-be-
stuursdienst-relatie. "De ofdelingen zijn altijd toch verantwoordelijk (en vrij)
voor wat er in hun eigen tent gebeurt. Binnen de gemeente hangt de sfeer dat de
diensten zelfstandig moeten zijn; binnen onze dienst zelJ ook zo: van het groeit
wei als wij hier niet al te veel ondersteunen .. ", aldus enkele stafhoofden van de
dienst.

5.2.2 Welzijnsdienst
Onverlet de formele organisatiegrondslag in de Gemeentewet die uitgaat van de
dienst als organieke eenheid signaleren betrokken actoren in de praktijk van de
WeIzijnsdienst daadwerkeIijk een verdere verschuiving van de spilfunctie naar de
afdelingen, soms aangeduid met produktgroepen. Met daarbinnen, het werd reeds
in de vorige paragraaf aangetipt, een verschuiving in de richting van de (bele-
ids)medewerker.

Met deze verschuiving vervagen de rol- en functieverschillen tussen afdelings-
hoofd en afdelingsmedewerk(st)ers. Binnen de dienst constateren stafhoofden dat
het besturingssysteem ".. van budgethouders, waardoor afdelingshoofden zeer
verantwoordelijk en zeer zelfstandig (zijn).. " (de spilfunctie, zie 5.4.1) gepaard
gaat met een organisatorische ontwikkeling waarin "het verschil tussen dat wat
een afdelingshoofd tot zijn verantwoordelijkheid rekent en wat de beleidsmede-
werker doet, minimaal (is)".
Afdelingshoofden beamen dit beeld. Verantwoordelijkheden doordelegeren "naar
de mensen die er ook echt mee bezlg zijn" is in de organisatie praktijk. Een
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afdelingshoofd: "Ik neem nog wei eens iets over (bedoeld is van een medewer-
ker) , maar het gebeurt ook dol ze dingen van mij ovememen". Niet zozeer als
een gevolg van een bewust besturingsconcept maar veeleer als gevolg van de
interne coherentie die door de kleine, overzichtelijke schaal en organisatiestruc-
tuur wordt bevorderd.

De onderling relatief sterk afgebakende produktgroepen binnen de dienst worden
treffend belicht door een van de afdelingshoofden in zijn schets dat de dienst
"echt een dienst is die verbonden is door de stafafdelingen. Dar is iets wat ons
gezamenlijk raakt", Daarmee karakteriseert deze actor de praktijk van het
besturingsconcept dat de dienst zich meer en meer ontwikkelt tot de facilitaire
structuur voor de afdelingen. Een visie die wij impliciet bij de gemeentesecreta-
ris aantroffen.

Functioneren als professionele bureaucratie
In hoofdstuk 2 belichtten wij met name Mintzberg's organisatorische modellen
als 'bril' voor onze analyse. In het bijzonder bij de vraag waar de door Mintz-
berg onderscheiden 'key-parts' in de praktijk van dit organisatieconcept zouden
zijn te traceren.
Het organisatieconcept van het concemmode1 legt een sleutelrol bij dienst- en
afdelingshoofden. Deze laatsten zijn aan te merken als Mintzberg's middle-line.
Hetgeen spoort met een van Mintzberg's ontwerpparameters voor de divisiestruc-
tuur. In de praktijk signaleren we evenwel dat, ook weer in Mintzberg's termen,
de middle-line ofwel het middle-management en de operating core nagenoeg
samenvallen. En dat spoort weer met Mintzberg's 'vorm' van de professionele
bureaucratie zoals weergegeven in atbeelding 5.4.

Het beeld van de Welzijnsdienst als
Mintzberg's professione1e bureaucratie
dringt zich sterk op.
Mintzberg's karakteristieken van de
professionele bureaucratie als ondermeer Atbeelding 5.4 Professionele bureaucratie

een sterke positie van de operating core,
met relatief geringe formele bureaucratie, standaardisatie op basis van persoon-
lijke kennis en vaardigheden (skills), horizontale specialisatie (eenmansfuncties
van beleidsmedewerkers), coordinatie door wederzijds overleg en een bottom-up
beslissingslijn kenmerken de Welzijnsdienst.

5.2.3 De organisatie van de informatievoorziening
Hoe is of wordt -tegen de achtergrond van geschetst besturingsconcept (onder
5.1) en het organisatieconcept- vorm gegeven aan de organisatie van de infor-
matievoorziening? Zowel bestuurlijk als ambtelijk? En zowel op gemeentelijk
niveau (bestuursdienst) als op dienstniveau?
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Gemeentelijk steunpunt wordt gemist
Toegespitst op bestuurlijke informatie concludeerden wij al onder paragraaf 5.1
dat de politiek!bestuurlijke verantwoordelijkheid als onduidelijk is aan te merken.
Althans zo ervaren werd door actoren van diverse geledingen. Wij signaieerden
een vervaging van 'bestuurlijke informatie' als autonoom onderwerp van zorg.
De door een belangrijke actor in deze, de gemeentesecretaris, gekozen aspectbe-
nadering is voor andere actoren niet duidelijk. Een onduidelijkheid die wordt
ervaren als het ontbreken van een beleidsvisie. Het ten tijde van het onderzoek
voor de informatievoorziening verantwoordelijke hoofd I(nformatievoorziening)
& A(utomatisering) oordeeIt: ''ja, ik denk dat de gemeentesecretaris dat hevig zal
ontkennen, maar informatiebeleid, staat inderdaad nog in de kinderschoenen", en
"de gemeentesecretaris is sterk outputgericht (maar) in hoeverre hij informatie
voor de rest ziet en beoordeelt, weet ik niet zo goed", Om vervolgens aan te
geven "dat bij gebrek aan informatiebeteid de praktijk op technisch niveau nog
steeds blijft divergeren".

De situering van de ambtelijke zorg voor bestuurlijke informatie in de bestuurs-
dienst geeft een aantal respondenten, verspreid over aIle vier de onderscheiden
actorgroepen, aanleiding te oordelen dat plaats en verantwoordelijkheden niet
duidelijk of adequaat zijn. (Yoor een korte beschrijving van de organisatie en het
organogram verwijzen wij naar de casusbeschrijving Markpolder in bijlage 2).
Op het eind van de onderzoeksperiode viel het besluit om de concernafdeling
I&A met de concemafdeling P(ersoneel) en O(rganisatie) te integreren tot de
afdeling P, 0 & I, gepaard gaande met reductie van capaciteit. Of in de woorden
van de verantwoordelijk wethouder voor informatievoorziening: "We hebben dus
een centrale afdeling Personeelszaken in de bestuursdienst en daar komt een
pootje I aan. Het organisatoriscn plaatje en de ondersteuning daarvan is dan ook
geregeld". Want, sprekend over de capaciteitsreductie: "De diensten zijn daar
zelJ verantwoordelijk voor, moeten hun eigen informatiebeleid voeren .. ".
Deze organisatorische plaatsbepaling roept reacties op. Het eerder aangehaalde
(interim)hoofd I&A: "Je ziet dat (met de samenvoeging) de totale capaciteit
(voor informatiebeleidsontwikkeling) wordt teruggebracht tot twee formatieplaat-
sen. Dat geejt twee dingen aan. Dat geejt aan wat het ambitieniveau is dat men
zou willen bereiken en het geeft vooral aan wai men verwacht te bereiken", En
ook het hoofd Personeelszaken, tevens nieuw hoofd van P, 0 & I, concludeert
"dat ik voor een taak gesteld word, zonder dat ik daartoe de middelen krijg ", en
"dat nu dus eerst de doelen aangepast moeten worden aan die middelen".

Tegen de achtergrond dat de politieklbestuurlijke actor de keuze tot deze organi-
satorische plaatsbepaling, inclusief capaciteitsreductie, juist gemaakt heeft vanuit
de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van diensten, is de navolgende kwalifi-
catie vanuit de onderzochte dienst opmerkelijk. Door het diensthoofd wordt een
inhoudelijk sterk steunpunt in de bestuursdienst juist gemist. Het ontbreken van
zo'n steunpunt wordt gezien als een van de oorzaken dat de ontwikkeling van

192



een adequaat informatiebeleid binnen de eigen dienst niet bevredigend tot stand
komt. De vorming van een afdeling P, 0 & I ervaart deze actor vanuit zijn
positie als een stap verder weg: "Nou dat (bedoeld wordt het steunpunt voor
informatiebeleid) is er dus niet. Die afdeling I&A symboliseert dat ook. Die
ajdeling is leeg, die is opgeheven. Die hele ajdeling wordt ondergesclwven bij de
ajdeling Personeel van het concern. Het feit dat wij dat Laten gebeuren met
elkaar, geejt aan dat wij er in Markpolder geen belang aan hechten ".

Besturing onzicbtbaar
Het ontbreken van een duidelijk steunpunt voor bestuurlijke informatie en dus
ook bet ontbreken van een duidelijke probleemeigenaar, gaat gepaard met een
opvallend groot aantal (9 van de 16) respondenten dat, sprekend over infor-
matievoorziening en automatisering, opmerkt dat 'dingen gewoon gebeuren', dat
ontwikkelingen getriggerd worden door externe impulsen, maar geen interne
impulsen, interne sturing krijgen.
Zowel op bestuurlijk niveau, concemniveau als dienstniveau spreken actoren
over externe impulsen als aanzetten tot interne veranderingen. 'Extern' is voor
verschillende actoren overigens wel een andere, elkaar soms overlappende,
omgeving. De 'vak'wethouder spreekt over maatschappelijke impulsen en de
bezuinigingsdruk als "spanning die een stimulans zou kunnen zijn om weer eens
opnieuw naar infotmatievoorziening te kijken .. ". Voor actoren in de ambtelijke
organisatie maken de politieke organen, in het bijzonder de raad, deel uit van de
omgeving vanwaaruit de impulsen komen. Zo merkt een IS-manager op dat
impulsen "vanuit de politiek om tot een stuk verzakelijking te komen", aanzetten
hebben gegeven tot versnellingen in informatisering en automatisering. "Het hele
proces is begonnen omdat de raad erom heejt gevraagd", concludeert een andere
actor. Met inachtneming van deze nuancering leeft bij respondenten het gevoel
dat ontwikkelingen gewoon gebeuren, zonder bewuste interne sturing. Een
treffende uitspraak van een eerstverantwoordelijke concernhoofd: "Nu drijven we
wonderlijk genoeg plotseling naar het koppelen van netwerken. Het is niet zozeer
vanuit een filosofie, het is zo, ondanks onszelf",

Naast de organisatie in de vorm van een ambtelijke afdeling is besturing ook
mogelijk door het institutionaliseren van overleg.
Voor de besturing van informatievraagstukken en automatisering in het alge-
meen, dus breder dan bestuurlijke informatie, worden drie niveaus onderkend:
1. het niveau van de diensthoofden. Dit niveau stuurt op projectniveau,

maakt keuzen en bepaalt prioriteiten. In voorafgaande paragrafen is dit
instituut al besproken en met name de spanning om juist hier tot verplich-
tend, dienstoverstijgend beleid te komen.

2. het niveau van informaticacoordinatoren, dat in de praktijk heterogeen is
samengesteld is en in het onderzoek door geen der respondenten werd
aangeduid;

3. en het niveau van de automatiseerders.
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Hiervoor zagen we al de beleving van het eerst-betrokken afdelingshoofd, tevens
coOrdinerend voor de overlegniveaus van informaticacoOrdinatoren en van het
automatiseerdersoverleg, dat het uitblijven van concreet beleid door de dienst-
boofden (niveau I), aanleiding gaf tot divergentie op uitvoerend, technisch
niveau (niveau 2/3). Juist dit technische niveau behoeft sturing. Enerzijds omdat
"de mensen steun bij elkaar zoeken" in het vacuum, zo geeft een van de direct-
betrokken actoren uit die groep aan. Anderzijds omdat, aldus de coordinator,
automatiseerders op dit niveau "heel erg hechten aan (de in) hun eigen (diensten)
gekozen standaarden en ze ook erg autonoom en autarkisch zljn ingesteld".

Welzijnsdienst: informatievoorziening in een niemandsland
Voor een beknopte beschrijving en organogram van de organisatie van de
verantwoordelijkheid voor de besturing van de ontwikkeling van de informatie-
voorziening binnen de Welzijnsdienst verwijzen wij naar de casusbeschrijving
(bijlage 2).
Kern daarvan is de taakverdeling tussen de twee stafafdelingen B&I (Beleidsco-
ordinatie en Informatieverzorging) en Financien. Eerstgenoemde afdeling is
verantwoordelijk voor informatievoorziening in brede zin en voor de ontwikke-
ling van informatiebeleid, De afdeling Financien is verantwoordelijk voor
"automatiseringstechnische aspecten". Een scheiding van verantwoordelijkheden
die deels "zo gewoon gegroeid is" en die taakverde1ing, zo stelt een van de
actoren daarbij opvallend in de vorm van een ingebouwde vraag, "is -als het
goed is?- nu helder in de dienst".

Die veronderstelde helderbeid van die taakverde1ing is in het onderzoek niet
bevestigd. Integeodeel. Zowel bet dienstboofd als 3 van de 4 afdelingsboofden
geveo in verschilllende bewoordingeo aan niet gelukkig te zijn met deze taakver-
deling. Een afde1ingsboofd: "Een taakverdeling die niet altijd helemaal logisch
is. Ik vind ook niet dat je die circuits gescheiden moet houden". De "tweetakt-
motor", zoals een ander afdelingshoofd de taakverde1ing bestempelde, is voor het
informatiebeleid niet bet interne steunpunt als compeosatie voor het ootbreken
van eeo steuopunt op concernniveau. De taakverdeling wordt aangemerkt als niet
helder.

Kwalitatief goede dienstverlening aan management vergt van het management
zelf ook betrokkenheid bij vraagstukken van informatiebeleid. Noch vanuit de
individuele lijnmanagers (directeur en afdelingshoofden) zelf, noch van het
managementteam komen systematische impulsen om die dienstverlening te
sturen. In de voorafgaande paragraaf signaleerden we reeds dat de vorming van
informatiebeleid niet of nauwelijks een punt van bespreking is op de agenda van
het managementteam. De IS-afde1ingeo bebben ook niet het gevoel dat het
lijnmanagement "er echt heel bewust mee bezlg is". "Ja, we zijn niet hardop
bezig met injormatiebeleid". Lijnmanagers nemeo de verantwoordelijkheid niet
op. Sprekeod over de aanleiding om informatiebeleid op de agenda van het MT
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te zetten, merkt een afdelingshoofd op: "Eigenlijk gebeurt dar omdat de stafafde-
lingen bij de MT-vergadering aanwezig zijn en ik krijg de indruk dat dar daar bij
de inhoudelijke afdelingen meer speelt dan bij ons", "Daar komt in ieder geval
de actie vandaan".
En ook de directeur laat bewust andere prioriteiten prevaleren.

Zo krijgt informatiebeleid organisatorisch een plaats in een niemandsland tussen
enerzijds gesignaleerde behoeften en problemen en anderzijds onduidelijke,
versnipperde en soms weggeschoven verantwoordelijkheden. Een MT-lid: "Nee,
we (MTJ hebben die periode gehad dat we met informatievoorziening aan de slag
gingen. Doordat het geen succes is geworden, heejt iedereen die bananenschil
snel weer neergelegd".

5.2.4 ReOectie
De gemeente kenmerkt zich door een duidelijk geprofIleerd besturings- en
organisatieconcept. Zij het dat wat betreft het organisatieconcept er sprake is van
een zekere spanning ten aanzien van de vraag wat de uiteindelijke bouwsteen is
van het concept: de dienst of de afdeling binnen de dienst: de produktgroep.
De Welzijnsdienst vertoont daarbij relevante kenmerken van een professionele
bureaucratie met de daarbij eveneens geprofIleerde rol van afdelingshoofdenllijn-
management.

De organisatie van de informatievoorziening en de besturing ervan is daarentegen
veel minder geprofIleerd. Noch op concernniveau, noch op dienstniveau is
sprake van dominante posities. De afdeling P, 0 en I wordt door nagenoeg aIle
direct betrokkenen gezien als inhoudelijk onvoldoende toegerust op het gebied
van informatievoorziening en met een op dat gebied te geringe invloed en
onvoldoende sturend vermogen. De informatiehuishouding van de Welzijnsdienst
wordt aangemerkt als versnipperd en mede daardoor te zwak. Noch op concem-
niveau, noch op dienstniveau is sprake van een eenduidige probleemeigenaar met
voldoende dominantie om informatiebeleid op een gedragen wijze tot ontwikke-
ling te brengen. De op allerlei terreinen geprofIleerde rol van het Iijnmanage-
ment van de dienst komt niet tot uiting als informatiebeleid aan de orde is.
Het gekozen organisatie- en besturingsconcept vergen evenwel dat verantwoor-
delijkheid voor de informatievoorziening verankerd is in het lijnmanagement.
Daarvan lijkt zeker onvoldoende sprake. Bestuurlijk noch ambtelijk, gemeentelijk
noch op dienstniveau is die verankering manifest. De afstand van de 'key-parts'
van de organisatie tot informatievoorziening is groot. Informatiebeleid op basis
waarvan de automatisering van de informatievoorziening wordt gestuurd, is nog
in een pril stadium van ontwikkeling.

In zo'n situatie is het mogelijk dat het beleidsvacuum opgevuld wordt vanuit
inzichten en prioriteiten van de uitvoerende informatici: de automatiseerders, de
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systeembeheerders. En is het ook begrijpelijk dat aanpak ervan plaatsvindt vanuit
de automatiseringstechnische optiek en belangen van deze betrokkenen.
Dingen 'gebeuren dan niet gewoon', zoals menig respondent in het onderzoek
aangeeft. Processen en beslissingen worden dan geinitieerd en aangestuurd op het
uitvoeringsniveau dat zich aan de waarneming van een deel van de andere

. actoren onttrekt. Dan geven, bij gebrek aan besturing vanuit de lijn, inzichten en
opvattingen met betrekking tot informatievoorziening op het uitvoeringsniveau
richting aan de ontwikkeling.

Hiermee betreedt de analyse het domein van de zingeving/de cultuur respectieve-
lijk dat van informatieconcepten. Op het laatstgenoemde gaan wij nader in in
paragraaf 5.4; in paragraaf 5.3 richten wij ons op cultuur als aspect van organi-
satie en besturing in deze casus.
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5.3 De organisatiecultuur

Zoals al toegelicht in hoofdstuk 2,
paragraaf 4, is cultuur in deze studie
vooral benaderd als een aspect en
een contingencyfactor (Frissen,
1989). Welk beeld ontstaat van de
cultuur in de gemeente Markpolder
in sameohang met het organisatie- en
besturingsconcept zoals in beide
voorafgaande paragrafen besproken?

5.3.1 Gemeente Markpolder
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Consequente decentralisatie
Een van de dominante kenmerken
van organisatie en besturing in deze Albeelding 5.5 Relatie met cultuur

gemeente is de consequent doorge-
voerd lijkende decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden. Zowel binnen
het concern naar de diensten als binnen diensten naar afdelingen.

De cultuur aIs aspect in de relatie tussen concernstaf en diensten
Ten tijde van het onderzoek (medio 1992, zes jaar na implementatie van de
reorganisatie van het 'secretariemodel' naar het 'conceromodel') kent de relatie
tussen diensten en concernstaf nog (steeds) gevoeligheden. Saillant is dat geen
van de respondenten het thema onbesproken heeft gelaten.
Diensten zijn nog steeds sterk defensief ten aanzien van het markeren van de
eigen autonomie. Niet alleen ten opzichte van de concernstaf maar ook ten
opzichte van elkaar. Zoals een diensthoofd die relatie inkleurt: "Onze cultuur is
toch dat als je vindt dat je je ergens niet aan hoejt te houden, dan houd je je er
gewoon niet aan. Ik chargeer nu even, maar dat zit toch echt tussen diensten.
Dat is de spanning tussen de autonomie van de diensten. Vandaaruit die angst
om dingen samen te doen". Een concernhoofd neemt de relatie tussen diensten
onderling en tussen diensten en de bestuursdienst waar als een relatie waarbinnen
"ieder initiatief van een dienst voor andere diensten iets heejt van 'oh, ze gaan
iets maken wat mij in mijn waarden en vrijheden en in mijn beleidsmogelijkheden
zal aantasten? Er worden altijd verborgen agenda's verondersteld".
In zo'n stuatie vraagt samenwerking veel investering. Een afdelingshoofd van de
dienst merkt op dat samenwerking tussen diensten "..heel veel energie en inspan-
ning vergt; 35% van mijn tijd gaat op aan samenwerking tussen diensten: om aJ
te stemmen, om afspraken helder te houden, om verantwoordelijkheden helder te
houden". WeI wordt door respondenten verbetering bespeurd, maar echte
verbetering "kan nog jaren duren", zo is inschatting van meerdere respondenten.
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Respondenten van de concernstaf tonen zich zeer bewust van de "staf"-positie in
het besturingsconcept en van de broosheid van de relatie tussen concernstaf en
diensten in dit opzicht. In paragraaf 5.1 over het besturingsconcept werd de
relatie vanuit de ervaring van concernhoofden getypeerd als "daar moet ik
(concern) me maar niet mee bemoeien". Een ander concernhoofd: "Je moet niet
proberen 'van boven af' dingen door te drukken. Dat zal je hier absoluut niet
lukken, want dan gooit iedereen de kont tegen de krib ".

Tegelijkertijd klinkt er bij respondenten van het concern kritiek door. Soms
gepolijst in termen als "nadelen of in iedere geval de problematiek die dit bestu-
ringsmodel oplevert als niet alles precies loopt zoals we dat hadden bedoeld".
Maar soms ook met directe verwijzing naar het oude secretariemodel. Door een
van de hoofden als volgt vertolkt: "Af en toe heb ik het gevoel: jongens, hadden
we de secretarie nog maar, dan gebeurde er tenminste nog iets. Nu moet ik er
zoveel tijd en energie insteken".
Resultante van die 'lading' in de relatie is dat de ruimte voor gemeenschappelijke
belangen sterk wordt afgebakend en voortdurend wordt getoetst aan het eigen
dienstbelang. Een diensthoofd zelf zegt hierover: "Ik denk dar een aantal dienst-
hoofden er belang bij heeft een aantal van die gezamenlijke dingen te Latenpas-
sereno Ze denken dar als je iets gezamenlijk doet, dat het ten koste gaat van de
eigen positie".

Gezamenlijke initiatieven en afspraken komen tegen die achtergrond moeizaam
van de grond.
Doen ze (diensten en concernstat) het in de samenwerking dan als egeltjes? Heel
voorzichtig? "Deden ze het maar als egeltjes", is het samenvattend oordeel van
een concernhoofd, "In dat beeld probeer je tenminste nog wat met elkaar, maar
in de feitelijke situatie heeft elk initiatief het effect van vetbolletjes op water. Het
stoot elkaar zelfs af", Een typering van de relatie die, in andere bewoordingen,
ook door politieklbestuurlijke actoren zo wordt beoordeeld. "Tegengestelde
oogkleppen n, is een beschrijving van een raadslid, "waarbij de bestuursdienst
maar een beperkt bindmiddel is ". Een relatie ook die leidt tot een verzuchting
waaruit de verwevenheid van het cultuuraspect met het besturingsconcept
doorklinkt: "Dat je dit besturingsconcept hebt aangenomen, wit toch niet zeggen
dar je al deze dingen zover uit elkaar moet laten groeien en zover langs elkaar
heen kan Laten lopen?"
Een opvallend aspect in deze relatie met die ingebouwde spanning tot behoud
van eigen autonomie blijken de informele contacten en het informele overleg te
zijn. Deze lijken de hiaten in het formele overleg op te vullen. "In de gemeente
Markpolder is vrij veel informeel geregeld", merkt een respondent op. Onder
5.1.1. haalden wij de directeur daarover al aan ten aanzien van de relatie tussen
diensthoofden. Ook op het niveau daaronder wordt door respondenten aangege-
yen dat "niet de formele informatievoorziening, maar daarin de onzichtbare
netwerken" bepalende factoren voor succes zijn.
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De cultuur els aspect in de relatie van dienst naar afdeJingen
De uitvoerende afdelingen binnen de dienst, de produktgroepen, kenmerken zich
door horizontale specialisatie. (Beleids)medewerkers hebben veelal individuele,
afgebakende terreinen en functioneren, zoals een afdelingshoofd het kwalificeert,
"op een hoger integraai niveau", Daarmee doelend op de afhandeling van taken
door (beleids)medewerkers tot en met toelichting en verdediging in commissies
en extern overleg. Met andere woorden: door de hele 'zuil'. De diffuse grens
tussen taken van afdelingshoofd (middle-management) en die van medewerkers
(operating core) bespraken wij reeds.

In de voorafgaande paragraaf signaleerden wij eveneens al dat de relatie tussen
de uitvoerende afdelingen en stafafdelingen van de dienst ook iets heeft (gek-
regen) van de spanning die bestaat tussen concernstaf en diensten. Op dienstni-
veau, zo geeft een hoofd van een stafafdeling aan, hebben de stafafdelingen ook
"een beleid van illi (bedoeld wordt de stafafdelingen) moeten heel veel integratie
teweeg brengen, maar .. tegelijkertijd zijn Vi (lijnafdelingen) altijd toch verant-
woordelijk voor wat er in hun eigen tent gebeurt".
EvenaIs in de relatie tussen diensten, blijkt ook in deze relatie het informele
overleg van belang. AIle respondenten van de dienst noemden het informele
overleg binnen de eigen afdeling en tussen de afdelingen als een belangrijk
communicatiemiddel. De samenvattende conclusie van een van de afdelingshoof-
den "Er wordt heel snel in de informele sfeer informatie uitgewisseld" kan
typerend worden genoemd voor de teneur van de reactie van die respondenten.
Tegen die achtergrond blijkt het voor de dienst niet haalbaar een beoogd formeel
communicatieplan met afspraken over de wijze van communiceren te realiseren.
Het is er niet meer van gekomen binnen de onderzoeksperiode.
Door dezelfde respondenten wordt ook ruimte voor 'ruis' in de communicatie
gesignaleerd: "de ruimte voor persoonsgebonden invulling word! zeer groot".
Wij gaan hierop nader in onder 5.3.2 (Welzijnsdienst).

Verschillen in omgevingsortentatte: in- en extern
Organisatie- en besturingsconcept vloeien mede voort uit overwegingen van meer
klantgerichtheid en bedrijfsmatiger functioneren. Wij wezen reeds op de be-
stuurskundige literatuur waarin de maatschappelijke druk voor (ook) de lokale
overheid om zich in het dagelijks functioneren meer te orienteren op de externe
omgeving en minder op de interne processen, wordt aangemerkt als belangrijke
motor van wijzigingen in organisatie en werkwijze.

Met het oog op de doelstelling van deze studie is het van belang dat de in- of
externe orientatie van actoren mede van invloed is op de zingeving die actoren
toekennen aan processen en de rol die zij daarin vervullen. Zowel bij responden-
ten uit de politieklbestuurlijke actorgroep als bij respondenten van de dienst
levert het onderzoek aanwijzingen op van externe orientatie in de zin van het
expliciet aangeven van de omgevinglbevolking als doel en bron van actie. Dat
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uiten respondenten ondermeer door directe verwijzingen naar bevolldngsgroepen
en maatscbappelijke instellingen, maar ook door bet onderkennen en waarderen
van de betekenis van bet externe panelonderzoek.
In termen van de 'pijlers' van bet besturingsconcept: aandacbt voor kwaliteit en
maatscbappelijke waardering.

OpvaIlend is daarentegen dat actoren binnen de concernstaf -boewel niet allen-
blijk geven van een meer intern gerichte orientatie. Gericbt op bebeersing van
interne processen. "Het gaat in wezen om het interne reilen en zeilen, ddt is de
graadmeter", zo verwoordt een concernboofd de orientatie. Een ander concern-
boofd merkt 'ooze burgers', bijvoorbeeld als gevolg van bet uitblijven van
antwoord, aan aIs "gewoon een intern probleem".

5.3.2 Welzijnsdienst

Externe orlentatie
Voor wat betreft de orientatie van actoren binnen de dienst worden bij aIle
respondenten van deze groep trefwoorden aIs bevolking, doelgroep, instellingen,
beleidseffecten, waardering genoteerd. In dit verband werd door aIle actoren van
de Welzijnsdienst zelf bet panelonderzoek naar voren gebracht als belangrijke
informatiebron.
Bestuurlijk voorbereidende of uitvoerende taken worden gezien aIs afgeleid van
de 'core bussines' van de dienst. "De directe dienstverlening aan burgers, fiat
staat voorop in onze dienst"; en ".. met het oog op wat wij voor de bevolking
doen, leveren wij een stroom dingen aan richting college .. ", zijn enkele uitspra-
ken van actoren binnen de dienst. Succesvol opereren ricbting burger/instellingen
aIs ijk-punt klinkt eveneens sterk door bij een groot aantal respondenten binnen
de dienst, in bet bijzonder bet lijnmanagement. In trefwoorden gemeten sterker
dan bet opereren ricbting bestuur. Een afdelingsboofd bierover: "Als we als
gemeente voor de burger gezamenlijke produkten neerzetten dan moeten een
organisatievorm hebben waardoor we de juiste informatie naar elkaar sturen".

Cultuur meer klant- en mensgericht ..
Respondenten uit de politiek/bestuurlijke groep en de gemeentesecretaris
bevestigen deze relatief sterk extern-
gericbte orientatie van de dienst.
De vakwetbouder bijvoorbeeld kwalifi-
ceert de dienst als "veel meer gericht op
mensen, op klanten. Er is vee! aandacht
voor klantgericht werken" en oordeelt
dat "De WelZlj"nsdienstcultuur erg sterk Capaciteit-gericht
is in communicatie met mensen".
Met het versterken van de eigen ver- Atbeelding 5.6 Strategische verschuiving (Simon)

Taakgericht Marktgericht

Produkt-
gericht Welzijn f >
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antwoordelijkheden en beleidsvrijheid als besturingsconcept is, in Simon's
termen (Simon, 1989) een opschuiven van taakgerichtheid naar doelgroep-(of
markt-)gerichtheid te signaleren (afbeelding 5.6 op de vorige pagina).

.. .dan technologtegeorieateerd
De cultuur is tegelijkertijd weinig technologiegeorienteerd en niet innovatief op
het gebied van gebruik van informatietechnologie. "Technologie is (nog) iets van
techneuten .. , en innovatief op dat gebied is de dienst in ieder geval al helemaal
niet" merkt een respondent op. In lijn hiermee is de bevinding in het onderzoek
dat geen der respondenten, op een na, vernieuwende experimenten konden
noemen binnen hun vakgebied, waartoe technologie in het algemeen en informa-
tietechnologie in het bijzonder aanleiding geven of hebben gegeven. De uitzonde-
ring betrof een afdelingshoofd die verwees naar introductie van CD-ROM binnen
het vakgebied onderwijs.
De hierboven gesignaleerde k1antgerichte orientatie is dan ook als volgt door een
actor in het onderzoek verwoord, "Een orieniatie die haaks staat op een tech-
nologische automaiiseringsorieniatie",

Informele communicatie
De onderlinge communicatie binnen de dienst is intensief, met name binnen de
afdelingen zelf. De communicatie is veelal direct en informeel. De informele
communicatie is meer dan de formele planning een belangrijke succesfactor.
Verschillende respondenten wijzen hierop: "In Markpolder, en vooral in onze
dienst, hebben wij veel in ons hoofd maar weinig op papier", zo verwoordt de
directeur. Een uitspraak die door vrijwel alle respondenten van de dienst wordt
bevestigd en gei1lustreerd. "Planningen zijn er bij ons altijd wei, maar plannin-
gen worden ook altijd 'niet gehaald", merkt een afdelingshoofd op. De nadruk
op de informele cultuur en het mindere accent op formele planning en regelge-
ving wordt aangemerkt als een positief kenmerk van de dienst en van de gemeen-
te Markpolder in het algemeen. "Eigenlijk", vat een ander afdelingshoofd dat
samen, "vind ik: dat ook wei zwak en sterk tegelijkertijd. En dat typeert volgens
mij de gemeente Markpolder misschien nag het meest: zwak en sterk tegelijker-
tijd",

5.3.3 CuJtuur en informatievoorziening

Gemeentelijk een smalle gemeenscbappelijke basis
Het gekozen besturingsconcept vereist juist bijzondere aandacht voor bestuurlijke
informatievoorziening.
Tegen de achtergrond van de eerder in deze paragraaf beschreven spanning in de
relatie tussen diensten onderling en tussen diensten en concern is er echter maar
een smalle basis voor gezamenlijke informatiseringsprojecten. Sprekend over de
eerste aanzetten middels een ambitieus gezamenlijk informatieontwikkelingstra-
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ject waartoe diensthoofden en bestuur eind 1988, begin 1989 hadden besloten, en
dat betrekkelijk snel wegebde, merkt de directeur op: "Door zat al die spanning
in, en ik zie dat hetzelfde zich heeft voorgedaan bij het postvolgsysteem. Hetzelj-
de is de belemmering bij het landmeetsysteem en bij het bevolkingssysteem. Dat
is hartstikke jammer. Die autonomie van diensten hoort bij ons model; het is een
tijdje onze kracht geweest om die diensten vorm te geven, ze een eigen kleur te
geven, maar dat wreekt zich nu in dit soort processen. Wij hebben geen goede
systematische dwarsverbanden".

Het verantwoordelijk (concern)hoofd voor de bestuurlijke informatievoorziening
schetst eenzelfde beeld:

een te gering draagvlak voor dienstoverstijgende systemen ("vanuit de
diensten is er niet echt de behoefte om dat gemeentebreed op te pakken ");
de zwakke positie van bet concern om binnen bet besturingsconcept een
'sturend' initiatief te ontwikkelen op bet gebied van informatievoorziening
("Binnen een dienst is het best helder, want daar wordt het van bovenaf
door het diensthoofd uiteindelijk bepaald, maar zodra je gemeentebreed
iets moet regelen kom je met al die managementteams en diensthoofden in
aanraking 'J;
ontbrekende beleidskaders op dit gebied van bet college ("men (=college)
roept OOtmen aan planning doet, maar OOtis niet meer OOndingen op een
briejje zetten, zonder daar consequenties uit te trekken ");
en -dus- een grote diversiteit aan dienstgebonden systemen ("Bijna iedere
dienst heeft een eigen, afwijkend systeem twaarbij) het heel moeilijk blijkt
om dwars door die diensten een gezamenlijkheid te creeren "), met diverse
hardware en netwerkconcepten.

Autonomie en eigen standaards
Waar geen gezamenlijke beleidskaders bestaan, beerst onduidelijkheid en ontstaat
een situatie dat ontwikkelingen niet systematiscb gestuurd worden, maar afhanke-
lijk zijn van andere impulsen. In bet geval van informatisering "misschien zelfs
nog wei meer door de automatiseringsmedewerkers zelf die onderling ook steun
bij elkaar zoeken", aldus een typering van de coordinator informatievoorziening
van de dienst. Onder die omstandigbeden ontstaat ook een ruimte voor "een
soort gevecht over de vraag welk systeem nou superieur is". Respondenten geven
aan dat waar vanuit de diensthoofden geen spelregels worden vastgesteld, de
'systeemstrijd' wordt uitgevochten op het niveau van de automatiseerders, de
technici.
Eerder al concludeerden wij dat op dat niveau eenzelfde cultuur van autonomie
wordt aangetroffen als elders in de diensten. De automatiseerders "hechten heel
erg aan hun eigen gekozen standaards op informatica- en automatiseringsgebied
en zijn ook heel erg autonoom en autarkisch ingesteld", Even autonoom als
diensthoofden.
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Dienststandaards zijn in feite veelal de door de eigen automatiseringsmedewer-
kers geadviseerde en door de directie overgenomen en tot dienstbeleid verheven
standaards. Dat legt een extra lading op de strijd om de standaards tussen de
diensten.

De infrastructuur voor de communicatie heeft lange tijd ontbroken, met als
gevolgen: verschillende netwerken en communicatieproblemen. Het eerstverant-
woordelijke hoofd: "Bestuursdienst en Welzijnsdienst zitten met IBM's Token-
Ring, de diensten Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling resp. Milieudienst
zitten met Ethernet, de Sociale Dienst zit weer met Datapoint .. dat geeft giganti-
sche problemen", "Er is eigenlijk een standaard: WP 4.2., maar 66k daar zitten
zelfs afwijkingen in; sommigen gebruiken WP 5.1. Dan kun je niet communice-
ren".

Op het eind van de onderzoeksperiode kan gesignaleerd worden dat de aandacht
voor de infrastructuur groeit. In mei 1992 verschijnt de "gemeentelijke verken-
ning infrastructuurplan", en heeft het proces "dankzlj het postvolgsysteem (nu)
dynamiek gekregen. Het besluit is nu eindelijk genom en voor een centraal
systeem, we kunnen niet anders .. dus men houdt bij het technisch aan elkaar
knopen rekening met de toekomst", zo kwalificeert het verantwoordelijke hoofd.
Tegelijkertijd wijst een ander betrokken concernhoofd erop dat de ontwikkeling
nog steeds meer technisch bepaald wordt dan beleidsmatig gestuurd (" ..het is niet
zozeer vanuit de filosofie ..het is ondanks onszelf zo ... ") en dat de infrastructuur
nog steeds vooral een domein blijft van de automatiseerders, de technici, en Diet
van de beleidsmakers. Afgezet tegen de door ons in hoofdstuk 3 aangegeven
aspecten van infrastructuur gaat het vooral om de technische infrastructuur en al
in mindere mate om functionele infrastructuur. De organisatorische infrastructuur
is helemaal niet aan de orde.

