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Voor mijn ouders



"Step out the front door like a ghost
into the fog where no one notices
the contrast Of white on white.

And in between the moon and you
the angels get a better view
of the crumbling difference between wrong and right."

Counting Crows
(Round Here van de CD 'August and Everything after')
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Woord vooraf

Na mijn afstuderen  in   1992  kon   ik als assistent in opleiding beginnen  bij   de
sectie bestuurskunde van de juridische faculteit van de Katholieke Universiteit
Brabant. Deze sectie doet vooral onderzoek naar informatisering in het open-
baar bestuur. In mijn sollicitatiegesprek heb ik enigszins bevreesd moeten toe-

gegeven helemaal niets van informatisering af te weten maar tot mijn verwon-

dering zag men hierin echter geen enkel probleem. Ik moest de resultaten van
de onderzoeken tot op dat moment maar lezen. Uiteraard heb ik dat gedaan en

vanaf dat moment heeft 'de informatisering' mij nooit meer losgelaten. Behal-
ve door alle interessante aspecten die samenhangen met informatisering zelf,
komt dat zeker ook door de inspirerende, boeiende en vooral leuke wijze
waarop het object informatisering door de onderzoeksgroep werd en wordt
bestudeerd. Mijn fascinatie voor informatisering die hierdoor is ontstaan zal
wel nooit meer overgegaan.

De onderzoeksgroep is voor mij echter op dit moment al weer een poosje
verleden tijd. Op het moment dat ik het aio-zijn inwisselde voor een andere
baan, had ik het idee dat ik iets unieks ging achterlaten. Nu, twee jaar later en
met wat vergelijkingsmateriaal in handen,  weet  ik  dat dit vermoeden juist  was.
Niet alleen deed 'de club' onderzoek op hoog niveau, maar tegelijkertijd ook
was de sfeer in de groep erg goed. De aangename persoonlijke contacten die ik
ook nu nog heb met vele ex-collega's vormen hiervan het bewijs. Kortom: ik
had mij geen betere omgeving kunnen wensen om een proefschrift te schrijven.
Mijn dank hiervoor aan alle leden van de onderzoeksgroep.

Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Paul Frissen, mijn promotor.
Vanaf het eerste begin heeft hij volledig vertrouwen gesteld in mij en in mijn
proefschrift. Ik vond dat heerlijk werken en in de (onvermijdelijke) tijden dat
het schrijven wat minder wilde vlotten, vormde dit voor mij de stimulans om
door te gaan en door te zetten. Eveneens bijzondere dank gaat uit naar mijn
'mentor', Jos Huigen. Hij was het die mij op het spoor zette van ICT-evaluatie
en ik heb genoten en geleerd van onze samenwerking.

De heer mr. E.G. Venekamp van de Directie Planning, Financien en Con-
trol van het ministerie van Financien heeft de empirische hoofdstukken gecon-
troleerd voor wat betreft feitelijkheden met betrekking tot de (gang van zaken
binnen de) Belastingdienst. Mijn dank gaat daarvoor naar hem uit, waarbij
opgemerkt dient te worden dat eventuele interpretaties van feitelijkheden ui-
teraard geheel voor mijn rekening komen.

Mijn vriendschap met Hein van Duivenboden is ontstaan in mijn KUB-
periode en behalve mijn fascinatie voor informatisering, is deze vriendschap
iets blijven(Is wat ik overhoud uit deze periode. Hij heeft het 'manuscriptje' op
taal nagelopen en uiteraard dank ik hem hiervoor.

Ineke Sijtsma-van der Kruk dank ik voor het feit dat ze, ondanks grote
drukte, toch nog tijd wist vrij te maken voor het corrigeren van de summary.



Iedereen wenst zich ouders die je in alle opzichten steunen, ongeacht de keuzes
die je maakt. Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik zulke ouders heb. Zo hebben ze
onder andere mijn studie altijd op een positieve manier gestimuleerd en moge-
lijk gemaakt. Het voorliggende proefschrift zie ik als het tastbare resultaat
hiervan. Het is dan ook aan mijn ouders dat ik dit boek opdraag.

Om tenslotte Marion te bedanken is niet eenvoudig. Ze heeft steun gegeven op
momenten dat het nodig was in het denk- en schrijfproces. Ook toonde ze be-
grip voor het feit dat schrijven niet gezellig is voor de omgeving en vooral ook
veel (vrije) tijd kost (een proefschrift is immers 'altijd bijna af). Om Marion
op deze plaats alleen te bedanken voor haar rol in het schrijven van dit proef-
schrift doet haar tekort. In mijn leven speelt ze immers een rol die vele malen
groter is dan waarvoor ik haar in enkele zinnen kan bedanken.

Marcel Thaens
Breda, januari 1998.



Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling

1.1   Inleiding  en  achtergrond

Informatie, en daarmee samenhangend informatie- en communicatietechnologie
(ICT),  spelen  in oils dagelijks leven tegenwoordig  een  niet  meer  weg te denken

rot. Het is welhaast een clich6 geworden om te stellen dat de huidige samenleving
kan worden getypeerd  als een informatie-maatschappij.  In een dergelijke  maat-
schappij wordt het belang van de grootschalige toepassing van informatie- en

communicatietechnologie binnen organisaties niet of nauwelijks meer betwist.

Vele taken van bijvoorbeeld de overheid zouden zonder informatietechnologie
immers niet meer uitvoerbaar zijn. Ter illustratie kan de uitvoering van wetgeving
worden aangehaald, wat toch als een kerntaak van de overheid mag worden be-
schouwd. Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van belastingwetgeving. Deze
taak, opgedragen aan de Belastingdienst, is zeer complex te noemen. Doordat
deze taak geheel op informatieverwerking is gericht, is uitvoering hiervan onmo-
gelijk zonder op grote schaal gebruik te maken van informatie- en communicatie-
technologie. Ook de uitvoering van bijvoorbeeld de wet op de Studiefinanciering

zou zonder toepassing van ICT ondenkbaar zijn.
Het belang van informatie- en communicatietechnologie in de hedendaagse

samenleving is niet alleen groot, maar neemt bovendien ook nog stee(is toe. Dit
komt door het beschikbaar komen van steeds meer en steeds betere informatie,
maar ook door de zich steeds sneller ontwikkelende techniek. In het begin van het
'computertijdperk' werd informatietechnologie, en meer in het bijzonder informa-
tiesystemen, binnen organisaties vooral ingezet voor de ondersteuning van routi-
nematige taken. Bestaande, zich telkens weer herhalende, routines werden over-

genomen door computers, oftewel geautomatiseerd. Bij automatisering richt een

systeem zich voornamelijk op de verwerking van inhoudelijke informatie. Nu,
enkele decennia later, is de focus van de toepassing van informatie- en commu-

nicatietechnologie verschoven van automatisering naar wat wordt genoemd 'infor-
matisering' 1. Niet langer is de verwerking van inhoudelijke informatie voldoende,
ook moet een systeem daarnaast informatie genereren over de informatiestroom

en over de toegepaste routines. Bovendien worden de vaststaande routines en

werkprocessen binnen organisaties meer en meer ter discussie gesteld door in-
formatisering. Een goed voorbeeld hiervan is het verschijnsel dat wordt aange-
duid als 'business process reengineering' (BPR), dat is ontwikkeld door Hammer

(1990) en verder is uitgewerkt door onder anderen Schnitt (1993). Deze benade-

ring stelt dat, wil de productiviteit binnen organisaties daadwerkelijk worden

verhoogd door informatisering, expliciet van de kracht en de mogelijkheden van
computers moet worden uitgegaan. De in de organisatie gegroeide verdeling van

1



HOOfdstuk I

taken en processen moet worden vervangen door structuren van arbeidsverdeling
die uitgaan van de mogelijkheden welke door de stand van de techniek worden
geboden.

In het streven naar meer en vooral ook betere informatie hebben informatie-
systemen zich derhalve ontwikkeld van systemen gericht op eenzijdige onder-
steuningsgerichte toepassingen, naar multifunctionele systemen die een centrale
rol spelen binnen organisaties. Een gevolg  van deze centrale  rol  is  dat  er  een
aBankelijkheid is ontstaan van de technologie. Deze afhankelijkheid zal naar
verwachting alleen nog maar toenemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
sterke opkomst van allerlei informatienetwerken en de steeds verdergaande mo-
gelijkheden tot koppeling van databestanden (zie Van Duivenboden, 1994). Door
deze koppeling ontstaan interorganisationele informatienetwerken, die leiden tot
een verdere afhankelijkheid van de technologie.