In- of exteme orientatie en bestuurlijke informatie
Een ander aspect dat in het onderzoek naar boven is gekomen ten aanzien van de
bestuurlijke informatievoorziening is het verschil in orientatie tussen dienst en
concernstaf. Eerder in deze paragraaf beschreven wij de externe orientatie van de
dienst en het -opvallend meer dan door respondenten vanuit het concern- hechten
aan en waarderen van het panelonderzoek als bron van informatie. Bestuurlijke
informatie staat voor actoren van de dienst in het teken van "verwachtingen,
wensen en ideeen van burgers", zoals een afdelingshoofd het verwoordt.

Bestuurlijke informatie krijgt binnen het concern een andere betekenis. Zingeving
aan informatievoorziening wordt daar ontleend aan de interne sturing: "Het
verkrijgen, dus ook het bijhouden van informatie waarop het politieke bestuur
kan sturen". En dat sturen is het sturen van interne, ondersteunende processen,
zo duiden enkele respondenten van het concern. "En daar speelt het panel-
onderzoek geen rol", aldus een betrokken concernhoofd en hij vervolgt: "Verza-
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melen van die informaiie (bedoeld wordt externe infonnatie) en misschien zelfs
wei een zekere analyse is een zaak van de diensten",
Ook de wethouder voor infonnatievoorziening beschouwt bestuurlijke informatie-
voorziening, zo zagen we reeds, als een 'intern' item, als een zorg voor de
(interne) middelen-wethouders. Niet als een ook extern gericht hulproiddel.
"Politiek is het natuurlijk volstrekt oninteressant, want informatiebeleid is toch
voornamelijk intern gericht en je kunt er aileen maar mee in de problemen
komen als iets niet lukt", is een typering tegen die achtergrond.

In- en/of externe orientatie: het staat voor versehillende invalshoeken met
versehillende infonnatie-eoneepten. In paragraaf 5.5 gaan wij nader in op de
aetoren in het spel en hun infonnatie-concepten.

Welzijosdienst: ook bier divergerende orientaties
Eerder signaleerden wij reeds dat de staf-lijn verhouding binnen de dienst iets
van de spanning tussen dienst en coneernstaf in zich heeft. Ook ten aanzien van
de zingeving van bestuurlijke informatievoorziening toont het onderzoek binnen
de dienst verschillen aan tussen het management van de afdelingen/produktgroe-
pen (het middle-management) en de .staf. Voor wat betreft de overheersende
orientatie van het middle-management op doelmatigheid en effeetiviteit en de
zingeving aan infonnatievoorziening ontIeend aan exteme communieatie verwij-
zen wij naar de eerdere analyse.

Het voor de informatievoorziening eerstverantwoordelijke hoofd van de stafaf-
deling beoordeelt daarentegen het belang van informatievoorziening vanuit een
andere, gegevensgerichte invalshoek. Diens benadering komt in beeld door de
opvatting dat "Hoe ofdelingen met elkaar communiceren en waar probleempjes
zitten en hoe je die misschien zou kunnen verbeteren. Dat is van een heel andere
orde dan een ectu informatieplan waarin je gegevensverstrekking op een ge-
stroomlijnde manier in kaart brengt, zo dat iedereen snapt hoe die gegevens
lopen", Een benadering met een accent op interne "informatiestromen, met name
naar college en raad, die zijn voor deze dienst ook ontzettend belangrijk".

Verschillende posities derhalve in het 'krachten' -model zoals in hoofdstuk 2
weergegeven (atbeelding 5.7 op de volgende pagina):

Een divergentie in orientatie en zingeving tussen lijnmanagement en IS-manage-
ment van de dienst waarin de verzuchting van de directeur past dat naar zijn
beleving, sprekend over informatievoorziening in de dienst, "we er niet goed
greep op krijgen". "Waar het in zit weet ik niet, maar er groeit geen draagvlak
om dat aan te pakken ",
Vervolgens wordt de oorzaak gezocht bij aanpak en/of capaciteit maar plau-
sibeler lijkt het dat de verschillen in orientatie eerder debet zijn aan de kortslui-
ting in de benadering en de 'kIoof' die dat oproept.
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Afbeelding 5.7 In- en externe orientatie en informatievoorziening

Verschillen in orientatie en zingeving die leiden tot andere concepten en benade-
ringen, waarmee wij op bet gebied van de informatieconcepten komen. Daarop
gaan wij nader in in paragraaf 5.4.

5.3.4 Reflectie
Organisatie- en besturingsconcept maken de gemeentelijke organisatie tot een
sterk gedecentraliseerde en gedeconcentreerde organisatie. Een infrastructuur
vormt dan een belangrijke conditie voor afstemming en integratie.
De relaties tussen diensten onderling maar ook de relaties tussen lijn-afdelingen
en stafafdelingen staan evenwel sterk in bet teken van bescbermiog van de eigen
autonomie. Gevoeligbeid voor eventuele aantasting van die autonomie is op alle
niveaus een belangrijke 'zingever' aan bet bandelen en positie kiezen van
actoren.
De gevoeligbeid en angst voor bet inboeten op eigen autonomie is nog zodanig
groot dat een infrastructuur nauwelijks, pas zeer laat en tegen een hoge inspan-
niogsprijs van de grond komt. De 'technostructure' van dienst en concern, die in
zo'n situatie de aanzet kan geven tot procedurele standaards (Mintzberg: standar-
dization of work, bet belangrijkste coordinatiemechanisme in 'machine bureau-
cracy') is in de uitwerking van bet besturingsconcept van de gemeente Markpol-
der binnen de Welzijnsdienst duidelijk ondergescbikt geworden aan de 'operating
core', waarin een klantgericbte cultuur overbeerst. Van een technologie-orientatie
is veel minder sprake.
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Informatisering wordt door veel actoren op het politieklbestuurlijke niveau en op
het niveau van algemeen management nog geassocieerd met technologie en
automatisering en met een uitsluitend interne betekenis. In het informatiebeleid
ontbreken dan ook sturende impulsen vanuit bestuur resp. vanuit lijomanage-
ment/operating core.

In paragraaf 5.2 wezen wij er al op dat dat beleidsvacuiim (dan) wordt ingevuld
vanuit de technostructure: de automatiseringsmedewerkers. Die actoren lopen
overigens op hun beurt in de pas van de orientatie op eigen autonomie van de
dienst die wij bij andere actoren ook signaleerden. De invulling van het beleids-
vacuiim vindt plaats vanuit de zingeving aan informatie van deze IS-actoren. Die
zingeving strookt veelal niet of nauwelijks met verwachtingen van het lijoma-
nagement. Tegen die achtergrond ervaren veel lijnactoren een kloof tussen
behoefte en feitelijkheid, waarvan oorzaken bij de IS-actoren worden gezocht.
Op hun beurt ervaren de laatstgenoemde actoren een gebrek aan sturing vanuit
de lijn in het 'systeemgevecht' dat gevoerd wordt tussen automatiseringmedewer-
kers die met anderen in de eigen organisatie gemeen hebben dat ook zij 'het
gevecht' aangaan vanuit de bescherming van de eigen autonomie.

Een analyse die steun geeft aan het aan Van Peursen en Mentink ontleende
model (zie hoofdstuk 2) waarin verschillen tussen de actorgroepen in met name
exteme orientatie en technologie-orientatie leidt tot een kloof tussen management
en staf, tot spanningen en tot gevaar van desinvestering door divergerende
informatieconcepten.
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5.4 De infonnatieconcepten

Aard en richting van de orientatie
van actoren en hun perceptie van
wat belangrijk is of wordt, spelen
een belangrijke rol in de visie op en
bijdrage aan informatievoorziening,
zo concluderen eerdere onderzoekers
(Frissen, 1989, Sanders en Neuijen,
1987).
Ons onderzoek geeft tot nu toe steun
aan deze conclusie.
Het beeld dat actoren hebben van de
toepassingspotentie van informatie
en van de wijze waarop daarmee om
te gaan, maakt wezenlijk deel uit
van orientatie en perceptie, was onze
verwachting bij aanvang van het
onderzoek. Voor een organisatie lijkt
dan belangrijk welke actoren met
welke concepten domineren.
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Albee\ding 5.8 Relatie met informatieconcept

Infonnatievoorziening, bet domein van IS-actoren?
In de gemeente Markpolder is het gekozen uitgangspunt met betrekking tot
organisatie en besturing geleidelijk ontwikkeld naar een model met duidelijke
kenmerken van een professionele bureaucratie. Althans de in het onderzoek
betrokken dienst is daarvan een duidelijk voorbeeld. Ook de relatie tussen con-
cernstaf en de dienst (en overige diensten) vertoont daarvan de kenmerken. Het
lijnmanagement is in het algemeen dominant, zowel in de relatie tussen concern
en dienst als ook binnen de dienst. De nadruk ligt op externe orientatie en op
deskundigheden in de operating core en relatief minder op standaardisatie door
procedures.
Informatievoorziening daarentegen is lang het domein gebleven van de stafaf-
deling(en) en overgelaten aan de IS-actoren. In zo'n situatie is onderzoek onder
actoren naar hun beeld van toepassingspotentie temeer interessant omdat dat
meer inzicbt kan geven in de aard en achtergronden van de eerder al geconsta-
teerde 'kloof tussen lijn en staf op het gebied van informatievoorziening. We
verwijzen naar de gesignaleerde wederzijdse onvrede over de feitelijke rol van
informatievoorziening resp. de geringe sturing van informatieontwikkeling.

Hoe kijken actoren naar informatievoorziening? Waar zien zij vooral de toepas-
singsmogelijkheden? Inzicht daarin leidt tezamen met het inzicht uit de analyse
van de voorafgaande invalshoeken tot verdergaand begrip van het feitelijk
verloop van het informatiseringsproces. Visies en verwachtingen zijn vooral
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onderzocbt tegen de acbtergrond van in boofdstuk 3 gescbetste kaders. Wordt
primair gedacbt aan een vraag en aanbod-ontwikkeling? Of zijn de visies vooral
referentiegericht? Hoe is de infrastructurele aandacht? En waar zijn de toepassin-
gen voora! gedacbt: in de (interne) processen, bij besturing of ook in de
dienstverlening zelf?

5.4.1 Actoren, concepten en toepassingsgebieden

Politiek bestuur:

Verschillende verwachtingen •.
Binnen de groep van poIitiek/bestuurlijke actoren worden informatie en infor-
matievoorziening bescbouwd als interne bedrijfsmiddelen. Orientaties divergeren
evenwel als bet gaat om de vraag waar het bedrijfsmiddel informatie vooral een
rol speelt c.q. zou moeten spelen.

De wethouders, dagelijkse bestuurders, leggen een accent op de rol van infor-
matie bij de interne processen en op de verwachte bijdrage aan efficiency-winst.
"En zeker in de primaire processen kan automatisering bijdragen aan efficiency,
veronderstel ik", aldus de vakwethouder.
De geinterviewde raads-/commissieleden noemen nadrukkelijker informatie en
informatievoorziening in relatie tot besturingsprocessen, met name in relatie tot
de ondersteuning van bet eigen functioneren als raad. Verbeterde raadsinformatie
is een door deze actoren veel besproken item. "Stuurinjormatie voor de raad",
zo kwalificeert een van ben, "lijkt me de kern van een gemeentelijk informatiebe-
leid". Net als in de gemeente Noordvliet zien de raadsleden informatiebeleid
vooral als beleid dat gericbt is op bet verbeteren van de informatievoorziening
aan de gemeenteraad .

••en geringe betrokkenheid
De raad is evenwel niet of nauweIijks betrokken bij de vorming van bet infor-
matiebeleid. Maar, zo omschrijft een actor, bet boudt ook "niet erg veel raadsle-
den bezig"."lk moet erbij zeggen dat iedere fractie ook zo z'n specialist heeft
voor dit soort zaken, en die doet dat dan want er is verder geen raadslid die zlcb
daar mee bemoeit".

Ook bet college blijkt als bestuursorgaan beperkt betrokken bij vraagstukken van
informatievoorziening en beleidsontwikkeIing op dit terrein. Het vraagstuk komt
"niet als beleidspunt op de agenda van het college. Niet anders dan op het
niveau van investeringsbesluit oj een besluit om een bepaald systeem aan te
schaffen. En dar soort besluiten word! al gauw genom en ", geeft een wethouder
aan.
Voor bet gemeenteIijk informatiebeleid zijn de individuele dagelijkse bestuurders
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dominant. De betrokken wethouders geven er blijk van informatie vooral in te
vullen in relatie tot het faciliteren van de bedrijfs-processen.

Hoewel in verschillende bewoordingen geuit zijn de opvattingen in de actorgroep
politiek bestuur gelijkgericht wat betreft het referentie-denken. Met name de
middelen-wethouder en het commissie-lid middelen zijn daarin stellig. "Niet
honderdduizend keer het wiel uitvinden. Als de VNG op een aantal punten wat
uitgezochs heeft, waarom zouden wij dan iets anders bedenken? Ja, ik zit op de
toer van zoveel mogelijk elders beproefde standaard-pakketten" (de wethouder)
en "Daar hebben ze bij tientallen gemeenten ervaring mee. Dan bel je even rond
en dan kies je een systeem" (het commissielid).

De dominante visie op informatie en informatievoorziening in deze actorgroep is
samen te vatten als: een intern bedrijfsmiddel, met vooral een impact op effici-
encyverbetering en bij voorkeur daartoe elders bewezen en beproefde systemen
aan te schaffen.

Top-management:

Het aanmerken van informatie en informatievoorziening als vooral een intern
bedrijfsmiddel komt ook binnen de actor-groep algemeen management als beeld
naar voren. Ook hier varieren de orienta ties waar het gaat om de primaire rol
van het bedrijfsmiddel informatie: vooral bij bedrijfsprocessen of vooral bij
besturingsvraagstukken.

Bestoring
Anders dan bij de politieklbestuurlijke actoren leggen de dominante actoren in
deze groep, gemeentesecretaris en directeur, het accent op de rol en bijdrage van
informatie in besturingsprocessen. "Informatie", zo typeert de secretaris, "heeft
altijd te maken met doel, middel en verantwoordelijkheid", Hij merkt bestuurlijke
informatievoorziening, anders dan de eerstverantwoordelijke politieklbestuurlijke
actor die bestuurlijke informatievoorziening als een apart punt van zorg be-
schouwde naast en buiten de algemene informatievoorziening, juist aan als een
integraal aspect van de informatievoorziening.

Binnen de bij het onderzoek betrokken actoren in deze groep domineert het
referentie-denken niet in die mate als bij de politieklbestuurlijke actoren. Naast
de referentie-benadering komt evenzeer de situationele benadering in beeld. Een
benadering die meer ruimte biedt voor ontwikkeling van 'dedicated' toepassingen
op kleine schaal.
Opmerkelijk is dat bovengenoemde dominante actoren, gemeentesecretaris en
directeur, beiden het accent meer leggen op de situationele benadering. De
directeur over de beginperiode: "Toen was mijn strategie: iedereen die wat wil,
krijgt daartoe mogelijkheden, de spul/en. Dus dat waren echt eilandjes. Daar
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ben ik nog steeds tevreden over". En over de toekomstige aanpak: "Als je echt
de mensen die enthousiast zijn mogelijkheden geeft en programma's laat oniwik-
kelen, kom je echt vooruit .. " op een manier "dat burgers daar belang bij
hebben. En volgens mij kan dat door enthousiast te zijn over kleine ontwikkelin-
gen op eilandjes. Dat moet perfect samen kunnen gaan", De gemeentesecretaris
wijst daarbij op het noodzakelijke draagvlak dat Diet bereikt wordt als Diet
aangesloten wordt op de prioriteiten en werkzaamheden van de uitvoerende
mederwerkers. "Kijk, voor mij blijft uitgangspunt dat de betrokkenheid van
mensen nul is, als je van mensen vraagt om dingen te doen die ze niet begrijpen.
Dus de winst die je maakt doordat je iets beproefds bij ze neerlegt, verlies je in
dezelfde mate en nog meer, als ze niet betrokken zijn",

We signaleren verschillen in concepten en benaderingen tussen de gemeentese-
cretaris en de voor informatievoorziening eerstverantwoordelijke wethouder,
beiden het trekkende duo op gemeentelijk niveau als voorzitter respectievelijk
secretaris van het coordinatieoverleg informatiebeleid. Verschillen die leiden tot
de opmerking van genoemde wethouder: "!k ben zelJ veel meer produktJresultaat
gericht, de gemeentesecretaris is meer procesgericht; we hebben beiden een
verschillende benadering en ik vind dat het op een gegeven moment afgelopen
moet zijn".

Concernstaf: bedrijfsvoering/ondersteunende processen
Opvattingen over en verwachtingen van rol en bijdrage van informatie en infor-
matievoorziening bij de concernstaf hebben meer overeenkomsten met de opvat-
tingen en verwachtingen bij de politiek/bestuurlijke actoren. Dat wil zeggen: het
accent sterk op interne bedrijfvoering -en dan met name ondersteunende proces-
sen- en met een duideJijke referentiefunctie.
Over de procesgerichte orientatie signaleert een van de betrokken hoofden "dat
bijna uitsluitend gekeken is naar ondersteuning van primaire processen", met het
gevolg dat "informatiesystemen geent zijn op de directe uitvoerende taken van de
gemeente, niet verder dan dat". Van de referentiebenadering getuigt een ander
concernhoofd: "We zijn dus niet de 'eigen ontwikkelweg' ingeslagen. Gewoon in
eigen beheer uitvoeren maar inderdaad met standaardpakketten", Een benaderiog
die, zij het met andere woorden, ook andere concernhoofden belijden. Het ge-
citeerde concernhoofd voegt er nog aan toe, hetgeen nu begrijpeJijker is gelet op
de gesignaleerde opvattingen en concepten bij secretaris en directeur: "Je ziet
dan toch wel in de praktijk dat we nog zoveel wensen en verlangens hebben dat
de nodige aanpassingen nodig tijn en aangebracht worden".

Tegen de achtergrond van de dominerende interne gerichtheid bij de eerstverant-
woordelijke bestuurder en concernstaf is een samenvattend oordeel van een der
direct betrokkenen over de bestuurlijke visie: "Die beleidsvisie van: wij zouden
de dienstverlening aan de burgers kunnen verbeteren als we een overkoepelend
informatiebeieid zouden hebben, nou die leeft niet".
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Middle-management:

Bedrijfsvoering/produktieprocessen
De door actoren van deze groep gedachte toepassingen van informatie hebben
weliswaar ook een zwaartepunt in de bedrijfsprocessen, maar bij deze actoren
staan daarbij mede de produktieprocessen voor ogen en niet uitsluitend de
ondersteunende processen. Met produktieprocessen worden door deze actoren
vaak ook de beleidsvormende processen bedoeld. Relatief vaker dan bij de con-
cernstaf wordt informatie door deze actoren in verband gebracht met het exteme
resultaat, de output. "Als je niet de juiste informatie inbrengt, heb je geen juiste
output", is een van de manieren waarop actoren van deze groep dat onder
woorden brengen. Hiermee komt het in deze groep levende concept in de buurt
van visie en opvattingen van directeur en gemeentesecretaris.

In deze groep worden ook voor het eerst in het onderzoek door een van de afde-
lingshoofden informatie, informatievoorziening en de mogelijkbeden van
informatietechnologie in relatie gebracht met een nieuwe dienstverlening. Het
betreft een door de afdeling Onderwijs en Educatie op te zetten en te beheren
bestand van vervangend onderwijspersoneel. Essentie van de dienstverlening is
dat door koppeling van administraties de aangesloten scholenlinsteUingen het
systeem zelfstandig kunnen raadplegen, hun autonomie in vervangingsbeleid
behouden en tegelijkertijd in aanzienlijke mate verlost worden van de huidige
administratieve belasting. "(Die ideeen) .. ontstaan gewoon vanwege automa-
tisering, de technische mogelijkheden zijn er", aldus het betrokken afdelings-
hoofd.
Opvallend, maar passend in het beeld van verschillen in concepten en orientaties
tussen deze actorgroep en de bestuurders, is de toelichting van een actor uit deze
groep dat ndie koppeling aan de automatisering binnen de scholen, daarvoor
geeft de wethouder dan geen toestemming. Waarschijnlijk omdat hij dacht dar het
computers of weet ik wat zou kosten .. ". Om er, 66k passend in de bestudeerde
cultuur, vervolgens aan toe te voegen: "Ik vind het toch wei een leuk toekomstig
idee. lk laat me dan ook niet zomaar zeggen dat het niet gebeurt",

Evenals bij de gemeentesecretaris en de directeur komt in het onderzoek bij deze
groep het 'vraag-aanbod denken' naar hoven naast de referentiebenadering.
De situationele benadering blijkt mede uit de door diverse actoren aangegeven
werkwijze dat bottom-up uitgegaan wordt van de werkprocessen op veelal indivi-
dueel niveau, het niveau van de horizontale specialisatie binnen de dienst en de
afdelingen. "Dus vanuit elke geleding van de organisatie het eigen belang
definieren en daarbij aangeven waarom men daarop geinformeerd moet zijn",
aldus een afdelingshoofd. En een collegahoofd, sprekend over de informatievoor-
ziening: "We moeten Mar een verhaal over krijgen: wat heb je als medewerker
nodig? wat heb je per sectie nodig? en wat hebben we per ofdeling nodig?",
De afdeling en daarbinnen de professional wordt door het middle-management
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beschouwd als startpunt voor informatiebeleid, en dus niet in de eerste plaats de
dienst. Daarbij geven de afdelingshoofden aan deze situationele benadering
vanuit de eigen afdeling te combineren met een actieve orientatie op elders
werkende systemen "In den lande goon kijken of er al gemeemen zijn die verder
zijn dan wij. Kunnen we daar misschien iets van leren of kunnen we het mis-
schien gewoon ovememen?" is een typerende uitspraak voor het beeld van het
onderzoek.

IS-management:

Sterk intern en technologiegeorteuteerd
Actoren binnen deze groep geven blijk van een sterk intern procesgericbte
opvatting van rol en bijdrage van informatie. Informatie is ook hier een intern,
technisch bedrijfsmiddel dat vooral wordt gezien als een 'smeermiddel ' in de
voortgang van processen. De smeermiddelfunctie wordt daarbij door een van de
actoren sterk ingevuld vanuit een gegevensgerichte benadering.
"Gegevensverstrekking op een gestroomlijnde manier in kaart brengen, zodat
iedereen snapl hoe die gegevens lopen.. " is in deze benadering de kern van
informatievoorziening.

In een beleidsmatige, moeilijker te kwantificeren omgeving roept dit concept
spanning op bij de afdelingen en bet middle-management. Door de betreffende
actor wordt bet dan ook gezien als "een kunst om ZO te koppelen dat inderdaad
harde gegevens ondersteunend tijn voor die, ja, Waf filosofische uitgangspunten",

De orientatie van de IS-actoren is wat betreft informatie en informatievoor-
ziening sterk intern gericbt en divergeert ten opzicbte van de orientatie van het
middle-management, directeur en gemeentesecretaris. De bij die actoren sterker
aanwezige externe orientatie en de vooral bij bet middle-management aanwezige
orientatie op dienstverlening is bij deze IS-actoren nog nauwelijks in beeld. Een
van de IS-actoren sprekend over informatie als mogelijk onderdeel van dienstver-
lening: "Nee, niet echt.. we moeten eerst nog een basis leggen hier in de gemeen-
te Markpolder. Het gaat ook niet op korte termijn hier spelen, voorzover ik
weer".
Met interne informatievoorziening voor bet bestuur staat bij deze actoren vooral
bet dagelijks bestuur, dat wil zeggen burgemeester en wethouders, voor ogen.
De gemeenteraad c.q. de raadsleden zijn bij bet IS-management veel minder in
beeld. Bestuurlijke informatie wordt daarbij door deze actoren nauwelijks
genoemd, bet gaat in bun benadering vooral om procesinformatie.

Vernieuwing van bestuurlijke informatievoorziening voor de raad heeft, zoals
gezegd, duidelijk minder prioriteit bij deze actoren dan bij de bij bet onderzoek
betrokken raadsleden. "We kijken er wei naar (bedoeld wordt een raadsinforma-
tiesysteem), maar Wi", zo verwoordt een van de IS-actoren, "hebben het gevoel
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dat het op dit moment nog niet aan de orde is". Eraan toevoegend naar aan-
leiding van een elders gebruikt systeem: "Dan vraag ik me echt af hoeveel
raadsieden daar nu echt gebruik van maken. Het is toch een redelijk duur
speeltje".

Een samenvattende typering van de opvattingen over en verwachtingen van rol
en bijdrage van informatie bij de IS-actoren is: referentiegericht, met een sterke
voorkeur voor elders bewezen pakketten ("zoniet, dan is het toch een gok .. ") en
met een opvallende 'gegevens' -benadering.
Gezien de opvallende plaats van de gegevensgerichtheid is het dan ook van
belang te bezien of en in welke mate de GFO's (gemeentelijke functionele
ontwerpen) van de VNG hierbij een rol spelen.

5.4.2 Rol van gemeentelijke functionele ontwerpen (GFO's)

GFO's zijn matig bekend
Het begrip GFO blijkt matig bekend: vijf van de zestien respondenten in deze
casus zijn bekend met het begrip en leggen de relatie met de VNG. De 5 respon-
denten, onder wie de secretaris, zijn op een uitzondering na atkomstig van de
concernstaf. De ene uitzondering betreft de IS-manager van de dienst. Het
verantwoordelijke hoofd voor de bestuursinformatie van bet concern -in dit
onderzoek 66k bescbouwd onder de actorgroep IS-management- blijkt juist weer
onbekend te zijn met GFO's.
Bij het lijnmanagement en politiek bestuur blijkt in deze casus bet bulpinstrument
GFO niet, of althans niet onder die naam, bekend.

Worden verschillend gewaardeerd ••
De waardering voor de GFO's door de vijf actoren die bekend blijken met bet
begrip GFO is gevarieerd: van sceptiscb en bet belang ervan relativerend tot
positief oordelend.
De secretaris, met zoals bierboven beschreven een situationele benadering, is
sceptiscb. Hij legt zoals eerder bleek bet accent op bet noodzakelijk aansluiten op
de perceptie van gebruikers "Zo'n GFO kan wel hartstikke mooi ziin. maar als
mensen het niet snappen, laat dan maar zitten",

Aan de andere kant van de waarderingsscbaal staat vooral de IS-manager van de
dienst met een, zoals ook al eerder bleek, relatief sterke gegevensgericbtheid.
Sprekend over een GFO-activiteit waarbij deze zelf betrokken was: "Een heel
leuk proces om aan mee te werken. Je doet een aantal denkpatronen op die
straks verwerkt worden in verbetering van de gegevensverstrekking". Waaruit op-
nieuw de gegevensbenadering naar boven komt.
De overige actoren zijn neutraler in bun waardering.
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•• zijn nog van weinig praktiscbe waarde
Het oordeel over de rol die GFO's feitelijk in Markpolder hebben gespeeld of
nog spelen is meer convergerend en is samen te vatten als van weinig impact.
Een typerende uitspraak: "Maar als je nou vraagt: wordt het GFO gehanteerd?
Nee, dar nou net weer niet. Al die termen en definities zoals ze daar op een rijtje
zijn gezet, dar boek zal er niet bijgepakt worden .. ".
Toepassing blijkt ook slechts op zeer beperkte schaal het geval bij specifieke
toepassingen. nVoor war betreft het financieel systeem niet, voor postinJormatie
ook niet. Vastgoed gaat binnenkort starten, daar speelt het wei een rol. Burger-
zaken gaat over op een nieuwe versie van het GBA, GFO speelt daar een heel
duidelijke rol", aldus een nauw betrokken concernhoofd.

Hoewel conclusies niet statistisch te onderbouwen zijn, wijzen wij op het samen-
vallen van meer positieve danwel meer negatieve oordelen met respectievelijk
meer een referentiebenadering en een situationele benadering.

Rol van extern ingebracbte concepten
In het begin van het informatiseringsproces heeft een extern bureau een sterk
geformaliseerd informatieconcept geintroduceerd. Omgaan met dat gegevensge-
richte concept is in die vroege fase van het proces voor velen heel moeilijk
gebleken. De grote afstand die anderen dan IS-actoren ten opzichte van dat
concept ervaarden heeft achteraf gezien het proces wezenlijk beinvloed. In die
zin dat het sterk heeft bijgedragen aan de vervreemding van top- en lijnmanage-
ment van het proces.
Wij komen onder paragraaf 5.5 daar nader op terug.

5.4.3 Reflectie
De eigen informatiebehoefte van actoren wordt vaak afgezet tegen het vermogen
van het IS-management om aan die eigen specifieke behoefte te voldoen. Voor-
gaande analyses hebben al het ontstane vacuum laten zien waarbinnen informa-
tievoorziening en besturing ervan, informatiebeleid, zich hebben ontwikkeld.
Een vacuum dat mede kon ontstaan door het ontberen van een actieve, beleids-
ontwikkelende rol van het ambtelijk en bestuurlijk top-management en door de
geringe participatie van het middle-management in de ontwikkeling van infor-
matiebeleid. Een vacuum dat daarbij vanuit de behoefte van IS-actoren aan
'vastigheid' vooral opgevuld werd door diezelfde actoren. Actoren die, hetgeen
past binnen de algemeen heersende cultuur van zorg voor behoud van eigen
autonomie, bij die opvulling van het beleidsvacutim, eveneens sterk vasthouden
aan eigen opvattingen en standaards.

In zo'n situatie spelen opvattingen en verwachtingen van deze IS-actoren met
betrekking tot potentie en toepassingsmogelijkbeden van informatie een belang-
rijke rol. Daaraan ontlenen actoren immers de sturende zingeving van hun
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bijdragen aan informatiseringsprocessen. Opvattingen en verwachtingen die, zo
toont het onderzoek, bij IS-actoren andere accenten laten zien dan bij de opvat-
tingen en verwachtingen van met name het middle-management respectievelijk
het ambtelijk (top)management: gemeentesecretaris en directeur. Actoren die in
het organisatie- en besturingsconcept juist zo centraal staan.
In relatie tot de referentiefunctie spelen ook in deze casus GPO's vooralsnog
geen rol van betekenis. Evenals reeds geconcludeerd in de gemeente Noordvliet
kent het algemeen management het instrument onvoldoende. Daarbij is het te
abstract en te ontoegankelijk voor het middle-management dat bovendien een
sterkere situationele orientatie kent waarop GPO's nauwelijks aansluiten.

Verschillen in benaderingen en orientaties die in een situatie van ontbrekende of
onvoldoende beleidsmatige sturing leiden tot verder uit elkaar lopen van belangen
en behoefien enerzijds en feitelijke informatievoorziening anderzijds.
In die omstandigheden domineren met betrekking tot de informatievoorziening de
IS-actoren hoven de functionele actoren (middle-management c.q. operating core)
en neemt voor de informatisering in Mintzberg's termen de 'technostructure' de
rol van 'key-part' op zich. Infrastructureel beleid wordt dan vooral technisch
benaderd. In een structuur en cultuur waarin in andere opzichten de operating
core de kern is, leidt dit tot een dualisme met spanningen en toenemend risico
van desinvesteringen.

Het onderzoek laat sprekende accentverschillen zien maar kan geen uitspraken
doen over statistische relevantie daarvan. De kwantitatieve basis is daarvoor te
smal en de onderzoeksopzet is daarop niet gericht. Wei geven de onderzoeksre-
sultaten meer inzicht in en leiden ze tot meer begrip van het feitelijke informati-
seringsproces en de bijdragen die verschillende actoren vanuit hun positie
daaraan hebben geleverd en leveren.
Analyse hiervan wordt gecompleteerd vanuit de laatste invalshoek: het procesver-
loop, rollen van actoren en het resultaat.

215



5.5 Besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening

In bijlage 2 beschrijven wij aan de hand van documenten en besluiten in hoofdlij-
nen het verloop van het informatiseringsproces op concernniveau en op het
niveau van de dienst in de periode van de tweede helft van 1987 tot medio 1992.
In deze paragraaf bezien wij het proces in deze casus opnieuw, maar nu met de
inzichten vanuit voorafgaande analyses. Ons onderzoek richt zich nu vooral op
de rollen in en bijdragen aan dit proces van de onderscheiden actoren respectie-
velijk op de resultante van het proces, beoordee1d vanuit de positie van bedoelde
actoren.
Voor een goed begrip daarvan is het van belang enkele markante fasen en
besluiten c.q. keuzen in het proces te belichten. Uit het onderzoek blijken deze
een grote invloed te hebben gehad op het verloop van het proces en op het
uiteindelijk resultaat ervan zoals dat door actoren wordt ervaren.

5.5.1 Terugblik op de besturing aIs interactieproces
In de periode van medio '87 tot medio '88 wordt de aanzet tot een beoogd
gemeentebreed informatiseringsproces gegeven.
In die periode verschijnt eerst het rapport" Automatiseringplan Bestuursdienst"
waarin tevens lijnen en prioriteiten worden uitgezet voor een gemeentebreed
vervolg. Zo worden in de gemeentlijke startsituatie ondermeer een "onvoldoende
sameohang" en een "grote behoefte aan een beleidskader" gesignaleerd. Als con-
crete prioriteiten worden aangegeven het realiseren van een infrastructuur voor
kantoorautomatisering respectievelijk het vaststellen en invoeren van dienstover-
stijgende informatiesystemen voor personeels- en salarisadministratie, postregi-
stratie en financien.

Met in de trekkersrol de gemeentesecretaris, tevens hoofd van dienst van de
bestuursdienst, wordt in vervolg op dit rapport een gemeentebrede start voor-
bereid met de notitie 'Gemeentelijk informatiebeleid en de bestuursdienst'
(augustus 1988). Deze notitie strekt tot voorbereiding van een conferentie van
bestuur en diensthoofden over gemeentelijke informatievoorziening en gemeen-
telijk informatiebeleid. De notitie gaat in op aspecten van informatiebeleid
(architectuur, infrastructuur, organisatie e.d.), op het besturingsmodel en op
verantwoordelijkheden daarbinnen alsmede op gemeentebrede plannen en dienst-
plannen.

Ambitieuze doelen
Het draagvlak wordt in die fase gezocht op de gezamenlijke conferentie die in
september 1988 plaatsvindt. De toekomstgerichte doelen van het beoogde
informatiseringsproces worden door bestuur en diensthoofden in deze bestuurs-
conferentie vastgesteld. Zo wordt ondermeer vastgelegd dat:
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".. de behoefte van burgerij, bestuur en organisatie met betrekking tot de
gemeentelijke informatievoorziening helder worden gedefinieerd";

" .. de organisatie door middel van informatiestromen zal worden ge-
stroomlijnd met als doelen verbetering van kwaliteit en efficiency";

".. decentralisatie, zeltbeheer en contractmanagement door een adequate
informatievoorziening zullen worden ondersteund",

In deze doelstellingen klinken door de externe orientatie en de gedachte toepas-
sing van informatievoorziening in besturing. Orientaties en verwachtingen die
ons onderzoek eerder met name aantrof bij actoren van bestuurlijke/ambtelijke
top en middle-management.

Ter uitvoering worden actiepunten vastgesteld als:
".. het opstellen van kaders voor informatieuitwisseling en koppelbaarheid

van systemen en middelen";
".. het defmieren van gegevens voor relevante beleidsinformatie";
".. het opstellen per dienst van informatie- en automatiseringsplannen".

In april 1989 wordt door het college het startsein gegeven voor de uitvoering
door een 'Projectgroep Informatieplan'. De projectgroep wordt belast met het
opstellen van de eerste fase van het gemeentelijk informatieplan. De diensthoof-
den scherpen in mei 1989 de afspraken over werkwijze en de beoogde produkten
van de projectgroep nader aan.
Bij de uitvoering van het proces zijn vooral informatiecoordinatoren en automati-
seringsmedewerkers betrokken. Vanuit de Welzijnsdienst participeren de IS-
manager en een medewerker in de projectgroep.
Het proces wordt ondersteund door een extern bureau dat daartoe in deze uitvoe-
ringsfase een strakke methode van informatieplanning introduceert waarin
systematische gegevensanalyse en gebruik van analysetechnieken zoals 'C(reate)-
U(se) matrices' en 'E(ntiteit)-A(ttributen) Relaties' domineren.

De deceptie
Eind 1989 (november) rapporteert de projectgroep dat na een optimistische start
vrij snel sprake was van een deceptie bij projectgroepleden: trage voortgang,
veel discussie indien meerdere diensten zijn betrokken en de beoordeling door
het externe bureau dat het beschikbare materiaal kwalitatief onvoldoende is.
"Reeds na de eerste presentatie aan college en diensthaofden rees twijfel over de
voortgang en slaagkansen van het project", meldt het rapport.
De projectgroep neemt veel, te veel hooi op de york: "Naast de complicerende
factor", zo rapporteert de projectgroep letterlijk "dat is gestreefd naar een
gemeentebreed model. waarbinnen aile gegevensgroepen zijn opgenomen" ..
(onderstreping door onderzoekers). De projectgroep loopt vast en concludeert
met betrekking tot de doelstellingen en strategische keuzen " er niet in geslaagd
(te zijn) een brug te slaan tussen deze doelstellingen en de hieruit voortvloeiende
consequenties voor de informatievoorziening",
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Bijstellen van de doelen
Enkele maanden later (februari 1990) besluit het college, daartoe opnieuw
geadviseerd door een diensthoofdenconferentie (november 1989), de aanpak van
informatieplanning en de gemeentebrede afstemming te beperken tot een finan-
eieel systeem en een postinformatiesysteem. Gegevensafstemming wordt beperkt
tot nog nader aan te geven deelgebieden. "Op een aangepaste wijze met het
project doorgaan en de doelen terugbrengen naar een 'realistiscn ambitieni-
veau'", zo luidt bet aan het collegebesluit ten grondslag liggend advies. De
bijgestelde aanpak betekent meer aandacht voor een goede communicatie en meer
ruimte voor een geleidelijke ontwikkeling in plaats van een grootschalige aanpak.
"Buiten beschouwing is hier echter de verantwoordelijkheid voor bestuurlijke
informatievoorziening gebleven. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van het
college", meldt genoemd advies. Deze verantwoordelijkheid wordt niet nader
omschreven of toegekend aan een functie.
Met de uitvoering van deze concrete prioriteiten voor een financieel systeem en
een postinformatiesysteem, die overeenkomen met de prioriteiten uit het
"Automatiseringsplan bestuursdienst" van april 1987, worden vooral de specialis-
ten van concern en stafafdelingen van diensten gelegd. De uitvoering komt
opnieuw terug bij de 'technostructure'.

Impasse
In de daaropvolgende periode is er sprake van een impasse.
In januari 1991 maakt de Welzijnsdienst hiervan melding, zowel in de rapportage
over bet contract 1990 ("gemeentebreed informatieplan is niet tot stand geko-
men") als in het - minder formele - Jaarverslag over 1990 ("Jammer, nag geen
gemeentebreed informatieplan").

Nieuwe impulsen
Medio 1991 krijgt de gemeentelijke bezinning op informatiebeleid en automati-
sering een nieuwe impuls. Een extern bureau rapporteert in de vorm van een
memorandum over het functioneren van bet besturingsmodel en brengt in het
bijzonder aanbevelingen uit over de gemeentelijke coordinatie van I&A. Mede
naar aanleiding hiervan vindt (in juni 1991) een diensthoofdenconferentie plaats.
De conferentie delegeert beslissingen over de keuze van het ftnaneiele systeem
en van het postinformatiesysteem (ook wei het postvolgsysteem genoemd) aan de
specialisten en besluit tot bet doen uitwerken van een voorstel inzake een
gemeentelijk netwerkinfrastructuur.
Opgemerkt wordt dat de kern van de keuzeproblematiek ten aanzien van het
financiele systeem en het postvolgsysteem feitelijk in het vraagstuk van centraal
versus decentraal ligt. Een in beginsel organisatorisch vraagstuk en niet in de
eerste plaats een technisch/specialistisch vraagstuk.
Ten aanzien van bestuurIijke informatievoorziening voigt de conferentie het
memorandum en stelt daarmee opnieuw vast dat bestuurlijke informatievoor-
ziening 'elders' ter hand wordt genomen: "Het onderwerp bestuurlijke infor-
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matievoorziening vraagt nadere aandacht" stelt het memorandum, maar vervolgt
dan met: .. "De uitwerking hiervan zal ter hand worden genomen in andere
overlegvormen "

Eind 1991 (december) is bet memorandum uitgewerkt tot een conceptrapport
voor de gemeenteraad.
Kempunten zijn:

de herbevestiging van de verantwoordelijkheid van diensten voor hun
eigen I&A-beleid;
een gemeentelijke coordinatiegroep van directeuren en gemeentesecretaris
wordt verantwoordelijk voor bet gemeentelijk beleid op hoofdlijnen en
voor randvoorwaarden voor infrastructuur e.d., bierbij ondersteund door
een nieuw te vormen concernafdeling P, 0 & I;
voor basisregistraties (bevolkingsgegevens, vastgoedgegevens, gegevens
over maatschappelijke objecten e.d.) en beheerssystemen (financien, per-
soneel etc.) worden de meest gerede diensten verantwoordelijk.

In het voorjaar 1992 verscbijnt vanuit de concernstaf een viertal notities die
gericht zijn op de ontwikkeling van de informatievoorziening.
De eerste is de notitie Bestuurlijke Informatievoorziening (februari 1992) van bet
concernhoofd Financien aan wethouders. De notitie gaat in op de wenselijkheid
informatievoorziening beter te doen afstemmen op de positie en beboefte van
verscbillende actoren, waaronder het bestuur. De notitie geeft daartoe oplossings-
richtingen aan. Gepleit wordt voor bet gebruik hierbij van "een taal (gege-
vensmodel) in de gemeentelijke organisatie (conform GFO's)".

Concept en toepassingsgebied van de notitie BestuurIijke Informatievoorzie-
Ding
De informatievoorziening aan bet bestuur staat centraal in de notitie Bestuurlijke
Informatievoorziening. Ook de diensten maken deel uit van de doelgroep maar
dan vooral in aanleverende zin.
Verbeteringen worden gedacbt langs de lijnen van:

verdere ontwikkeling van het besturingsconcept;
ontwikkeling van documentaire informatievoorziening;
ontwikkeling van gestructureerde informatiesystemen.

De ambtelijke en politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke
informatievoorziening komt niet duidelijk tot uiting. Ook het vraagstuk van bet
beheer van deze informatievoorziening blijft nog onbeantwoord. De toespitsing
op aanpassingen in met name de financiele informatiecyclus doet veronderstellen
dat de verantwoordelijkheid vooral bij de afdeling financien ligt.
Desalniettemin is het de eerste notitie die specifiek de bestuurlijke informatie aan
de orde stelt en zich op het toepassingsgebied besturen ricbt, daarbij 66k -zij het
terzijde- afdelingstoepassingen noemend.
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Deze notitie wordt direct gevolgd (maart 1992) door een voorstel van een werk-
groep van administrateurs aan B&W tot aanpassing van de jaarlijkse informatie-
cyclus van begroting, jaarrekening etc. De onderliggende motivering hiervoor is
de aantekening dat het in wezen gaat om een informatiecyclus en dat het, naast
ander zaken als besturingsmodel, dus ook gaat over inrichting van de informatie-
voorziening. Het college besluit conform het voorstel.

Vrijwel tegelijkertijd (eveneens maart 1992) komt als derde vanuit het concern
een discussienotitie met voorstellen tot verbetering van besturingsinformatie en
tot verdere ontwikkeling van de informatiecyclus. Deze notitie is bedoeld als
discussienotitie ten behoeve van een geplande conferentie van college en dienst-
hoofden: "..ook te beschouwen als basisdocument voor de conferetuie van
diensthoofden en college n, wordt in de notitie toegelicht.

Korte tijd daama verschijnt als vierde de nota "Verkenning infrastructuurplan
gemeente Markpolder, een nota aan diensthoofden" (mei 1992). De nota is voor-
bereid door automatiseerders van diensten onder leiding van de dan nog bestaan-
de afdeling I&A. In voorbereiding is de vorming van de afdeling P, 0 & I. De
nota gaat vooral in op de bekabelings- en netwerkaspecten van de infrastructuur.
De verkenning vloeit voort uit de opdracht van de diensthoofdenconferentie van
juni 1991 en is eveneens bedoeld voor de in juni 1992 geplande conferentie van
college en diensthoofden.

Concept en toepassingsgebied van de nota infrastructuurplan
De verkenning gaat in op de noodzakelijke architectuur voor een gemeentebrede
communicatie. De verkenning is qua benadering sterk technisch van karakter en
vertaalt de geraamde communicatiebehoefie in met name hardware-middelen en
technische architectuur. De doelgroep is met name het diensthoofdenoverleg,
maar toegankelijkheid van de -technische- notitie voor het management lijkt niet
optimaal. Desalniettemin is ook hier sprake van een eerste integrale architectuur-
notitie waarmee getracht wordt richting te geven aan de ontwikkeling.
In mei 1992 wordt de conferentie tot nader order uitgesteld. Bij het eindstip van
de onderzoeksperiode - 1 juli 1992 - was een nieuwe datum nog niet bekend.

5.5.2 Benaderingen en rollen van actoren

Op gemeentelijk niveau
In de initiatieffase is, gemeentelijk gezien, het daadwerkelijke voortouw vooral
genomen door het algemeen ambtelijk management: gemeentesecretaris en
diensthoofden. De bestuursdienst had hier het voortouw; de gemeentesecretaris
als voorziter van de werkgroep 'automatiseringsplan bestuursdienst' en voorzitter
van het diensthoofdenoverleg, voorop.
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Initiatief bij a1gemeen management
De initiatiefnemende rol van secretaris en diensthoofden wat betreft bet plannen-
de aspect van besturing blijkt uit de nadere uitwerking door bet diensthoofden-
overleg van aanpak en werkwijze van de door bet college ingestelde project-
groep.
De orientatie op en verwacbtingen van informatie en informatievoorziening van
deze actoren krijgen bun weerslag in de doelstellingen van bet op te stellen
informatieplan in de initiatieffase. De toen gestelde doelen geven blijk van een
externe orientatie en van een beoogde bijdrage van informatie aan kwaliteits-
verbetering respectievelijk aan verbetering van bet gekozen organisatie- en
besturingsmodel. Een type doelstellingen en verwacbtingen van informatie die
aansluiten op de opvattingen die in ons onderzoek vooral ook zijn aangetroffen
bij de groep middle-management: de afdelingsboofden van 'produktgroepen'
binnen de dienst.

Uitvoering bij technostructuur
De toen geformuleerde doelen geven een visie weer op gewenste ontwikkelingen,
maar lijken in deze vorm nog niet echt ricbtinggevend voor de ontwikkeling van
een informatiebeleid. De doelstellingen zijn nog abstract en weinig concreet en
lijken daarom nog niet voldoende bandvatten te bieden om een feitelijk uitvoe-
ringsproject ter band te nemen. Met name niet als de uitvoering ter band wordt
genomen door actoren uit de facilitaire/ondersteunende groep. Binnen deze
groep, zo geeft ons onderzoek aan, divergeren de overbeersende orientaties op
en verwacbtingen van informatie en informatievoorziening ten opzicbte van die
van secretaris en diensthoofd(en) en van bet middle-management.

Passief middle-management
De bijdrage van bet middle-management, tegen de acbtergrond van de doelstel-
ling aan te merken als een voorwaarde voor succes, is in de initiatieffase
daarentegen passief. Passief in die zin dat die actoren individueel benaderd
worden door de projectgroep voor een afgebakende en geisoleerde bijdrage. In
de gekozen aanpak kan de rol van bet middle-management niet of nauwelijks
actief sturend zijn.

Wezensvreemd, extern informatieconcept
Al relatief snel hanteert de projectgroep een formele, later omschreven als "erg
detaillistische, systematische en dogmatische .. n, methode van informatieplanning.
Een informatieconcept dat ingebracht werd door een extern bureau en wezens-
vreemd, te abstract bleek voor de organisatie. Al even snel sluipt binnen de
projectgroep informatieplanning de twijfel binnen over draagvlak en levensvat-
baarbeid van bet project; twijfel die met name ontstaat, zo wordt gerapporteerd,
na een presentatie aan de diensthoofden.
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Opnieuw: uitvoering bij tecbnostructuur
Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd van een actief Qlisturende (het
beheersende aspect van besturing) rol van de initiatiefnemende actoren gedurende
deze eerste fase van de projectgroep. De interventie van diensthoofden vindt
plaats na ca. 6 maanden. De bijsturing omvat inhoudelijk in wezen de beeindi-
ging van het lopende project: de vaststelling van oieuwe doelen en van een
oieuwe aanpak maar nu toegespitst op nader aangegeven systeemkeuzen.
Een oieuw project dus, en de uitvoering ervan wordt opoieuw opgedragen aan de
IS-actoren.

Uit oogpunt van informatievoorziening ligt in de daaropvolgende fase het accent
op de 'systeemstrijd' die uitgevochten wordt op vooral het IS-oiveau van zowel
het concern als van de dienst. "Je krijgt dus een een soon gevecht van: welk
systeem is nu superieur?", aldus een betrokkene. En tegen de achtergrond van
een vergelijkbare strijd om het behoud van de autonomie uitgevoerd door de
diensthoofden, leidt deze systeemstrijd ertoe dat: "bijna iedere dienst verschil-
lende systemen heeft .. (en).. het heel moeilijk blijkt om dwars door die diensten
een gezamenlijkheid te creeren".
'Het gevecht' gaat oiet alleen over de vraag welk systeem nu superieur is maar
ook over de vraag 'waar moeten we het laten draaien?'. Dat laatste betreft vooral
de discussie centraal versus decentraal. Een discussie die uiteindelijk voor een
van de systemen opgelost wordt door de feitelijke beschikbaarheid op de markt
en oiet door een afgeprocedeerde beleidskeuze. Een verantwoordelijke actor:
"Uiteindelijk is nu gekozen het systeem centraal te installeren, dus de computer
bij de bestuursdienst en de lijntjes naar de diensten. Maar het centrale systeem is
er gekomen omdat er geen decentraal systeem bestaat .. ".
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Welzijnsdienst
In grote lijnen loopt het proces binnen de dienst parallel aan het gemeentelijk
proces. De directeur en de IS-manager van de dienst vervullen in de processen
een als hierboven beschreven rol. Beiden zijn ook een exponent van de verschil-
len in orientaties en verwacbtingen.

Verantwoordelijkheid bij IS-manager
Ook intern binnen de dienst wordt het initiatief gelegd bij de IS-manager en is er
relatief weinig actieve sturing vanuit het management op dit gebied. De bijdrage
van bet middle-management is passief. Een typering daarvan door een afdeliogs-
hoofd naar aanleiding van een vraag of het thema informatiebeleid aandacht
kreeg van het managementteam:

Antwoord:
Vraag:
A

Ja, in zekere zin.
In welke zin?
Eigenlijk omdat de stafafdelingen bij de MT-vergaderingen aanwezig zijn. Ik
krijg de indruk dat het daar meer speelt dan bij ons, de inhoudelijke afdelingen.
En zo worden we er regelmatig mee geconfronteerd. Of er op gewezen dat we



V
A
V
A

iets moeten doen omdat er iets verandert of omdat er nieuwe ontwikkelingen
zijn. Maar het accent Iigt dan op die stafafdelingen.
Daar komt de impuls vandaan?
Ja.
Ligt daar dan de verantwoordelijkheid?
Ja. Ik denk dat formeel ieder gelijke verantwoordelijkheid zaI hebben. Maar
daar komt in ieder geval de actie vandaan.

En later in het gesprek over verantwoordelijkheid voor informatiebeleid en informatieplanning:
A Dat zal wei (noemt naam van de stafafdeling) zijn. Die is er verantwoordelijk

voor.

Impasse
Ook binnen de dienst ontstaat een impasse, die zich uit in regelmatig terug-
kerende aankondigingen van plannen en het Diet realiseren van die plannen.
Een aanzet tot vorming van een informatieplan ("try-outs in het vormen van de
ontwikkeling van een informatieplan") wordt aangekondigd in het contract voor
1989 (december 1988, biz 17). In het contract voor 1990 wordt aangekondigd:
"Na totstandkoming van het gemeentebreed injormatieplan zal de Welzijnsdienst
direct aansluitend doorgaan met het uitwerken van een injormatieplan voor de
dienst" (september 1989, biz. 8). In hetjaarverslag over 1989 (januari 1990, biz.
27) wordt er al melding van gemaakt dat het gemeentebreed informatieplan Diet
van de grond kwam (.. "!edereen wilde wat anders .. "). Maar "in ieder geval
staat voor de WeIzijnsdienst alles voor de komende jaren wel op een rijtje. Het
Welzijnsdienstinjoplan zal eruit voortvloeien".
In het contract voor 1991 (november 1990) ontbreken beleidsuitspraken over het
informatieplan. Maar enkele maanden later (januari 1991) wordt in de rapportage
over 1990 geconstateerd op een Diet genummerde pagina: "gemeentebreed
informatieplan is niet tot stand gekomen. Informatieplan voor de dienst is in
impasse".

06k in het dienstcontract voor 1992 worden geen expliciete uitspraken aangetrof-
fen onder de naam informatiebeleid en/of informatievoorziening. WeI wordt in
de inleiding (biz. 1) melding gemaakt van de noodzaak dat de dienst zal moeten
kunnen beschikken over sturingsinstrumenten, en (biz. 3) dat de externe com-
municatie kan worden verbeterd. Voor 1992 wordt een communicatieplan
aangekondigd. Maar hiervan wordt begin 1992 (februari) in het onderzoek
opgemerkt: "Er is nu geen communicatieplan in wording ..Nee, we hebben die
plannen inderdaad gehad, maar .. n

Een hernieuwde aanzet
Op het eind van de onderzoeksperiode komt de ontwikkeling van het informatie-
beleid in een nieuwe fase, met nieuwe impulsen op het gebied van bestuurlijke
informatievoorziening en op het gebied van infrastructureel beleid. Sommige
actoren merken daarbij op dat Diet zozeer sprake is van een bewuste sameohang
van ontwikkelingen of van een strategie van het concern, maar, zoals een daarbij
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Het oordeel van actoren over bet proces
In deze procesgang neemt de periode van begin 1989, na de conferentie van
september 1988 en de daaropvolgende besluiten, tot eind 1991/begin 1992,
wanneer sprake is van een hernieuwde bezinning op informatievoorziening en
informatiebeleid, een bijzondere plaats in. Deze periode kan gekenschetst worden
met de trefwoorden: ambitieuze start, snel daaropvolgende deceptie, langdurige
impasse en een hernieuwde aanzet. Woorden die door nagenoeg alle actoren,
voorzover betrokken bij of bekend met het proces, veelal letterlijk of in synonie-
men, gebezigd werden. Niet door allen; twee actoren, de gemeentesecretaris en
de IS-manager van de dienst, zijn daarin genuanceerder. Drie van de zestien
actoren zijn niet betrokken geweest bij het proces in die periode.

betrokken concernhoofd opmerkt, ".. veeleer een nieuwe impuls als gevolg van
nieuwe mensen op deze posities ",
Dit lijkt een eerder geciteerde conclusie van een ander nauw betrokken hoofd te
bevestigen: "We drijven nu wonderlijk genoeg plotseling naar het koppelen van
netwerken en het maken van een gemeentelijk netwerk. Het is niet zozeer vanuit
de filosofie, het is zo ondanks onszelf".

5.5.3 Resultante van bet proces

Het oordeel is algemeen negatief te noemen. "Dat traject is dus in zijn totaliteit
mislukt .. ", oordeelt de nauw erbij betrokken directeur. "Dat was desastreus voor
ons en heeft veel geld gekost en er is niets uitgekomen", En ook vanuit het
concern oordeelt een afdelingshoofd: "Het proces is faliekant mislukt en dat heejt
weer een enonne kater opgewekt".

Het negatieve oordeel betreft:
1. De 'techniscbe' aanpak en dan vooral de in de beginfase extern geintro-

duceerde, gegevensgerichte aanpak. "Een poging om een grootschalig
informatieplan op te zetten voor de hele gemeente ..met planningsmethoden
die erg detaillistisch en systematisch zijn. En erg dogmatisch ook. Een
aanpak die voor de gemeente Markpolder met zijn cultuur en karakter en
organisatievorm bijna onmogelijk tot gewenste resultaten kan leiden", is
de kritiek van het voor I&A verantwoordelijke hoofd. En een lijnmanager
van de dienst over de gevraagde bijdrage aan het proces: ".. waar je
helemaal gek van werd. Onpraktisch, niet helder .. er kwam steeds meer
weerstand" .

2. De procesmatige aanpak. Met name het onvoldoende erbij betrekken van
het middle-management wordt betreurd. Oat was ".. minimaal. En dar
motiveert oak niet moet ik bekennen", aldus een afdelingshoofd.

3. De gevolgen van het falen van het project. Een afdelingshoofd signaleert:
"doordat het (bedoeld wordt het proces) geen succes is geworden, heeft
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iedereen die bananenschil snel weer neergelegd" en het eerder geciteerde
concernhoofd concludeert dat het proces "ook tot een grote terugslag heeft
geleid".

Tegen de achtergrond van een zo breed levend negatief oordeel vallen de
nuances van de gemeentesecretaris respectievelijk van de IS-manager van de
dienst op. Beide actoren kennen aan het proces 66k positieve ervaringen toe.
Beiden echter vanuit heel verschillende invalshoeken, die de positie van beide
actoren in het proces van 'trekker van het project' respectievelijk van 'inhoude-
lijk uitvoerder' weerspiegelen. De gemeentesecretaris belicht het proces als
leerproces van de organisatie: "Er zijn natuurlijk in dat proces allerlei fuses
geweest waarin spanningen zijn opgetreden tussen diensten, tussen mensen, noem
maar op. Maar iedereen die uiteindelijk terugkijkt, zal zeggen: eigenlijk gewoon
hartstikke goed", De IS-manager van de dienst, een van de uitvoerders van het
proces, benadrukt de functie van het proces als een persoonlijk leerproces en
oordeelt dat het informatie-technische aspect van het proces toch succesvol was
en dat het proces ".. eerder in de concreetheid ten onder is gegaan dan in het
abstracte deel, want dat is er nog aardig uitgekomen".

Verschillende percepties dus waarin de 'twee verschillende werelden' vanwaaruit
actoren participeren in en bijdragen leveren aan het proces worden weerspiegeld.
Verschillen in percepties die een betrokken bestuurlijke actor als volgt weergeeft:
"Er zijn, zeg maar, vrij specialistische, technische circuits. En die zijn onvol-
doende in staat om een link te leggen met het andere circuit. Die twee circuits
hebben geen contact met elkaar. lk bedoel: die stekkertjes kloppen niet .. ".

Momentopname van het ontwikkelingsproces
Op het eind van de onderzoeksperiode blijkt dat informatievoorziening voorals-
nog niet echt 'eigendom' is geworden van een der actorgroepen. Binnen alle
actorgroepen overheersen kritische bemerkingen ten aanzien van de informatie-
voorziening in gemeente of dienst. Een samenvattende momentopname per
actorgroep:

Politiek bestuur
de leden van de raad krijgen niet de informatie die ze willen (.. "halen
echte injormatie uit de krant of krijgen die van elders");
kritiek op te technische inbreng van ambtelijke zijde ("maar hoe kan je
nou de zaak wat beter organiseren? Daar hebben die, zeg maar, tech-
nische mensen niet aan deel genomen") en op onvoldoende bestuurlijke
sturing ("het ontbreekt op bestuurlijk niveau aan de noodzakelijke offiniteit
om te kunnen sturen, laat staan om te stimuleren ");
bestuurlijk verantwoordelijke kwalificeert informatievoorziening als
politiek oninteressant: "want informatiebeleid is toch volstrekt intern
geridu", En 'bestuurlijke informatie' overstijgt niet het karakter van
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financiele verantwoording ("en het lastige is dol uiteindelijk de discussie
altijd terugkomt op de vraag: hoe moeten we nou de begrotingsboeken
inrichten? Dar vind ik persoonlijk een niet zo interessante discussie").

Top-management
Concernmedewerkers zelf achten de formele informatiebeleidscyclus ook
nog onvoidoende (.. "te veel ten behoeve van verantwoording achieraf, te
weinig t.b. v. besturen vooraj");
ze hebben onvrede met wat gesignaleerd wordt als onvoidoende bestuur-
lijke sturing (over sturing door de portefeuillehouder: .. "nee, .. en ik denk
dat X dol ook niet kan. Omdat het onderwerp hem gewoon vreemd is");
de algemene Ieiding ontbeert besturingsinformatie, juist die informatie
waar deze positie naar zoekt (" .. daar krijgen wij niet goed greep op, op
dol type informatie ");
onvrede over bijdrage vanuit IS-niveau (.. "heel snel in het abstracte en
dan haakt de rest af").

Middle-management
het ontbreekt op afdelingsniveau aan relevante beleidsinformatie (.. "ge-
selecteerde informatie om daar het beLeid op te kunnen maken komt
moeilijk tot ons ");
informatie is te veel uitsluitend begrotingsinformatie ("het enige war ik
eigenlijk zie: voor die begrotingspost wordt er dol uitgegeven en gedeeLd
door het aantal inwoners komt er een kengetaL. Dat zegt mij onvoLdoende,
ik kan er niet zoveel mee");
gevoel van te weinig invloed op afdelingsniveau ("minimaal en dol
motiveert niet, moet ik bekennen ");
en ook hier onvrede over bijdrage vanuit IS-oiveau (.. "geen gekwalificeer-
de dienstverlening").

IS-management
er is een veelheid en grote diversiteit aan hardware, software, systeem-
concepten en netwerkconcepten gegroeid door onvoldoende sturing.
Communicatie loopt dan ook gebrekkig en pas laat in het proces komt
aandacht voor netwerken en exteme communicatie (.. "je kunt niet spreken
van standaards die zijn ontwikkeld om daarmee te sturen ");
onvrede over gebrek aan besturing, vooral betreffende het beheersende
aspect ervan vanuit bestuur en management ("het wordt niet goed opge-
pakt, het krijgt te weinig aandacht ... men roept dol men aan planning
doet, maar dol is niet meer dan dingen op papier zetten zonder daar
consequenties uit te trekken ").
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5.5.4 Reflectie
Besturing van de ontwikkeling van informatiebeleid blijkt ook in deze casus een
zaak van verschillende benaderingen, verwachtingen en waarderingen.
Er is geen duidelijke overall dominante benadering waarmee de besturing van het
proces is te karakteriseren. Referentiele en situationele benaderingen spelen bij
verschillende actorgroepen een rol. WeI is op te merken dat de infrastructurele
benadering aIleen bij de IS-actoren is te herkennen maar dan weI met een
beperkte invulling van het begrip infrastructuur.
Wat betreft verwachting en waardering vaIt ten aanzien van het politiek bestuur
de spanning op tussen het besturingsconcept (sturen op abstracte hoofdlijnen, niet
op details) en de in wezen kleinschaIig gerichte rol van een raadslid met de
daarbij behorende concrete informatiebehoefte. Zingeving en verwachtingen
lopen uiteen tussen behoefte vanuit de raad enerzijds en het gepresenteerde
richting raad anderzijds. Gehanteerde begrippen zijn z6 verschillend en worden
door raadsleden aIs technisch en ontoegankelijk worden ervaren. In dat licht is
sprake van een onmogelijke communicatie. Dan blijven - ook in deze casus _
raadsleden zich buitenstaanders in het proces voelen. Tegelijkertijd blijkt in dit
onderzoek vanuit de raad ook een opvallend beperkte belangstelling voor
informatiebeleid. Die belangstelling is bovendien nog sterk individugebonden.

Besturing van de ontwikkeling van informatiebeleid door het top-management is
slechts beperkt waargenomen. Oat geldt met name het beheersende aspect van
besturing. De beoogde samenhang tussen informatievoorziening en het aIgemeen
strategisch beleid van de gemeente, de oorspronkelijke inzet van het informatise-
ringsproces, verdwijnt uit beeld.
Ten aanzien van het middle-management kan worden geconcludeerd dat de
verantwoordelijkheid voor het (eigen) informatiebeleid niet duidelijk is doorgede-
centraIiseerd naar de afdelingen (produktgroepen). Althans minder dan op grond
van het aIgemene besturingsconcept in de gemeente Markpolder en de geprak-
tizeerde werkwijze van rechtstreeks sturen op afdelingsniveau zou mogen worden
verwacht. In de praktijk blijkt het middle-management in het aIgemeen dan ook
maar zijdelings betrokken te zijn bij de ontwikkeling van informatievoorziening;
de betrokkenheid is daarbij sterk persoonsgebonden.

Het IS-management heeft hierin een eigen, sterk operationeelgerichte invulling
aan het informatiebeleid kunnen geven. Waarbij in vergelijking met de eerste
casus aIs resultante zeker in de gemeente Markpolder nog geen sprake is van een
opvaIlend hoge graad van automatisering. Aantal en soort operationele systemen
wijken niet af van het gemiddelde beeld van een Nederlandse gemeente. En wat
betreft de waardering van de operationele systemen is sprake van een in het
aIgemeen lage waardering. Ook in dit opzicht een ander beeld dan in de eerste
casus.
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5.6 Samenvattende beviodingen

Medio 1986 is de Welzijnsdienst de laatste dienst die gevormd wordt als resul-
tante van een reorganisatie die tot doel had de organisatievorm aan te passen aan
een nieuw gekozen besturingsconcept. Een concept dat uitgaat van verscbuiven
van aandacbt en energie van interne process en naar externe resultaten, van meer
verantwoordelijkheden naar de "eerste lijn" (afdelingen) en waarbij bet politiek
bestuur en bet concern sturen op boofdlijnen. In dit besturingsconcept staat
centraal een grote mate van delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den.
In diezelfde periode worden aanzetten gedaan om op dienstniveau waaronder de
Welzijnsdienst en Bestuursdienst, informatieplannen op te zetten. Het besturings-
concept brengt met zicb mee dat informatievoorziening afgeleid moet zijn van de
produktgericbtheid. Informatie over produkten, diensten en prestaties is wezen-
lijk in dit concept. Bestuurlijke informatie komt in bet teken te staan van verant-
woordingsinformatie. Normen en/of kengetallen worden dan toenemend belang-
rijk maar blijken nog slecbts beperkt bescbikbaar.

Organisatieconcept
De gemeentelijk organisatie, zeker de Welzijnsdienst, manifesteert zicb duidelijk
als een professionele bureaucratie zoals omschreven door Mintzberg. Gebaseerd
op een clustering van taken op een zodanige wijze dat binnen die clusters
(afdelingen) sprake is van een clustering van een bepaald type professionele
vaardigbeden/specialismen en van convergerende doelen. Een organisatie van een
overzichtelijke omvang en schaal, waarin duidelijk de visie van de gemeentese-
cretaris doorklinkt: .. "een organisatie met behapbare eenheden, een organisatie
op menselijke maat".
De clustering is zodanig doorgezet naar het bestuurlijk niveau (wethouders en
commissies) dat sprake is van 'bestuurszuilen' of, in woorden van veel respon-
denten, vergaande verkokering.

Het aansturen van de organisatie vindt formeel plaats op basis van contracten
tussen bestuur en diensthoofd waarin de afspraken worden vastgelegd over
produkten en diensten en over bescbikbare middelen. De verdergaande decentra-
lisatie van taken en verantwoordelijkheden naar de afdelingen leidt er toe dat de
dagelijkse, feitelijke aansturing veeleer plaatsvindt op basis van die afdelingen en
op inzet van kennis en vaardigbeden (Mintzberg: skills).
Mede een gevolg biervan is dat de formele invloed van - in Mintzberg's termen -
de technostructure, zowel op dienstniveau als op concemniveau, beperkt blijft. In
ieder geval betreft dat, blijkens bet onderzoek, de informatievoorziening. De
organisatie van de informatievoorziening mist een directe representant op bet
strategiscbe, beleidsbepalende niveau en beeft een relatief zwakke aansluiting op
bet produktgroepniveau, de afdelingen, en in het bijzonder op bet afdelingsmana-
gement.
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Besturingsconcept
Planning en control op elk niveau was en is een van de hoekstenen van het
besturingsconcept. Vanaf de aanvang stond voor ogen een klantgerichte en
bedrijfsmatig opererende organisatie. Intern efficient met een adequate middelen-
beheersing en extern effectief met een maatschappelijk draagvlak voor de
produkten en diensten. Twee verschillende doelen.

In een professionele bureaucratie waarin de produktgroepen de spil vormen van
de organisatie is een sterker accent te verwachten op de externe orientatie. De
bevindingen in de de gemeente Markpolder sporen met deze verwachting. De
plannings- en controlmechanismen die nodig zijn voor de interne efficiency zijn
nog in ontwikkeling en hebben - in vergelijking met gemeente Noordvliet - zeker
nog niet die formele status en inbedding in de organisatie als in het in Noordvliet
uitgewerkte model. In lijn hiermee is de bestuurlijke informatievoorziening nog
weinig ingericht op het aanleveren van informatie voor deze interne beheersdoel-
stelling. Buiten het financiele systeem en het nog te implementeren postvolgsys-
teem, zijn er geen geautomatiseerde bestuursinformatiesystemen. Systemen zijn
daar althans nauwelijks op ingericht en zijn zeker niet toegankelijk voor het
middle-management. Op dat managementniveau en ook bij dominante actoren als
directeur en gemeentesecretaris, bestaat een veel grotere waardering voor het
extern georienteerde panelonderzoek, Deze informatie sluit ook veel directer aan
bij de eigen externe orientatie en het streven naar het bereiken van de
maatschappelijke doelen. De gemeente Markpolder lijkt dan ook meer te 'scoren'
op externe effectiviteit dan op interne efficiency.

Haaks op de ontwikkeling naar grotere zelfstandigheid die het organisatieconcept
en de professionalisering met zich meebrengt is de toenemende interdependentie
tussen taken die door verschillende diensten worden uitgevoerd.
Informatievoorziening zal daarop moeten inspelen door (data-)communicatie
tussen systemen en organisaties mogelijk te maken. De relatief zwakke positie in
termen van invloed van het IS-management op gemeentebrede sturing van de
informatievoorziening wreekt zich in die zin dat een noodzakelijke basisinfra-
structuur ten tijde van het afronden van het onderzoek (medio 1992) nog in een
beginstadium van ontwikkeling verkeerde. De aanzet die in die periode wordt
gegeven vanuit het IS-management is een nog sterk technologisch ingevuld plan
dat op dat moment nog niet geadopteerd lijkt door het algemeen en middle-
management.

Cultuur
Het onderzoek Iaat een duidelijke informele cultuur zien in de verhoudingen
binnen de Welzijnsdienst en tussen de Welzijnsdienst en de bestuursdienst. Dat
laatste zeker op niveau van directie en afdelingsmanagement. Respondenten van
de Welzijnsdienst en bestuursdienst spreken ondanks veel kritiek op verkokering
in het algemeen, positief over elkaar.
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De besturingsprocessen, bet werd in de analyse een en andermaal gesignaleerd,
scbragen wellicbt nog sterker op deze informele communicatie dan op geformali-
seerde procedures. Dit kan verklaren dat de geautomatiseerde bestuursinformatie
relatief gezien nog nauwelijks van de grond is gekomen. Hiervoor zijn immers
sterker gestandaardiseerde en geformaliseerde sturingsprocessen nodig en die zijn
- opnieuw in vergelijking met bet in de gemeente Noordvliet uitgewerkte model -
niet in die mate aangetroffen.

De invloed van bet persoonlijk functioneren van actoren is onmiskenbaar. Met
name de invloed van de visie van de gemeentesecretaris op de organisatie en
baar functioneren blijkt groot gezien bet aantaI respondenten dat daarop ingaat.
De informele lijnen op bet niveau van de directeuren is een andere invloedslijn.
Op dat actorniveau is de ambtelijke organisatie voor de bestuurlijke informatie-
voorziening niet vertegenwoordigd. Voeg daarbij de kritiscb/afwacbtende
bouding van de gemeentesecretaris ten opzicbte van bestuurlijke informatievoor-
ziening als aandacbtsveld op zichzelf, alsmede de geringe betrokkenheid van bet
middle-management bij vraagstukken van informatievoorziening en allengs wordt
duidelijker dat de informatievoorziening nog ontwikkeld wordt als een geisoleerd
automatiseringsvraagstuk.

Informatieconcepten
Het onderzoek in deze casus beeft de wezenlijke rol laten zien die een bepaald
informatieconcept kan spelen. In deze gemeente is bet proces van ontwikkeling
van informatiebeleid gestart met bet stellen van doelen die samenhingen met de
bestuurlijke doeleinden en pasten in de (re)organisatieftlosofie. AI relatief vroeg
in bet proces van informatisering is door een exteme partij een sterk gegevens-
techniscb gericbt informatieconcept ingebracbt dat niet aansloot op de orientatie
en cultuur van lijnmanagement en operating core. Het ontbreken van die aanslui-
ting tussen lijnmanagement en operating core en invulling door de IS-actoren
vergrootte bet gevaar van een detaillistiscbe en te gegevensgericbte aanpak van
de informatievoorziening door de 'technostructure'. Er ontstaat een nog verdere
kloof ten opzicbte van bet lijnmanagement/operating core die (nog meer)
aandacbt verliezen voor de ontwikkeling van de informatievoorziening, met bet
gevaar van een neerwaartse spiraal.
Het door de exteme partij ingebracbte concept met bet daarmee samenhangende
proces heeft per saldo contraproductief gewerkt.