Voor een organisatie geldt dat de meer centrale rol van informatiesystemen
en de steeds groter wordende afhankelijkheid ervan raakt aan vrijwel alle proces-
sen binnen de organisatie. Deze bewering kan worden geadstrueerd aan de hand
van enkele concrete processen, zoals bijvoorbeeld managementprocessen. Snellen
(1981: 23) onderscheidt vier typen managementprocessen binnen een organisatie,
te weten strategisch, structurerend, operationeel en institutioneel management. Te
beredeneren valt dat er in al deze processen veranderingen zullen gaan optreden
door informatisering. Waar in het verleden automatisering voornamelijk het ope-
rationele managementproces (gericht op de 'werkvloer') beinvloedde, daar raakt
informatisering nu ook de andere te onderscheiden organisationele processen. Zo
wordt tegenwoordig erkend dat een goede informatievoorziening binnen een or-
ganisatie een belangrijke strategische waarde kan vertegenwoordigen. Naarmate
men op een marla met veel concurrentie moet wedijveren met potentiBle concur-
renten wordt hieraan meer belang gehecht. Gezien de trend van privatisering en
uitbesteding worden deze strategische overwegingen met betrekking tot informa-
tietechnologie ook voor overheidsorganisaties steeds belangrijker. Ook het struc-
turerende managementproces wordt geraakt door informatisering. Bij structure-
rend management gaat het volgens Snellen om al die taken die hebben te maken
met het alloceren en organiseren van productiefactoren en om het in een duur-
zaam verband met elkaar brengen van deze factoren. Informatisering brengt ver-
anderingen teweeg in de allocatieprocessen, maar leidt ook tot veranderingen in
het bedoelde duurzame verband waarin de productiefactoren zijn geordend. Met
name het eerder genoemde gedachtegoed van BPR heeft hierop betrekking. Onder
institutioneel management verstaat Snellen het aspect van management dat is ge-
richt op 'het behoud van de legitimatie van de eigen organisatie bij het publiek en
het eigen personeel in zowel horizontale relaties met andere organisaties als in
verticale relaties met koepelorganisaties en overheden' (1981: 24). Informatise-
ring is van invloed op het institutionele managementaspect omdat de taak-
uitvoering van een organisatie, dankzij de nieuwe technologie, effectiever en

2



Inleiding en probleemstelling

efficienter kan plaatsvinden. Dit kan weer resulteren in een grotere legitimatie
van de organisatie. In de casus die later in dit boek aan de orde komt, blijki dat
informatisering binnen de Belastingdienst wordt gebruikt om in het handelen van
de dienst een grotere rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtmatigheid ten aan-
zien van de belastingplichtigen na te streven. De relatie met andere organisaties,

de horizontale component van institutioneel management, verandert omdat ICT
een eenvoudigere, snellere en betere informatie-uitwisseling tussen organisaties
mogelijk maaki. Dankzij ICT kan een organisatie met vele andere organisaties
verschillende, relatief goedkope informatierelaties onderhouden, waardoor in veel
gevallen een betere taakuitvoering mogelijk wordt. Dit kan mogelijk weer leiden
tot een toename van de legitimiteit van de organisatie.

De ontwikkelingen maken duidelijk dat informatie- en communicatietech-
nologie een belangrijke rol speelt zowel binnen als tussen organisaties. Dit heeft
ook tot gevolg dat grote bedragen worden gemvesteerd in technologie. Gezien de
korte gemiddelde economische levensduur van de hard- en software is het de
verwachting dat deze investeringen ook de komende jaren nog een groot beslag
zullen leggen op de investeringscapaciteit van veel organisaties. In de praktijk
blijken de investeringsbudgetten voor automatisering en informatisering nog
steeds toe te nemen. Omdat in bijna alle sectoren van de samenleving bezuinigin-
gen aan de orde van de dag zijn, trekt deze nog immer stijgende lijn van de in-

vesteringen in ICT de aandacht. De vraag die op dit moment zowel in de publieke
sector als in de private sector sterk leeft, is wat (grote) investeringen in informati-
seringprojecten de laatste jaren nu eigenlijk hebben opgeleverd. Het betreft hier
een rendementsvraag naar de verhouding tussen de investering in en het rende-
ment van informatie- en communicatietechnologie (zie bijvoorbeeld ook Van
Eekeren en Van Irsel,  1994).

In de beantwoording van een dergelijke vraag staat de evaluatie van informa-
tie- en communicatietechnologie centraal. Omdat de vraag  wat men binnen  een

organisatie nu uiteindelijk heeft aan een (grote) investering in een informatie-
systeem is aan te merken als een zeer fundamentele vraag wat betreft automatise-

ring en informatisering, is men zich ook vanuit de wetenschap (bijvoorbeeld van-
uit de economische wetenschap en de bestuurlijke informatiekun(le) meer en meer
gaan bezighouden met het trachten te beantwoorden van deze vraag. Het gevolg
hiervan is een overvloed aan 'wetenschappelijke' methoden, gericht op de evalua-
tie van informatie- en communicatietechnologie, om zodoende de besluitvoiming
over ICT-investeringen op enigerlei wijze te kunnen ondersteunen. Wat hierbij

opvalt is dat veel van deze methoden uitgaan van een kwantitatieve benadering
van kosten en opbrengsten van informatiesystemen. Kwantitatief wil zeggen dat
wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk becijferen van de kosten en opbreng-
sten. Waar mogelijk worden deze in financiBle termen uitgedrukt.

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van allerlei wetenschappelijke metho(len
en technieken, doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat in de praktijk

3



Hoofdstuk 1

juist de waarde van evaluatie voor besluitvorming over investeringen in ICT
steeds meer in twijfel wordt getrokken. Het lijkt wel of het praktische nut van
evaluaties evenredig afneemt met de stijging van het aantal ontwikkelde evalua-
tiemethoden. Uit onderzoeken in de praktijk blijkt dan ook dat in veel gevallen
waarin een besluit over een investering in informatie- en communicatietechnolo-
gie genomen dient te worden, er niet eens een evaluatie wordt uitgevoerd
(Fait)ey, Land en Target: 1992, 1993). Met andere woorden: de metho(len welke
worden ontwikkeld en verfijnd slaan niet aan bij de potentiele gebruikers.

Hetzelfde probleem dat zich nu voordoet rond de evaluatie van ICT heeft zich
enige tijd geleden,  in min of meer dezelfde vorm, ook voorgedaan met betrekking
tot de evaluatie van beleid. In deze context staat evaluatie al langere tijd op de
agenda, maar ook hier is de rol en het gebruik van evaluatie in concrete praktijk-
situaties een aantal jaren geleden ter discussie gesteld. Dit komt bijvoorbeeld
duidelijk naar voren uit een citaat van Abramson en Wholey. Zij concluderen in
het begin van de jaren tachtig dat 'the usefulness of evaluation is frequently
questioned by policymakers, program managers, and evaluators. After evaluati-
ons are completed, government policymakers and program managers often find
that  evaluations are irrelevant to their information needs. Typically,   they
complain that evaluations are slow, inconclusive, or answer the wrong questions.
Given the complex policy and management environment in which public
managers operate - in particular, given the resulting ambiguities in program
objectives and information needs - it is not surprising that evaluators have found
it difficult to produce useful information' (1981: 39-40).

Enkele jaren later gaat Patton (1986:23) zelfs zover dat hij het niet gebruiken
van resultaten een kenmerk van evaluatie-onderzoek noemt. Hij heeft het in dit
verband over de 'utilization-crisis' met betrekking tot evaluatie. Het blijkt dus,
gezien het voorgaande, dat de problemen die zich momenteel met betrekking tot
evaluatie voordoen binnen het relatief jonge terrein van de informatisering,  zich
in het verleden ook in andere vakgebieden hebben voorgedaan. In deze studie
wordt daarom op zoek gegaan naar de mogelijke betekenis van deze ervaringen
voor (het gebruik van) de evaluatie van ICT.