Besturing van de ontwikkeling van informatievoorziening
In het begin van de in bet onderzoek in beschouwing genomen periode zijn
inhoudelijk ambitieuze doelen gesteld. Anders dan in de eerste casus is evenwel
minder accent gelegd op de infrastructurele voorzieningen als basis voor com-
municatie.
Op dit aspect is vervolgens ook minder 'bestuurd', wat zeker beeft bijgedragen
aan de buidige diversiteit aan systemen en dienstgebonden standaards. De infor-
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matievoorziening en automatisering binnen diensten is gestuurd door het IS-
management waarbij directie en middle-management een geringere rol hebben
gespeeld dan op grond van besturingsconcept zou mogen worden verwacht. De
besturing heeft vooral plaatsgevonden door binnen diensten technologische
hulpmiddelen ter beschikking te stellen als antwoord op vragen daartoe. Veelal
evenwel zonder planmatige aanpak op afdelingsniveau en zonder afweging tussen
toepassingswensen en infrastructurele gevolgen. Een heel beperkte invulling van
een situationele benadering.

Nu blijkt de ontstane versnippering in informatietechnologische voorzieningen
een extra op te lossen probleem te zijn om een adequaat antwoord te hebben op
de toenemende interdependentie. Temeer omdat de interdependentie Diet beperkt
blijft tot gemeentelijke diensten maar ook organisaties buiten de gemeente kan
betreffen waarmee informatie-intensieve relaties bestaan. Deze toenemende
externe integratie-eisen van informatievoorziening zal de wenselijkheid bevesti-
gen van een sterke, op aIle aspecten coherente gemeentelijke infrastructuur.
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk reflecteren we op de onderzoeksvragen en op theoretische concepten.
Vervolgens doen wij aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Het onderzoek is gestart met als doel meer inzicht te krijgen in de feitelijke besturing
van de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen complexe organisaties als
gemeenten. We hebben daarbij kwalitatief onderzoek gekozen als onderzoeksmethode.

Bij de beschrijving van de methode van onderzoek hebben wij gewezen op de cyclus
van reflectie - > waarneming - > analyse - > reflectie. De waarneming en analyse
hebben vanuit een van tevoren ontwikkeld theoretisch kader plaatsgevonden. In dit
hoofdstuk komen de bevindingen uit de twee cases samen en volgt een integrale reflectie
op de nieuw verworven inzichten. Wester noemt deze fase de integratiefase.
Hiermee sluit voor wat betreft dit onderzoek de cyclus en kan door eventueel
vervolgonderzoek een nieuwe cyclus ontstaan. Over dit vervolgonderzoek zullen wij
aan het eind van dit hoofdstuk (par. 6.3) enkele aanbevelingen doen.

Dit hoofdstuk is als voIgt opgebouwd:
1. Onderzoeksvragen: Iangs de in hoofdstuk 1 gestelde onderzoeksvragen worden

vanuit de cases conclusies getrokken (par. 6.1);
2. Reflectie: met de nieuw verworven inzichten worden bestaande theoretische

inzichten beoordeeld. De intentie van onze studie is niet het aanbieden van
nieuwe concepten, maar het op deze wijze verfijnen en verdiepen van bestaande
concepten (par. 6.2);

3. Inzichten in verdere ontwikkelingen en suggesties voor vervolgonderzoek (par.
6.3).

6.1 Onderzoeksvragen

De centrale vraag in deze studie is hoe de ontwikkeling van de informatievoorziening
bestuurd wordt binnen een gemeentelijke organisatie. Daartoe introduceren wij in
hoofdstuk 1 een raamwerk van actoren en toepassingsgebieden. In hoofdstuk 3 is
daar een derde dimensie aan toegevoegd, namelijk de besturingsbenaderingen.
Met betrekking tot de onderzoeksvragen in het onderzoek komen wij tot de volgende
conclusies.

1. Begrip infonnatievoorziening en toepassingsgebieden

Bij actoren bestaan verschillende opvattingen over de verwachtingen met betrekJdng
tot informatievoorzlening, In beide onderzochte gemeenten richt de ontwikkeling van
de informatievoorziening zich nagenoeg uitsluitend op het toepassingsgebied van de
bedrijfsprocessen en in mindere mate op de besturingsprocessen.
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In beide cases wordt gesignaleerd dat politieklbestuurlijke actoren en top-managers
de planmatige ontwikkeling van de informatievoorziening gelijk stel1en met de zorg
voor stuurinformatie. Bij deze actoren zijn inspanningen op het gebied van informatie-
voorziening vooral afhankelijk van de afweging of deze inspanningen zullen leiden
tot betere informatie voor besturing van de organisatie.
Bij het IS-management staat de ondersteuning van interne bedrijfsprocessen meer
centraal. De aandacht voor technisch-infrastructurele voorzieningen en technische
koppeling tussen geautomatiseerde systemen op concemniveau en systemen bij diensten
is hier groter dan bij de andere actoren. Deze aandacht is toegespitst op gegevens-uitwis-
seling.
Het middle-management bekommert zich in feite in de eerste plaats om het realiseren
van een zo goed mogelijke informatievoorziening binnen het taakveld waarvoor het
verantwoordelijk is. Het denken over informatievoorziening is sterk intern gericht
en bovendien ook nog eens gericht op het verkrijgen van voldoende geautomatiseerde
hulpmiddelen zoals personal-computers en software. Informatie-uitwisseling met andere
gemeentelijke diensten wordt door het middle-management als problematisch ervaren,
maar de verantwoordelijkheid daarvoor wordt gelegd bij het concern. Van een eigen
verantwoordelijkheid is men zich niet erg bewust.

De opvattingen over en verwachtingen van de betekenis van informatievoorziening
blijken tussen actorgroepen zo uiteenlopend dat communicatie hieroverproblematisch
is. De resultaten van het onderzoek in zowel Noordvliet als Markpolder tonen aan
dat hierdoor een ernstige kloof is ontstaan tussen top- en lijnmanagement enerzijds
en IS-management anderzijds.
In de sfeer van de dienstverlening zijn geen belangrijke ontwikkelingen waar te nemen.
Voor wat betreft de besturingsprocessen is de gemeente Noordvliet wel bezig met
de ontwikkeling van een zogenaamd bestuursinformatiesysteem dat met name de
informatievoorziening ten behoeve van de raadsleden zal moeten gaan verbeteren.
Het onderzoek leverde echter te weinig informatie op om verder op het belang van
deze ontwikkeling in te gaan.

2. De roUenlbijdragen van betrokken management

In beide cases zijn gemeentebestuur en het middle-management nauwelijks betrokken
bij de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Betrokkenheid
is vaak gebaseerd op persoonlijke motieven.

In Noordvliet is feitelijk nauwelijks sprake van vooraf door het bestuur en top-manage-
ment vastgesteldedoelen enlof beleidsuitgangspunten.Het GemeentelijkAutomatiserings-
plan is voor een belangrijk deel bottom-up tot stand gekomen door bepaalde
ontwikkelingen bij diensten als gemeentelijke beleidsuitgangspunten te bestempelen.
Het IS-management speelt hierin de belangrijkste rol. Vanuit het gemeentebestuur
is alleen de wethouder voor informatievoorziening sterk bij dit proces betrokken;
de rol van raadsleden en overige collegeleden is beperkt. Hierdoor had deze bestuurlijke
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actor een grote mate van vrijheid om een persoonIijke visie op de ontwikkeling van
de informatievoorziening door te drukken.

Binnen het top-management is er sprake van een scherp onderscheid tussen de directeur
van een dienst en zijn adjunct. De directeuren willen niet of nauwelijks bij het proces
betrokken worden en leggen de verantwoordelijkheid bij de adjunct-directeur/controller.
De directeur houdt zich vooral bezig met het strategisch (extern) beleid van de dienst
terwijl zijn adjunct vooral belast is met tactische en operationele zaken. Hiermee wordt
het strategisch belang van de ontwikkeling van de informatievoorziening nergens
voldoende onderkend.
In de casus Markpolder heeft de besturende top in het begin van het proces van de
ontwikkelingvan de informatievoorzieningwei gezamenlijkrichtinggevende streefdoelen
gesteld, maar zijn vervolgens tijdens het onderzoek nauwelijks conditionerende en
sturende bijdragen aangetroffen in de cruciale fase na de start.

Na de startfase zijn het vooral IS-managers die het proces richting geven. En ook
hier is niet (mee)gestuurd door het middle-management. In de realisatiefase ontbreekt
systematische terugkoppeling naar bestuur en top-management. Beheersing van het
proces neemt af en een vacuum ontstaat in de besturing van de ontwikkeling van
informatievoorziening (zie ook onder -3).
De bijdragen van actoren aan deze besturing zijn niet alleen afhankelijk van de formele
positie en verantwoordelijkheid maar ook van de visie op en verwachtingen ten aanzien
van de ontwikkeling van de informatievoorziening (zie onder -1). Wat betreft de rollen:
de inde besturingscyclus aangegeven formele rollen van het stellen van doelen, scheppen
van condities, uitvoeren van beleid en het rapporteren daarover zijn in de praktijk
van de cases maar zeer beperkt herkenbaar.

3. Proces zelf: top-down of bottom-up

Zowel in top-down processen als bottom-up processen is een belangrijke rol weggelegd
voor het middle-management. Dit vergt een actieve medewerking van deze actoren.
Wordt daar met aan voldaan, dan neemt de kans toe dat er een vacuum in de besturing
van de ontwikkeling van de irformatievoorziening ontstaat.

Beide cases laten twee verschillende richtingen van ontwikkelingen zien in samenhang
met gesignaleerde verschillen in organisatieconcept en besturingsconcept.
In Noordvliet wordt sterk accent gelegd op beheersing. De controlfunctie neemt een
belangrijke plaats in. Met het uniform instellen van deze functie binnen de diensten
werd aan een belangrijke organisatorische voorwaarde voldaan om een vergaande
standaardisatie op output te realiseren. Hierdoor is een gestandaardiseerd planning-
en controlsysteem ontstaan. Rond de controlfunctie is een invloedrijke technostructuur
ontstaan waarvan het IS-management onderdeel uitmaakt. De IS-functie binnen de
concernstaf heeft te maken met een sterk IS-management binnen de diensten.
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In Noordvliet heeft het proces echter slechts de schijn van een top-down aansturing.
Het Gemeentelijk Automatiseringsplan (GAP) bevat tal van beleidsuitgangspunten
die niet zijn geformuleerd op concernniveau maar het resultaat zijn van ontwikkelingen
binnen de diensten en op zeker moment tot gemeentelijk beleid zijn verheven. Voor
wat betreft de belangrijkste technische beleidsuitgangspunten is er duidelijk sprake
van een bottom-up proces. Twee andere lijnen waarlangs de beleidsuitgangspunten
in het GAP zijn ontstaan, zijn op de eerste plaats de persoonlijke interventie van de
wethouder voor informatievoorziening en het samenwerkingsverband met een extern
automatiseringsbedrijfwaardoor bijvoorbeeldhet leveranciersconceptvoor de vastgoedin-
formatievoorziening tot beleidsuitgangspunt is verheven.

Markpolder, met relatief kleinere eenheden/diensten en met een minder formeel uit-
gewerkt besturingsconcept, geeft ruimte voor verschillende ontwikkelingen binnen
de organisatie.
Zoals onder -2 reeds werd gesteld, hebben in Markpolder gemeentebestuur en ambtelijke
topweliswaar top-down richtinggevende doelen gesteld, maar ontbrak het aan wezenlijke
besturing op condities en uitvoering. De uitwerking werd aan de diensten overgelaten
en dan nog voornamelijk aan het IS-management en niet het middle-management.
Het proces werkte vervolgens nauwelijks bottom-up.

Het middle-management vervult een centrale rol tussen de doelen en de uitvoering.
Dit geldt zowel voor een organisatie met kenmerken van machine-bureaucratie als
in een professionele bureaucratie. Zeker in een professionele bureaucratie is de afstand
tussen vaststelling van doelen en de uitvoering ervan gering. Dit vergt derhalve een
nauwe betrokkenheid van het middle-management bij de ontwikkeling van de
informatievoorziening, wil dit proces aansluiten op de doelen en de uitvoering binnen
de taakvelden waarvoor het middle-management verantwoordelijk is. Ontbreekt die
betrokkenheid, dan neemt de kans toe op het ontstaan van een vacuum. Een vacuum
dat inMarkpolder werd ingevuld door IS-actoren en dat, zoals gesteld, mag niet worden
verward met een bottom-up proces.
Ook in Noordvliet is er sprake van een vacuum dat is opgevuld door het IS-management.
Hier toont het onderzoek het beeld dat het middle-management deze situatie juist
heeft aangemoedigd om verantwoordelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling
van de formele informatievoorziening te laten liggen.

4. Externe invloedsfactoren; met name de rol van GFO's

De GemeeruelijkeFunctionele Otuwerpen (GFO's) die onder Leidingvan de Yereniging
van Nederlandse Gemeenten worden ontwikkeld, worden in het algemeen gezien als
belangrijke referentiemodellen voor de gemeeruelijke informatievoorziening, Uit het
onderzoek blijkt echter dat de GFO's niet of nauwelijks worden gebruiki.

Gemeenten kennen al een intensieve en vaak gestructureerde informatie-uitwisseling
met de omgeving. Met een groot aantal overheidsorganisaties, organisaties in de
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publiekrechtelijke sfeer en particuliere organisaties. Investeringen in functionele
ontwerpen worden ondermeer gerechtvaardigd met verwijzing naar de noodzaak om
aan deze intensieve informatie-uitwisseling het hoofd te kunnen bieden.
Uit het onderzoek is evenwel niet gebleken dat de informatie-uitwisseling met de
omgeving problematisch is en/of in de nabije toekomst veel intensiever za1 worden.
Hierbij moet echter een kanttekening worden gemaakt. We hebben geconstateerd
dat vooral de betrokkenheid van het IS-management bij de ontwikkeling van de
informatievoorziening groot is. In de feitelijke praktijk van beide cases ligt bij het
IS-management een belangrijke verantwoordelijkheid voor de besturing van deze ontwik-
keling. Zij zijn echter minder goed op de hoogte van exteme ontwikkelingen die gevol-
gen kunnen hebben voor de informatievoorziening binnen een bepaald deel van de
organisatie. Hier zou het middle-management een belangrijke rol kunnen en moeten
spelen (zie ook onder -3).

In de gemeente N oordvliet is een ontwikkeling gaande waarbij door middel van zoge-
naamde structuurschetsen de relaties tussen de verschillende diensten in beeld worden
gebracht. Dergelijke structuurschetsen zijn gemaakt voor de geografische informatievoor-
ziening en de data-communicatie. Voor de Milieudienst kunnen deze structuurschetsen
van grote invloed zijn voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening.
Op dit punt kan de intensievere samenwerking met de Dienst Publieke Werken worden
genoemd. Vanuit de rijksoverheid, provincie en stadsgewest is van een dergelijke
belangrijke beinvloeding nog nauwelijks sprake. Binnen de Milieudienst is het 'GFO-
Milieu' weliswaar als uitgangspunt gehanteerd bij het Raamwerk Milieu-informatiesys-
teem, maar werd het te abstract bevonden om als echte invloedsfactor aan te merken.
Ook in Markpolder bleek het begrip GFO redelijk onbekend en, voorzover wei bekend,
toch nog betrekkelijk onbemind.
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Raadsleden en wethouders zijn niet op de hoogte van het bestaan en/of weten niet
waarvoor een GFO dient. Hetzelfde geldt voor een deel van het top-management.
Definities van gegevensgroepen vormen een belangrijk onderdeel van het GFO.
Gemeentebestuur en top-management blijken niet op een overeenkomstige wijze naar
een beleidsterrein te kijken. Voor deze actoren is het allemaal te gedetailleerd en
afkomstig uit een andere (automatiserings-)wereld. Het middle-management en het
IS-management zouden met een dergelijk model beter uit de voeten kunnen ware
het niet dat op dit niveau het GFO veel te abstract wordt bevonden. Het is aardig
om te gebruiken als een soort naslagwerk maar meer ook niet.

s. Rol van produkten van het besturingsproces zoals fonnele plannen als
instrumenten bij de ontwikkeling van informatievoorziening

Formele documenten blijken in beide cases een minder belangrijke rol te spelen dan
verwacht. Noch als instrument bi} besturing noch als produkt van het besturingsproces.



Documenten betreffende het informatiebeleid vormen in feite de neerslag van een
deel van het besturingsproces en worden in een volgende fase van dit proces ingebracht
voor verdere uitwerking, uitvoering e.d.

In de gemeente Markpolder is in het begin van het onderzochte proces een belangrijke
richtinggevende nota gehanteerd, maar is de koersbepalende rol vrij snel daarna verloren
gegaan. Pas aan het eind van de onderzoeksperiode is op gemeentelijk niveau een
drietal documenten geschreven die van invloed kunnen worden op de verdere
ontwikkeling van de informatievoorziening. In de lange tussenliggende periode ontbreken
formele nota's.
In Noordvliet vormt op gemeentelijk niveau het Gemeentelijk Automatiseringsplan
het belangrijkste 'overall' beleidsdocument. Enkele meer concrete activiteiten uit het
GAP zijn binnen de gemeentelijke organisatie daadwerkelijk in gang gezet zoals de
ontwikkeling van het bestuursinformatiesysteem, de structuurschets geografische
informatievoorziening en het data-cornmunicatie beleidsplan. Van de laatste twee
activiteiten zijn eveneens nota's verschenen. Vooral voor het IS-management is het
GAP een richtsnoer.
Binnen de Milieudienst is het informatie- en! of automatiseringsbeleid niet in een nota
neergeschreven. De belangrijkste documenten zijn de projectenplanning en het Raamwerk
MIS. Deze twee documenten lijken een sturende rol te gaan spelen in de verdere
ontwikkeling en komen vooral in het managementteam van de dienst aan de orde.

6. Aanwezigheid basis-infrastructuur

Het onderzoek in beide cases toont dat een infrastructureel beleid nog nauwelijks
van de grond is gekomen. Het onderzoek in Markpo/der toont aan hoe moeizaam
de irifrastructuur tot stand komt als niet geheel duidelijk is of de ontwikkeling van
de irifrastructuur een vraagstuk is dat door politiek bestuur en topmanagement kan
worden gedelegeerd aan het IS-management of de resultante van beleidsontwikkeling
moet zijn. In de gemeente Noordvliet isfeitelijk geen sprake van een basis-irfrastructuur.

In de kern is voor het ontwikkelingsproces van informatievoorziening de vraag: "is
een basisstructuur een noodzakelijke voorwaarde voor informatiebeleid of is een
basisstructuur een van de produkten van informatiebeleid?". In Markpolder is die
vraag onbeantwoord gebleven. Het infrastructurele vraagstuk is vrijwel geheel het
vraagstuk geworden van het IS-management. Zonder vooraf een heldere afbakening
van de reikwijdte van de infrastructuur.
Noordvliet kent geen basis-infrastructuur. In het GAP zijn afspraken gemaakt over
de keuze van een data-communicatie netwerk. Er wordt echter dienstoverstijgend
nog geen gebruik gemaakt van een dergelijk netwerk. Er bestaat bovendien geen inzicht
in de aard en omvang van de data-cornrnunicatie tussen diensten onderling. Hetzelfde
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geldt voor het in het GAP aangedragen uitgangspunt van de basisregistraties van
gegevens en het gemeenschappelijke gebruik van de functionaliteit van bepaalde
geautomatiseerde systemen. In het GAP wordt met klem het belang van een
infrastructurele ontwikkeling aangeven. Er bestaat vooralsnog te weinig inzicht in
het nut van een dergelijke infrastructuur voor de diensten.
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6.2 Reflectie op theorie

6.2.1 BIOC-factoren

Besturing
Is er sprake van een herkenbaar cyc1isch proces? En is er sprake van anticiperend
plannen en besturen? Op welk niveau? Zijn dominante rollen van bepaalde actoren
te herkennen? Is er sprake van 'social influence model' en spelen in het besturingsproces
subjectieve criteria een belangrijke rol? Hoe rationeel is het besturingsproces?
Met deze en verwante vragen scherpen wij de centrale onderzoeksvragen aan ten
aanzien van het besturingsconcept.

Bij de besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening blifki sprake van
een beperkte rationaliteit. Het besturingsproces is weinig systematische en de invloed
van individuele actoren is groot.

De onderzoeksresultaten sporen met de uitgangspunten van deze studie waarvan
contingency, opvattingen en verwachtingen van actoren deel uitmaken. De beide
betrokken gemeenten Noordvliet en Markpolder hebben daarbij uitgewerkte besturings-
concepten die binnen besturend Nederland aangemerkt worden als voorbeelden voor
modern, rationeel bestuur. Zelfs binnen die besturingsomgeving blijkt het besturings-
proces van informatiebeleid toch nog een proces met een zeer beperkte rationaliteit
(bounded rationality, Simon, 1992). Individuele voorkeuren van diverse actoren, grote
verschillen in opvattingen en verwachtingen tussen actoren en afbakening van eigen
domeinen kleuren het beeld van het aangetroffen besturingsproces. Verschillende
aspecten van deze kern-conclusie worden hierna verder per aspect besproken.
Deze bevinding wettigt de verwachting dat ook in andere gemeenten de besturing
van de ontwikkeling van informatievoorziening blijk zal geven van een mindere
rationaliteit dan tot nu toe werd verondersteld.

De rol van individuele actoren bij de besturing van de ontwikkeling van informaiiebeleid
blijkz uitermate belangrijk.

Personen hebben een grote invloed op de vaststelling van doelen en ontwikkelrichting.
In Noordvliet heeft de betreffende wethouder op basis van persoonlijke betrokkenheid
en visie grote invloed gehad op tempo en richting van de ontwikkeling van de
informatievoorziening. Diens interesse voor informatie-technologische ontwikkelingen
en mogelijkheden en zijn actieve, dirigerende rol hebben een grote impuls gegeven
aan de ontwikkeling van de informatievoorziening. Hij vergat daarbij echter voldoende
rekening te houden met overige actoren zoals gemeenteraadsledenen collega-wethouders.

In Markpolder is van begin af aan een sterke invloed merkbaar van de visie van de
gemeentesecretarisop organisatie, besturing en informatievoorziening.Diens overtuiging
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van de noodzaak van geleidelijke, dienst- en afdelinggerichte processen, zijn kritische
beschouwing van infonnatie-technologie alsmede zijn exteme orientatie op maatschap-
pelijke ontwikkelingen hebben zeker mede geleid tot sterk uiteenlopende infonnatise-
ringsprocessen binnen diensten. Bij die informatiseringsprocessen is het zicht op de
gezamenlijkheid vervolgens lange tijd verloren gegaan. Het resultaat hiervan was
op dienstniveau (uiteenlopend) effectief, maar op gemeentelijk niveau evenwel niet
en zeker niet efficient.

In de theorie van de bestuurlijke informatiekunde is een groot aantal conceptuele
modellen voorhanden, maar de rol van individuele actoren is daarbij vaak onderbelicht.
Het blijkt juist de rol en betrokkenheid van deze actoren, die het besturingsproces
bepalen.

Het onderzoek heejt geen aanwijzingen opgeleverd die steun geven aan de opvatting
dat de besturing van de oniwikkeling van de irformatievoorziening volgens een cyclisch
proces verloopt.

In hoofdstuk 2 wordt beleidsontwikkeling, -planning, -uitvoering en -evaluatie als
een cyclisch proces beschreven. Een belangrijk onderdeel van deze cyclus is evaluatie
en terugkoppeling. In feite is er geen sprake van een gesloten cyclisch proces omdat
met name de laatste fase van evaluatie, rapportage e.d. van de uitvoering anders
verloopt. Het uitvoerend niveau rapporteert niet rechtstreeks aan het besturend orgaan
(top-management en politiek bestuur), maar aan het (middle- )managementniveau juist
daarboven. Vandaar gaan de aangepaste rapportages weer naar het volgende niveau.
Juist deze lange weg terug blijkt vol ruis te zitten. De boodschap kan worden vervonnd
en/of delen daarvan kunnen worden weggelaten.

Het irformatiebeleid wordt niet op het hoogste niveau in de organisatie uitgezet in
de tin van doelen, uitgangspumen en kaders en vervolgens systematisch verder uitgewerkt
en uitgevoerd op de lag ere niveaus binnen de organisatie.

Er is sprake van complexe process en waarbij ontwikkelingen binnen delen van de
organisatie op een gegeven moment tot organisatie-breed beleid kunnen worden ver-
heven. In divisie-achtige organisaties stelt dit hoge eisen aan de concernstaf, die
dergelijke ontwikkelingen moeten kunnen signaleren en op hetjuiste moment dergelijke
ontwikkelingen in het beleidsproces inbrengen.

In de diverse theoretische concepten wordt het begrip management in algemene zin
gebruikt. In hoofdstuk I worden vier managementniveaus geintroduceerd. Ieder niveau
draagt een eigen verantwoordelijk.heid ten aanzien van de ontwikkeling van de infor-
matievoorziening. Door de term management in algemene zin te hanteren blijft het
onduidelijk voor welk onderdeel van de totale besturing een managementniveau
verantwoordelijkwordt gesteld. Deze onduidelijkheidligt ten grondslag aan het vastlopen
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van veel plannen. Niemand voelt zich fonneel echt verantwoordelijk terwijl ook tijdens
de uitvoering niemand daarop kan worden aangesproken.

Voor de besturing van de ontwikkeling van de informauevoorziening blijken beleidsnota's
veelal de concreetheid en meetbaarheid te missen die nodig is om daadwerkelijk te
kunnen besturen.

Algemene doelen zijn vaker de startpunten van beleidsnota's dan concrete vraagstukken
vanuit de produktgroepen. De analyse van de bij het onderzoek betrokken documenten
naar aspecten als concept, doelgroep, toepassingsgebied en follow-up laat zien dat
er weinig vervolg is op de betreffende nota. De beleidsnota is veelal een eindprodukt,
een doel op zichzelf geworden.
Beleidsnota's zijn qua vonn en inhoud vaak overbodige documenten. Dergelijke nota's
blijken te abstract van inhoud en appelleren niet aan de door het management ervaren
problemen waarbij informatievoorziening een rol speelt. Er gaat aan de andere kant
weinig sturende werking van uit om in een overlegsituatie het betreffende management
op zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatievoorziening te wijzen.

Organisatie
Hoe is het organisatieconcept? Watis de feitelijke rol van de concernstafbij de besturing
van het informatiebeleid? Is de organisatie van de informatievoorziening centraal of
decentraal? En maakt de zorg voor informatiebeleid integraal dee! uit van bestuur
en management?

Het onderzoek laat zien dat organisaties, hoewel gestart vanuit dezelfde opvattingen
en overwegingen met betrekking tot vernieuwing van organisatie en besturing, zich
kunnen ontwikkelen langs wezenlifk verschillende organisatie- en besturingsconcepten.

In beide gemeenten is het gemeentelijk organisatieconcept dat van de divisiestructuur.
In Noordvliet is dit concept veel verder volgens de lijn van Mintzberg uitgewerkt
dan in Markpolder. Diensten in Markpolder hebben kenmerken van een professionele
bureaucratie terwijl diensten in Noordvliet door deze ontwikkeling zich in de richting
van machine-bureaucratieen ontwikkelen.

Het Noordvlietse besturingsconcept is formeler, hierarchischer en meer uitgewerkt
naar planning en control; een machine-bureaucratie, Markpolder steunt sterker op
informele lijnen en communicatie.
Het organisatieconcept van de divisiestructuur betekende het ontstaan van grote
zelfstandige diensten met een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de inzet
van middelen. Onder strikte voorwaarden zoals standaardisatie van output en een
uniforme controller-functie binnen de divisies ontstaat de machine-bureaucratie. Er
is dus geen sprake van een op voorhand aanwezig krachtenveld, zoals Mintzberg
veronderstelt, dat een divisiestructuur de divisies stuurt in de richting van een machine-
bureaucratie.
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Het onderzoek toont een toenemend accent op diensten en afdelingen en een terugwij-
kende rol van het concern. De organisatie van de irformatievoorziening is in beide
cases decentraal, maar niet verankerd in de top van de organisatie en het middle-
management.

Er is geen sprake van een duidelijke en geintegreerde verantwoordelijkheid op niveau
van bestuur en top-management. Er bestaat nog een relatief grote kloof tussen het
middle-management en IS-management en er is sprake van een vervaging van
verantwoordelijkheden voor wat betreft de besturing van de ontwikkeling van de
informatievoorziening.
Verschuiving van IS-taken van concern naar dienstniveau geeft op zichzelf nog onvol-
doende uitzicht op gewenste verankering van het informatiebeleid in denken en doen
van de produktieafdelingen als die verschuiving betekent dat de centrale IS-taken
verschuiven naar de technostructuur binnen de diensten.
Decentralisatie stokt op het niveau van de dienst. Binnende diensten konden invloedrijke
technostructuren ontstaan doordat automatiseringsdeskundigen werden belast met de
ontwikkeling en invoering van geautomatiseerde systemen. Zolang aan de behoefte
van de eigen afdeling werd voldaan bleef het middle-management op afstand van
vraagstukken die de ontwikkeling vaninformatiebeleid betreffen. Niemand voelt zich
echt verantwoordelijk. Omstandigheden die leiden tot een vacuum.
In dit vacuum is met name de verdere ontwikkeling van infrastructurele voorzieningen
problematisch.

Cultuur
Hoe is de communicatie in de beide gemeenten? En hoe is de dominerende orientatie
van actoren aan te merken: intern gericht, met het accent op de interne relaties en
de efficiency van bedrijfsprocessen of extern gericht, met accent op externe relaties
en effectiviteit? Zijn er herkenbare verschillen tussen actorgroepen? Welke waarde
(zingeving) wordt door actoren toegekend aan het begrip informatie? Hoe wordt
participatie aan de planning en beheersing van informatiebeleid beleefd?
Met behulp van deze en daarmee samenhangende vragen bestudeerden wij in beide
cases het aspect cultuur van de organisatie in relatie tot de besturing van infor-
matiebeleid.
Beide cases Laten twee verschillende accenten in de interne communicatie zien. In
Noordvliet domineert een formele communicatie-cultuur. In Markpolder neemt de
informele communicatie een belangrijketre) plaats in.

Overeenkomstig het sterk formele karakter van het systeem van planning en control,
dat vooral gericht is op de financiele beheersing, overheerst een formele com-
municatiecultuur in de gemeente Noordvliet. In Markpolder ligt een sterke(re) nadruk
op de informele communicatie. In Markpolder is in vergelijking met Noordvliet ook
sprake van een Minder formele planning en regelgeving. Dat spoort met onze bevinding
dat Markpolder meer de kenmerken van een professionele bureaucratie vertoont.
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De ontwikkeling van de infonnatievoorziening wordt tezeer gedomineerd door inzichten
over gegevensuitwisseling tussen processen. Hierbij wordt uitwisseling van infonnatie
tussen personen onderbelicht waardoor betrokkenheid bij de ontwikkeling van de
infonnatievoorziening afneemt.

In beide cases staan de relatiestussen concem-stcf en diensten, tussen diensten onderling
en ook binnen diensten in het teken van bescherming van eigen autonomie.

Met name het top-management hecht sterk aan de autonomie van de eigen organisatie.
Deze gehechtheid is bij het top-management groter dan bij het middle-management.
In beide cases is de gevoeligheid voor eventuele aantasting van de eigen autonomie
een belangrijke zingever gebleken bij de bijdrage aan de ontwikkeling van de infor-
matievoorziening. Dit gaat gepaard met het gegeven dat ook het IS-management
vasthoudt aan eigen dienstgebonden standaards. Hetgeen zijn sporen achterlaat bij
het bij uitstek gezamenlijke aspect van infonnatievoorziening: de infrastructuur. In
Noordvliet is feitelijk nog geen sprake van een gezamenlijke infrastructuur. In
Markpolder komt een infrastructuur pas laat en nog slechts beperkt tot stand.
Invoering van de divisiestructuur en de daarmee samenhangende verkokering binnen
de organisatie leiden tot problemen bij de totstandkoming van een gezamenlijke
infrastructuur.

Het onderzoek toont verschillende orienuuies van actor-groepen op de omgeving in
relatie tot irformatievoorziening en op toepassingsmogelijkheden van informanevoorzie-
ning.

Actoren maken enerzijds deel uit van de politieklambtelijke organisatie, maar maken
ook deel uit van andere groepen als bijvoorbeeld beroepsgroepen en belangen-
organisaties. Actoren hebben ook vanuit hun specifieke positie en verantwoordelijkheid
relaties met heel verschillende 'delen' van de omgeving van de organisatie. Het middle-
managementen beleidsmedewerkershebben frequent contact met instellingenen burgers.
Ondersteunende afdelingen als concernstaf hebben vaak van doen met interne kaders
en met hogere betuurslichamen. Daarmee kunnen verschillende referentiekaders invloed
hebben op het besturingsproces van de ontwikkeling van de infonnatievoorziening.
De besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening is afhankelijk van
de waarde en betekenis, die actoren toekennen aan bepaalde infonnatie. Afhankelijk
van de toegekende waarde wordt, blijkens ons onderzoek, het belang bepaald om
in meerdere of mindere mate aan de besturing van de ontwikkeling van de informatie-
voorziening bij te dragen.

De participatie in hetproces van besturing van informasiebeleid wordt in beide cases
door het middle-management en het politieke bestuur als zeer beperkt ervaren.
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In hoofdstuk 2 hebben wij externe informatieconcepten beschreven als ontwerp- en/of
blauwdrukachtige beschrijvingen van een aspect van de gemeentelijke informatievoorzie-
ning dat buiten de betreffende gemeentelijke organisatie tot stand is gekomen. In
algemene zin wordt in beide cases veel naar elders al geintroduceerde systemen of
aspecten gekeken. De neiging om een extern informatie-concept als referentie-model
te nemen is bij alle actorgroepen aanwezig.
Uit het onderzoek van Graafland (1989) blijkt dat het merendeel van de gemeenten
standaard-software koopt. Ook in Noordvliet en Markpolder worden standaardsystemen
aangeschaft. Uit onze studie komt het beeld naar voren van de gemeentelijke IT -markt
als een vrij behoudende markt waar veelal wordt gekozen voor betrouwbare en
conventionele concepten. Er is nauwelijks sprake van sterk innoverende ontwikkelingen
en praktische toepassing van vernieuwende concepten.

Vande besturing van de ontwikkeling van de infonnatievoorziening als interactie-proces
tussen belangrijke betrokken actorgroepen is geen sprake. De betrokkenheid van het
gemeentebestuur staat op een zeer laag pitje. Voor de portefeuillehouder in Markpolder
geldt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de infonnatievoorziening
bovendien meer als een last dan een lust. Het middle-management is bij de besturing
van de ontwikkeling van de infonnatievoorziening een ondervertegenwoordigde actor-
groep. De rol van het middle-management zal hierbij belangrijker worden, dit in
tegenstelling tot recente publicaties (o.a. Drucker, 1988) waarin auteurs voorspellen
dat deze rol juist zal afnemen.

Informatie-concepten
Spelen externe informatie-concepten een rol en zoja, welke islzijn dominant? Zijn
er relaties te herkennen tussen actorgroepen en bepaalde informatie-concepten? En
in het bijzonder: welke rol spelen Gemeentelijke Functionele Ontwerpen (GFO's)
in de gemeentelijke praktijk?
Exteme informaiie-concepten spelen een belangrijke rol.
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Met name andere gemeenten vormen een belangrijke bron by de orieniatie op infor-
matiesystemen.

N aast de gemeenten als bron van externe referentie vormen IT -leveranciers en advies-
bureaus een belangrijke bron van informatieconcepten. De gemeente Noordvliet heeft
gedurende lange tijd bij de ontwikkeling van het informatiebeleid samengewerkt met
een leverancier. In die periode was deze leverancier, die voor verschillende beleidsvelden
totaal-concepten op de markt brengt, aan te merken als huisleverancier. Mogelijk
is mede om die reden in Noordvliet sprake van een redelijke unifonniteit in informatie-
technologische voorzieningen.
Ook in de gemeente Markpolder is sprake van een wezenlijke invloed van een extern
concept. In deze casus betreft het echter niet zozeer een systeem-concept alswel een
concept met betrekking tot methode van ontwikkeling van infonnatiebeleid. Hoe groot
de invloed van zo'n extern concept op de ontwikkelingen kan zijn laat de procesgang



in deze casus zien. Daarbij laat deze casus de negatieve invloed zien als een extern
concept wordt gehanteerd dat te ver van organisatie en actoren afstaat. Negatief in
die zin dat veel actoren het proces als mislukt beschouwen met een negatieve hypotheek
op het daaropvolgende proces.
Over de rol van GFO's in de praktijk zijn onze bevindingen al besproken in paragraaf
6.1 onder -4.
Van de rol van de rijksoverheid is in de praktijk weinig terug te vinden. Alleen op
het terrein van de GBA zijn actoren bekend met de rol van de rijksoverheid. De
activiteitenvan bijvoorbeeldde BestuurlijkeOver1egcommissieOverheidsinformatievoor-
ziening en de Centrale Commissie Overheidsinfonnatievoorziening zijn bij het grootste
gedeelte van de actoren onbekend.

6.2.2 Besturingsbenaderingen

Uithet onderzoek is gebleken dat de drie benaderingen (infrastructurele , situationele
en referentiele benadering) door de actoren niet als zodanig worden erkend. Het
onderzoek leert evenwel ook dat er waameembare oruwikkelingen gaande zijn die
duiden op hetfeitelijk voorkomen van deze benaderingen binnen het besturingsproces.

De drie benaderingen blijken door de actoren niet als zodanig te worden erkend. Toch
zijn er heel duidelijk ontwikkelingen gaande die duiden op het bestaan ervan.
Afdelingshoofden kijken hoofdzakelijk naar de taken waar zij verantwoordelijk voor
zijn en de middelen die zij nodig hebben om deze te kunnen uitvoeren. Besturing
van de ontwikkeling van de informatievoorziening door het middle-management is
sterk situationeel gericht. De infrastructurele benadering betekent enerzijds het zoeken
naar de grenzen van wat is toegestaan en anderzijds het vinden van oplossingen binnen
de eigen organisatie. De referentiele benadering komt bij het middle-management
sterk tot uiting bij de contacten met specifieke leveranciers en contacten met collega' s
in andere gemeenten.

Binnen het IS-management is de infrastructurele benadering sterk ontwikkeld. Aan
het beheer en de ontwikkeling daarvan kan immers veel macht worden ontleend. De
referentiele benadering is nog sterk gericht op technische mogelijkheden. Contacten
met technologie-leveranciers staan centraal. De situationele benadering oftewel het
meedenken en/of onderhandelen met het middle-management is sterk onderontwikkeld.
Daarvoor blijkt de machtspositie van het IS-management nog te groot te zijn.
Het gemeentebestuur moet kunnen aangeven binnen welke kaders de informatievoor-
ziening binnen de organisatie kan worden ontwikkeld. De infrastructurele benadering
biedt hiertoe mogelijkheden. De situationele benadering blijkt zich voor het
gemeentebestuur voornamelijk toe te spitsen op het vraagstuk van centralisatie/-
decentralisatie. De situationele benadering richt zich vooral op de eigen infor-
matiebehoefte van het gemeentebestuur. Binnen dit managementniveau blijken de
drie benaderingen overigens het meest te overlappen.
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Voor het top-management is de referentiele benadering van belang bij het bepalen
van een juiste strategie voor informatie-uitwisseling met andere organisaties. Hieronder
vallen ook andere gemeentelijk diensten. De infrastructurele benadering is vooral
voor grote diensten van belang omdat ook binnen zo'n dienst een infrastructuur
noodzakelijk kan zijn. De situationele benadering is hier eveneens gericht op de eigen
informatiebehoefte van het top-management.
De drie benaderingen beschouwen de ontwikkeling van de informatievoorziening vanuit
verschillende invalshoeken. In de praktijk wordt dit als tegenstrijdig opgevat waardoor
discussies ontstaan die echter niet zinvol zijn.

Infrastructurele benadering

De infrastructurele benadering is slechts tot ontwikkeling gekomen binnen het IS-
management waardoor het belang van de infrastructuur door de andere management-
niveaus onvoldoende wordt onderkend. Bovendien wordt de infrastructuur teveel ingevuld
langs de weg van het aanschaffen van technische componenten en niet in het stimuleren
van het gebruik daarvan.

De infrastructuur is een aspect van de ontwikkeling van de informatievoorziening
dat vooral binnen het IS-management actueel is. Als potentieel gevaar signaleren wij
in het onderzoek dat daardoor een relatief zwaar accent komt te liggen op het technische
deel van de infrastructuur. Een infrastructuur ontstaat pas dan wanneer de onderdelen
daarvan ook daadwerkelijk door de organisatie worden gebruikt. Zo bestaat een data-
communicatienetwerk uit bekabeling, computers, software, enz. maar is daarmee
nog geen infrastructurele voorziening. Het gemeenschappelijk gebruik van deze voor-
ziening maakt het tot een onderdeel van de infrastructuur. Juist daarom is het van
belang dat de infrastructurele benadering binnen de andere managementniveaus verder
tot ontwikkeling komt,

De infrastructurele benadering richt zich in depraktijk teveel op de technische infrastruc-
tuur.

De 'kritische massa theorie' leert ons dat de opbouw van vaardigheden van gebruikers
en de heterogeniteit in doelen en belangen meer aandacht moet krijgen. Het bereiken
van een kritische massa gebruikers is de weg waarlangs de infrastructuur vorm kan
krijgen.
Het 'social influence model' toont aan dat deze vorm niet per definitie bestaat uit
technologische voorzieningen maar dat de functionele en organisatie infrastructuur
een grotere rol spelen.
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Referentiele benadering

Van een gebruik van referemiemodellen ter ondersteuning van de besluitvorming is
nog nauwelijks sprake. Het is juist van groot belang dat het top-management en het
middle-management meer gebruik maken van dergelijke modellen. Dit zal ten goede
komen aan de exteme orientatie.

Het meewerken aan electronische gegevensuitwisseling is een belangrijk strategisch
vraagstuk dat de aandacht vraagt van gemeentebestuur en top-management. In de
onderhandelingen met externe organisaties kunnen referentiemodellen een uitstekend
communicatiemiddel zijn. Hier kunnen Gemeentelijke Functionele Ontwerpen naar
onze mening weI een rol van betekenis spelen mits zij niet alleen beperkt blijven tot
de functionele infrastructuur (gegevens en systemen), maar meer aandacht schenken
aan de aspecten van zowel de organisatorische als de technische infrastructuur. Ons
onderzoek leert dat juist die aspecten van de infrastructuur nog zwakke schakels zijn
en in de besluitvorming een belangrijke rol spelen.
Verder kan de referentiele benadering mogelijkheden bieden om niet iedere keer weer
het wiel zelf uit te vinden, maar oog te hebben voor positieve ontwikkelingen in andere
gemeenten. Tot nu toe ontbreekt vaak niet alleen de wil om dit te doen, maar ook
de vaardigheden om dergelijke ontwikkelingen op hun juiste waarde te schatten.

De referentiele benadering biedt een goede basis voor de ontwikkeling van
iruerorganisationele informatiesystemen. Doordat het gemeeruebestuur en top-
management de oruwikkeling van de informatievoorziening te weinig via deze benadering
besturen, wordt de onzwikkeling van deze systemen gedomineerd van de technologie.

Technologische(on-)mogelijkhedenbepalen in sterke mate het denken over interorganisa-
tionele informatiesystemen. Een lOS als strategische factor wordt onvoldoende
onderkend. InNoordvliet is het milieu-informatiesysteem, dat door meerdere gemeenten
wordt gebruikt, geen belangrijk aspect van het milieubeleid. Voor de rol en positie
van de gemeente Noordvliet in de regio en de Milieudienst in het bijzonder kan dit
echter wei van belang zijn.

Situationele benadering

De situationele benadering wordt in de praktijk negatief, gekwalificeerd als het streven
naar eilandautomatisering.

De situationele benadering biedt mogelijkheden om juist het middle-management in
het besturingsproces te laten participeren. Gemeentebestuur en top-management hebben
de verantwoordelijkheid om via de referentiele en infrastructurele benadering de grenzen
te bepalen waarbinnen het middle-management binnen de produktgroepen de informatie-
voorziening verder kan ontwikkelen. Hierdoor kan een grote toegevoegde waarde
ontstaan voor bedrijfsprocessen en dienstverlening.
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Eilandautomatisering krijgt via de situationele benadering een positieve kwalificatie
als ondersteuning voor innovatie en creativiteit op de werkvloer.

Gemeentebestuur en top-management klagen over de bestuurlijke irformatievoorziening
en handelen te weinig.

Goede stuurinforrnatie is de wens van vele geinterviewde bestuurders en managers.
In het inforrnatiebeleid van beide onderzochte gemeenten zijn weinig concrete
aanknopingspunten te vinden voor wezenlijke verbeteringen op dit terrein. Er is zelfs
sprake van een impasse die ook met de forrneel opgezette en sterk ondersteunde
bestuurlijke inforrnatievoorziening in Noordvliet niet kon worden doorbroken.
De situationelebenadering moethet gemeentebestuuren top-management ertoe aanzetten
om de zorg voor de eigen informatiebehoefte in actie om te zetten. Bestuurlijke
inforrnatievoorziening krijgt teveel invulling vanuit het ambtelijk apparaat en te weinig
vanuit het gemeentebestuur. Onderhandeling en interactie tussen gemeentebestuur,
top-management en middle-management zijn kenmerken van dit proces.
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6.3 Inzichten in verdere ontwikkeling

Beter inzicht in de praktijk kan in combinatie met een reflectie op theoretische inzichten
leiden tot aanvullingen op de theorie en aanbevelingen voor verder onderzoek.
Het onderzoek heeft naar ons oordeel geleid tot beter inzicht in wat in de 'black-box'
van de sturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening in een gemeentelijke
organisatie gebeurt. Dit inzicht alsmede aanvullingen op de theorie alsmede aanbevelin-
gen voor verder onderzoek zullen in deze paragraaf aan de orde komen.

De gekozen onderzoeksmethode is naar onze ervaring zeer vruchtbaar gebleken in
dit vak-gebied van de bestuurlijke informatiekunde waar kwalitatief onderzoek nog
niet veel gehanteerd is. Eerder hebben wij geconstateerd (hoofdstuk 1) dat weten-
schappelijk onderzoek in dit vakgebied nog sterk wordt gedomineerd door wetenschap-
pelijke onderzoeksmethoden die hun grondslag vinden in de meer exacte wetenschappen.
Kwalitatief onderzoek leidt naar ons oordeel tot de wenselijke diepgang die nodig
is voor het begrip van en een zinvolle toepassing in de praktijk.

PBI-model herkend
In hoofdstuk 1 hebben wij gesteld dat
het PBI -rnodel van Bemelmans (afbeel-
ding 6.1) te beperkt is om als leidraad
voor ons onderzoek te dienen. Dit heeft
te maken met het feit dat Bemelmans
dit model heeft ontwikkeld om inzicht
te bieden in de wijze waarop een
geautomatiseerd informatiesysteem tot
stand komt. Onze visie is dat een infor-
matiesysteem meer is dan alleen auto-
matisering en bovendien factoren zoals
organisatieconcept, cultuur en om-
gevingsinvloeden eveneens een be-
langrijke rol spelen.
Het PBI-modelligt ook op een andere

Atbeelding 6.1 PBI-model
wijze de laatste tijd steeds meer 'onder
vuur'. Dit model gaat uit van gegeven
processen en richt zich op de geautomatiseerde ondersteuning van die processen. Er
is een nieuwe stroming onder de namen Business Process Redesign, Business Process
Reengineering of Process Innovation. Hierin wordt met een kritische blik gekeken
naar bestaande werkwijzen en wordt kennis van moderne IT in samenhang met kennis
van gedragsmatige aspecten benut voor drastische reorganisatie van de bestaande
processen en besturing.

6.3.1 Begrip van de huidige situatie

========_Ibesllsslngs-I systeem

transfor-
matiesys-

teem

I informatie-
systeem
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De twee case-studies hebben echter laten zien dat het PBI-model in de praktijk van
de lokale overheid zeker nog herkenbaar is.

Ontwikkelingen op het terrein van de informatievoorziening beperken zich nog sterk
tot de automatisering van administratieve processen of ondersteuning van routinematige
kantoorprocessen zoals tekstverwerking, registratuur en dergelijke. Het middle-
management ziet deze ontwikkeling als een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen
werken. Hun visie is in deze sterk operationeel gericht. De ontwikkeling en uitvoering
wordt overgelaten aan de deskundigen oftewel het IS-management die deze verantwoor-
delijkheid dus min of meer toegeschoven krijgen. Vanuit deze positie kon het IS-manage-
ment een belangrijke positie opbouwen en op basis van technologische deskundigheid
consolideren.

In het door ons geintroduceerde raamwerk ligt wat betreft toepassingen en betrokkenheid
het accent als voIgt:

produkten/ diensten bedrijfsprocessen besturingsprocessen

politiek bestuur

ambtelijke top

middle
management

IS-management

Albeelding 6.2 Raamwerk

De ontwikkeling van de informatievoorziening heeft zich jarenlang geconcentreerd
rond automatisering van voornamelijk specifieke toepassingen binnen de bedrijfs-
processen. Het is daarom ook niet vreemd dat het begrip ontwikkeling van de informatie-
voorziening zo sterk wordt geassocieerd met begrippen als automatisering en infor-
matietechnologie.

Autonome positie IS-management
In deze -vooral administratieve- automatisering zijn door gemeenten grote sommen
geld geinvesteerd. Met de groei van deze investeringen groeide ook het aantal
automatiseringsdeskundigen (Graafland, 1989). De groei moest immers worden beheerst
en daarvoor waren deskundigen nodig. Deze deskundigen werden organisatorisch
ondergebracht in op concern- en/of dienstniveau te onderscheiden organisatorische
eenheden.
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In de twee onderzochte gemeenten zijn automatiseringseenheden ontstaan binnen de
gemeentelijke diensten. Deze eenheden hebben een relatief autonome positie, zowel
binnen de dienst als binnen de gehele gemeentelijke organisatie.

Vanuit het besturingsconcept wordt grote nadruk gelegd op de output van de ge-
meentelijkeorganisatie. De zelfstandigedienstenworden aangesproken op hun resultaten.
Ook binnen de dienstenwordt op een dergelijkemanier naar de produktgroepen gekeken.
Kwantiteit, kwaliteit, effecten van produkten probeert men te omschrijven en te meten.
Het is daarom opvallend dat investeringen in en exploitatie van informatietechnologie
niet of nauwelijks op criteria zoals kwaliteit en effecten worden beoordeeld. Dit
versterkte de toch al autonome positie van de automatiseringsdeskundigen. Deze
autonome positie is ontstaan vanuit een gebrek aan betrokkenheid vanuit de andere
managementniveaus.
In een machine-bureaucratie met meer nadruk op technostructuur (Noordvliet) dan
bij de professionele bureaucratie (Markpolder) heeft deze sterke positie meer impact
dan in een professionele bureaucratie.
Ons onderzoek ondersteunt de conclusie van Frissen en Bekkers (1992) dat "organisaiie-
ontwikkeling in de richiing van een professionele bureaucratie samengaat met meer
professionele specialisatie; een type specialisatie dat moeilijker is te structureren met
behulp van informatie-technologie It.

Sturing via beleidsnota en plan
Beleidsdocumenten en plannen zijn een doel op zichzelf gebleken. Zodra dit doel
was bereikt en besluitvorming daarover op hoog niveau had plaatsgevonden, stokte
het vervolg.
De oorzaak hiervan is een complex van vele factoren.

Op de eerste plaats worden dit soort documenten geschreven door het IS-management
vanuit een sterk technologische invalshoek. Het gebruik van vakjargon maakt het
moeilijk(er) toegankelijk voor andere actoren, terwijl er te weinig relaties worden
gelegd met het algemeen beleid.
Ten tweede worden er verwachtingen gewekt die in geen verhouding staan met de
bestuurlijke en organisatorische werkelijkheid. Belangrijke vragen bleven onbeantwoord
of bestuur en top-management bereid waren de consequenties te aanvaarden voor
wat betreft de verdere sturing van het proces en of de organisatie weI in staat was
om alles wat wordt voorgesteld uit te voeren.

Ais derde oorzaak kan een niet op de doelgroep toegespitste communicatie worden
aangevoerd. Zoals eerder is aangegeven heeft ieder managementniveau haar eigen
beeldvorming rond informatievoorziening en automatisering. Deze beeldvorming heeft
sterk te maken met de eigen taken en verantwoordelijkheden. Een en dezelfde nota
wordt op verschillende manieren geinterpreteerd zonder dat dit voldoende wordt
ingezien.
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Hierin Iigt ook een vierde oorzaak van het falen van de vervolgactiviteiten. Er wordt
een nota of plan geschreven voor alle managementniveaus inc1usief politiek. Vaak
betekent dit dat een dergelijke nota voor een bepaalde doelgroep veel teveel en volstrekt
overbodige informatie bevat. Dit is zeker het geval voor het politiek bestuur en het
topmanagement. Het IS-management heeft meer sturing nodig vanuit politiek bestuur
en top-management om adequate, doelgroepgerichte nota's en plannen op te stellen.

Nolan-model als verkeerde leidraad
Het Nolan-model is in vele beleidsnota's terug te vinden. Het model wordt gebruikt
om aan te geven dat de gemeentelijke informatievoorziening zich volgens een bepaald
patroon moet ontwikkelen. Er is, zo suggereert het model, weinig keuze. Het aantrekke-
lijke van dit model voor het IS-management is gelegen in het feit dat het modellaat
zien dat de verdere ontwikkeling gepaard gaat met een stijging van de automati-
seringsbudgetten en de omvang van het I&A-personeel. Ook begrippen als integratie
en gegevensgericht informatiseren zijn als logische en onvermijdelijke aspecten van
de ontwikkeIing van de informatievoorziening gemtroduceerd.
Ondermeer het onderzoek van Graafland heeft aangetoond dat het Nolan-model geen
enkele voorspellende waarde heeft voor de ontwikkeling van de gemeentelijke infor-
matievoorziening (Graafland, 1989). Het hanteren van het Nolan-model als leidraad
voor de besturing van deze ontwikkeling komt daarmee op losse schroeven te staan.
Het gaat ons niet zozeer om het Nolan-model zelf maar veeleer om de beeldvorming
die is ontstaan rond begrippen als beheersing, integratie, gegevensgerichtheid, verzadi-
ging en de schijnbaar logische volgorde van deze begrippen.

Eilandautomatisering
Eilandautomatisering heeft in de loop der tijd ten onrechte een negatieve klank heeft
gekregen. Wij wezen eerder al op de mogelijkheid van wat wij aanduiden als een
'vruchtbare eilandautomatisering'. Ais eilandautomatisering inhoudt dat gestreefd
wordt naar effectieve toepassingen binnen een bepaalde taakstelling (vraag-aanbod)
en plaatsvindt binnen kaders die overeengekomen zijn als basisvoorziening voor effec-
tieve en efficiente in- en exteme communicatie en binnen daaraan ontleende standaards,
dan merken wij eiland-automatisering aan als een positief begrip.
De infrastructuur fungeert in deze visie dan als brug tussen organisatie(delen) die
op grond van verschillende produkt-marktcombinaties, verschillende omgevingen
etc. een specifieke ontwikkeling van de informatievoorziening kennen.

6.3.2 Toekomstverkenning

BlOC-model
Het onderzoek heeft aangetoond dat ook de uitspraak van de VNG (1984) over de
noodzaak tot een nieuwe orientatie op informatievoorziening en automatisering juist
en nog steeds actueel is. Het merendeel van de administratieve, routinematige be-
drijfsprocessen is geautomatiseerd. Uit de talrijke interviews in dit onderzoek kwamen
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Op de eerste plaats betreft het de verbe-
tering van de bestuurlijke informatie-
voorziening oftwel meer aandacht voor
het toepassingsgebied van de bestu-
ringsprocessen. Bestuurders worden
geconfronteerd met een toename in
dynamiek en complexiteit. Men heeft
niet direct behoefte aan meer informatie,
maar aan betere informatie en betere
toegankelijkheid tot informatiebronnen.
Van de miljoenen guldens die aan infor- Albeelding 6.3 BlOC-model
matietechnologie in de organisatie
worden geinvesteerd willen bestuurders ook de voordelen zien voor hun eigen positie.

drie zaken naar voren die een indicatie
zijn voor wat de komende jaren de
ontwikkeling van de informatievoorzie-
ning zal gaan bepalen.
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Het tweede punt hangt hier sterk mee samen en heeft te maken met beleidsinformatie.
Onderzoek en literatuur leren dat beleidsontwikkeling steeds meer informatie vergt
vanwege die toenemende complexiteit en dynarniek van externe ontwikkelingen. Steeds
meer beleidsontwikkelingsprocessen rond aspecten als sociale vernieuwing, stedeIijke
ontwikkeling, economische ontwikkeling snijden dwars door alle processen heen.
Geautomatiseerde gegevensbestanden, die veelal zijn ingericht op basis van functionele
eisen binnen specifieke administratieve processen, moeten beter toegankelijk worden
ten behoeve van de informatiebehoefte van de beleidsontwikkeling. Nu pas krijgen
de termen basisgegevens, -administraties, -registraties betekenis.

Het derde aspect is dat van de dienstverlening door de gemeente aan de burger. De
interne gerichtheid van de automatisering en de sturing daarvan door voornamelijk
het IS-management was er mede de oorzaak van dat het aspect dienstverlening niet
echt in de ontwikkeling van de informatievoorziening werd betrokken. In verschillende
gemeenten is dan weI een zogenaamde informatiezuil in gebruik genomen waar de
burger via een beeldscherm bepaalde gegevens (voor wie vormen deze gegevens infor-
matie?) kan opvragen, maar dit staat in geen verhouding tot hetgeen mogelijk is. Naast
de toepassing van 'dedicated systems' ten behoeve van de directe dienstverlening
aan de burger kan een betere organisatie van de informatievoorziening en toepassing
van informatietechnologie ook bijdragen aan het wijkgericht oftewel territoriaal werken.
Informatietechnologie wordt een factor die het succes hiervan in hoge mate kan bepalen.
Bestuurders en topmanagers ontdekken de (on-jmogelijkheden hiervan.

Willen we deze verdere ontwikkeling van de informatievoorziening kunnen begrijpen,
dan is het PEl-model te beperkt. Besturingsconcept, organisatieconcept, cultuur van
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ambtelijke organisatie en politiek klimaat worden nu factoren die bij de sturing van
de ontwikkeling van de informatievoorziening moeten worden betrokken (atbeelding
6.3). Deze ontwikkeling gaat het hele raamwerk bestrijken qua toepassingsgebieden
en managementniveaus.

Besturing
Informatiebeleid en informatieplanning zijn begrippen die nog steeds omgeven zijn
door verschillen in waardering en zingeving. Dit is verklaarbaar als in ogenschouw
wordt genomen dat ieder managementniveau zijn eigen opvattingen en ervaringen
heeft met deze begrippen. Het onderkennen van diversiteit in managmentniveaus, -
verantwoordelijkheden en ook -belangen brengt diversiteit in het begrip infor-
matievoorziening. De aansturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening
is daarmee ook verschillend evenals de aanpak.

Deze bevindingen en daarop gebaseerde inzichten staan op gespannen voet met de
'piramide' -benadering van strategische doelen-taktische doelen-operationele doelen.
Dit model suggereert een planmatig, gestructureerd top-down proces maar geeft geen
kaders om de door veel auteurs getrokken conclusie te begrijpen en te verklaren dat
'de praktijk zo anders is' en wordt gekenmerkt door allerlei schijnbaar spontane
processen en belangen. Binnen deze statische benadering zijn de bijdragen van met
name het middle-management en de specifieke positie van politiek:lbestuurlijkeactoren
niet inzichtelijk te maken. Dat model gaat gepaard met een welhaast hierarchische
rangorde van informatiesystemen waarbij de strategische informatie vooral het domein
is van de topleiding, de taktische informatievoorziening het domein van het middle-
management en de operationele informatiesystemen.

Infrastructuur wordt in deze benadering gemakkelijk gezien als een strikt technische
aangelegenheid die binnen het domein van de operationele systemen hoort en wordt
in de gemeentelijke praktijk (-daarom?-) vaak behandeld wordt als een autonoom
proces waarbij vanuit de hogere niveaus in de piramide (bestuur en top-management)
niet of nauwelijks actief gestuurd wordt op infrastructuur.

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.2 (besturen en informatievoorziening), hebben wij al
vraagtekens gezet achter de houdbaarheid van deze benadering en aangegeven dat
wij in deze studie meer uitgaan van koppeling van soortinformatie (output-inforrnatie,
conditionerende informatie etc.) aan soort bestuurlijke aktiviteit.
Het lijkt op basis van deze en andere onderzoeksresultaten aan te bevelen afstand
te nemen van die 'piramidale', hierarchische aanpak en uit te gaan van een cyclisch
proces waarbinnen de rollen en bijdragen van actoren anders worden verdeeld, meer
afgeleid van de praktijk van een professionele organisatie waarbij de produktlmarkt-(of
doelgroep)combinaties de startpunten vormen van doelbepaling. Ben proces waarin
het middle-management een cruciale rol vervult.
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Het politieke bestuur en de ambtelijke top-leiding vervullen in deze benadering een
centrale rol wat betreft afstemming van de doelen en sturing en wat betreft de
infrastructurele kaders. Het middle-management en IS-management staan voor realisatie
van het beleid respectievelijk het scheppen van de condities.

Model King/Kraemer als goede leidraad

Uit ons onderzoek komt het beeld sterk naar voren dat betekenis van informatie en
de ontwikkeling van irformatiebeleid ajhankelijk zijn van de mate waarin bepaalde
(groepen van) actoren domineren.

In hoofdstuk 2 wezen we op het onderzoek van King en Kraemer (1989) op basis
waarvan deze onderzoekers twee dimensies onderscheiden die van invloed zijn op
het proces van informatisering: belangen, ofwel de mate waarin het informatiebeleid
aansluit op de organisatie (waar, welke toepassingen en voor welke belangen vooral?)
respectievelijk beheersen, ofwel de wijze waarop de ontwikkeling en invoering van
informatiebeleid beheerst wordt (door wie, welke actoren en hoe?).
In grote lijnen wordt deze visie, gebaseerd op onderzoek bij lokale overheden in de
Verenigde Staten, door ons onderzoek ondersteund. 06k uit ons onderzoek blijkt
de betekenis van informatie en aard en richting van het informatiebeleid afhankelijk
te zijn van de mate waarin bepaalde (groepen van) actoren domineren. In ons onderzoek
toont de praktijk zich zelfs nog diverser dan King en Kraemer aangeven. Het begrip
management blijkt een te algemeen begrip te zijn; nadere differentiatie van dit begrip
is nodig in relatie tot bestuurlijke informatie. Onderscheid naar positie en daarmee
verbonden gelieerde belangen is geboden om daarmee binnen het management diverse
'actor-groepen' te onderkennen. Groepen van actoren die aan hun relatief vergelijkbare
positie binnen de organisatie verwachtingen van en opvattingen over rol en bijdrage
van informatie ontlenen.

Er blijken evenwel meer belangen dan de twee managementsniveaus (afdelingsbelangen
en belangen van top-management) die King en Kraemer, naast technische belangen,
onder de dimensie 'belangen' aangeven. In de politieklbestuurlijke omgeving van
de Nederlandse lokale overheid bevestigt ons onderzoek dat de politieklbestuurlijke
actoren een eigen plaats innemen in het palet van opvattingen, verwachtingen etc.
Ons onderzoek geeft daarbij zeker aanleiding om verder te studeren op de vraag of
formele bestuurlijke informatievoorzieningals raadsinformatiesystemenwel een adequaat
antwoord geeft/kan geven op de specifiekeinformatiebehoeftenvan gemeenteraadsleden.

06k voor de dimensie 'beheersen' menen wij op grond van ons onderzoek dat de
door King en Kraemer onderscheiden posities binnen de USA-Iokale overheid (IS-
management, gebruikers op afdelingsniveau resp. topmanagement) aanvulling behoeven
in de Nederlandse situatie.
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6.3.3 Aanbevelingen m.b.t. aanvullend onderzoek

Met voorafgaande verkenningen begeven we ons tot aan de grenzen van wat op basis
van het onderzoek verdedigbaar is. De gemeentelijke organisatie is een en ander maal
als complexe organisatie aangemerkt met diverse, heel verschillende beleidsvelden
met daarbinnen een veelheid aan grotere en kleinere diensten en soms zelfstandige
afdelingen. We halen hiervoor het in aanvang van het onderzoek weergegeven overzicht
van resultaatgebieden (afbeelding 6.4) terug.
Ret onderzoek blijft daarbij beperkt tot twee
van de resultaatgebieden en binnen elk
gebied tot een organisatie. AIle reden om
op dit zo complexe gebied aanvullend
onderzoek te bepleiten. Wij doen daartoe
enkele aanbevelingen.
Tegen de achtergrond van de diversiteit aan
taken van de lokale overheid en met
verwijzing naar de eerder door ons aangege-
yen beleidsvelden is aanvullend onderzoek
gewenst bij organisaties van de lokale
overheid -of daarmee nauw verwant- waarin
andersoortige processen domineren, met
intensief en massaal gebruik van informatie
en waarbij 'eigen' besturende organen (als Atbee\ding 6.4 Resultaatgebieden

bijvoorbeeld bestuurs-colleges en/of
gemeenschappelijke regelingen) een rol kunnen spelen.
Te denken is aan:

Organisaties als gemeentelijke of intergerneentelijke Sociale Diensten waar
dienstverlening en gereguleerde transactieprocessen kenmerken zijn van de
core-business en die soms wijk- of stadsdeelgericht zijn;
Organisaties (soms 'verbrede' SocialeDiensten, soms specifieke diensten voor
Economische Ontwikkeling en Arbeidsaangelegenheden) die op het gebied
van arbeidsinpassing zorg dragen voor delen van toetredingsprocessen op de
arbeidsmarkt en waarvan het proces nauw verweven is met exteme organisaties
waarmee intensieve informatie-uitwisseling plaatsvindt;
Organisaties als gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdiensten
(GGD'en) met verschillende produkt/doelgroep-combinaties (jeugdgezond-
heidszorg, algemene gezondheidszorg, bedrijfsgezondheidszorg, ambulance-
dienst) met verschillende eisen aan informatie: van longitudinaal gebruik t.b.v.
preventie tot aan ondersteuning bij crisisinterventie;
Organisaties als de politie -zeker in de regionale structuren opgebouwd uit
geografisch gerichte groepen- met een intensieve exteme communicatie:
informatie-uitwisseling met collega-instellingen en met landelijke systemen.
En met een wei heel eigen politieklbestuurlijke 'top'structuur waarin lokale
overheid en landelijke overheid (openbaar ministerie) zijn gecombineerd.

wonen en
woongebied

sociale zaken
en werk-

gelegen-
heid

256

openbare
orde en
veiligheid

welzijn en
volksge-
zondheid



Daarnaast kunnen wij ons verder onderzoek voorstellen naar:
De persoonsgebonden invloed die actoren kunnen uitoefenen; wij verwijzen
hiervoor naar de sterk bepalende rol van actoren in de door ons onderzochte
cases;
De invloed van de verschillen in visies en concepten op inforrnatiserings-
processen; wij verwijzen naar ooze bevindingen en een van ooze conclusies
dat tot nu toe in de literatuur gehanteerde begrippen in de praktijk lang niet
eenduidig zijn en waaraan verschillende actorgroepen onderling sterk
verschillende zingeving geven.
Ret uitvoeren van een breed opgezet survey-onderzoek onder Nederlandse
gemeenten op basis van de bevindingen uit deze studie.
Deze studie levert een analysekader op dat zich goed leent voor ee kwalitatief
hoogwaardige enquete onder een grote groep gemeenten. Ret doel is te toetsen
of de bevindingen uit deze studie algemeen geldend zijn voor de besturing
van de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen gemeenten.
Een dergelijk breed onderzoek kan vervolgens weer aanleiding geven tot een
meer diepgaande case-study. Resultaten daarvan leiden mogelijk weer tot een
vervolgonderzoek. Kortom, een systematisch en samenhangend onder-
zoeksprogramma.

Wij hopen en vertrouwen erop met dit onderzoek mede een aanzet te hebben gegeven
tot verder en diepergravend onderzoek op het gebied van bestuurlijke informatiekunde.
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Bijlage 1 Beschrijving van de casus Noordvliet

1. De gemeente en de Milieudienst

Noordvliet behoort met zijn ruim 150.000 inwoners tot de tien grootste steden
van Nederland. Gelegen aan belangrijke spoor- en wegverbindingen heeft Noord-
vliet zich ontwikkeld tot een centrum van industriele bedrijvigheid. In de vorige
eeuw is deze ontwikkeling begonnen met de scheepsbouw. De tweede helft van
deze eeuw stond echter in het teken van de sanering van de scheepsbouw die ook
in Noordvliet haar sporen heeft achtergelaten. Naast de industriele nijverheid
verschaft ook het onderwijs veel werkgelegenheid. Met meer dan 25.000 studen-
ten behoort Noordvliet tot de belangrijkste onderwijscentra van ons land.
In 1985 werd gestart met een omvangrijke reorganisatie van de gemeentelijke
organisatie. Naast privatisering van enkele gemeentelijke onderdelen (schouw-
burg, bibliotheek) werden de bestaande diensten omgevormd tot grotere clusters.
In deze periode werd in zeer vee! Nederlandse gemeenten dit soort reorganisatie-
processen ingezet. Bezuinigingen en wijzingen in de bestuurlijke verhoudingen
brachten grote veranderingen met zich mee die de wijze van besturen en organi-
seren op lokaal niveau onder druk zetten, Daarnaast groeide ook het besef dat
maatschappelijke ontwikkeling van grote invloed waren op de relatie tussen
burger en overheid.

1.1 Gemeentelijke organisatie

Organisatie
Voor 1985 bestond de gemeentelijke organisatie van Noordvliet nog uit een groot
aantal gemeentelijke diensten. Bij de secretarie werd het beleid op de te onder-
scheiden beleidsterreinen ontwikkeld en getoetst. Diensten waren verantwoor-
delijk voor de uitvoering van het beleid. Sturing van de organisatie stond sterk in
het teken van de middelen. Geld werd toebedeeld aan de diensten waarna verant-
woording werd afgelegd met weinig controle op de bereikte resultaten. Dit ver-
haal was in deze periode op nagenoeg iedere gemeentelijke organisatie van toe-
passing.

De gemeentelijke organisatie bestaat nu uit een bestuursdienst (concernstaf) en
een aantal vrij zelfstandig opererende gemeentelijke diensten (werkmaatschap-
pijen). Noordvliet kent acht diensten waaronder drie specifieke diensten als de
brand weer, politie en sociale werkvoorziening (afbeelding 1.1 op de volgende
pagina), Voor elk van deze drie diensten gelden speciale ornstandigheden qua
ontwikkelingen, financiering en positie binnen de gemeentelijke organisatie. De
politie is betrokken in de landelijke regionalisatie van rijks- en gemeentepolitie.
De brandweer heeft een duidelijk omschreven en specifieke taak binnen de
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gemeente alsmede een daarop toegesneden organisatie. De Dienst Sociale
Werkvoorziening valt onder de Bestuurscommissie Sociale Werkvoorziening. Er
zijn nog twee andere Bestuurscommissies te weten de Bestuurscommissie Open-
baar Basisonderwijs en de Bestuurscommissie Voortgezet Openbaar Onderwijs.
De Bestuursdienst is verwikkeld in een reorganisatie (Operatie Concemstaf)
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de hoofdtaken van de dienst en de
centrale uitvoerende taken. Het merendeel van de centrale uitvoerende taken
wordt overgeheveld naar de Dienst Algemene en Facilitaire Zaken. Hierdoor zal
het aantal formatieplaatsen van de Bestuursdienst verminderd worden van 71
naar 30.

Cle. Econ.zaken
en werkgel.held

Cle. openbare
orde, veillgheid

Cle. volkshuls-
vesting en milieu

Cle. Algemeen
Beleld

Cle. onderwljs,
sport en cultuur

GEMEENTERAAD

I-
I

Burgemeester
en

Wethouders

Bestuursdlenst

Polltie I Brandweer I

Afbeelding 1.1 Organisatie gerneente Noordvliet

De Milieudienst behoort tot de drie grootste diensten en heeft met de Dienst
Openbare Werken de meeste contacten op beleidsmatig en uitvoerend niveau. De
relatie met de Dienst Algemene en Facilitaire Zaken houdt verb and met het
innen van een aantal heffingen door de DAFZ ten behoeve van de Milieudienst

Bestuursdienst
- strategische aansturing
- planning en control
- instrumentontwikkeling
- bestuursondersteuning

Algemene en Facilitaire Zaken
- burgerzaken
- belastingen
- economische zaken
- gemeentearchief
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Milieudienst
- milieuzaken
- stadsreiniging
- afvalverwerking
- vergunningen
- toezicht

Sociale Werkvoorziening
De Dienst Sociale Werkvoorzie-
ning biedt werk aan mensen die
vanwege een lichamelijke of gees-
telijke handicap niet aan het regu-
liere arbeidsproces kunnen deel-
nemen.

Welzijnsdienst
- sociale zaken
- onderwijs en educatie
- sport en recreatie
- maatschappelijke/culturele zaken
- museum

Openbare Werken
- verkeer en wegen
- stedebouwkundige ontwikkeling
- wonen en woonomgeving
- grond en gebouwen

Brandweer
- brandbestrijding
- hulpverlening
- veiligheidspreventie
- coordinatie rampenbestrijding

In totaal telt de gemeente Noordvliet meer dan 1600 medewerkers.

In 1985 heeft het gemeentebestuur van Noordvliet gekozen voor een concern-
werkmaatschappij-model. In dit model opereert de werkmaatschappij (lees:
gemeentelijke dienst) volledig zelfstandig. De directeur van de dienst heeft aile
middelenfuncties tot zijn beschikking. Dit vereist diensten van een redelijke
omvang. De directeur is immers in alle opzichten zelf verantwoordelijk voor de
beleidsvoorbereiding en de bedrijfsvoering van zijn dienst; uiteraard binnen de
door het gemeentebestuur vastgestelde bevoegdheden en vrijheid van handelen.
De reorganisatie ging tevens gepaard met een omvangrijke privatisering. Van een
weinig doorzichtige organisatie met veel overlapppingen in functies en ac-
tiviteiten moest de gemeentelijke organisatie omgevormd worden tot een meer
gestroomlijnd geheel.