1.2 De probleemstelling van het onderzoek

Een van de vakgebieden waar evaluatie al langere tijd op de agenda staat en waar
de evaluatie van ICT mogelijk dus iets van zou kunnen leren is de bestuursweten-
schap. Het gaat in deze context voornamelijk om de ontwikkeling (totstandko-
ming en uitvoering) van beleid, het hiermee gemoeide besluitvormingsproces en
het proces van beleidsevaluatie. De inzichten over deze processen zijn in de loop
der tijd verschoven. Hier wordt dan wel gesproken van een vrij lange periode. Zo

4



Inleiding en probleemstelling

kent het proces van beleidsevaluatie hijvoorheeld een ontwikkelingsgeschiedenis
van meer dan honderd jaar. Een gevolg van deze lange geschiedenis is dat in de
loop der tijd binnen de sociale wetenschappen vele voorstellen zijn gedaan om
tegemoet te komen aan het gesignaleerde probleem van het beperkte gebruik van
evaluatie. De consequentie hiervan is dat de betekenis van het fenomeen evaluatie
is verschoven. Lange tijd was de betekenis van evaluatie in de sociale weten-

schappen gelijk aan het meten van de eigenschappen van een object (beleid).  Van-
daag de dag heeft evaluatie zich echter, via allerlei tussenstappen, ontwikkeld tot
een soort communicatie-instrument dat kan worden gebruikt voor het tot stand

brengen van consensus tussen diverse belanghebbenden bij een object.
Op het terrein van automatisering en informatisering is het eerder genoemde

probleem rond het beperkte gebruik van evaluatie echter pas recent gesignaleerd.
Van een oplossing is vooralsnog dan ook geen sprake. Een mogelijke aanzet
hiertoe zou misschien kunnen worden gevonden in het vergelijken van de ontwik-
kelingen die zich hebben voltrokken rond beleidsevaluatie met de ontwikkelingen
die zich momenteel voltrekken rond de evaluatie van ICT.

Voordat een heldere probleemstelling kan worden geformuleerd is het echter
noodzakelijk een verdere all,akening te geven van het begrip ICT-evaluatie. In
deze studie wordt de aandacht beperkt tot de evaluatie van informatie- en com-
municatietechnologie binnen de context van een organisatie. Meer specifiek wordt
in een dergelijke context de directe omgeving van de evaluatie van informatie- en
communicatietechnologie gevormd door achtereenvolgens het ontwikkelings- en
uitvoeringsproces met betrekking tot informatisering en door het besluitvormings-

proces over investeringen in ICT binnen de organisatie. Er kan alvast opgemerkt
worden dat ten aanzien van ieder van de genoemde, voor ICT-evaluatie relevante,
processen momenteel ontwikkelingen gaande zijn door de zich snel ontwikkelende
stand van de technologie en de daardoor geboden nieuwe (revolutionaire) moge-
lijkheden. Later zal hier uitvoerig op worden teruggekomen.

Het ontwikkelings- en uitvoeringsproces van informatisering komt tot uitdruk-
king in het informatievoorzieningsbeleid van een organisatie en is te zien als het
brede kader waarbinnen het besluitvormingsproces over investeringen zich af-
speelt. Evaluatie van ICT is dan vervolgens weer te zien als een onderdeel van dit
besluitvormingsproces. Door deze processen en de ontwikkelingen hierbinnen
expliciet met elkaar in verband te brengen en ze te relateren aan evaluatie, zou
meer inzicht kunnen ontstaan in de huidige rol van evaluatie, het daaruit voort-
vloeiende (niet-)gebruik ervan en de toekomstige verwachtingen die op basis
hiervan aan evaluatie worden gesteld.

Op basis van het bovenstaande kan nu worden overgegaan tot het formuleren
van de probleemstelling van het onderzoek. Volgens Verschuren (1986) kan de
probleemstelling uiteen worden gelegd in achtereenvolgens de doelstelling en de
vraagstelling van het onderzoek. Het beschrijven van de doelstelling is het beant-
woorden van de vraag naar het waarom van het onderzoek. Dit waarom kan in
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deze studie worden aangeduid als het vergaren van inzicht in het gebruik van
ICT-evaluatie. Door het expliciet plaatsen van ICT-evaluatie binnen haar directe
omgeving (processen met betrekking tot informatisering) en het vergelijken van
ICT-ontwikkelingen met ontwikkelingen die zich eerder ree(is hebben voorgedaan
in vergelijkbare processen in de context van beleid, kan meer inzicht ontstaan met
betrekking tot de rol en het gebruik van evaluatie in het besluitvormingsproces
over ICT-investeringen. Vanuit deze doelstelling kan worden gekomen tot de
vraag welke kennis men wil vergaren in het onderzoek, oftewel de vraagstelling
van het onderzoek. De vraagstelling wordt als volgt geformuleerd:

WaI kunnen inzichten uit de bekidsevatuatie betekenen voor de
rot en het gebruik van evaluatie met betrekking tot het
organisationele besluitvormingsproces over ICI'-investeringen?

1.3  De verdere  uitwerking

De bovenstaande probleemstelling zal in het vervolg van deze studie als volgt
worden uitgewerkt. In het tweede hoofdstuk zal eerst het onderwerp van ICL
evaluatie, te weten informatisering en ICT, nader worden beschreven. Het gaat
hier om het duiden van enkele belangrijke begrippen die te maken hebben met
informatisering en het beschrijven van enkele ontwikkelingen die zich hieromtrent
voltrekken. Tevens zal worden ingegaan op de veranderende organisationele
betekenis van informatisering en de hiermee nauw in verband staande situationele
kenmerken van informatisering. Vanwege de belangrijke rol van het besluitvor-
mingsproces in deze studie (evaluatie wordt gezien als een onderdeel van dit
proces), wordt  in het tweede hoofdstuk ook gekeken naar de betekenis  van de
beschreven ontwikkelingen vdor de kenmerken van de situatie waarin de besluit-
vorming over ICT zich bevindt.

In de drie hoofdstukken hierna (3 tot en met 5) komen de stand van zaken en
de ontwikkelingen ten aanzien van de eerder genoemde soorten processen centraal
te staan. In hoofdstuk 3 gaat het om de processen waarin achtereenvolgens ICT
en beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. Aangevangen wordt met het be-
schrijven van het ontwikkelings- en uitvoeringsproces wat betreft informatisering
en ICT. In de context van een organisatie komt dit veelal tot uitdrukking in wat
wordt genoemd het informatievoorzieningsbeleid en in het directe verlengde
daarvan het proces van de informatieplanning. Daarna wordt de blik gericht op de
ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het gaat dan om beleidsstijlen en sturing.

Besluitvormingsprocessen in algemene zin en, meer specifiek, het besluitvor-
mingsproces met betrekking tot ICT komen aan de orde in het vierde hoofdstuk.
Om te beginnen wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in het onderwerp van de
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besluitvorming over ICT-investeringen, te weten de afweging tussen kosten,
baten en risico's. Vervolgens wordt een algemene typologie van organisationele

besluitvorming gepresenteerd, waarna het besluitvormingsproces over ICT-in-
vesteringen aan de hand van deze algemene indeling zal worden getypeerd. In het
vijfde hoofdstuk staat het evaluatieproces centraal. Het betreft hier dan zowel een
beschrijving van de ontwikkeling wat betreft evaluatie in algemene zin als een

typering van de stand van zaken voor het ICT-evaluatieproces. Het zesde hoofd-
stuk brengt een ordening aan in hetgeen in de eerdere hoofdstukken is beschre-
ven. Verbindingen worden gelegd tussen de beschreven ontwikkelingen. De con-
clusie zal worden getrokken dat de ontwikkelingen ten aanzien van het informa-
tieplanningsproces en het besluitvormingsproces in de context van informatisering
dezelfde orientatie kennen als de ontwikkeling ten aanzien van de vergelijkbare
processen in de context van beleid. Alleen voor wat betreft evaluatie is er tussen
de benadering ervan in de beide contexten nog een (groot) verschil te zien. De
verwachting is echter dat ook de ICT-evaluatie in de (nabije) toekomst een ont-
wikkeling zal doormaken zoals die van de beleidsevaluatie. Het betreft hier de
overgang van wat wordt genoemd de traditionele benadering naar de proces-

benadering van evaluatie. Als afsluiting van hoofdstuk 6 wordt beschreven wat
deze procesbenadering kan betekenen voor ICT-evaluatie. Belangrijke aspecten
ervan worden nader belicht. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de context
van evaluatie en het proces van evalueren.