Een bijzondere plaats in dit geheel wordt ingenomen door de Bestuursdienst
oftewel concernstaf. Na de reorganisatie bestond deze staf nog uit ongeveer 70
formatieplaatsen. Men wilde echter toe naar een nog veel kleinere staf. In 1992
is dit gerealiseerd door de grootte van de concernstaf terug te brengen tot 29 for-
matieplaatsen. Het Noordvliets Concept is immers gebaseerd op diensten die
zelfstandig en dus zonder tussenkomst van een secretarie beleidsprodukten
afleveren in de richting van het gemeentebestuur. Diensten zagen de Bestuurs-
dienst echter nog te veel als een gespecialiseerd dienstverlenend bedrijf waar een
aantal centrale overige taken was samengebracht. Door de vermenging van
hoofdtaken met deze overige taken kwam de eerste groep onder druk te staan.
Mede door de gebrekkige strategische input in het Management Overleg (overleg
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tussen directeuren van diensten) kwam dit zo belangrijke strategisch overleg niet
goed tot zijn recht.
In 1991 werd daarom besloten tot de opera tie concernstaf met als doel het zoda-
nig stroomlijnen van de Bestuurdienst dat er geen nadelige vermenging tussen
hoofdtaken (strategische aansturing, planning en control, instrumentontwikkeling
en bestuursondersteuning) en uitvoerende centrale taken meer kan plaatsvinden.
De operatie concernstaf werd gezien als een laatste noodzakelijke stap in het
voldoen aan de reorganisatie als belangrijke voorwaarde voor het succesvol
invoeren van het besturingsmodel.

Financien
In 1992 heeft de gemeente Noordvliet een 'omzet' bereikt van meer dan een
miljard gulden. De gemeente kent een solide financiele situatie. Een sluitende
begroting in meerjarenperspectief, ruimte voor nieuw beleid, slechts beperkte
aanpassingen van tarieven, een hoog investeringsniveau en een stevig
weerstandvermogen vormen de belangrijkste ingedienten, Van de totale omzet
werd 17% geinvesteerd. In 1990 kende het financiele resultaat een positief saldo
van 6,7 miljoen gulden. In 1991 was dit saldo 15,4 miljoen gulden. De gemeente
had in dit jaar dus ruim 15 miljoen gulden minder uitgegeven dan was begroot.
De opgebouwde reserves waren in 1991 opgelopen tot een bedrag van 159
miljoen gulden.

De resultatenrekening van de vijf grote diensten geeft het volgende beeld:

(x 1 mil- Bestuurs- DFAZ Milieu- Dienst Openbare
joen) dienst dienst Welzijn Werken

Lasten 24,4 28,0 43,6 331,9 367,4
Baten 173,2 93,5 15,0 226,4 310,9
Saldo 148,8 65,5 -28,6 -105,5 -56,5

Twee diensten kennen een positief batig saldo. Dit zijn de Bestuursdienst en de
Dienst Algemene en Facilitaire Zaken. Zo komt bij de Bestuursdienst de algeme-
ne uitkering uit het Gemeentefonds binnen en int de Dienst Algemene en Facili-
taire Zaken de gemeentelijke belastingen waaronder de Onroerend Goedbelas-
ting. De overige diensten krijgen vanuit het centraal niveau ieder jaar financiele
middelen toebedeeld.

De drie grote diensten zijn niet aIleen groot voor wat betreft het aantal mede-
werkers, maar ook als gekeken wordt naar de omzet. Binnen de Dienst Welzijn
zorgt vooral de afdeling Sociale Zaken voor hoge uitgaven (uitkeringen). De
Dienst Openbare Werken kent veel materiele uitgaven zoals voor onderhoud
wegen, groenvoorzieningen, grondexploitatie, enz.
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1.2 Noordvliets Besturingsconcept
In 1992 heeft de gemeente Noordvliet een brochure uitgebracht over het gemeen-
telijk besturingsconcept. Op de eerste pagina van deze brochure staat het vol-
gende: "waardoor heeft Noordvliet nu wei zo'n apparaat dat naar ieders tevre-
denheid werkt, in het bijzonder naar die van de burger die in Noordvliet al
geruime tijd klantvriendelijk wordt behandeld? Waarom zijn de bestuurlijke
reorganisatie en de vergroting van de beheersbaarheid van de middelen, effec-
tiviteit en efficientie hier wei gelukt,· de kwaliteit van de dienstverlening zo aan-
merkelijk verbeterd? En waarom is daarbij slechts in een paar gevallen gebruik
gemaakz van externe organisatie-adviseurs? Kortom: wat heeft Noordvliet, wat
een andere stad niet heeft?"
Het antwoord op al deze vragen zou moeten liggen in het Noordvliets Concept.
Deze term staat voor een geheel van maatregelen waardoor de gemeentelijke or-
ganisatie doorzichtiger wordt voor burger, bestuurder en ambtenaar. Het kan
gezien worden als een in de praktijk doorgevoerd theoretisch concept waardoor
besturen op hoofdlijnen mogelijk is en efficiency, effectiviteit en kwaliteit
belangrijk zuIlen toenemen.

De gemeente Noordvliet tracht via invoering van dit besturingsconcept al een
aantal jaren bedrijfsmatiger en doelgerichter te werken. Dit streven is gericht op
een drietal pijlers (Arntzen, 1992):

1. democratische dekking;
2. doelmatigheid;
3. effectiviteit en kwaliteit.

In de aanvang was het streven meer intern gericht op financiele beheersing,
bedrijfsmatiger werken en doelmatigheid. Later groeide ook de aandacht voor
doeltreffendheid en effectieve afweging en sturing, waardoor ook de omgeving in
beeld kwam. Naast de kosten en de efficiency van de produktie, werden ook de
opbrengst en het bereiken van de gestelde doelen van belang.

Als eerste stap werd in 1985 een drastische reorganisatie van het ambtelijk
apparaat doorgevoerd. Van het traditionele secretariemodel werd overgestapt op
het concernmodel. Een kleine concernstaf stuurt daarbij op hoofdlijnen de
diensten aan, die meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen
hebben. De diensten kunnen zelfstandig opereren, hebben de nodige staffunctie's
in huis en een betere taakafbakening ten opzicht van elkaar, zodat zij een
compleet produkt kunnen afleveren, waardoor de afhankelijkheidsgraad sterk
verminderd wordt. Tegelijkertijd werd een nieuw bestuursinstrument ingevoerd:
de managementrapportage (MARAP). Ook werd het bestaande instrument van de
rekening verbeterd. De MARAP bevat verantwoordingsinformatie achteraf van
de diensten aan het bestuur, passend bij delegatie. Tussentijds moesten de
diensten verantwoording gaan afleggen over de resultaten van eerder gemaakte

262



afspraken. Hiermee werd ervaring opgedaan met het weergeven van feitelijk
gerealiseerde prestaties en ontstond de noodzaak tot outputgerichtheid.
Pas toen de MARAP ingeburgerd was, werd vanaf 1987 gestart met de verbeter-
ing van de begrotingssystematiek zelf. Er werd een top-down begrotings-cyclus
geintroduceerd, waarmee alle samenhangende instrumenten via een jaarplanning
gericht werden op de drie integrale bestuurlijke afwegingsmomenten: het vroege
voorjaar, de zomer en het najaar. Verder werd het denken in termen van con-
tractmanagement, budgettering en de ontwikkeling van prestatiegegevens en ken-
getallen gemeengoed.

Al snel bleek dat de bestaande begroting niet voldeed aan een drietal eisen: harde
afspraken over vooraf te leveren prestaties, duidelijkheid over de vraag wie
verantwoordelijk is voor welk onderdeel en een helder en leesbaar document.
Vanaf 1989 werd daarom de begroting ingrijpend gewijzigd en wel op de
volgende wijze:

het produkt wordt de ingang van de begroting;
de indeling is niet meer opgezet naar begrotingshoofdstukken maar
organisatorisch naar diensten;
er is een vaste indeling in strategisch beleid, financien en bedrijfsvoering.
Daarnaast is er een indeling in twee afzonderlijke delen namelijk Deel 1
'Hoofdlijnen' en Deel 2 'Produktinformatie';
de leesbaarheid is bevorderd door aansprekelijke lay-out en een vast
informatiemodel.

Ais vangnet om te waarborgen dat met het geld zo efficient mogelijk wordt
omgesprongen, de gebruikte gegevens valide zijn, de organisatie voldoet aan de
eisen van de tijd en voldoende extern georienteerd is, wordt een periodieke
bedrijfsdoorlichting gehouden. In principe wordt iedere dienst een keer in de vier
jaar doorgelicht.

In 1991 is gestart met de introductie van een nieuw instrument: de effectmeting.
De effectmeting kan op twee manieren worden aangepakt. Het onderzoek kan
zich incidenteel en specifiek op een onderwerp rich ten. Er kan echter ook
worden gekozen voor een meer structurele en integrale aanpak. Noordvliet richt
de aandacht op het tweede. In het begrotingsproces zelf moet vooraf worden
aangegeven wat de beoogde effecten zijn. Men noemt dit meetbare beleids-
doelen. Door een selectie van relevante beleidsvelden (speerpunten van beleid),
formulering van meetbare doelen en kwantificering van de daarbij gewenste
effecten hoopt het gemeentebestuur in 1993 de eerste resultaten van de ef-
fectmeting te bereiken.
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1.3 Strategisch Beleid

Noordvliet stedelijk knooppunt
In de Vierde Nota RuimteIijke Ordening is Noordvliet aangewezen als stedelijk
knooppunt met een regionale functie. Deze knooppuntstatus was aanleiding voor
een nadere bezinning op het stedeIijk karakter en de strategische koers van de
stad in het bijzonder. In de 'Profieischets Noordvliet' is de uitwerking van dit
beleid door de gemeenteraad vastgesteid. In deze profielschets is een aantal
accenten in de (ruimtelijk-economische) ontwikkelingsrichting van de gemeente
beschreven. Deze accenten zijn:

- moderne industriestad;
- knooppunt van transport, Iogistiek en distributie;
- kenniscentrum;
- recreatie en toerisme;
- gezondheidszorg;

Tussen deze beleidsaccenten bestaat onderlinge samenhang. Binnen de vijf ge-
noemde accenten worden zogeheten 'stuwers' onderscheiden, die als trekpaarden
fungeren voor de ontwikkeling van Noordvliet. Zo wordt als stuwer van de
Noordvlietse econornie het moderne en eigentijds industriele apparaat van de
gemeente beschouwd. Hiertoe wordt eveneens de in de ogen van het gemeen-
tebestuur zeer belangrijke transport- en distributiesector begrepen. Het onderwijs
- aangeduid als kenniscentrum - en de gezondheidszorg dragen belangrijk bij tot
de werkgelegenheid en aan het draagvIak voor menig voorziening. Voor het
bedrijfsieven in de stad (en regio) is het onderwijs van groot belang.

Het beIeidsveid recreatie en toerisme is van een andere orde dan de hiervoor ge-
noemde beleidsvelden. Noordvliet kent immers geen toeristische traditie. In de
stad zelf zijn weinig voorwaarden aanwezig die kunnen bijdragen tot een
gunstige ontwikkeling. De gemeente zal in toeristisch opzicht mee moeten liften
met de toeristische ontwikkeling van de regio en zal waar mogelijk de (voor het
toerisme autonome) zakelijke bezoeken aan de stad moeten benutten.

'Moderne industriestad'
In het gemeentelijk beleid staat de strategische keuze 'Noordvliet moderne in-
dustriestad' centraal. Het begrip 'moderne industrie' wordt gedefinieerd als al
die werkgelegenheid die gekenmerkt wordt door:

het produceren van een breed scala van produkten op een wijze zoals de
markt om die produkten vraagt (flexibel en maatwerk);
met produktieprocessen, waarin de modernste technologieen door relatief
goed opgeleide medewerkers ruime toepassing vinden;
en een sterke eigen research en marketing.
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Het bevorderen van deze industrie betekent dat aansluiting wordt gezocht bij de
historische kracht van de stad (industriele produktie), maar dan op een wijze, die
veel ontwikkelingskansen biedt aan de (van oudsher ambachtelijke) Noordvlietse
bevolking. Niet aileen omdat het een sector is waarin volop ruimte is voor per-
soonlijke groei, maar ook, omdat de relatief laaggeschoolde vooral in deze sector
de beste kansen op werk heeft.
Een keuze voor versterking van de industriele bedrijvigheid zal ook belangrijke
effecten hebben op de zakelijke dienstverlening. Noordvliet wordt hiermee geen
centrum van zakelijke dienstverlening, maar wil de gevestigde bedrijven be-
houden en minimaal een met de industrie in de pas lopende groei nastreven.

Beleidsconsequenties strategische keuze
Volgend op de strategische keuze heeft het gemeentebestuur getracht in de
Perspectiefnota een aantal meetbare beleidsdoelen te formuleren. Dit zijn speer-
punten binnen het gemeentelijk beleid die uiteindelijk vertaald worden naar
concrete produkten waarvan de effecten meetbaar zijn. Een aantaI van deze
speerpunten is weliswaar geformuleerd, maar aan de nadere uitwerking wordt
nog verder gewerkt.
De meetbare beleidsdoelen liggen op de terreinen van arbeidsvoorziening, onder-
wijs, milieu, woningbouwprogrammering, bedrijventerreinen, verkeer en
vervoer, bestuurlijke ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, communicatie,
promotie en acquisitie.

1.4 Gemeente Noordvliet in haar omgeving
De omgeving van een gemeentelijke
organisatie is tamelijk complex en deze
complexiteit neemt, zoals we hebben
geconstateerd in hoofdstuk 2, verder toe
(afbeelding 1.2). Uit het voorgaande
blijkt dat met name de historische ach-
tergrond van Noordvliet nog steeds sterk
bepalend is voor het gemeentelijk beleid.
Werkgelegenheid, toerisme, onderwijs,
enz. worden sterk vanuit de historie en
de natuurlijke ligging bepaald. Op som-
mige terreinen probeert het gemeen-
tebestuur daar verandering in te brengen.

Afbeelding 1.2 Omgevingscondities
Zo wordt getracht om via het telematica-
beleid de technologische condities voor
bedrijfsvestiging te verbeteren. Op deze manier kan de gunstige natuurlijke
ligging van Noordvliet (knooppunt van wegen) voor bedrijfsvestiging nog eens
extra worden versterkt.
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Voor de politieke, wettelijke en economische condities is Noordvliet in hoge
mate afhankelijk van de rijksoverheid. Dit geldt echter voor alle gemeenten in
Nederland. Culturele en demografische condities zijn moeilijk te beinvloeden
door de gemeente, al moet wel worden gezegd dat Noordvliet via het onder-
wijsbeleid, het stimuleren van culturele manifestaties, enz. tracht hierin de
positieve elementen naar voren te brengen. Het strategisch beleid van de
gemeente Noordvliet is dan ook in belangrijke mate extern gericht met duidelijk
aandacht voor de positionering in de omgeving.

1.5 Aandachtspunten
Vit de beschrijving van de gemeente Noordvliet zijn de volgende punten van
belang:

Historisch gezien is het gemeentebestuur sterk gericht op het belang van
de industriele nijverheid.
Het belang van de industriele nijverheid voor de stad en zijn omgeving is
heden ten dage nog steeds terug te vinden in de hoofdpunten van het ge-
meentelijk beleid.
Ook ten aanzien van het functioneren van de eigen gemeentelijke organisa-
tie wordt teruggegrepen op principes uit de particuliere sector. De ge-
meentelijke organisatie wordt gezien als een grote onderneming met zelf-
standige onderdelen.
Het strategisch beleid geeft sturing aan het beleid zoals dat binnen de
gemeentelijke dienst wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Vit het strategisch
beleid blijkt dat een hoge mate van onderlinge samenhang tussen de activi-
teiten van de diensten noodzakelijk is.
De drie grootste diensten zijn niet geheel verantwoordelijk voor hun eigen
inkomsten. Een groot gedeelte van hun uitgaven wordt gefinancierd uit de
inkomsten van de twee andere (kleinere) diensten.
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2.1 Organisatie Milieudienst
De Milieudienst is in 1985 ontstaan.
Van oudsher bestaande taakgebieden
als stadsreiniging, bouw- en
woningtoezicht en afvalverwerking
werden samengevoegd met enkele
nieuw ontstane aandachtsgebieden
zoals milieubeleid, milieuzorg en
handhaving.
Ogenschijnlijk zijn de afdelingen
vergunningen en toezicht een
vreemde eend in de bijt. Milieu-
vriendelijk bouwen en aandacht voor
de verzameling en verwerking van
bouwafval rechtvaardigt het op-
nemen van dit taakgebied binnen de
Milieudienst. De aanwezigheid van
deze afdelingen kan ook worden ver-
klaard door het feit dat de huidige
directeur van de Milieudienst voor
1985 directeur was van Bouw- en
Woningtoezicht. Verder is het zo dat
in meerdere gemeenten de Milieu-
dienst een of meerdere taakgebieden

Afbeelding 1.3 Organisatie milieudienst
kent die niet zo direct onder de
kerntaken van het gemeentelijk
milieubeleid vallen. Zo is bijvoorbeeld in andere gemeenten de groenvoorziening
ondergebracht bij de Milieudienst. Vaak bleek bij een grotere clustering van
diensten de omvang van de nieuwe Milieudienst in verhouding met andere
diensten te klein te zijn en werd een taakgebied aan deze dienst toegevoegd dat
enigszins een raakvlak heeft met het milieuterrein (afbeelding 1.3).

2. Milieudienst Noordvliet

Dlrectlesecretarts

Ontwlkkellng

PersoneeVorganlaalie

Bedrijfseconomische
zaken

1---'--------1 Bouwvergunnlngen

1---<--------1 Bouwtoezlcht

f--+-------j Mllieuzaken

f--...;-------j Alvalverwerklng

L--'---------1 Stadsrelniging

Een en ander betekent dat het milieubeleid van de Milieudienst niet het hele
taakveld van de dienst bestrijkt, maar dat er daarnaast nog een belangrijk
taakveld tot de organisatie Milieudienst behoort. Tussen het beleidsveld milieu en
de organisatorische eenheid Milieudienst bevindt zich bouw- en woningtoezicht.
De Milieudienst bestaat uit een vijftal produktie-afdelingen te weten vergunnin-
gen, toezicht, milieuzaken, afvalverwerking en stadsreiniging. Op korte termijn
zullen de twee afdelingen vergunningen en toezicht worden samengevoegd tot
een afdeling Bouw- en woningtoezicht. Naast deze afdelingen kent de Milieu-
dienst nog de afdeling Bedrijfseconomische Zaken en een aantal staffuncties zoals
ontwikkeling, personeel en organisatie, secretariaat en bijzondere opdrachten.
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Bedrijfseconomiscbe Zaken
- controlling
- financiele administratie
- voortgangscontrole
- archivering
- automatisering

Ontwikkeling
- communicatie
- voorlichting
- marketing
- projectmanagement

Afvalverwerking
- afvalwaterzuivering
- regionale afvalverwerking

Vergunningen
- beoordeling bouwvergunningen

Toezicbt
- controle op nieuw- en verbouw
sloop en veiligheid
- reinigingspolitie
- aansluitingen gemeenteriool

MiIieuzaken
- sanering verkeerslawaai
- akoestisch onderzoek
- advisering bouwvergunningen
- klachtenbehandeling
- milieutechnische samenwerking
- verlenen vergunningen
- regionale dienstverlening
- milieu-informatiesysteem
- bodemsanering en bodemonderzoek

Stadsreiniging
- onderhoud van riolering
- ledigen kolken regiogemeenten
- ophalen huisvuil
- bevordering gescheiden inzameling
- inzameling van probleemstoffen
- regionale dienstverlening
- ophalen bedrijfsafval
- vegen van wegen
- gladheidsbestrijding
- ongediertebestrijding
- schoonhouden van gemeentege-
bouwen en straatmeubilair
- inname/destructie van kadavers
- schoonhouden van gevels

Met betrekking tot de financieringsstromen ten behoeve van de gemeentelijke
milieu taken kan een onderscheid gemaakt worden in gemeentelijke gelden en
rijksgelden. Gemeentelijke gelden bestaan uit leges ter dekking van de kosten
van het verlenen van vergunningen, tarieven voor bepaalde vormen van dienst-
verlening en algemene middelen die de gemeente inzet ter financiering van
milieu taken. De rijksgelden bestaan uit een groot aantal rijksbijdragen zoals via
de Wet Geluidshinder, bodemsanering, bijdragebesluit uitvoering gemeentelijk
milieubeleid (BUGM). Voor wat betreft de gemeentelijke gelden kan de gerneen-
te een eigen beleid voeren. Zij kan zelf bepalen in welke mate de leges de kosten
van vergunningverlening moeten dekken, hoe hoog de tarieven voor bijvoorbeeld
afvalinzameling moeten zijn en hoeveel geld zij uit de algemene middelen in de
uitvoering van het milieubeleid wil steken. De Dienst Algemene en Facilitaire
Zaken verzorgt voor de Milieudienst een aantal heffingen ZOalSafvalstoffenhef-
fing, hondenbelasting, rioolrecht, bijdrage afvalwaterzuivering. De DAFZ heeft
een belangrijke facilitaire taak voor de Milieudienst. In de begroting van de
DAFZ zijn deze heffingen als baten opgenomen. De leges voor de hinderwetver-
gunningen en bouwleges worden door de Milieudienst zelf geind.
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2.2 Milieubeleid

Taken
Het kader voor de uitvoering van het milieubeleid voor de komende jaren ligt op
de eerste plaats vast in het Gemeentelijk Milieu Beleidsplan (GMP). Hierin staat
een produktgerichte benadering centraal. In 1992 en volgende jaren moeten con-
crete maatregelen leiden tot een gezonde en leefbare stad.
Op nationaal niveau zijn een fors aantal doelstellingen vastgelegd in o.a. het
Nationaal Milieubeleidsplan +, Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, Natuurbe-
leidsplan, Derde Nota Waterhuishouding en het Actieprogramma Gebiedsgericht
Beleid. Bij de realisatie van deze doelstellingen speelt het instrumentarium van
de gemeente, zoals dat in de milieuhygienische regelgeving is vastgelegd, een
belangrijke rol. Daarbij gaat het om verbetering van de kwaliteit van lucht, water
en bodem, terugdringing en voorkoming van stank, geluid en risico's van stof-
fen, afvalverwijdering door integraal ketenbeheer en ecologie en natuurbeheer.

De gemeente Noordvliet kan bij de realisering van deze taken niet als solist kan
optreden. Noordvliet draagt met name vanuit de status van regionaal stedelijk
knooppunt een verantwoordelijkheid voor zowel het stadsmilieu als de kwaliteit
van het regionale milieu. Een integrale effect- en brongerichte benadering van de
milieuproblematiek kan alleen slagen in nauwe samenwerking tussen alle betrok-
ken overheden. Deze samenwerking wil Noordvliet gestalte geven met een
Partnershipmodel voor het milieubeleid. Voor het welslagen van het gemeentelijk
milieubeleid is daarnaast van evident belang, dat dit plaats vindt in nauwe
samenwerking met de doelgroepen van het milieubeleid en hun intermedaire
kaders. Hierbij is voor het instrument communicatie een belangrijke rol weg-
gelegd.
De gemeentelijke taken bestaan uit de uitvoering van landelijke en provinciale
regelgeving (Hinderwet, Wet chemische afvalstoffen, Afvalstoffenwet, enz.) en
het bewaken c.q. waarborgen van de milieukwaliteit in de gemeente op grond
van haar algemene verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk grondgebied.

Aanpak
In het GMP worden voor de uitvoering van bovengenoemde taken de volgende
specifieke instrumenten benoemd:

- regelgeving
- vergunningverlening
- handhaving
- communicatie

- onderzoek en planontwikkeling
- subsidiering
- voorzieningen

Het uitgangspunt in het milieubeleid van de gemeente Noordvliet vormt het
streven naar een duurzame ontwikkeling, dat wil zeggen dat ernaar gestreefd
wordt de ecologische kringloop in stand te houden danwel te herstellen en de
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acceptatienormen van deze kringloop in stand te houden danwel te herstellen en
niet te overschrijden. Centraal staan brongerichte maatregelen gericht op het
gedrag van de prioritaire doelgroepen van het milieubeleid en effectgerichte (tee-
hnische) maatregelen onder andere op het gebied van de afvalverwijdering.
Ret effectgericht beleid richt zich met name op zaken als afvalverwijdering,
afvalwaterzuivering en rioolbeheer, bodemverontreiniging, geluidshinder, ver-
vuiling van de openbare ruimte, calamiteiten en incidenten. Ret brongericht
beleid richt zich op de eigen verantwoordelijkheid van de actoren binnen een
aantal doelgroepen die milieubelasting veroorzaken. Per doelgroep wordt een
aantal oplossingen c.q. maatregelen geformuleerd. Hier gaat het met name om
vergunningverlening, handhaving en communicatie.
Een belangrijk thema in het milieubeleid is dat van de externe integratie van het
rnilieubeleid. Hieronder wordt verstaan het integreren van milieu-aspecten in
andere beleidsterreinen. Op lokaal niveau bestaan mogelijkheden om met behulp
van een integraal beleid de doelstellingen van het milieubeleid te realiseren. Met
name de beleidsterreinen ruimtelijke ordening (stadsbeheer), verkeer en vervoer,
volkshuisvesting, economische ontwikkeling en groenbeheer kunnen een belang-
rijke rol spelen. Hier is het mogelijk om rekening te houden met milieu-aspecten
in beleidsafwegingen door een intern voorschrift uit te vaardigen dat diensten bij
relevante beleidsvoornemens een milieutoets moeten inbouwen. Een dergelijke
benadering past in het uitgangspunt in het milieubeleid van de 'verinnerlijking'
zoals dat ook binnen het gemeentelijk apparaat gestalte dient te krijgen.
Belangrijke items voor de komende
jaren zijn onder andere het regionaal
milieubeleidsplan, handhaving en
vergunningverlening, externe in-
tegratie met andere beleidsterreinen,
het basisinformatiesysteem milieu,
integrale aanpak energiebesparing en
de milieucommunicatie.

hoger
bestuursnlveau

I
2.3 De Milieudienst in haar

omgeving
Uit het Milieubeleid komt de toene-
mende binding van de Milieudienst
met zijn omgeving naar voren (af- k1ant/burger
beelding 1.4). Zo is duidelijk dat de Afbeelding 1.4 Omgeving milieudienst

uitvoering van milieutaken in
toenemende mate een regionale aanpak vergt. Samenwerking met andere over-
heden is daarom noodzakelijk. Verder moet de communicatie met doelgroepen
worden geintensiveerd. Ret contact, samenwerking en de communicatie met ex-
terne organisaties en burgers zal sterk toenemen.
Ret uitgangspunt in het milieubeleid van de 'verinnerlijking' betekent dat het

Milieu-
dienst I-===externe

organisaties
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realiseren van de doelstellingen van het beleid in nauwe samenwerking met
andere gemeentelijke diensten moet plaatsvinden. Het integratie-aspect neemt een
zeer belangrijke plaats in.
De relatie met het gemeentebestuur en de concernstaf wordt sterk bepaald door
het Noordvliets Concept oftewel het model waarlangs de gemeentelijke organisa-
tie van Noordvliet wordt bestuurd. Daarnaast zullen we zien dat de Milieudienst
ook met andere bestuursniveaus direct te maken heeft zoals het rijk, de provincie
en het Streekgewest Vlietlanden.
In de analyse in het volgende hoofdstuk zullen deze relaties uitgebreid aan de
orde komen.

2.4 Aandachtspunten
Uit de beschrijving van de Milieudienst zijn de volgende punten van belang:

In het Milieubeleid komt de relatie met de industriele nijverheid als rode
draad weer terug. Het Milieubeleid volgt hiermee in belangrijke mate de
lijn zoals die in het gemeentelijk strategisch beleid is uitgezet.
De Dienst Algemene en Facilitaire Zaken verricht belangrijke ondersteu-
nende diensten voor de Milieudienst.
Het realiseren van de doelstellingen van het Milieubeleid vereist nauwe
samenwerking met de andere gemeentelijke diensten. De Milieudienst zal
in de toekomst nog meer afhankelijk worden van de relatie met andere
diensten.
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3. Ontwikkeling informatievoorziening: een proces in hoofdlijnen

3.1 lIistorie

Overname van het Gewestelijk Rekencentrum
In 1987 besluiten de gemeenteraden van Herendaal en Noordvliet tot het ophef-
fen van de gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Herendaal
- Noordvliet (Gewestelijk Rekencentrum) en overname van dit centrum door de
gemeente Noordvliet. De verwachting is dat het centrum op korte termijn sterk
verliesgevend zal worden.

At jaren is er sprake van een zich voortslepende problematiek die vooral verb and
houdt met de automatiserings-technische ontwikkelingen, meningsverschillen
tussen Herendaal en Noordvliet op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau en het
ontbreken van een slagvaardige en comrnerciele opstelling van het Gewestelijk
Rekencentrum. Door de decentralisatietendens binnen de automatisering en het
grote personeeisverloop door het onzekere toekomstperspectief, waardoor veel
externe krachten moeten worden ingehuurd, ontstaat steeds minder draagvlak
voor een sluitende exploitatie.

De hoofdmotieven voor overname van het GewesteIijk Rekencentrum door de
gemeente NoordvIiet zijn als voIgt samen te vatten:

de uitvoering van het Gemeentelijk Automatiseringsplan 1987 - 1990
moest veilig worden gesteld door de daarvoor benodigde know-how te
behouden;
samenwerking met het bedrijfsleven op basis van 'partnership' had de
voorkeur boven afstoting;
handhaving en bevordering van hoogwaardige werkgelegeoheid in Noord-
vliet.

Relatie met Infotech
Op 24 augustus 1988 wordt tussen de gemeente NoordvLiet en de firma Infotech
een voorovereenkomst tot samenwerking afgesloten. Juridisch zal het Gewestelijk
Rekencentrum ondergebracht worden in Infotech Gemeentelijke Automatiserings-
diensten welke in 1990 een divisie van Infotech zal worden. Noordvliet krijgt
een commissariszetel om de gemeentelijke betrokkenheid gestalte te geven.
Vanwege de complexiteit van de gemeentelijke informatievoorziening en de hoge
systeemontwikkelingskosten en risico's wordt aan continuiteit in de samenwer-
king de voorkeur gegeven boven ad-hoc samenwerkingsverbanden. Het uitgangs-
punt van de gemeente Noordvliet is wei dat de gemeente geen zelf gemaakte
systemen wil ontwikkelen, maar standaardsystemen kopen. De samenwerking zal
moeten leiden tot een commercieel aantrekkelijk produkt dat ook aan andere
gemeenten verkocht kan worden. De voorovereenkomst somt ook een groot
aantal concrete ontwikkelingsmogelijkheden op zoals het Bevolkingssysteem/-
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GBA, het Sociale Uitkeringen Systeem, de Vastgoedsystemen en de opbouw van
netwerken.

Op 4 oktober 1988 besluit het college om de voorovereenkomst met positief
advies voor te leggen aan de gemeenteraad voor te leggen. Volgens het raads-
voorstel behelst de essentie van de voorovereenkomst het verkopen van het
Gewestelijk Rekencentrum aan Infotech met behoud en uitbreiding van hoog-
waardige werkgelegenheid in Noordvliet en het aangaan van een 'partnership'
met Infotech om gezamenlijk basisinformatiesystemen te ontwikkelen voor de
lokale overheidsmarkt. Benadrukt wordt dat de positie van Infotech als preferent
leverancier geen gedwongen winkelnering inhoudt. In de vergadering van 21
november stemt de raad in met het voorstel van het college en het aanvullende
voorstel over de inspanningsverplichting van Infotech. Het college krijgt op-
dracht om de overeenkomst uit te werken in seperate overeenkomsten en over de
voortgang daarvan de commissie FPOIA regelmatig te informeren.
De uitwerking wil niet erg vlotten. Er is een groot aantal verschillen met In-
fotech over uitbetaling goodwill, overname van licentie, verkoop GBA en allerlei
andere zaken. Op 27 april 1989 wordt een aantal geschillen opgelost en de
afspraak gemaakt dat de uitwerkingsovereenkomsten uiterlijk in juni 1989
moeten worden afgerond.

Koerswijziging beleid
Begin 1989 vindt met lnfotech een gesprek plaats om de prioriteiten op elkaar af
te stemmen omdat lnfotech niet kan voldoen aan de informatiebehoeften van de
diensten. Met name vanuit de Dienst Welzijn worden klachten vernomen over de
kwaliteit van de dienstverlening bij de ontwikkeling van het Sociale Uitkeringen
Systeem. Midden 1989 meldt ook de Dienst Algemene en Facilitaire Zaken
problemen met de dienstverlening van Infotech.

In een gesprek op 8 september 1989 deelt Infotech mee dat een sterke decentra-
lisatie
tendens het commercieel niet meer verantwoord maakt om een complete prod uk-
tenlijn op de AS/400 minicomputer van IBM te ontwikkelen. Infotech wil de
markt gaan benaderen met programmatuur onder het operating system UNIX.
Verder meldt Infotech dat als Noordvliet niet spoedig meer opdrachten geeft aan
lnfotech een probleem gaat ontstaan voor de werkgelegenheid van de 40 mede-
werkers van het Gewestelijk Rekencentrum.
In december 1989 vindt op bestuurlijk niveau overleg plaats waarvan de belang-
rijkste conclusies zijn:

de gemeente Noordvliet kiest voor een tweesporenbeleid namelijk IBM
AS/400 en UNIX;
de samenwerking met Infotech wordt voortgezet;
de gemeente versterkt de interne functie informatiemanagement;
de samenwerking en projectstructuur worden in een projectenplan om-
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schreven;
de samenwerking wordt projectmatig opgezet.

Op 2 januari 1990 stemt het college in met de gemaakte afspraken. Ter tijdelijke
versterking van het interne informatiemanagement wordt een interim-informatie-
manager aangetrokken. In de bedrijfsdoorlichting van de Bestuursdienst (april
1990) wordt het volgende geconcludeerd: "De concernfunctie informatievoor-
ziening schiet te kort. Centrale kaders ontbreken terwijl de bezetting niet ade-
quaat is".

Verder wordt vorm gegeven aan de projectstructuur. Het bestuurlijk zwaartepunt
van de besturing van de samenwerking komt te liggen bij een bestuurlijke
begeleidingsgroep waarin beide partners zijn vertegenwoordigd. Het ambtelijk
zwaartepunt wordt bij het dienstcontrollersoverleg gelegd.
Na het besluit over de voortzetting van de samenwerking vindt op 11 april 1990
de eerste bijeenkomst van deze begeleidingsgroep plaats. Een van de gemaakte
afspraken betreft het opzetten van een nieuw Gemeentelijk Automatiseringsplan.
Ook zal de voor Infotech onduidelijke competentieverdeling tussen concernstaf
en diensten over de beslissingsbevoegdheid worden verduidelijkt. Verder wordt
toegezegd dat het college binnenkort een besluit zal nemen over de contractuele
afhandeling van de samenwerkingsovereenkomst.

Begin 1990 spreekt Infotech haar bereidheid uit om de huidige Noordvlietse
systemen, die draaien bij het Gewestelijk Rekencentrum, operationeel te houden
totdat overgegaan wordt op nieuwe programmatuur. Hiervoor moeten de tarieven
stijgen met 15% op 1 januari 1990 en het jaar daarop nog eens met 15%.
Noordvliet vindt dit onaanvaardbaar. De wethouder voor informatievoorziening
komt met Infotech overeen om de tariefstijging te compenseren door Noordvliet
afstand te laten doen van haar recht op goodwill (f 500.000,-). Dit komt neer op
een tariefsverhoging van tweemaal 8 % .
Het project Sociale Uitkeringen Systeem bij de Dienst Welzijn wordt steeds
problematischer. Zonder omvangrijk maatwerk zou dit systeem onbruikbaar zijn.
Hetzelfde blijkt het geval te zijn met nieuwe systemen voor de Dienst Algemene
zaken.

In een extra bijeenkomst van de begeleidingsgroep wordt een veelheid van
klachten over Infotech geuit. Infotech pleegt wanprestatie, haar voorstellen zijn
te globaal en onduidelijk en voldoen niet aan de gemaakte afspraken. De interim-
informatiemanager concludeert dat de tot dan toe geleverde prestaties duidelijk
beneden de maat zijn.
Een oplossing voor de problemen kan worden gevonden in het instellen van een
gemeentelijke informatiedienst. De gemeentesecretaris waarschuwt echter dat een
dergelijke operatie zeer ingrijpend is en bovendien 'neo-centralisme' kan be-
tekenen.
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Uiteindelijk wordt midden 1990 aan de gemeenteraad gemeld dat de samenwer-
king met Infotech heeft geresulteerd in werkbare afspraken voor enkele concrete
projecten. Het college ziet voldoende positieve vooruitzichten voor een construe-
tieve samenwerking. Een definitieve overeenkomst wordt vastgesteld met de vol-
gende inhoud:

een definitieve regeling van de overdracht van het Gewestelijk Reken-
centrum;
oplossingen voor de nadien gerezen geschillen;
afspraken over voortzetting van produktiecontracten;
een vrijwaring voor wachtgeldverplichtingen inzake het Gewestelijk
Rekencentrum-personeel waardoor voor de gemeente het financiele risico
vervalt.