De ideeen en concepten die in het theoretische gedeelte van de studie zijn
verwoord worden vervolgens in een gevalsstudie verder uitgewerkt en verdiept.
Doel van deze gevalsstudie is niet om tot generaliseerbare uitspraken te komen,
maar om te kijken of de in de theorie veronderstelde verschuivingen ook in een

praktijkgeval zijn te onderkennen en zo ja, in welke hoedanigheid. Het onderzoek
valt daarmee te plaatsen binnen de meer kwalitatieve methode van onderzoek.
Een onderzoeksstrategie die hierbij past, is de gevalsstudie. Bij een gevalsstudie
gaat het volgens Hutjes en Van Buuren (1992:  15)  ' . . .  om de intensieve bestude-

ring van een verschijnsel binnen zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de verwe-
venheid van relevante factoren behouden blijft'. Volgens beide auteurs  is  de  ge-
valsstudie een adequate strategie wanneer het (a) gaat om een verschijnsel dat
moeilijk te isoleren is uit zijn omgeving omdat de grenzen daartussen niet duide-
lijk zijn, en (b) wanneer het aantal te onderzoeken eenheden klein is in verhou-
ding tot het aantal te onderzoeken factoren (1992: 23). Gezien hetgeen hier ree(is
is beschreven over het onderwerp van studie, mag het duidelijk zijn dat tegemoet

gekomen wordt aan beide vereisten, waardoor de keuze voor de onderzoeks-
strategie van de gevalsstudie voor de hand ligt. Bovendien gaat om een explora-
tief onderzoek waarin het aantal te onderzoeken factoren duidelijk van meer be-
lang is dan het aantal te onderzoeken eenheden.

De gevalsstudie in dit onderzoek is uitgevoerd binnen de Belastingdienst. In
hoofdstuk 7 tot en met 10 wordt hiervan verslag gedaan. De studie wordt afge-
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sloten met een hoofdstuk waarin de gevalsstudie wordt geanalyseerd en waarin
enkele conclusies zullen worden getrokken. Deze conclusies richten zich in het
bijzonder op de procesbenadering van evaluatie en de gevolgen die deze benade-
ring heeft voor het gebruik en de rot van ICT-evatuatie in de besluitvormings-
praktijk met betrekking tot investeringen.

1         Zuboff (1984) introduceerde de term 'informating'
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Hoofdstuk 2 Informatisering: perspectieven en ontwikkelingen

2.1  Inleiding

In dit hoofdstuk staan informatie- en communicatietechnologie (ICT) en informa-
tisering centraal. Om te beginnen wordt in de volgende paragraaf uiteengezet wat
moet worden verstaan onder enkele in deze studie veel gebruikte begrippen, zoals

bijvoorbeeld automatisering, informatisering, informatie- en communi-
catietechnologie en informatiesystemen. Tevens komt de verhouding tussen deze

begrippen aan de orde.
In de derde paragraaf wordt meer in detail gekeken naar het fenomeen ICT.

De basis van ICT en de hierop gebaseerde toepassingen is technologie. Juist op
het gebied van de informatie- en communicatietechnologie voltrekken zich in
hoog tempo enkele belangrijke ontwikkelingen. De derde paragraaf zat hiervan
een kort overzicht geven. Aan de orde komen verschillende nieuwe ontwik-
kelingen, die gemakshalve worden geclusterd rond drie thema's, te weten netwer-
ken, open systemen en de ontwikkeling van software ('de softwarerevolutie').

Organisaties trachten op verschillende wijzen de nieuwe technologische ont-
wikkelingen te benutten. Doel is veelal het verhogen van de organisationele ef-
fectiviteit en efficiency. Omdat nieuwe technologische oniwikkelingen vaak niet
zomaar in de bestaande organisationele situatie kunnen worden ingepast, moet de
organisatie of elementen daarvan worden aangepast om zoveet mogelijk rende-
ment te laijgen van de nieuwe technologische opties. Die aanpassingen worden in
deze studie aangeduid als organisatorische ontwikkelingen van informatisering en
hebben veelal betrekking op de verhoging van de productiviteit, de integratie van
systemen en/of het aangaan van (eleklronische) verbindingen dan wel relaties met
de omgeving van de organisatie. In de vierde paragraaf van dit hoofdstuk zal dit
type ontwikkelingen worden besproken. Omdat deze ontwikkelingen deel uitma-
ken van het proces van informatisering kan worden gesteld dat ze tevens van
invloed zijn op de organisationele betekenis van informatisering. Ook deze bete-
kenis komt aan de orde in de vierde paragraaf. Het gaat dan om gevolgen als
perfectionering, transparantie, horizontalisering en virtualisering.

Een van de centrale processen in deze studie is het besluitvormingsproces met
betrekking tot (investeringen in) ICT. In de vijfde paragraaf wordt daarom geke-
ken naar de invloed van de eerder beschreven ontwikkelingen op de kenmerken
van de situatie waarin dit proces zich afspeelt. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een zesde paragraaf waarin een korte samenvatting en een conclusie te vinden
is over hetgeen in het hoofdstuk aan de orde is gesteld.

9



Hoofdstuk 2

2.2 Informatisering, ICI' en informatiesystemen: begripsafbakening

In de literatuur worden begrippen als informatisering, automatisering, informatie-
en communicatietechnologie en informatiesystemen vaak door elkaar heen ge-
bruikt. Hoewel uit de context waarin de begrippen worden gebruikt veelal wel
kan worden opgemaakt wat ermee wordt bedoeld, kan het leiden tot begripsver-
warring. In deze paragraaf wordt daarom aandacht besteed aan de verschillende
begrippen.

Nieuwe technologische ontwikkelingen en specifieke ICT-eigenschappent
hebben geleid tot een onvoorstelbare hoeveelheid toepassingen van ICT. Deze
hoeveelheid overziend, zijn er globaal twee manieren te onderscheiden waarop
ICT kan worden ingezet. Deze twee manieren kunnen worden aangeduid als
automatisering en informatisering. Zuboff duidt deze begrippen aan als de twee
gezichten van de intelligente technologie (1988).

Automatisering kenmerkt zich doordat wordt uitgegaan van bestaande werk-
processen. De menselijke factor in deze processen wordt vervangen door (infor-
matie)technologie, zonder dat er sprake is van een fundamentele wijziging in de
manier waarop het proces verloopt. Het voordeel van de vervanging van mense-
lijke arbeid door ICT is gelegen in een verhoogde productie en een verbeterde
controle op het werk. De logica achter automatisering is dan ook te vergelijken
met de redeneerwijze die werd gevolgd bij de introductie van (stoom-)machines in
de negentiende eeuw (Zuboff, 1988: 9). Inzake eigenschappen van informatie- en
communicatietechnologie gaat het bij automatisering in het bijzonder om calcula-
tie en controle.

Naast het vervangen van de menselijke arbeid in werkprocessen maken de
specifieke eigenschappen van ICT het echter ook mogelijk (gelijktijdig) informa-
tie te genereren over het werkproces zelf waarvoor de technologie wordt ingezet.
ICT verwerkt dus niet alleen informatie, ze produceert deze zelf ook. Informatie-
technologie '..also reflects back on its activities  and on the system of activities to
which it is related' (Zuboff, 1988: 9). In deze zin overstijgt informatietechnologie
het idee dat ten grondslag ligt aan automatisering en leidt ze tot een grotere trails-
parantie van organisationele processen. Zuboff gebruikt het woord informate  om
deze unieke mogelijkheid tot reflexiviteit die wordt geboden door ICT uit te
drukken. Naast calculatie en controle komen bij informatisering twee andere
eigenschappen van ICT, te weten transparantie en communicatie, dan ook uit-
drukkelijker naar voren.