Het belangrijkste verschil met de voorovereenkomst is dat de samenwerkingsrela-
tie uit de overeenkomst verdwenen is. Hoewel Infotech preferent leverancier
blijft, is de gemeente vrij om met andere leveranciers in zee te gaan.

Gemeentelijk Automatiseringsplan 1987 - 1990
Op 7 september 1987 stelt de gemeenteraad het GAP 1987 - 1990 vast. Het GAP
kent de volgende functies:
1. structurerend ten aanzien van de infrastructuur, de programmatuur, de

gegevens;
2. orienterend, consoliderend en richtinggevend.

Daarnaast lag het accent op een betere beheersing en sturing van de automatise-
ring.

In het nieuwe GAP 1991 - 1994 wordt in de situatieschets geconstateerd dat de
'hardwarejungle' van voor 1987 is gesaneerd met positieve gevolgen voor de
mogelijkheden voor gegevensuitwisseling tussen diensten. Tevens is een grote
mate van overeenstemming bereikt tussen zowel de systeemsoftware als de
toepassingssoftware die de diensten gebruiken.
In de periode 1987 - 1990 zouden een zestaI projecten moeten worden uitgevoerd
die met name ook de coordinatie en integratie van de gemeentelijke informatie-
voorziening sterk zouden bevorderen. De projecten 'Informatiestructuurschets
Vastgoed' en 'Informatiestructuurschets Bevolking' zijn vertraagd. Het project
'Beveiliging gemeentelijke Informatievoorziening' wordt vooral op dienstniveau
uitgevoerd. Er bestaan echter nu nog grote verschillen tussen de diensten. Het
project 'Vooronderzoek Fiscale Informatievoorziening' werd later van de priori-
teitenlijst afgevoerd. Het vijfde project 'Gemeentelijk Datacommunicatieplan' is
in de loop van 1992 gerealiseerd. Het zesde project 'Registratieverordening en -
commissie' is volledig gerealiseerd.

Het proces rond de verkoop van het Gewestelijk Rekencentrum en de samen-
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werking met Infotech wordt binnen het GAP 1991 - 1994 aangevoerd als oorzaak
van het achterblijven van de resultaten bij de gemaakte voornemens. Daarnaast
blijkt uit het onderzoek van de raadscommissie naar 'De verkoop van het
Gewestelijk Rekencentrum en de samenwerking met Infotech' dat het gelijlctijdig
opstappen van de drie ervaren I&A-concemmedewerkers nadelig waren voor de
ontwikkeling en uitvoering van het I&A-beleid. Gelet op de hiervoor genoemde
bedrijfsdoorlichting van de bestuursdienst in 1990 kan worden gesteld dat het
GAP 1987 - 1990 niet heeft geleid tot een wezenlijk betere sturing van de
ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.

3.2 Huidige beleidsdocumenten

Gemeentelijk Automatiseringsplan
In 1991 is het Gemeentelijk Automatiseringsplan 1991 - 1994 verschenen. De
nota beperkt zich tot de geautomatiseerde informatievoorziening. Het begrip
informatievoorziening beperkt zich bovendien tot "... informatie, die noodzakelijk
is voor het vaststellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van beleid". Het GAP
heeft de intentie om de rol van de geautomatiseerde informatievoorziening, die
tot dan toe beperkt is gebleven tot de operationele bedrijfsvoering, uit te breiden
naar de beleidsontwikkelingsprocessen. De subtitel van het GAP luidt: "Van
applicatie naar integratie", waarmee wordt aangegeven dat gegevensbestanden
binnen tal van geautomatiseerde systemen door middel van "toekomstige koppe-
lingen en vormen van integraiie" ten behoeve van deze processen toegankelijk
gemaakt kunnen worden.

Het gemeentelijk informatiebeleid is voornamelijk gericht op de verdere ontwik-
keling van de geautomatiseerde informatievoorziening ter ondersteuning van de
beleidsontwikkeling en -uitvoering. De infrastructurele benadering ligt ten
grondslag aan dit beleid. In het GAP wordt dit als voIgt verwoord: "Een samen-
hangende infrastructuur voor automatiseringshulpmiddelen is noodzakelijk omdat
steeds hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening ". Het bereiken
van een samenhangende infrastructuur vereist de volgende voorwaarden:

een samenhangend gegevensbeheer;
standaardisatie in de hardwarelijn en gezamenlijke uitgangspunten voor
toepassingsprogrammatuur;
de totstandkoming van het gemeentelijk data-comrnunicatie netwerk.

Bovenop de infrastructuur zullen vijf hoofdgebieden van gemeentelijke infer-
matievoorziening tot ontwikkeling moeten komen, te weten: vastgoedinformatie,
personeninformatie, maatschappelijke objecten, middeleninformatie en bestuur-
lijke informatievoorziening.
Voor wat betreft de vastgoedinformatievoorziening is als uitgangspunt gekozen
voor het Vastinfo-concept van het automatiseringsbedrijf Infotech. De reden voor

276



deze keuze is tweeledig. De wethouder voor informatievoorziening geeft de
eerste reden: "lnfotecn is preferent leverancier". In de volgende paragraaf komt
deze keuze nader aan de orde. De tweede reden is dat door de keuze van dit
leveranciersconcept "de gewenste technologische samenhang wordt gewaar-
borgd".

am de bovengenoemde infrastructuur verder te ontwikkelen worden in het GAP
de volgende besluiten genomen:

de inhoudelijke sturing op concernniveau dient zich te beperken tot
gegevensmanagement en het management van de infrastructuur;
het beheer van de infrastructuur en van het gegevensmanagement dient te
worden opgedragen aan de Dienst Algemene en Facilitaire Zaken;
iedere dienst richt een stuurgroep informatiebeleid en automatisering op
ter besturing van de I&A-ontwikkelingen binnen de dienst.

In de nota vinden we in een ander hoofdstuk bovendien nog het volgende: "ten
behoeve van de ondersteuning aan de bedrijfsdoelstellingen zullen informaiie-
plannen moeten worden ontwikkeld If.

Het GAP bevat tevens een zestal projecten die worden uitgevoerd om infrastruc-
tuur en gegevensmanagement verder te ontwikkelen. Deze projecten zijn:
I. methodiek voor inforrnatieplanning (richtlijnen voor het opstellen van

informatieplannen door diensten);
2. beveiliging (een sluitend systeem dat geautomatiseerde gegevensbestanden

beveiligt);
3. geintegreerde kantoorautomatisering (integratie van verschillende aspecten

van kantoorautomatisering);
4. bestuursinformatiesysteem (documentair systeem, integratie binnen kan-

toorautomatisering, ondersteuning van het logistiek proces van bestuurlijke
besluitvorming en amtbelijke advisering);

5. statistische bestuursinformatie (afstemming,sanering en ordening van de
verschillende gebruikte statistische gegevensverzamelingen);

6. database managementsysteem (onderzoek naar een standaard database
management systeem).

Deze projecten zijn zeer divers. Deze diversiteit is gelegen in een aantal aspecten
zoals resultaat, aanpak, verantwoordelijkheden en vooral de bijdrage aan het in
het GAP gestelde doel.

In het GAP is niet expliciet een doelgroep bepaald. Het is dan ook niet erg
duidelijk voor wie deze nota is geschreven. De nota is ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd, dus mag worden verondersteld dat dit de belangrijkste
doelgroep is. Voordat de nota in de gemeenteraad kwam is deze bovendien nog
het college van burgemeester en wethouders en de raadscommissie FPOIA be-
sproken.
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De diensten vormen eveneens een doelgroep. Niet alleen vanwege het feit dat het
bereiken van het doel van het GAP voor de diensten postieve resultaten met zich
mee zal brengen, maar ook vanwege het feit dat zij zullen moeten meewerken
aan de realisatie van de genoemde projecten. Bovendien komt daar nog bij dat in
het GAP een aantal technische randvoorwaarden worden genoemd die een kader
vormen waarbinnen de dienstspecifieke ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Het
GAP is dan ook in diverse ambtelijke gremia besproken. In het overleg van
directeuren van diensten is het GAP nauwelijks aan de orde geweest. Binnen de
diensten zijn de controllers immers verantwoordelijk voor het informatiebeleid.
In het gemeentelijk controllersoverleg is het GAP dus wel inhoudelijk besproken.

Ben belangrijke doelgroep is die van de coordinatoren informatievoorziening en
informatiemanagers binnen de diensten.

Communicatiebeleidsplan
In 1992 is door de Dienst Algemene en Facilitaire Zaken een communicatiebe-
leidsplan opgesteld. Aan deze dienst is vanuit zijn facilitaire taakstelling het
beheer van het gemeentelijk data-communicatie netwerk opgedragen. Het rapport
is opgesplitst in drie delen, te weten: een algemeen deel over alle aspecten die
als basis dienen voor de toekomstige data-communicatie, een deel wat het
toekomstig systeemconcept beschrijft en een deel met de specificatie van de
communicatiebehoefte. Het hoofd informatievoorziening beoogt met dit beleids-
plan het volgende: "dat heeft tot doel om zeg maar voor een langere periode in
beeld te brengen welke behoefte er gaat ontstaan tussen de gemeente en zijn
omgeving en tussen diensten onderling. En wat zou je dan met name in een
gemeentelijk netwerk aJvangen. "

Het communicatiebe1eidsplan vloeit rechtstreeks voort uit de in het GAP weer-
gegeven infrastructure1e benadering. In het communicatiebeleidsplan is echter
een duidelijke ontwikkeling richting vraag/aanbod-benadering te zien. De DAFZ
probeert een visie te ontwikkelen op de behoefte aan data-communicatie op
langere termijn. Zoals het hoofd informatievoorziening van de DAFZ hierboven
heeft gezegd, wordt ook de relatie van de gemeente met zijn omgeving daarin
meegenomen.
Data-communicatie wordt in het GAP zeer sterk vanuit de techniek benaderd. In
het GAP worden in enkele pagina's zaken beschreven als protocollen, soorten
bekabeling, RS/6000-AIX platform, enz. Data-communicatie wordt daardoor
door het management sterk beleefd als een puur technisch concept. In het com-
municatiebeleidsplan wordt pas voor het eerst echt ingegaan op strategische
aspecten van data-communicatie zoals communicatie met burgers, Noordvliet
telematica-stad en de organisatorische aspecten van data-communicatie.

Bij het afsIuiten van dit onderzoek bestond nog geen beeid van de verdere
ontwikkeling van de data-communicatie binnen de gemeente. Hoewel een vaag

278



beeld ontstond van de gemeentelijke behoefte was er nog geen verdere aanpak
geformuleerd. Taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van verdere ontwik-
keling en beheer waren al weI toebedeeld aan de Dienst Algemene en Facilitaire
Zaken.

Het communicatiebeleidsplan zal binnen het infrastructureel management het
meest nadrukkelijk aan de orde komen. Hoewel het plan bij de uitgangspunten
heel nadrukkelijk toekomstige ontwikkelingen zoals bestuurlijke hervorming,
samenwerking met gemeenten, communicatie met de burger meeneemt, worden
verderop in het plan praktische knelpunten opgesomd die voor een belangrijk
deel vanuit een technische invalshoek moeten worden opgelost. In het plan zijn
weinig aanknopingspunten te vinden die voor het gemeentebestuur en het
topmanagement interessant zijn.

Structuurschets geografische informatievoorziening
Eveneens in 1992 is de Structuurschets Geografische Informatievoorziening
verschenen. Het doel hiervan is "het verkrijgen van inzicht in de maatregelen die
nodig zijn om het beheer van lokatiegebonden gegevens zodanig te organiseren
dat zij uitwisselbaar zijn tussen applicaties en dat het integraal onttrekken van
(geografische) informatie daaruit mogelijk wordt".
De wethouder voor informatievoorziening is een groot voorstander van het met
behulp van een grafische kaart presenteren van gegevens. De presentatie van een
dergelijk systeem had op hem grote indruk gemaakt: "Nou zag ik dat en dacht:
dat moet het worden. Een basis voor de volgende stappen in onze automatisering
wordt dus de grafische kaan. " De wethouder is daarmee zeer geinteresseerd in
de geografische informatievoorziening en tevens groot voorstander van de
verdere ontwikkeling daarvan.
De structuurschets gaat uit van een mogelijke opbouw van een gemeentebrede
infrastructurele voorziening voor geografische informatie. Onder geografische
informatie wordt verstaan informatie over vastgoed-objecten en objecten met een
ruimtelijke lokatie als identificatie.
Aanleiding tot het maken van de structuurschets was enerzijds de behoefte aan
het kunnen uitwisselen van lokatie-gebonden gegevens, het kunnen analyseren
van geografische informatie t.b.v. beleidsontwikkeling en het geografisch kunnen
weergeven van een diversiteit aan informatie.

Door het ter beschikking komen van automatiserings-technische mogelijkheden,
het hanteren van Vastinfo van de firma Infotech als integratiemodel voor
vastgoedinformatie en het gebruiken van een Intergraph-software voor geo-
grafische applicaties betekenden een belangrijke impuls voor de start van dit
project.
De structuurschets moet inzicht verschaffen in de maatregelen die genomen
moeten worden ten aanzien van de organisatie van de informatievoorziening, de
informatie-architectuur (systemen en gegevensverzamelingen) en de technische
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infrastructuur. Het accent ligt op het afstemmen van bestaande componenten in
de gegevenshuishouding, zodanig dat gegevens uit een informatiesysteem
benaderbaar zijn door, en bruikbaar zijn in, een ander informatiesysteem.
Voor de verdere ontwikkeling wordt gepleit voor het aanstellen van een gemeen-
telijk coordinator.

RaampJan Milieu Informatiesysteem
Het doel van het Raamplan MIS is het volgende: "Een ajbakening van deelsys-
temen in de milieu-informaiievoorziening van de gemeenie".
Het doel van dit raamplan is het vaststellen van informatiesystemen behorende
bij taak-object clusters. Vooruitlopend op het raamplan is het systeem MIS-
Inrichtingen al ontwikkeld.
Het raamplan is enerzijds als invalshoek gekozen voor de samenhang in bedrijfs-
processen en anderzijds voor het niveau uitvoering. Over de invalshoek
bedrijfsprocessen wordt in het raamplan het volgende opgemerkt: "Vanuit inzicht
in de bedrijJsprocessen kan beter inzichi worden verkregen in de informatiebe-
hoefle. Processen zijn in het algemeen stabieler dan organisatiestructuren",
Het raamplan bevat een bedrijfsmodel waarin milieutaken en objecten (element
waarover informatie nodig is) met elkaar worden gerelateerd, een informatie-
architectuur en een globaal projectenplan. De kern van het raamplan bestaat in
feite uit de afbakening van een aanta! informatiesystemen in de informatie-
architectuur. In het globaal projectenplan worden prioriteiten bepaald op basis
van de volgende criteria: noodzaak voor de organisatie en te lopen risico bij
ontwikkeling.
De in het raamplan toegepaste onderzoeksmethode legt de relatie tussen taken en
objecten op uitvoeringsniveau vast in een matrix. Door taken en objecten te
relateren wordt de informatiebehoefte vastgesteld. De af te bakenen informatie-
systemen dragen een oplossing aan om een informatiesysteem geheel of gedeelte-
lijk te ontwikkelen. Het raamplan levert dan ook een zogenaamde systeern-archi-
tectuur op oftewel een beschrijving van de mogelijk te realiseren of te verbeteren
informatiesystemen en gegevensverzamelingen in hun onderlinge samenhang.
Voor de keuze om het raamplan te richten op het niveau uitvoering worden de
volgende redenen aangegeven: de ondersteuning van het uitvoeringsniveau kent
momenteel de hoogste prioriteit, het uitvoeringsniveau is het meest vergaand
gestandaardiseerd en de eerste stap in de informatisering van milieu-activiteiten
is het opzetten van basisregistraties die aansluiten op informatiesystemen die
worden omschreven op het niveau van uitvoering.
Het Managementteam van de Milieudienst zal op basis van dit raamplan een bes-
lissing moeten nemen over de verdere ontwikkeling van de milieu-informatie-
voorziening binnen de dienst. Het rapport is niet primair gericht aan de politiek.
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Bijlage 2 Beschrijving van de casus Markpolder

1. De gemeente Markpolder en de Welzijnsdienst

De betreffende gemeente is een middelgrote gemeente met ca. 100.000 inwoners en
heeft een positie als centrumgemeente met een eigen verzorgingsfunctie voor de omlig-
gende regio.
Karakter en imago van de gemeente worden sterk bepaald door de historische betekenis
van de stad als handelsstad en de erfenis daarvan in de vorm van een historisch
waardevol stadscentrum en door de moderne uitstraling op basis van (inter)nationaal
bekende onderwijsinstellingen en bedrijven. De gemeente kent van oudsher ook een
stevige industriele bedrijvigheid. Bekende bedrijven zijn in er gevestigd. Toeristisch
gezien hoort de gemeente Markpolder onder de bekendere steden.
Binnen bestuurlijk Nederland heeft deze gemeente, evenals Noordvliet, de naam een
voortrekkersrol te vervullen wat betreft vernieuwing van besturing en gemeentelijke
organisatie.

1.1 Gemeentelijke organisatie

Ontwikkelingen in organisatie en besturing
Eind van de jaren '70 en begin van de jaren '80 brengen een aantal grote veranderingen
met zich mee voor de Nederlandse gemeenten: bezuinigingen en wijzigingen in de
bestuurlijke verhoudingen. Een nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke middelen
(Financiele- Verhoudingswet 1984) komt tot stand, specifieke uitkeringen worden
gesaneerd en nieuwe taken komen naar gemeenten door overheveling van met name
rijkstaken. Per 1januari 1985 worden nieuwe comptabiliteitsvoorschriften ingevoerd
met nieuwe en op moderne bedrijfsvoering gerichte regels wat betreft de indeling
van de gemeentelijke begroting. Regelgevingdie termijnen van begroting en jaarrekeoing
aanscherpte, de begroting inzichtelijker maakte en meetjarenrarningen verplicht stelde.
Kortom: regelgeving die, aldus Van der Dussen, gemeenten er toe dwong dat "zowel
aan het beleid als aan het beheer meer aandacht moest worden besteed" (Van der
Dussen, 1992).
Kernpunten van de vernieuwing en verandering waren een toenemende besef dat
gemeenten produkten en diensten leveren, dat zulks efficient en klantgericht moet
geschieden en dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden 'lager' in de organisatie,
in ieder geval dichter bij de uitvoering en dus dichter bij burger en afnemer moeten
komen te liggen. Politieke sturing zal plaatsvinden op hoofdlijnen en binnen
randvoorwaarden, vastgelegd in verplichtende overeenkomsten. Begrippen als
management-contract en management -rapportages (MARAP' s), prestatie-( of output)-
begroting en outputsturing, bedrijfsmatig werken en klantgerichtheid doen hun intrede.
Een aanzet wordt gegeven tot de ontwikkeling van kengetallen en de functie van
controller ontstaat. "Naastde enge en vaak te enge en kortzichiigejaarlijkse begrotings-
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cyclus kwam er een op meerjarenramingen steunende vierjarige cyclus ... Van het
bedrijfsleven werd het systeem van de tussentijdse rapportages overgenomen" (Van
der Dussen, 1992).

Reorganisatie
Tegen die achtergrond werden inhet begin van de jaren '80 in de gemeente Markpolder
een vernieuwing van de besturing en daarmee samenhangende reorganisatie van de
ambtelijke organisatie in gang gezet. Ben ontwikkeling die in die tijd 66k bij enkele
andere gemeenten zichtbaar was maar zich in veel andere gemeenten pas later voordeed.
Het oude vertrouwde secretarie-model was gebaseerd op scheidingvan beleidsadvisering
en bestuursondersteuning enerzijds en leveren van externe produkten en diensten
anderzijds. In dit model was de secretarie beleidsadviserend en het toonaangevend
orgaan in de ambtelijke organisatie. Dat model komt ter discussie en op de tocht te
staan. Advisering en uitvoering worden meer als eenheid gezien en qua organisatie
verschuift het accent naar de diensten.

De gemeente Markpolder reorganiseert en vervult in dat opzicht mogelijk een
voortrekkers-rol. Ben beperkt aantal nieuwe ambtelijke diensten ontstaat waarin
samenhangende taken en produkten worden geclusterd. Deze diensten worden belast
met het vervaardigen van de gemeentelijke produkten en met de advisering aan het
politieke bestuur. De diensten worden daartoe met meer verantwoordelijkheden en
bevoegdheden toegerust. Het college van burgemeester en wethouders, daartoe
ondersteund door de bestuursdienst, draagt vooral zorg voor de afstemming tussen
de diverse beleidsterreinen: het uitgangspunt van het integrale bestuur.
"Indit model dragen ambtenaren -van hoog tot laag- dus mede de verantwoordelijkheid
voor aileJacettenvan het overheidshandelen:beleidsvoorbereiding,besinning, uitvoering,
middelenbeheer en verantwoording. Dat heet integraal management" (gemeente
Markpolder, 1990). Ben model (het concern-model) dat in veel gemeenten, zij het
met accentverschillen, inmiddels is ingevoerd.
In het concernmodel zijn, evenals in Noordvliet, diensten zoveel mogelijk zelfstandig
binnen de door het bestuur vastgestelde randvoorwaarden. Het diensthoofd heeft in
principe alle middelenfuncties ter beschikking en is in alle opzichten zelf ook
verantwoordelijk voor de produkten en de bedrijfsvoering van zijn dienst.
De gemeente Markpolder kent nu acht diensten ('werkmaatschappijen', gemeente
Markpolder, 1990), waaronder drie specifieke diensten als politie, brand weer en de
sociale werk-voorziening, die tezamen de eerder aangegeven beleids- en dienstver-
leningsvelden (zie hoofdstuk 2, paragraaf 1) afdekken.

Een van de acht diensten is de bestuursdienst die, in concern-terrnen, de functie van
concern-staf vervult.
De diensten zijn:
- de Bestuursdienst;
- de Gemeentelijke Sociale Dienst;
- de Welzijnsdienst;
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- de Milieudienst;
- de Dienst Ruimtelijke en Economische ontwikkeling;
- de Politie;
- de Brandweer;
- de Sociale Werkvoorziening.

De drie laatstgenoemde diensten nemen een specifiekepositie in. Deze diensten kennen
ieder voor zich bijzondere kaders waarbinnen zij opereren. De politie is betrokken
bij de landelijke reorganisatie van politiediensten, de brand weer en sociale werk-
voorziening hebben elk een he1e specifieke functie en een heel eigen organisatie.

1.2 Politiek bestuur en Bestuursdienst
De politieke verdeling van aandacht loopt in belangrijke mate samen met deze ambtelijke
verdeling van taken: zes raadscommissies waaronder een commissie middelen, en
een portefeuille-verdeling binnen B&W die hieraan in belangrijke mate parallelloopt
(atbeelding 1.1).

Cle. mlddelen Cie. Welzijn Cie. Veiligheid

I Cie. zorg Cle. wonen Cle. Werk

GEMEENTERAAD

Burgemeester
en

Welhouders

~ Bestuursdlenst

I I Polltle I I Brandweer
'-------

Milieudienst Dienst Rulmte-
lijke ordening
econ.zaken

De verde1ing van bestuurlijke aandachtsvelden is zodanig dat daarin in grote lijnen
de beleidsvelden van de diensten zijn terug te vinden. Daarbij zijn de 'typische' middelen
aspecten verdeeld over drie portefeuillehouders: 'personeel en organisatie' en
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'beleidsplanning en evaluatie' binnen een portefeuille; 'financien' binnen een andere
portefeuille en 'informatisering' tenslotte bij een derde portefeuille. Uitgangspunt
voor besturing van de diensten door het college is dat elke dienst, met uitzondering
van politie, brandweer en sociale werkvoorziening, in principe te maken heeft met
twee wethouders: een vakwethouder en een middelen-wethouder.
De gemeentesecretaris is tevens hoofd van dienst van de Bestuursdienst en voorzitter
van het overleg van diensthoofden. Aan het overleg wordt een belangrijke rol toegekend
bij integratie van beleidsplanning en beheersing op basis van integraal management
door de diensthoofden.

De bestuursdienst
De bestuursdienst omvat naast eigen bestuursdienst-ondersteunende taken vooral con-
cernstaf-taken en ondersteunt B& W bij het maken van gemeentebrede afwegingen
en het scheppen van voorwaarden voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie
als geheel (gemeente Markpolder, 1990). Daarnaast maakt de afdeling Burgerzaken
deel uit van de bestuursdienst. Recent werd de structuur van de bestuursdienst nog
aangepast, hetgeen ondermeer inhield dat de voormalige concemafdelingen Informatie
en Automatisering en Personeelszaken en Organisatie werden opgeheven en een nieuwe
concern-afdeling Personeel, Organisatie en Informatie ontstond.

1.3 Welzijnsdienst
Als laatste in de rij werd in maart 1986 de Welzijnsdienst gevormd uit een aantal
afdelingen van de voormalige secretarie. In de gemeentelijke organisatieverordening
luidt de doelstelling van de Welzijnsdienst "de voorbereiding en uitvoering van beleid
op de gebieden van maatschappelijk welzijn, het onderwijs, de sport-beoefening,
recreatie, kunst en cultuur, en het gemeentearchief". In 1988 en volgende jaren werd
die doelstelling door de dienst vertaald in het doel "bevorderen van mogelijkbeden
die bijdragen aan het volwaardig functioneren van mensen in en van de samenleving
in de gemeente Markpolder voor de gebieden recreatie, educatie en (emancipatorische)
dienstverlening". De uit deze doelstelling voortvloeiende taken zijn geclusterd in
deelterreinen met de navolgende taakgebieden:

Sociaal-culturele
voorzieningen
· kinderopvang
· jeugd- en jongerenwerk
· buurt- en wijkwerk
· emancipatie
· migrantenwerk
· ouderenwerk
· vredesvraagstukken en inter-

nationale contacten
· subsidiering welzijns-accommodaties

Onderwijs en educatie

· beheer onderwijszaken
· onderwijsbeleid

. subsidiering

. leerplichtzaken
· technisch onderhoud en schoon-

maak schoolgebouwen
· peroneelsbeleid en rechtspositie

onderwijspersoneel
· financiele zaken
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Cultuur
· beleidsontwikkeling m.b.t.

podiumkunsten
beeldende kunst
amateuristische kunstbeoefening
bibliotheek
media-aangelegenheden

· subsidiering

Sport en Recreatie
· Sportaangelegenheden
· sportstimuleringsbeleid
· openluchtrecreatie
· vrijetijdsbeleid
· exploitatie, beheer en verhuur van

sportaccommodaties
. subsidiering

Naast deze vier, sterk beleidsontwikkelinggerichte, deelterreinen zijn er drie, meer
uitvoeringsgerichte deelterreinen (atbeelding 1.2):

Musea
· conservering musea-inventaris
· collectiebeheer
· openstelling en tentoonstellingen
· accommodatiebeheer en -onderhoud

Gemeentelijke Archiefdienst
· statische archieven en archiefinspectie
· restauratie
· bibliotheek, educatie en dienstverlening
· acquisitie

Ondersteunende en beherende taken zijn
in drie clusters samengebracht: Personeel
en Organisatie, Beleidscoordinatie en Infor-
matievoorziening (B&I) en Financien.
Het hoofd van de afdeling B&I, waaronder
ondermeer dynamisch archief-beheer,
documentaire informatieverzorging,
postregistratie en planning/voortgangs-
controle vallen, is tevens verantwoorde1ijk
voor het informatiebeleid in de dienst. Het
hoofd van de afdeling Financien is - naast
zijn verantwoordelijkheid voor begroting,
rekening en financiele administratie in
algemene zin - verantwoordelijk voor de
automatisering binnen de dienst. Afdeling
Personeel en Organisatie is verantwoor-
delijk voor personeelszorg en -beheer,
salarisadministratie, organisatiemanagement
en voor opleidingen.

Centrum voor Kunstzinnige Vonning
· muziekonderwijs
· dansonderwijs

. audio-visueel onderwijs
· beeldend en grafisch onderwijs

I Olrecteur I 8&1" I
r FInIII'lClAn " I

Y PenO" I
i Sport en reaeatie"l

i Onderwtjs en ed. "l

: Soc.cuIt. voorz." l
ICUItuur" II

I Musea lI

IcKY lI

IArc:hlefdlanst I
Afueelding 1.2 Welzijnsdienst Marlcpolder
*: afdelingshoofden vonnen samen met de directeur bet
managementteam
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Omvang en structuur
Exclusief oproeppersonee1 en docenten aan het Centrum voor Kunstzinnige Vorming
(CKV) en onderwijs te1de de We1zijnsdienst op 1 januari 1991 afgerond ca. 185
formatiep1aatsen (bron: begroting 1991), ingevu1d met 200 medewerk(st)ers, waarvan
51 % vrouwen en 49% mannen (bron: jaarverslag 1990). Beperkt tot de be1eidsafdelingen
en stafafdelingen omvat de dienst ca. 90 formatieplaatsen.

06k de structuur van deze dienst werd in de loop der jaren aangepast in die zin dat
de musea en het CKV - bij aanvang van de reorganisatie onderdeel van de afdeling
Cultuur - zelfstandige eenheden binnen de dienst werden.

1.4 Welzijnsdienst en omgeving

Met verwijzing naar het krachtenveld als aangegeven in hoofdstuk 2, bevindt de Wel-
zijnsdienst zich op een kruispunt van in- en externe relaties en invloeden (afbeelding
l.3).

Aan de "bovenkant" heeft de dienst te maken
met het algemeen bestuur, in het bijzonder
de raadscommissie Welzijn, met het dage-
lijks bestuur, zowe1 vak-wethouders als met
middelen-wethouders en met de concernstaf.
Wat betreft dat laatste in het bijzonder met
die concern-afdelingen die tot taak hebben
integraal beleid van de diensten te onder-
steunen en afstemming te bevorderen.
Hieronder valt ook regelgeving van de
provinciale en/of rijksoverheid die of
rechtstreeks naar de dienst gaat indien het
rege1geving betreft die specifiek van belang
is vooreen vande Welzijnsdienst-terreinen Atbeelding 1.3 Omgeving van Welzijnsdienst

als bijvoorbeeld onderwijs, of via de
concern-afdelingen doorgaat naar de diensten als het algemene regelgeving betreft.
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nemende
synergle
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grotere athanke-
Iijkheden
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service-eisen

klant/burger

Aan de "linkerkant" heeft de Welzijnsdienst verschillende relaties met wisselende
intensiteit met collega-diensten. Afhankelijk van (bouw)projecten kunnen de relaties
met de dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling zeer intensief zijn. Met de
Milieudienst bestaat vanuit meerdere afdelingen van de Welzijnsdienst een vrijwel
constante communicatie. De Milieudienst verzorgt ondermeer het groen-onderhoud
van de welzijns-accommodaties. gemeentebrede projecten als sociale vernieuwing -
waarvan de coordinatie bij de Welzijnsdienst ligt- en buurtbeheer brengen diverse
dwarsverbanden met zich mee met genoemde diensten en met de gemeentelijke Sociale
Dienst en politie.
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Aan de "rechterzijde"bevindt rich een heel breed scala aan maatschappelijkeorganisaties
waarmee relaties worden onderhouden. Relaties die kunnen varieren van incidentele
contacten tot vaste overlegplatforms. De relaties zijn sterk afdelingsgebonden en lopen
veelallangs vaste contact-ambtenaren.
Aan de "onderzijde" tenslotte is eveneens te spreken van een breed scala aan
groeperingen: gesubsidieerde instellingen, bewoners-groepen, categorale groepen
etc., waarmee eveneens intensieve en frequente contacten worden onderhouden. Zorg
dragen voor deze contacten is bijna als core-business van de Welzijnsdienst aan te
merken. Ook bier lopen de contacten voor het overgrote deel via de afdelingen en
via de vaste contacten. In de meeste gevallen zijn dat de beleidsmedewerk(st)ers van
de afdelingen, de ambtelijke snijpunten tussen produkt en markt/doeigroep.

Welzijnsdienst intern

- Directeur en afdeliogshoofden
Aan het hoofd van de dienst staat de directeur, die de algehele leiding en
eindverantwoordelijkheidheeft. De directeur sluit jaarlijks een contract met burgemeester
en wethouders en legt verantwoording af aan dit college over het realiseren van de
doeistellingen van de dienst, het bereikte resultaat, de aangewende middelen en de
eventuele afwijkingen.
Binnen de dienst sluiten afdelingshoofden met de directeur afdelings-contracten en
leggen ze verantwoording af aan de directeur maar ze hebben daarbij rechtstreekse
contacten met betrokken wethouder(s).

- Managementteam
De directeur vormt met de afdelingshoofden van de vier beleidsafdelingen en van
de drie stafafdelingen (in het schema van de dienst gemerkt met *) het management-team
(MT) van de dienst. Bij bijzondere agendapunten als begroting, contracten e.d. wordt
het MT uitgebreid met de hoofden van de musea, CKV en archiefdienst. Het
management-team behandelt in principe afdelings-overstijgende zaken en derhalve
zijn vooral onderwerpen uit de stafafdelingen onderwerp van beraad, waaronder
informatiebeleid en automatisering.
- Mdeliogen, beleidsmedewerk(st)ers en afdelingsoverleg
De afdelingshoofden resp. de afdelingen zijn binnen Welzijnsdienst in een vergelijkbare
positie als de directeur van de WeIzijnsdienst resp. de dienst zelfbinnen het concern.
Dat wil zeggen: ze hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid.
Elke afdeling kent afdelingsoverleg tussen afdelingshoofd en medewerk(st)ers. De
specialisatie onder beleidsmedewerk(st)ers is groot en aan beleidsmedewerk(st)ers
die een eigen werkterrein met eigen contacten hebben, wordt een zelfstandige rol
toegekend.
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1.S Organisatie en bestliring van de informatievoorziening

Op politieklbestuurlijk niveau
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voorde ontwikkeling van de infonnatievoorziening
is aangemerktals een middelen-verantwoordelijkheid. Ben verantwoordelijkheid van
een wethouder die eveneens de portefeuilles Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling,
Milieudienst en Regionale Zaken heeft. Deze verantwoordelijkheid omvat de sturing
en cOOrdinatie van de gemeentebrede informatievoorziening: planning, algemene kaders
en uitgangspunten etc., inclusief automatisering. De directe ondersteuning van de
wethouder wordt geleverd door de concernstaf, in casu de gemeentesecretaris en de
concern-afdeling Personeel, Organisatie en Informatie (en voorheen door de toenmalige
concern-afdeling Informatie en Automatisering). Daamaast fungeert het diensthoofden-
overleg, met de gemeentesecretaris als voorzitter, als belangrijk platform voor
afstemming en beleidsvoorbereiding bij gemeentebrede I&A-vraagstukken.

Bestuurlijke informatie maakt blijkens opgave van de betrokken wethouder geen deel
uit van diens bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dat hoort - afhankelijk van het
betreffende onderwerp - onder de competentie en verantwoordelijkheid van de verschil-
lende middelen-wethouders.ln het verlengde van de dagelijkse politiek/bestuurlijke
verantwoordelijkheid valt informatievoorziening en automatisering onder de commissie
middelen.

Informatiebeleid bij de concernstaf
Onder formele verantwoordelijkheid van het hoofd van dienst van de bestuursdienst,
tevens gemeentesecretaris, is sedert medio 1992 het hoofd van de afdeling Personeel,
Organisatie en Informatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de informatievoor-
ziening voorzover dat het concern regardeert. Tot medio 1992 was daarvoor verantwoor-
delijk het hoofd Informatie en Automatisering, een afdeling die is opgegaan in de
nieuwe afdeling P,O & I. Tijdens de periode van het onderzoek werd deze functie
vervuld door een hoofd ad interim, een tijdelijk, extern aangetrokken functionaris.
Voor de concernstaf-taken I & A zijn twee formatieplaatsen beschikbaar.

Ten behoeve van de afstemming functioneert naast het diensthoofdenoverleg:
het overleg van informatica-coordinatoren: een overleg van de eerstverant-woor-
delijken voor de informatie-voorziening binnen de diensten,
en
het automatiseerders-overleg, een overleg op het niveau van systeem-beheerders.

Beide overleggremia werden ten tijde van het onderzoek gecoordineerd door het hoofd
I & A ad interim.