Het verschil tussen automatisering en informatisering is echter niet alleen
terug te voeren op de eigenschappen van ICT. Moderne opvattingen van het be-
grip informatisering laten zien dat informatisering meer is dan alleen (de toepas-
sing van) technologie. Het begrip informatisering heeft zich ontwikkeld tot een
verzamelbegrip, waarin het niet alleen gaat om technologie, maar ook om belang-
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rijke (organisationele) aspecten die daarmee samenhangen. In navolging van het
universitaire onderzoekprogramma 'Informatisering   in het openbaar bestuur',
wordt informatisering binnen deze stu(lie gezien als een verzamelbegrip, waarin
de volgende elementen aan de orde zijn (Frissen, 1996: 47, zie ook: Huigen en
Zuurmond, 1994, Frissen, 1989 en Bekkers, 1993):
a.     de introductie van ICT (informatie- en communicatietechnologie) om

belangrijke delen van de informatievoorziening met behulp van geauto-
matiseerde informatiesystemen gestalte te geven;

b.        de introductie van specifieke expertise op het terrein van de informatie-
en communicatietechnologie in de vorm van functionarissen, afdelingen
en organisaties met taken en bevoegdheden op dat terrein;

c.             de  (her)inrichting van interne en externe informatiestromen en informa-
tierelaties ten behoeve van de bestuurlijke informatieverzorging;

d.    de ontwikkeling van informatiebeleid als een gedifferentieerd beleid
binnen en tussen organisaties;

e.       de aanpassingen in de imerne en externe organisatiestructuur en werk-
processen van organisaties waarbinnen ICT wordt geintroduceerd.

In de bovenstaande definitie wordt uitdrukkelijk gesproken van informatie- en
communicatietechnologie in plaats van alleen informatietechnologie. Dit omdat
het meer in overeenstemming is met de hedendaagse technologische ontwikkelin-
gen. Communicatieve aspecten spelen hierin een steeds belangrijkere rol. Gedacht
kan worden aan bijvoorbeeld netwerken, multimediatechnieken, telecommunica-
tie, virtual reality, enzovoort (Frissen, 1996: 48).

Punt d. van de boven beschreven definitie duidt aan dat de ontwikkeling van
informatiebeleid een belangrijk aspect van informatisering is. Zoals ook andere
beleidsterreinen zijn gedifferentieerd (personeel, financien, organisatie, etc.) is
dat ook gebeurd met het terrein van de informatievoorziening. Besluitvorming en
sturing over informatievoorziening worden een separaat domein van beleidsvor-

ming  (Frissen,   1996).
Belangrijk bij informatisering zijn de begrippen informatie- en communica-

tietechnologie en informatiesystemen. In de praktijk worden deze twee begrippen
echter nogal eens door elkaar gehaald. De vraag is nu: Wat is het verschil en hoe
verhouden de begrippen zich ten opzichte van elkaar?

Dutton en Danzinger (1982: 4-5), beschouwen de inzet van computer-
technologie als een complex systeem dat bestaat uit wederzijds afhankelijke ele-
menten. Deze elementen hebben volgens hen betrekking op mensen (bijvoorbeeld
gebruikers, specialisten en managers), apparatuur (hard- en software) en op tech-
nieken (procedures, praktijken en organisatorische arrangementen). Deze om-
schrijving zit dicht aan tegen die van Brussaard. Hij stelt dat informatiesystemen
bestaan uit hard- en software voor de verzameling, verwerking, bewerking en
distributie van informatie, en uit de mensen en de procedures volgens welke ze
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worden geacht te werken, gelet op diezelfde doelstelling van verzameling, ver-
werking, bewerking en distributie van informatie, met of zonder behulp van veel
technologie (Brussaard,  1992: 173, aangehaald overeenkomstig Frissen,  1996:
60).

Hoewel de bovenstaande omschrijvingen weinig verschil tussen de begrippen
informatie- en communicatietechnologie en informatiesysteem laten zien, kan het
voor de duidelijkheid toch goed zijn een onderscheid tussen de twee begrippen
aan te brengen. Informatietechnologie is volgens Franken et al. (1991) de kennis
dan wet het gebruik van technische hulpmiddelen (in het algemeen apparatuur en
programmatuur) gericht op infomlatievoorziening. Het begrip informatiesysteem
daarentegen, verwijst naar het geheel van middelen waarmee de informatievoor-
ziening op een bepaald gebied en in een bepaalde organisatorische context wordt
verwezenlijkt (Franken et al., 1991: 9). Uit deze omschrijvingen (en de eerder
gegeven omschrijvingen van Dutton en Danziger en Brussaard) blijkt dat het
begrip ICT, in tegenstelling tot het begrip inforInatiesysteem, een zekere mate
van algemeenheid heeft. Het begrip verwijst naar technologische hulpmiddelen in
het algemeen en niet specifiek naar technologi n in een bepaalde context. Dit
laatste is wet het geval bij het begrip informatiesysteem. In dit begrip wordt tech-
nologie uitdrukkelijk gekoppeld aan een bepaalde context of aan een bepaald doel.

Wanneer in deze studie wordt gesproken over ontwikkelingen, eigenschappen
en evaluatie van technologie in het algemeen, wordt het begrip informatie- en
communicatietechnologie, oftewel ICT, daarvoor gebruikt. Het begrip informa-
tiesysteem wordt vervolgens gereserveerd voor concrete systemen in een bepaalde
context waarin bepaalde vormen van ICT een rol spelen. Het mag overigens dui-
delijk zijn dat wanneer in het vervolg wordt gesproken over informatiesystemen,
het gaat over geautomatiseerde systemen. Dit in tegenstelling tot handmatige
systemen. De rechtvaardiging hiervan komt vanuit de idee dat de technologie zijn
intrede in alle sectoren van de informatievoorziening heeft gedaan en de afhanke-
lijkheid van organisaties van geautomatiseerde systemen in de praktijk relatief
steeds groter wordt ten opzichte van handmatige systemen.

Aan de hand van het doel waarvoor het systeem wordt gebruikt, kunnen in-
formatiesystemen nader worden getypeerd (Bemelmans,  1987:  14-15):
- transactievenverkende systemen. Deze systemen zijn bedoeld voor het

vastleggen van alle relevante toestandsveranderingen in de omgeving of
in de besturingssituatie;

- geprogrammeerde beslissingssystemen. Dergelijke systemen verwerken
geregistreerde gegevens volgens volledig gestructureerde en geformali-
seerde procedures;

- beslissingsondersteunende systemen. Dit soort systemen is niet bedoeld
om bepaalde beslissingen geheel door te rekenen en vervolgens (automa-
tisch) uit te voeren, maar om een beslisser te ondersteunen met zinvolle
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gegevens en 'what-if-simulaties. Het is dus niet het systeem dat besluit,
maar de persoon die het systeem gebruikt.

Gemeenschappelijk bij alle soorten informatiesystemen, is het gegeven dat ge-
bruik wordt gemaakt van informatie- en/of communicatietechnologie. Volgens
Bekkers kan informatietechnologie worden gezien als species van het genus tech-

nologie, waarin het verzamelen, bewerken en opslaan van informatie met behulp
van technologie centraal staat (Bekkers, 1993: 118).

Eerder is reeds betoogd dat nieuwe technologische ontwikkelingen en speci-
fieke ICT-eigenschappen hebben geleid tot een enorme hoeveelheid ICT-
toepassingen. De technologische ontwikkelingen komen later dit hoofdstuk nog
aan de orde; nu is de vraag relevant welke eigenschappen ICT zo bijzonder ma-
ken. Bekkers onderscheidt er vier, te weten calculatie, controle, transparantie en
communicatie (Bekkers, 1993: 116).

Calculatie verwijst naar de mogelijkheden die door computers worden gebo-
den om grote hoeveelheden gegevens tegelijkertijd te verwerken en bewerken.
Deze calculerende eigenschap is er in eerste instantie voor verantwoordelijk dat
de ontwikkeling van informatietechnologie zo omvangrijk is geworden. Met oog
voor detail kan ICT ontelbare berekeningen uitvoeren, waardoor nieuwe gegevens
of verfijningen van bestaande gegevens ontstaan. Zonder de calculatiemogelijkhe-
den van ICT hadden omvangrijke hedendaagse maatschappelijke stelsels, bijvoor-
beeld het stelsel van de huursubsidie of het studiefinancieringsstelsel, nooit zo
kunnen functioneren als nu het geval is.

Een tweede eigenschap van informatietechnologie is controle. Informatietech-
nologie stelt actoren in staat meer te weten, waardoor ze beter in staat zijn te
controleren. De cognitieve problemen wat betreft de informatieverwer-
kingscapaciteit worden middels technologie overwonnen waardoor disciplinering
en beheersing mogelijk worden (Bekkers, 1993).

Transparantie is een derde eigenschap van ICT. Door koppeling van databe-

standen en een vergroting van het aantal variabelen op een verfijnder abstractieni-
veau kunnen ontwikkelingen en relaties tussen variabelen duidelijk zichtbaar wor-
den. De calculerende vermogens, vervolgens, ' . . . maken het mogelijk  om  meer
geavanceerde prognoses op te stellen en allerlei dwarsverbanden tussen ontwik-

kelingen aan te brengen, waardoor er een beter beeld wordt verkregen van de
invloed van en wisselwerking tussen bepaalde processen...' (Bekkers, 1993:  131).

De laatste eigenschap van ICT is communicatie. Traditionele beperkingen in
tijd en plaats kunnen worden opgeheven. De communicatieve eigenschap van

informatietechnologie maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat organisaties eenheden

op afstand plaatsen waardoor processen van deconcentratie en decentralisatie
verder worden gestimuleerd. Het wordt hierdoor mogelijk om beter op specifie-
ke, veelal complexe en dynamische, omgevingsontwikkelingen in te spelen (Bek-

kers,  1993).
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Door deze eigenschappen biedt ICT in principe enorme mogelijkheden op
allerlei gebieden. En hoewel de rol van ICT bij ieder informatiesysteem anders is,
wordt het hart van ieder geautomatiseerd informatiesysteem gevormd door de
technologie.

2.3 Ontwikkelingen met betrekking tot ICI'

Tapscott en Caston (1993) constateren dat organisaties, willen ze overleven in de
huidige snel veranderende wereld, aan een aantal eisen tegelijkertijd moeten vol-
doen. Deze eisen zijn te omschdjven als globalisering, kwaliteit, productiviteit,
responsiviteit, samenwerking met partners, outsourcing en kostenbeheersing. Aan
deze eisen kan niet meer voldaan worden met verouderde technologie. Dit levert
een demand-pull op voor nieuwe technologie. Tegelijkertijd zijn er echter ont-
wikkelingen aan de gang aan de kant van de informatietechnologie, die het steeds
beter mogelijk maken voor een organisatie om aan de eerder genoemde eisen
tegemoet te komen (technology-push). De demand-pull vanuit de organisatie en
de technology-push vanuit de technologie leiden samen tot een dynamiek die door
Tapscott en Caston wordt omschreven  als het 'tweede informatietijdperk'.   Veel
van de nieuwe technologische ontwikkelingen zijn veelbelovend, maar hebben
hun waarde nog niet op grote schaal in de praktijk bewezen. Daarom is het mijns
inziens te vroeg om nu al te spreken in termen van opeenvolgende informa-
tietudperken. Desondanks kan niet worden ontkend dat de stand van de technolo-
gie op dit moment snel aan verandering onderhevig is.

De ontwikkelingen die zich voordoen rond ICT worden door Tapscott en
Caston (1993: 18 e.v.) beschreven aan de hand van een achttal verschuivin-
gen/vernieuwingen op een drietal gebieden, te weten netwerken ('network com-
puting'), systeemstandaarden ('open systems') en software-ontwikkeling ('the
industrial revolution in software'). Onderstaand wordt deze indeling als basis
gebruikt om de ontwikkelingen kort te beschrijven.

NETWERKEN

1. Van semi-conductortechnologie naar microprocessor georienteerde systemen
Microprocessors, gebaseerd op chiptechnologie, zijn steeds beter in staat toepas-
singen over te nemen waarvoor in het verleden de aanschaf van grote, dure en
logge mainframe-computers nodig was. Het voordeel hiervan is dat de relatief
goedkope en flexibele microprocessors kunnen worden ingezet waar ze nodig zijn
en dus het inflexibele en centralistisch van karakier zijnde mainframe-denken kan
worden verlaten.
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2. Van 'Host'- gebaseerde systemen naar netwerksystemen
De opkomst van de personal computer (PC) en het volwassen worden van de
netwerktechnologie (bijvoorbeeld de client/server-architectuur) heeft ertoe geleid
dat niet alle applicaties centraal ontwikkeld dienen te worden door ICT-experts.
De gebruiker kan een veel actievere rol hierin spelen. Informatisering wordt dus
veel meer op maat van de gebruiker toegesneden.

OPEN SYSTEMEN

3. Naar software-standaarden
In de begintijd van de ontwikkeling van informatietechnologie kende ieder merk
computer eigen software-eisen. Dit hield in dat wanneer eenmaal was gekozen
voor een bepaalde leverancier, eigenlijk niet meer kon worden overgestapt naar
een andere, omdat anders de ontwikkelde software-applicaties geconverteerd
moesten worden wat erg kostbaar is. Met de verdere ontwikkeling van de tech-
nologie zijn ook leverancier-onafhankelijke standaarden ontwikkeld die het mo-
gelijk maken om software zonder al te veel problemen op verschillende soorten
en merken computers te laten functioneren. Standaarden zijn inmiddels op ver-
schillende gebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor communicatie (X.400 en
E-mail), databases, gebruikersinterfaces, besturingssystemen, en dergelijke. Ge-
volg van het gebruik van standaarden is ook dat de mogelijkheden om computers
en ook netwerken te koppelen enorm toenemen. Het bekendste voorbeeld hiervan
is het Internet, waarin duizenden netwerken met elkaar zijn verbonden op basis

van enkele standaardprotocollen voor gegevensuitwisseling.

4. Van single- naar multimedia
Het volwassen worden van de technologie (hard- en software) en de opkomst van
standaarden, maken mogelijk om verschillende vormen van communicatie die
voorheen ieder hun eigen medium hadden, te integreren. Beeld, tekst, geluid en
gegevens kunnen, indien gedigitaliseerd, tegelijkertijd worden gebruikt. Voor-
beelden waarin dit daadwerkelijk gebeurt zijn onder andere de CD-ROM, de
Cd-i, en Virtual Reality. Hoewel deze ontwikkelingen nog in de kinderschoenen
staan en er nog vele problemen zijn te overwinnen (zie voor problemen rond de
toepassing van multimedia op grote schaal Thaens, Van Selms en Wegman,
1996), bestaat wereldwijd consensus dat dit de technieken van de toekomst zijn.

5. Van leverancier-dominantie naar klant-keuze
Doordat software lange tijd gekoppeld is geweest aan het merk en het soort com-
puter waarop deze draaide, werd vaak de gehele ICT-architectuur van een organi-
satie afgestemd op het aanbod van hardware van de desbetreffende 'huis'-
leverancier. Met de opkomst van leverancier-onafhankelijke standaarden is de
relatie tussen leverancier en organisatie veranderd. Eerst stond het aanbod van de
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leverancier centraal en nu is dat de vraag van de organisatie geworden. Uitgaande
van de gewenste architectuur, zoeki de organisatie vervolgens een leverancier die
het beste aan haar eisen en wensen tegemoet kan komen. Zodoende wordt het
bijvoorbeeld ook mogelijk gebruik te maken van nieuwe technologische ontwik-
kelingen die op de markt worden gebracht door andere dan de 'vaste' leveran-
ciers.