Informatievoorziening bij de Welzijnsdienst
De organisatie van de informatiehuishouding in de gemeente Markpolder is gedecentrali-
seerd en gedeconcentreerd. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij de
verspreid gehuisveste diensten.
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De verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van de informatievoor-
ziening van de dienst ligt binnen de
Welzijnsdienst bij het hoofd van de
afdeling Beleidscoordinatie & Informa-
tieverzorging (B&I). Het hoofd van de
afdeling Financien (FIN) isverantwoor-
delijk voor de automatisering en voor
de automatiserings-technische aspecten
van de informatievoorziening (afbee-
lding 1.4). Voor systeembeheer en Atbeelding 1.4 Informatiehuishouding Welzijnsdienst
gebruikersondersteuning is op de
afdeling Financien sinds kort llh formatieplaats opgenomen. Het hoofd B&I heeft
de cOOrdinerende verantwoordelijkheid en participeert ook in gemeentebrede platforms
over informatiebeleid en -voorziening. De vaak nauwe relatie tussen informatievoor-
ziening en automatisering brengt in de praktijk regelmatig een tweehoofdige
vertegenwoordiging met zich mee.
Infrastructuur
Medio 1992 kennen de diensten een grote diversiteit aan hardware en - voorzover
aanwezig - netwerkconcepten (NOVELL, Ethernet, Datapoint). De Welzijnsdienst
heeft netwerk-concept en hardware afgestemd op de bestuursdienst en kent op het
centrale pand intern een NOVELL-netwerk met een RS/6000 en ca. 40 PS/2-pc's
aangesloten. Met een gateway IBM3270 heeft de dienst (evenals elke andere dienst)
een eigen, aparte on-line verbinding met een externe instantie die zorg draagt voor
de personeels- en salarisadministratie.
Dat is medio 1992 de enige on-line verbinding met een systeem buiten de eigen dienst-
organisatie. Daarnaast heeft de dienst door een 'inzagescherm' via de bestuursdienst
inzage in de, eveneens extern verzorgde, bevolkingsadministratie. Voor het overige
vindt data-verkeer plaats via diskettes of anderszins. Met andere diensten dan de
bestuursdienst is communicatie moeilijk(er) doordat er vaak sprake is van verschillende
concepten en hardware.

- infonnatlevoorzlening
- cOOrdinatie van

beleid en planning

- automatisering
• systeembeheer

Toepassingen
Algemene toepassingen zijn:

het bovengenoemde personeels- en salarissysteem waarbij elke dienst een
afzonderlijke verbinding heeft met de administratieverzorgende externe instantie;
een gemeentelijk financieel systeem dat bij iedere dienst afzonderlijk is
geinstaleerd op een stand alone RS/6000 en waarbij communicatie tussen diensten
plaatsvindt met diskettes;
een postregistratie en -volgsysteem, overigens niet door alle diensten gebruikt;
op het eind van de onderzoeksperiode staat de invoering van een nieuw,
gemeentebreed systeem op stapel met een eigen netwerk (via telefoonlijnen).

289



Dienstspecifieke toepassingen zijn vooral bij de afdelingen Onderwijs & Educatie
en Sport & Recreatie. Bij laatstgenoemde afdeling is dat vooral de verhuuradministratie
als onderdeel van beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Bij de afdeling
Onderwijs &Educatie is dat bij onderhoud en beveiliging van schoolaccommodaties
en in het bijzonder de aangeslotem gymzalen resp. bij leerlingadministratie in kader
van de Wet Leerplicht. Deze laatstgenoemde persoonsadministratie kent geen
geautomatiseerde koppeling aan de gemeente1ijke bevolkingadministratie.
Dienstbreed zijn er tenslotte enkele toepassingen die binnen het raam van
kantoorautomatisering passen zoals tekstverwerking, een desk-top-publishing faciliteit
en Dbase.

2. Ontwikkeling van de infonnatievoorziening: een proces in hoofdlijnen

2.1 Ontwikkelingen van 1987 tot medio 1992
Kort na de vorming (in 1986) van de WeIzijnsdienst komen de eerste aanzetten tot
informatievoorziening en automatisering bij de verschillende diensten, waaronder
de Welzijnsdienst zelf.
In januari 1987 verschijnt het rapport "Eindrapportage van bedrijfsopdracht bij de
Welzijnsdienst", een afstudeeropdracht van studenten van een universiteit in de vorm
van een advies aan de directeur van de dienst. De advisering omvat aanbevelingen
ten aanzien van prioriteiten voor informatiesystemen en een actieplan ten behoeve
van informatiebeleid. Het rapport omvat ondenneer een onderzoek naar automatisering
van bestaande bestanden en raakvlakken in informatiestromen tussen afdelingen van
de Welzijnsdienst alsmede het voorstel om coordinatie van de informatievoorziening
te leggen bij de afdeling B&I.
In diezelfde periode -voorjaar 1987- starten studenten van een andere universiteit
met het opstellen van informatieplannen bij de Milieudienst resp. Ruimtelijke en
Economische Ontwikkeling.

Met exteme ondersteuning van een adviesbureau verschijnt in april 1987 het
automatiseringsplan van de bestuursdienst. Als uitgangspunten worden in deze nota
ondermeer genoemd dat "de huidige situatie (1987) onvoldoende samenhang vertoont"
en dat er "grote behoefte is aan een beleidskader, mede met het oog op integratie
tussen vakdiensten" .
Als prioriteiten worden aangemerkt:

infrastructuur ten behoeve van kantoorautomatisering;
keuze van dienstoverstijgende systemen voor postregistratie, financien en
personeels- en salarisadministratie.

Enkele maanden later, als uitwerking van een deel-aspect van dit plan, wordt in een
notitie "Organisatie van de auiomatiseringsfunctie" voorgesteld een stuurgroep en
een ondersteunend stafbureau voor planning, ondersteuning en beheer in het leven
te roepen.
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Wederom met ondersteuning van het adviesbureau verschijnt in augustus 1988 de
notitie "gemeentelijk Irformaiiebeleid en de Bestuursdienst" als voorbereiding op de
gezamenlijke conferentie van college en diensthoofden in september 1988 over
gemeentelijk informatiebeleid. In de notitie is ondermeer aandacht voor aspecten van
informatiebeleid als architectuur en infrastructuur, voor het besturingsmodel en de
controllersrol van het concern, voor eventue1ekaders ten behoeve van gemeentebrede
plannen en dienstplannen en voor basisregistraties.

De gezamenlijke conferentie van college en diensthoofden (september 1988) over
het gemeentelijk informatiebeleid legt als uitgangspunten voor beleid en
informatievoorziening vast dat:

".. de behoefte van burgeri}, bestuur en organisatie m.b.t. de gemeentelijke
informatievoorziening helder wordt gedefinieerd;
.. de organisatie door middel van irformaiiesystemen zal worden gestroomlijnd,
met als doel verbeteren van kwaliteit en efficiency;
.. deceturalisatie, zelfbeheer en coniractmanagemem zullen door een adequate
informatievoorziening worden ondersteund".

En besluiten tot actiepunten waaronder:
het doen opstellen van kaders voor informatie-uitwisseling en koppelbaarheid
van systemen en midde1en;
het definieren van basisregistraties;
het definieren van gegevens voor relevante beleidsinformatie;
het per dienst opstellen van informatie- en automatiseringsplannen.

In april 1989 stemt het college naar aanleiding van deze conferentie in met de formele
start van een projectgroep (de stuurgroep I&A), bestaande uit vertegenwoordigers
van diensten en onder leiding van de afdeling I(nformatie) en A(utomatisering) van
de Bestuursdienst. De projectgroep wordt belast met het opstellen van de eerste fase
van een gemeentelijk informatieplan. Een maand later -mei 1989- maken de
diensthoofden nadere afspraken over de wijze van werken van de projectgroep en
vullen ze de opdracht in die zin aan dat de projectgroep tevens een inventarisatie van
bestaande systemen zal opstellen.
De projectgroep zal ondersteund worden door een ander extern bureau.

Inmiddels (december 1988) is in het contract tussen college en de Welzijnsdienst voor
hetjaar 1989onder de afspraken op het gebied van bedrijfsvoering ondermeer vastge1egd
dat "kengetallen enprestatiemeting zullen worden oniwikkeld", dat "het automatiserings-
plan zal worden herzien waarbij gemeentebrede ontwikkelingen zullen worden gevolgd"
en dat "een aanzet wordt gegeven tot de vorming van een injormatieplan ". Een maand
later (januari 1989) meldt de Welzijnsdienst in het jaarverslag over 1988 dat een intern
netwerk wordt geraliseerd en dat wordt meegewerkt aan het ontwikkelen van een
gemeentebreed postregistratiesyssteem.
Het herziene "asaomatiserings- en bestedingsplan" van de Welzijnsdienst verschijnt
in april 1989 en omvat ondermeer het creeren van een functie medewerker
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automatisering bij de stafafdeling Financien. Er wordt melding gemaakt van meer
lijn in apparatuur en programmatuur binnen de dienst, invoering van standaards en
verdere ontwikkeling van het dienst-interne netwerk. Het plan is sterk gericht op het
sturen van investeringen en is gedetailleerd uitgewerkt tot een werkplan voor de nieuwe
medewerker automatisering.
Aan het informatiebeleid van de Welzijnsdienst wordt ondertussen ook gewerkt. In
juni 1989, een paar maanden na de start van de projectgroep voor het gemeentelijk
informatieplan, verschijnt binnen de Welzijnsdienst een notitie "Informatiebeleid
Welzijnsdienst" over strategie en beleid van de dienst en over rol en bijdrage van
informatievoorziening. Het is een vierde versie van een nog intern concept. Inseptember
1989 meldt de dienst in het dienst-contract voor 1990 dat de Welzijnsdienst "00

gereedkomen van een gemeentebreed informatieplan, direct aansluitend zal doorgaan
met het uuwerken van een injormatieplan voor de dienst".

In diezelfde maand (september 1989) produceert de stuurgroep I&A een notitie over
de relatie tussen bedrijfsstrategie, omgevingsfactoren, kritische succesfactoren en
informatiesystemen, met een vertaling per dienst van hoofddoelstelling naar sub-
doelstelling. Het is de eerste stap in het door het externe bureau uitgestippelde traject:
een poging aIle (hoofd)doelstellingen gemeentebreed te rubriceren.
Korte tijd later, november 1989 en ruim een jaar na de conferentie van september
1988 en een half jaar na de formele start van de stuurgroep, volgt de eerste rapportage
naar aanleiding van de verstrekte opdracht. De rapportage omvat naast de presentatie
van omvangrijke en gedetailleerde zogenaamde 'c/u matrices' , ook de voortgangsrap-
portage. In de voortgangsrapportage wordt gemeld dat na een optimistische start een
snelle deceptie binnen de groep ontstond en dat vrij snel al twijfel rees over nut en
aanpak. De projectgroep memoreert dat "naastde complicerendefactor dat is gestreefd
naar een gemeentebreed model waarbinnen aile gegevensgroepen zijn opgenomen n

al in de strategiefase onvoldoende draagvlak aanwezig bleek om gemeentebreed een
discussie te kunnen voeren over prioriteiten en doelstellingen.

Ook in november 1989 concluderen college en diensthoofden, ondersteund nu door
een exteme procesbegeleider, in een gezamenlijke conferentie dat de aanpak van infor-
matieplanningen de gemeentebredeafstemmingbeperkt moeten worden tot een financieel
systeem, een postregistratiesysteem en tot gegevensafstemming op nader aan te geven
deelgebieden. Terug naar een "realistisch ambitieniveau n is de toonzetting van de
conferentie. Het eerdere proces werd "als te veelomvattend en te complex" aangemerkt
met "geleidelijk minder betrokkenheid van raad en college". "Meer aandacht voor
communicatie" en "geleidelijke ontwikkeling is belangrijker dan grootschalige en
planmatige injormatieplanningstrajecten n zijn enkel conclusies. Een andere conclusie
van de conferentie is dat het college verantwoordelijk is voor bestuurlijke
informatievoorziening.
In februari 1990 bekrachtigt het college deze conclusies.
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De Welzijnsdienst meldt intussen (januari 1990, jaarverslag over 1989) dat het gemeen-
tebrede informatieplan - waarop werd gewacht - niet van de grond kwam, maar dat
"de We/zijnsdienst wel alles op een rijtje heeft; het irformaiieplan van de Welzijnsdienst
zal komen". De stafafdeling Financien van de Welzijnsdienst brengt twee maanden
daarna als vervolg op het automatiserings- en bestedingsplan 1989 een herzien
Automatiseringsplan Welzijnsdienst uit (maart 1990). Daarin staan ondermeer opgenomen
voorstellen tot verdere opleidingen, in het bijzonder WP en Planperfect, maar ook
opleidingen met het oog op netwerk-gebruik en data-communicatie. In het plan is
tevens opgenomen het voomemen het dienst-netwerk uit te breiden naar nevenvestigingen
van de dienst en te koppelen aan de bestuursdienst. Evenals het vorige automatiserings-
plan is het bijgestelde plan pragmatisch en sterk gericht op de korte-termijn-sturing
van investeringen en opleidingen. Ondersteuning en systeembeheer krijgt met 11/2
formatieplaats structureel gestalte binnen de afdeling Financien.

In het contract tussen Welzijnsdienst en college voor hetjaar 1991 (november 1990)
en begroting 1991 van de Welzijnsdienst wordt wei melding gemaakt van thema's
die binnen de algemene beleidsvisie een rol spelen. Onder die thema' s worden genoemd
technologische ontwikkelingen (contract 1991) respectievelijkverdere klant- en mensge-
richtheid (begroting 1991). Hierbij wordt informatietechnologie niet als zodanig
genoemd. Noch in contract, noch in begroting worden uitspraken gedaan over infor-
matisering en/of automatisering.

In januari 1991 -in de rapportage over het contract 1990- meldt de dienst dat:
het gemeentebrede informatieplan niet tot stand is gekomen, en dat
het informatieplan voor de dienst in een impasse is gekomen.

In diezelfde maand, in het voor een grotere lezerskring bedoelde en wellicht daardoor
minder formele jaarverslag over 1990, merkt de dienst op "Jammer, nog geen
gemeentebreed informatieplan" (januari 1991).

In de enkele maanden later (april 1991) verschijnende jaarrekening van de Welzijnsdienst
over 1990 gaat de dienst uitgebreider in op de stand van zaken. Hoewel er geen
specifieke (sub)paragraaf is opgenomen over informatisering en/of automatisering,
verantwoordt de dienst ondermeer dat:

het automatiseringsbeleid werd voortgezet. Melding wordt gemaakt van
uitbreidingen van hardware en voorgestelde interne verbreding van opleidingen
in WP en Planperfect;
de ontwikkeling van kengetallen nog niet ter hand is genomen, maar dat de
opzet van planningsinformatie voor het management geslaagd is;
er nog geen nieuw gemeentebreed postregistratiesysteem is en dat het huidige
systeem overbelast is en slechts beperkt betrouwbare informatie kan opleveren;
het informatieplan Welzijnsdienst nog niet vergevorderd is, maar dat:
wei wordt gewerkt aan een communicatieplan voor de Welzijnsdienst.

Medio 1991 inventariseert en concludeert een intern en niet-geautoriseerd verslag
over de automatisering binnen de Welzijnsdienst dat opleidingen ten behoeve van
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netwerk-gebruiken data-communicatieniet zijn doorgegaan, de voorgenomen uitbreiding
van het netwerk naar de nevenvestigingen van de dienst nog niet is gerealiseerd en
dat over initiatieven tot koppeling tussen bestuursdienst en Welzijnsdienst nog geen
bes1uiten zijn genomen.

In deze periode is een opnieuw een ander extern adviesbureau door de gemeente aan-
getrokken om te adviseren over het functioneren en eventueel verbeteren van het
besturingsmodel van de gemeente Markpolder. In juni 1991 bespreken college en
de gezamenlijke diensthoofden in een conferentie over Informatie en Automatisering
(I&A) een concept-memorandum van de extern adviseur toegespitst op het I&A-aspect.
In het memorandum wordt de noodzaak van (een sterkere) gemeentelijke coordinatie
door de bestuursdienst onderkend, met behoud van het uitgangspunt dat de diensthoofden
de prioriteiten blijven bepalen. De bestuursdienst signaleert voor een sterkere
coordinerende ro1 een te beperkte capaciteit.
De conferentie bes1uit dat de uitwerking van bestuurlijke informatie elders ter hand
wordt genomen.
De beslissing inzake een financieel systeem wordt gedelegeerd aan een werkgroep
van financieel specialisten, waarbij vraagtekens worden geplaatst bij de haalbaarheid
van een integrale invoering. Ten aanzien van een postregistratie en -volgsysteem worden
opties onderkend varierend van 'op dat moment besluiten' tot 'eisen bijstellen'. Ben
beslissing wordt (nog) niet genomen. WeI wordt besloten tot het doen uitwerken van
een voorstel inzake een gemeentelijke netwerk-infrastructuur en prioriteit toe te kennen
aan de verbetering van de onderlinge communicatie.

Verbetering van externe communicatie is 66k een van de onderwerpen die de
Welzijnsdienst als verplichting vastlegt in het contract (eind 1991) tussen dienst en
college voor hetjaar 1992. Ben onderzoek naar mogelijkheden van een integrale balie-
functie voor publiekscontacten van en met de Welzijnsdienst wordt aangekondigd.
"De dienst moet flexibel kunnen functioneren en sturingsinstrumenten hanteren" is
een van de uitgangspunten van het contract. Een communicatieplan Welzijnsdienst
wordt opnieuw in het vooruitzicht gesteld. Over mogelijke of beoogde rol en bijdrage
van informatievoorziening worden geen uitspraken gedaan.

Eind 1991 (december) komen bevindingen en adviezen van het extern bureau in de
vorm van een concept-rapport voor de raad ter bespreking door diensthoofden.
Het rapport hanteert als uitgangspunt de verantwoordelijkheid van diensten voor hun
eigen informatiebe1eid. Tegen die achtergrond wordt in een voorzichtige toonzetting
de noodzaak en wenselijkheid van gemeentebrede I&A coordinatie aangegeven. Een
I&A-c06rdinatiegroepvan diensthoofdenonder voorzitterschapvan de gemeentesecretaris
wordt voorgesteld, Deze coordinatiegroep wordt in het voorstel verantwoordelijk
voor beleid op hoofdlijnen en de randvoorwaarden, waaronder de infrastructuur.
Afstemming met het college vindt in het voorstel plaats in het middelen-overleg, waar
ook dienstoverstijgende systemen ter sprake komen als basisregistraties
(bevollcingsgegevens,vastgoed-gegevens,maatschappelijkeobjecten) en beheerssystemen
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(als financien, personeels- en salarissystemen, post/documentatiesystemen). De
verantwoordelijkheid voor dienstoverstijgende systemen wordt gelegd bij de meest
geredelbetrokken dienst. De Welzijnsdienst wordt verantwoordelijk voor de
basisregistratie maatschappelijke objecten.

2.2 Huidige beleidsdocumenten en stand van zaken
Hoewel deels los van eIkaar, verschijnen in het voorjaar 1992 enkele notities die ieder
op zich een aspect van een I&A-beleid betreffen, maar in samenhang van belang zijn
met het oog op de geplande I&A-conferentie van college en diensthoofden in juni
1992.
In februari 1992en maart 1992verschijnen vanuit de afdeling Financien respectievelijk:

de notitie "bestuurlijke irformatievoorziening w, met ondermeer een voorstel
tot wijziging van de jaarcyclus van begroting-kadernota-jaarrekening;
een W'discussienotuie W ten behoeve van het overleg tussen collegeen diensthoofden
naar aanleiding van het eerdergenoemd rapport van de externe adviseur.

1. Notitie bestuurIijke informatievoorziening
De notitie over bestuurlijke informatievoorziening gaat in op de informatiebehoeften
van bestuur enerzijds en informatievoorziening door diensten anderzijds. De notitie
relateert de informatiebehoefte en -voorziening aan de beleidscyclus en aan de
verschillende actoren in deze cyclus. De notitie haakt in op een eerder voorgestelde
wijziging van deze cyclus en geeft ondermeer als oplossingsrichtingen aan de
ontwikkelingvangestructureerdeinformatiesystemen, inclusief Wdwarsdoorsnijdende
systemen Wen de ontwikkeling van "een taal" met gebruik van GFO's.
Het voorstel tot wijziging van de jaarlijkse beleids- en informatiecyclus, waarmee
een verdere integratie van cyclus-onderdelen en daarmee een groter overzichtelijkheid
wordt beoogd, wordt in maart 1992 door het college overgenomen.

2. Discussienotitie
De discussienotitie naar aanleiding van het rapport van de extern adviseur gaat nader
in op het besturingsmodel en doet voorstellen tot verbetering van sturingsinformatie
en tot versterking van de control-functie met betrekking tot de informatievoorziening
bij diensten en concern. In de notitie zijn verwerkt de inmiddels genomen besluiten
ten aanzien van de aanpassing van de informatie-jaarcyclus. De notitie constateert
dat in de praktijk sprake is van:

onvoldoende control-functie op diverse terreinen, waaronder informatievoor-
ziening;
onvoldoende management-informatie;
te sectoraal opereren van de gemeente;
sturing door wethouders op afdelingsniveau;
onvoldoende regie wat betreft doelgroepgerichte informatievoorziening.

Verbeteringsvoorstellen worden in de vorm van discussiepunten voorgesteld waaronder
de introductie van de verantwoordelijkheid van de controller voor management- en
bestuursinformatie.
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Verkenning infrastructuurplan
In mei 1992 verschijnt eveneens vanuit het concern de nota "Yerkenning
infrastructuurplan gemeente Markpolder", De nota met voorstellen, voorbereid door
automatiseringsmedewerkers van de diensten onder leiding van de concernafdeling
I&A, wordt aangeboden aan de diensthoofden. De nota vloeit enerzijds voort uit de
I&A conferentie van 1991. De directe aanleiding is evenwel de aanschaf en komende
implementatie van een postregistratie en -volgsysteem.
De nota raamt de behoefte en intensiteit aan data-communicatie voor de komende
jaren en gaat vooral in op de technische aspecten van een infrastructuur alsmede op
de financiele en personele gevolgen. De nota strekt tot het voorstel om een "netwerk-
netwerk-server concept" te realiseren, gebaseerd op de bestaande, verschillende
dienstnetwerken en werkt daartoe een blauwdruk uit.

Eind mei 1992 valt de beslissing de voor begin juni 1992 geplande I&A-conferentie
van college en diensthoofden uit te stellen. Bij het van te voren vastgestelde tijdstip
van beeindiging van het onderzoek, 1 juli 1992, was de nieuwe datum nog niet bekend.

Stand van zaken medio 1992

Gemeentebreed
"Medio 1992 is er een diversiteit in gebruikte programmatuur, apparatuur,
besturingssystemen, netwerktypologie en ook automatiseringsfilosofie (ontstaan)"
(Verkenning infrastructuurplan gemeente Markpolder, mei 1992). Elke dienst heeft
eigen toepassingen en apparatuur lokaal gemstalleerd en voorzover sprake is van
gemeentebrede toepassingen is de situatie medio 1992 als voIgt (bron: Verkenningen
infrastructuurplan) :

Bevolkingsadministratie:
In-service bij een externe instantie. Communicatie vindt plaats vanaf de
Bestuursdienst via een huurlijn; andere diensten -waaronder de Welzijnsdienst-
hebben via de Bestuursdienst en met behulp van inzageterminals verbinding
met de externe instantie;

Personeels- en salarisadministratie:
Eveneens in-service bij een (andere) externe instantie. Iedere dienst heeft een
directe, afzonderlijke verbinding met die instantie;

Financien:
Tot begin 1992 in-service bij de externe instantie, maar in de loop van 1992
bij iedere dienst afzonderlijk geimplernenteerd op een stand-alone
RSI6000 computer (de "UNIX-mini" van mM); data-communicatie via diskette-
verkeer. T.b.v. gemeentelijke heffingen is begin 1992 een eigen systeem
geimplementeerd op de bestuursdienst met een koppeling naar de in-service
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instantie te Eindhoven ten behoeve van subjectgegevens. Objectgegevens (uit
het vastgoed-informatiesysteem) worden op papier aangereikt;

Postregistratie:
Implementatie van een nieuw, gemeentebreed systeem is in voorbereiding;
medio 1992 is nog operationeel een systeem waarop niet alle diensten zijn
aangesloten. Voorzover wel aangesloten vindt datacommunicatie plaats via
diskette-uitwisseling;

Kantoorautomatisering:
Hoewel niet een systeem als de bovengenoemde, is het voor het beeld van
belang dat medio 1992 -onder de verzamelnaam van kantoorautomatisering-
WP de standaard voor tekstverwerking is maar dat binnen de gemeenten zowel
de versies 4.2 als 5.1 gebruikt worden.

Welzijnsdienst
Voor algemene systemen zij verwezen naar de toelichting hierboven onder 'Gemeen-
tebreed'. Specifiek voor de dienst zijn medio 1992 de navolgende geautomatiseerde
toepassingen operationeel:

Afdeling Onderwijs en Educatie:
Ten behoeve van de uitvoering van de Leerplichtwet: registratie van leerplichtige
leerlingen. Persoonsgegevens worden door Onderwijs zelf ingevoerd en
vergeleken met gegevens uit de bevolkingsadministratie. Er is geen
geautomatiseerde koppeling met de bevolkingsadministratie.

Ten behoeve van beheer van onderwijsaccommodaties:
. beveiligings- en energie-beheerssysteem voor gymzalen; uitbreiding van het
systeem naar schoolgebouwen is in voorbereiding .
. planmatig onderhoud van scholen en gymzalen (in service bij een externe
instantie, uitvoering in eigen beheer wordt overwogen).

Ten behoeve van de personeels- en salarisadministratie van onderwijzend
personeel: salarissysteem met directe communicatiefaciliteiten met het
Rijkscomputercentrum. Ben apart, niet gekoppeld en inmiddels verouderd
personeelssysteem.

Sport en Recreatie:
Ten behoeve van de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties:
automatisering van de verhuuradministratie. Beperkt tot strikte verhuur-
handelingen; management-informatie over bezettingsgraad etc. wordt aanvullend
nog handmatig uitgevoerd.
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Bijlage 3 Interviewprotocol

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van twee belangrijke bronnen. De eerste
bron betreft een grote hoeveelheid documenten van de onderzochte gemeenten.
De twee bron wordt gevormd door de vele (33) interviews die hebben plaats-
gevonden. Deze bron is zondermeer de belangrijkste van de twee.

Het interviewen van de actoren is op zorgvuldige wijze voorbereid en uitge-
voerd. Op basis van het in de hoofdstukken 2 en 3 verkregen theoretisch inzicht
is een matrix met kernbegrippen samengesteld. Deze kernbegrippen zijn in ieder
interview aan de orde geweest. Deze matrix staat op de volgende pagina.

De interviews zijn op band opgenomen en daarna letterlijk uitgetypt. Dit heeft
twee belangrijke voordelen. Op de eerste plaats gaf het de interviewer de
mogelijkheid om nauwlettend te volgen of aile kernbegrippen uit de matrix aan
de orde kwamen en was er ten tweede geen verlies aan informatie doordat er een
samenvattend verslag van het gesprek moest worden gemaakt.

Tijdens het interviewen werd er naar gestreefd om de geinterviewde zoveel
mogelijk aan het woord te laten. Sommige begrippen bleken zich niet voor een
directe vraagstelling te lenen maar werden vaak door de geinterviewden indirect
besproken. Een goed voorbeeld is het begrip cultuur.

298



Organisatieconcept Cultuur Informatieconcepten

Produkt/- 1. ontwikkeling 1. vermogen tot rea- l. bureaucratiserende
dienst- 2. klanten geren (bureaucratisch) elementen
verlening 3. rol van politiek 2. k1antgerichtheid 2. dedicated IT

4. GFO's 3. introvert/extrovert 3. betrokkenheid IT
4. produktinformatie

Bedrijfs- 1. gegevens (bedrijfs- I. gegevensgericht I. gegevensarchitectuur
processen middel) 2. integratie-gedachte 2. systeemarchitectuur

2. aard van toepas- 3. attitude 3. intensiteit informatie-uitwis-
singen 4. communicatie seling
3. externe relaties 5. huisleverancier 4. netwerkconcept
4. samenwerking/- 6. participatie werk- 5. overname leverancierscon-
afstemming (andere vloer cept of eigen concept
produktgroepen) 7. vermogen tot 6. rol gebruikers
5. IT -Ieveranciers referentie 7. daadwerkelijk gebruik
6. top-downlbottom- GFO's
up
7. GFO's

Besturing 1. cyclus 1. doorlopen cyclus 1. cyclus informatiebeleid
2. organisatiestructuur 2. diensten/concern 2. organisatie van de infor-
3. besturingsconcept 3. cultuuromslag matievoorziening
4.overleg 4. overlegcultuur 3. consequenties VOOf infor-
5. leidinggeven 5. managementstijl matievoorziening
6. centraal/decentraal 6. delegatie/autonomie 4. overleg binnen informa-
7. rol concern 7. positief/negatief tievoorziening

beeld 5. IT onderdeel van integraal
management
6. mate van verantwoorde-
Iijkheid voor informatievoor-
ziening
7. concernfunctie informa-
tievoorziening
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Samenvatting

(
I

De ontwikkeling van de informatievoorziening in gemeentelijke organisaties en
met name de toepassing van informatietechnologie, was tot voor enkele jaren
sterk gericht op de administratieve automatisering. Massale en min of meer
routinematige processen werden geautomatiseerd waarbij aan de samenhang
tussen deze processen vaak slechts in beperkte mate aandacht werd geschonken.
Ben grote betrokkenheid van gemeentebestuur en top-management werd vanwege
het stabiele en routinematige karakter van deze processen niet nodig geacht.

In 1984 wijst de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op het belang van een
herorientatie op de ontwikkeling van de informatievoorziening en dan vooral op
de besturing van deze ontwikkeling. Er is inmiddels veel geinvesteerd in de
informatietechnologie. Hard- en software is aan vervanging toe terwijl de
informatietechnologie ook in beleidsontwikkelings- en besturingsprocessen een
rol speelt. De VNG wijst bovendien nog op aIgemene ontwikkelingen op
maatschappelijk en sociaaI-economisch gebied waardoor de relatie van de
gemeente met haar omgeving verandert aIsmede de eisen die worden gesteld aan
de interne bedrijfsvoering. De ontwikkeling van de informatievoorziening vereist
nu meer dan aIleen de aandacht van gemeentebestuur en top-management, maar
vraagt tevens om krachtige besturing.

In hoofdstuk 1 worden vraagstelling, onderzoeksvragen en methode van onder-
zoek uiteengezet. Het besturingsproces van de ontwikkeling van de informatie-
voorziening staat centraal. Hoe wordt er bestuurd en welke rol spelen de diverse
te onderscheiden actoren daarin? Het beantwoorden van deze vraag vereist een
aanpak die gericht is op het bereiken van een grote diepgang. Het praktische
gevolg is dat het onderzoeksveld beperkt blijft tot twee gemeentelijke organisa-
ties.

De besturing van de ontwikkeling van de informatievoorziening wordt sterk
beinvloed door vier factoren namelijk organisatie, besturen, cultuur en informa-
tieconcepten. Hoofdstuk 2 geeft een theoretische uiteenzetting van deze vier
factoren in het BlOC-model.
De wijze waarop een gemeente is georganiseerd, is van invloed op bijvoorbeeld
de organisatie van de informatievoorziening. Ook het binnen een gemeente
gehanteerde besturingsconcept is bepalend voor de besturing van de ontwikkeling
van de informatievoorziening. Hetzelfde geldt voor de organisatiecultuur. Ben
vierde factor wordt gevormd door zogenaamde informatieconcepten. Leveran-
ciers van informatietechnologie, andere gemeenten, literatuur, rijksoverheid zijn
voorbeelden van bronnen van uiteenlopende concepten die in een gemeentelijke
organisatie kunnen worden toegepast.
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Hoofdstuk 3 beschrijft de theorie van de besturing van de ontwikkeling van de
informatievoorziening aan de hand van drie besturingsbenaderingen. Langs drie
invalshoeken benaderen gemeentebestuur en ambtelijk management de ontwikke-
ling van de informatievoorziening, worden verantwoordelijkheden toebedeeld en
vindt besluitvorming plaats. Infrastructuur, referentiemodellen en evenwicht
tussen vraag en aanbod zijn kernbegrippen. \

I

\
In de hoofdstukken 4 en 5 worden de case-studies aan de hand van het in de
voorgaande twee hoofdstukken uitgewerkte theoretisch kader beschreven. Het
betreft twee verschillende gemeentelijke organisaties. In elk van deze twee
organisaties wordt vervolgens een specifieke dienst verder uitgediept.
In de case-studies staan de actoren centraal. Hun rol en betrokkenheid in het be-
sturingsproces worden nauwgezet beschreven.

In het afsluitende hoofdstuk wordt teruggeblikt op de theorie uit de hoofdstukken
2 en 3. Dit leidt tot een aantal conclusies. Ondermeer dat het middle-manage-
ment in het besturingsproces een veel belangrijkere rol moet gaan spelen. Dit
heeft te maken met het feit dat een gemeentelijke organisatie uit een groot aantal
produktgroepen bestaat. Deze produktgroepen varieren van groot naar klein. De
besturing van een dergelijke organisatie is buitengewoon complex. De produkt-
groepen vormen een belangrijk uitgangspunt voor de besturing van de ontwikke-
ling van de informatievoorziening.

Een andere conclusie, die met het bovenstaande te maken heeft, is het belang
van een herwaardering van de eilandautomatisering. Het middle-management
moet binnen de produktgroepen meer ruimte krijgen voor een eigen ontwikke-
ling. Besturing door gemeentebestuur en top-management moet plaatsvinden
langs een gemtegreerde infrastructuur waarbij het begrip infrastructuur veel meer
is dan informatietechnologie.
Door het onderkennen van diverse managementniveaus binnen het besturingspro-
ces krijgt ook het begrip informatieplanning een andere betekenis. Minder
methode en meer visie is de boodschap. Het van oudsher instrumentele denken
moet meer naar de achtergrond verdwijnen en plaats maken voor communicatie
tussen de managementniveaus.

Er is weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de
informatievoorziening in gemeenten. Dit onderzoek levert een bijdrage aan het
begrijpen van wat er feitelijk gebeurt binnen de besturing van de ontwikkeling
van de informatievoorziening. Het onderzoek heeft zich beperkt tot twee
gemeenten met een vergelijkbaar besturingsconcept waardoor de conclusies niet
zonder meer gelden voor alle andere gemeenten. Verder onderzoek is noodzake-
lijk. Dit onderzoek kan als basis daarvoor een belangrijke bijdrage leveren.
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Summary

The development of information resources in municipal organizations, and
particularly the implementation of information technology, was to a high extent
directed at the administrative automation. Massive and more or less routine
processes were automised, the coherence of which was often paid little attention
to. A strong commitment of local authority and top-management was not
considered necessary, because of the stable and routine nature of these processes.

In 1984 the VNG (the association of the municipalities in the Netherlands)
pointed out the importance of a re-orientation on the development of information
resources, particularly on the control of this development. Meanwhile a great
deal of money has been invested in information technology. Both hard and
software need replacement while information technology also plays a part in
processes concerning policy development and control processes. Moreover, the
VNG indicates the general developments in the social and socio-economic field
as a result of which the relation between the municipality and its surroundings
changes, together with the requirements for internal management. The develop-
ment of information resources now needs more than just the attention from local
authority and top-management, but also requires effective control.

In chapter 1 phrasing, questions and method of research are expounded. The
control process of the development of information resources is central. How is
control effected and what part do the distinguishable actors play?
Answering this question requires an approach which is aimed at achieving
greater depth. The practical result is that the area of research will remain
restricted to two municipal organizations.

The control of the development of information resources is strongly affected by
four factors, namely: organization, administrations, culture and information
concepts. Chapter 2 gives a theoretical exposition of these four factors in the
BlOC-model.
The way in which a municipality is organized affects e.g. the organization of
information resources. Also the control concept used within a municipality
determines control of the development of information resources. The same
applies to the organization culture. A fourth factor is formed by the so-called
information concepts. Suppliers of information technology, other municipalities,
literature, central government are examples of sources of a diversity of concepts
which can be applied in a municipal organization.

Chapter 3 describes the theory of controlling the development of information
resources on the basis of three approaches of control.
By means of three points of view the local authority and the professional
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management approach the development of information resources, responsibilities
are allocated and decision-making is effected. Infrastructure, reference models
and a balance between supply and demand are central concepts.

In chapter 4 and 5 the case-studies are described on the basis of a theoretical
framework worked out in the previous two chapters. It concerns two different
municipal organizations. In either organization one specific service is studied
more elaborately. In the case-studies the actors are central. Their part and
commitment are carefully described in the control process.

The final chapter is a retrospective of chapters 2 and 3.
This leads to a number of conclusions, a.o. the fact that middle-management
should playa much more important part in the control process. This is related to
the fact that a municipal organization consists of a great number of product
groups. These product groups form an important starting-point for the control of
the development of information technology.

One other conclusion which relates to the above mentioned is the importance of
revaluating the 'island automation'. Middle management should get more room
within the product groups for its own development. Control by local authority
and top management should take place through an integrated infrastructure where
the concept of infrastructure means much more than information technology.
By recognizing various levels of management within the control process the
concept of information planning also gets a different meaning. Less method and
more vision is the message. Instrumental reason, instrumental of old, should
disappear into the background and make way for communication between the
levels of management.

Little scientific research has been carried out into the development of informati-
on technology in municipalities.
This research contributes to the understanding of what actually happens within
the control of the development of information technology. Research has been
restricted to two municipalities with a comparable concept of control owing to
which conclusions do not necessarily apply to all other municipalities. Further
research is essential.
As a basis this research may be an important contribution.
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