SOFPWARE REVOLUTIE

6. Software-ontwikkeling
Het schrijven van software is specialistenwerk. Voornamelijk in de beginfase van
de ontwikkeling van automatisering/informatisering duurde het schrijven van een
toepassingsprogramma erg lang en was daardoor tevens erg duur. Per toepassing
moest in een ingewikkelde programmeertaal (die slechts door specialisten werd
beheersO regel voor regel, een programma worden geschreven. Vanwege het feit
dat men tegenwoordig in kortere tijd (vanuit concurrentie- of strategische over-
wegingen) software geschreven wil hebben, zijn er verschillende hulpmiddelen
ontwikkeld die de programmeur ten dienste staan. Men werkt bij het schrijven
steeds meer met functionele, gestandaardiseerde softwaremodules die bij verschil-
lende toepassingen inzetbaar zijn. Deze hulpmiddelen worden in het algemeen
aangeduid als CASE-tools (Computer-Aided Software Engineering). Tapscott en
Caston (1993) spreken over de industriele revolutie met betrekking tot software-
ontwikkeling. Hiermee bedoelen ze de ontwikkeling van stukproductie door vak-
lieden naar massaproductie. Overigens constateerde Martin ruim tien jaar geleden
al dat er mogelijkheden waren voor wat hij noemt 'grand-scale engineering of
software' (Martin, 1984: 37).

7. Van alfanumerieke naar grafische gebruikersinterfaces
Om een computer te bedienen moesten vroeger zoveel commando's worden be-
heerst, dat alleen echte computerspecialisten hiertoe in staat waren. Met de op-
komst van grafische gebruikersinterfaces veranderde dit. Niet langer hoefde men
commando's te leren, maar men kon de computer bedienen door het eenvoudig
aanklikken van iconen die staan voor het starten van een bepaald programma of
een bepaalde handeling. Zodoende werd het veel eenvoudiger en sneller om een
computer te gebruiken. Door dit type van interfaces (waarvan de ontwikkeling
voor het eerst op gang is gekomen bij Apple) wordt de computer beter toeganke-
lijk voor de grote groep niet-ICT-specialisten.

8. Van standalone toepassingen naar gemtegreerde programma's
De eerder beschreven ontwikkelingen leiden ertoe dat het stee(is beter mogelijk
wordt de verschillende in een organisatie in gebruik zijnde ICT-toepassingen te
integreren. De 'eiland-automatisering', waarin verschillende systemen en pro-
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gramma's werden gebruikt voor verschillende functionaliteiten die binnen een
organisatie zijn te onderscheiden, verdwijnt en daarvoor in de plaats komt een
geTntegreerde ICT-architectuur die kan worden gebruikt voor meerdere toepassin-

gen.

Van een andere orde zijn de trends met betrekking tot informatisering die Frissen
onderscheidt. Hij combineert (impliciet) een aantal van de bovenstaande ontwik-
kelingen en de consequenties die deze combinaties hebben duidt hij vervolgens
aan als trends op het gebied van informatisering. De volgende trends worden door
hem waargenomen: capaciteitsvergroting, verbindingen, imegratie/koppelingen en
Virtual Reality (Frissen, 1996: 50-53).

Met capaciteitsvergroting wordt in feite min of meer hetzelfde bedoeld als
hetgeen onder het eerste punt van Tapscott en Caston wordt beschreven. Door
miniaturisering van de componenten heeft de hedendaagse PC de kracht en de
mogelijkheden van de mainframes van vroeger (zie ook Slump, 1994: 28). Vol-
gens Frissen zal de noodzaak van grote gecentraliseerde systemen met de daarbij
behorende organisaties in belangrijke mate afnemen. Technologisch zal daarom
de grote bureaucratische organisatie steeds minder nodig worden. Kleine, intelli-
gente en fiexibele eenheden hebben dus de toekornst. Kleinschaligheid is daarmee
een belangrijke technologische optie geworden, aldus Frissen (1996: 51).

De trend die Frissen aanduidt met verbindingen verwijst naar het steeds be-

langrijker worden van communicatietechnologie. Door het toenemende gewicht
van infrastructuren voor datacommunicatie en de explosieve verbreiding van
netwerktechnologieen, komen er binnen en tussen organisaties steeds meer elek-
tronische verbindingen tot stand.

Een andere, door Frissen gesignaleerde trend, duidt hij aan met integratie en
koppelingen. Intelligente koppelingen tussen data, beeld, geluid en andere senso-
rische waarnemingen maken nieuwe technologische toepassingen mogelijk. Vol-
gens Frissen zullen we in ons denken 'minder en minder uitgaan van een dicho-
tomie tussen mens en machine en meer en meer van mens-machine-eenheden als
de relevante schakels in de talloze kleine en grote ketens van het bestaan' (1996:
51-52).

Virtual Reality (VR) is de laatste hier te bespreken trend. Wellicht is dit te-
vens de meest revolutionaire trend. Door integratie van media en systemen kan
een schijnbare werkelijkheid worden gerealiseerd die driedimensionaal is. Bij VR
gaat het zowel om simulatie van bestaande werkelijkheden als om de creatie van
nieuwe werkelijkheden. Een belangrijke consequentie is dat virtualiteit meer en
meer een relevant onderdeel van ons leven en van onze organisaties zal worden.
De door technologie gecreeerde werkelijkheid wordt een realistische werkelijk-
heid met reele consequenties (Frissen, 1996: 53).

Ten aanzien van de bovenstaande ontwikkelingen stelt Frissen, ondanks dat
hij zo voorzichtig en bescheiden mogelijk tracht te zijn, dat de te verwachte ont-
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wikkelingen naar zijn oordeel 'niet anders dan spectaculair in betekenis en revo-
lutionair in gevolgen genoemd kunnen worden' (Frissen, 1996: 50). Hoewel deze
gevolgen niet altijd even duidelijk zijn te voorzien, betekenen de technologische
ontwikkelingen in de meeste gevallen voor organisaties dat zich nieuwe kansen en
uitdagingen voor de toepassing van ICT gaan voordoen. De volgende paragraaf
zal nader ingaan op de manieren waarop een organisatie met de nieuwe technolo-
gische opties kan omgaan.

2.4 Informatisering: organisationele ontwikkelingen en gevolgen

In de vorige paragraaf zijn enkele ontwikkelingen op technologisch gebied be-
schreven. Deze ontwikkelingen, die zich vaak gelijktijdig voordoen, zullen op
enigerlei wijze moeten worden geimplementeerd binnen de organisatie. Om dit op
een zinvolle wijze te kunnen doen, zijn echter nogal wat inspanningen vereist. De
technologische ontwikkelingen stellen bepaalde eisen aan de organisatie en haar
werkwijze om volledig tot hun recht te kunnen komen. In economische termen
gaat het dan om het realiseren van een zo gunstig mogelijke kosten/baten-
verhouding.

Organisaties investeren in informatietechnologie met het doel de eigen presta-
ties te verbeteren. Meestal gaat het hierbij om een stijging van de effectiviteit en
de efficiantie van de organisatie. De ontwikkelingen die zich voordoen rond ICT
bieden kansen voor een organisatie om dit doel te bereiken, maar of dit ook
daadwerkelijk zal gebeuren hangt af van de manier waarop met de ICT wordt
omgegaan binnen de organisatie. Dat dit niet eenvoudig is, wordt aangetoond
door het volgende citaat van Zeef: 'De koppelingsmogelijkheden tussen afzonder-
lijke systemen zijn sterk toegenomen. Steeds meer taken kunnen worden onder-
steund met of overgenomen door geautomatiseerde systemen. Niet alleen tech-
nische overwegingen zetten aan tot het gebruik van deze mogelijkheden: taken en
uitvoeringswijzen kunnen grondig worden herzien, dankzij de specifieke moge-
lijkheden van gecomputeriseerde ondersteuning daarvan. Deeltaken die voorheen
niet betaalbaar waren zijn dat nu wel en kunnen worden ingepast in het geheel
van activiteiten. Bestaande taakverdelingen kunnen daarmee onder druk komen te
staan. De complexiteit van de inpassing van geautomatiseerde gegevensverwer-
king  is  door dit Soort ontwikkelingen  voor  tal van organisaties toegenomen.'
(Zeef, 1994: 7)

In de wijze waarop organisaties trachten de nieuwe technologische mogelijk-
heden te benutten voor het verhogen van de organisationele effbctiviteit en effici-
ernie zijn verschillende manieren te onderscheiden. In deze paragraaf wordt een
(enigszins arbitrair en globaal) onderscheid gemaakt in een drietal manieren.
Deze drie manieren zijn achtereenvolgens gericht op de verhoging van de pro-
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ductiviteit in de organisatie, de integratie van systemen en het aangaan van (elek-
tronische) relaties en verbindingen met de omgeving van de organisatie2. Deze
drie manieren (te ·zien als organisationele ontwikkelingen) hebben alle drie te
maken met de introductie van ICT, de herinrichting van de informatiestromen en
de aanpassing van de (interne en externe) organisatiestructuur en werkprocessen
van de organisatie. Gezien de eerder gegeven definitie van het begrip informatise-
ring, maken de organisationele ontwikkelingen deel uit van het informatisering-
proces. Met andere woorden, de organisationele betekenis van informatisering is
door de genoemde ontwikkelingen aan verandering onderhevig. Later in dit
hoofdstuk wordt hierop nog terug gekomen.

In het nu volgende komen eerst de ontwikkelingen aan de orde en daarna de
organisationele betekenis van informatisering. Zoals eerder reeds gesteld, hebben
deze organisatorische ontwikkelingen betrekking op een verhoging van de pro-
ductiviteit van de organisatie, de integratie van organisationele informatiesyste-
men en het aangaan van relaties en verbindingen in elektronische vorm tussen de
organisatie en haar omgeving.

Ontwikkelingen gericht op productiviteit
Jarenlang is er geinvesteerd in ICT ter verhoging van de productiviteit. Deze
gigantische investeringen hebben echter teleurstellende resultaten gehad, juist
voor wat betreft die verhoging van de productiviteit (Hammer, 1990; Schnitt,
1993). In de industriele sector steeg de productiviteit in de jaren 80 nog wel flink
met  gemiddeld  44  %,  maar dit percentage  was  voor de dienstverlenende sector
(waar 85%  van de investeringen  in ICT plaatsvindt) echter niet  meer  dan  een
schamele  1,9 % (Schnitt,  1993: 15). Schnitt en Hammer zien als verklaring voor
de geringe productiviteitsstijging het feit dat organisaties informatietechnologie
gebruiken om de traditionele gang van zaken in de organisatie te 'mechaniseren'
(Hammer, 1990). 'We simply add computer work to whatever we do manually,
and never really learn to take advantage of the capabilities technology provides',
aldus Schnitt (1993). Als oplossing zien zij beiden een 'reengineering of the orga-
nization', middels een methode die  ook wel wordt aangeduid als Business Process
Redesign (BPR). Deze methode, die inmiddels veel navolging in de praktijk be-
gint te vinden, gaat Iliet uit van de werkprocessen om deze vervolgens te onder-
steunen met technologie. Ze kiest daarentegen de mogelijkheden welke worden
geboden door de stand van de techniek als vertrekpunt en gaat vervolgens een
aantal bedrijfsprocessen 'herinrichten' om zodoende optimaal gebruik te kunnen
maken van de techniek. De principes van reengineering zijn volgens Hammer
(1990: 108 e.v.):
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- organiseren dient plaats te vinden rond uitkomsten en niet rond taken;
-         zij die de output van een proces gebruiken dienen het proces ook uit te

voeren;

-         integreer het bewerken van informatie met het produceren van informa-
tie;

- behandel geografisch verspreide bronnen alsof ze zijn gecentraliseerd;
koppel parallelle activiteiten in plaats van het integreren van de resultaten
ervan;

- breng besluitvorming naar het niveau waarop het werk wordt verricht en
integreer controle in het proces;

-         sla informatie slechts 66nmaal op, en wel aan de bron waar deze wordt
vergaard.

Business Proces Redesign is voor organisaties een radicaal andere manier van
omgaan met informatietechnologie. Door de eerder genoemde technologische
ontwikkelingen kan stee(is beter gestalte worden gegeven aan de principes die ten
grondslag liggen aan reengineering. De methode (of andere soortgelijke benade-
ringen van ICT) wordt dan ookineer en meer in de praktijk gebracht en de eerste
resultaten lijken gunstig voor wat betreft de stijging van de productiviteit binnen
organisaties.

Wel dient te worden gewaakt voor al te hooggespannen verwachtingen. Busi-
ness Process Redesign is immers geen wondermiddel dat alle organisationele
problemen zomaar kan oplossen. Davenport en Stoddard (1994) constateren op
basis van onderzoek dat de populaire management literatuur BPR heeft gemaakt
tot een mythe in plaats van een praktische methodologie. Dit door teveel mee te
gaan in de hype rond het concept BPR en er te weinig onderzoek naar te doen.
Daardoor worden teveel mogelijkheden en eigenschappen aan BPR toegeschreven
die vaak in de praktijk helemaal niet zo uitwerken als vooraf wordt verwacht.
Ook de toepassing van BPR in de context van overheidsorganisaties verdient
nadere aandacht. Door de kenmerken van dit type organisaties, kunnen zich
spanningen voordoen met betrekking tot de eerder geschetste uitgangspunten van
BPR. In het bijzonder de mogelijkheid om een organisatie van een soort veron-
dersteld nulpunt opnieuw in te richten ('from scratch') levert voor overheidsorga-
nisaties problemen op. Vastgelegde relaties tussen organisaties binnen de gede-
centraliseerde eenheidsstaat limiteren de mogelijkheden om processen opnieuw in
te richten. Daarnaast zijn binnen overheidsorganisaties veelal bepaalde competen-
ties van medewerkers en daaruit voortvloeiende procedures (wettelijk) vastgelegd.
Ook dit vormt een belangrijke barritre voor een 'blanco' herinrichting van de
organisatie (Zie Thaens, Bekkers en Van Duivenboden, 1995). Ondanks de be-
perkingen en de moeilijkheden die zich rond BPR (kunnen) voordoen, stellen
Davenport en Stoddard toch dat reengineering belangrijk is en ook meer is dan
'just another management fad' (1994: 126).
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Ontwikkelingen gericht op integratie
Een andere manier om om te gaan met de nieuwe mogelijkheden die worden
gebo(len door de stand van de technologische ontwikkeling is die waarin integra-
tie wordt nagestreefd. Wat hiermee wordt bedoeld kan waarschijnlijk het beste
worden geillustreerd aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.

De BIOS-3-nota, de Beleidsnota Informatievoorziening Openbare Sector
nummer 3 (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1995: 10 e.v.), stelt dat over-
heidsorganisaties ICT kunnen inzetten om de communicatie tussen overheid en
burger te verbeteren. De verwachting leeft dat in de toekomst de burger, dankzij
de inzet van ICT, eenvoudiger toegang krijgt tot de overheid en dat de kwaliteit
van de dienstverlening kan worden verbeterd. Om dit daadwerkelijk te kunnen
bereiken en dus als overheidsorganisatie in staat te zijn op een effectieve en effi-
ciante manier tegemoet te komen aan de eisen die de burger stelt, dient de organi-
satie echter eerst intern orde op zaken te stellen. Samenwerking tussen overheden
en overheidsdiensten op basis van wederzijds begrepen eigenbelang met als ge-
zamenlijk doel burgers en bedrijven zo goed mogelijk te bedienen, dient voorop
te staan. Belangrijk daarbij is het tot stand brengen van een communicatie-
infrastructuur en het eenduidig definieren van de betekenis van informatie. Bo-
vendien zijn ook procedurele en organisatorische afspraken van groot belang voor
een effectieve communicatie tussen overheid en burger. Daarvoor is een heldere

verdeling van verantwoordelijkheden en een betrouwbare en correcte uitwisseling
van gegevens tussen overheidsorganisaties nodig (Thaens, 1995a). Het geheel

overziend kan worden gesteld dat de effectieve inzet van ICT ter ondersteuning
van de communicatie leidt tot een nogal ingrijpende wijziging achter de schermen
van de overheid, zoals de BIOS-3 nota dit zelf uitdrukt. Het lange termijndoel is
te komen tot wat wordt genoemd het Overheidsloket 2000. Met betrekking hier-
toe wordt in de nota gesteld dat het burgers en bedrijven als klant van de overheid
in beginsel niet uitmaakt 'met welk onderdeel of welke bestuurslaag van de over-
heid zij te maken hebben. Voor hen is niet van belang hoe het overheidsapparaat

is georganiseerd, als het maar (consistent) werkt. Ook vanuit dit gezichtspunt is
de invoering van geintegreerde loketten gewenst. De bestuurlijke logica van de
taakverdeling tussen bestuurslagen en -organen kan de burger-als-klant immers
niet tegengeworpen worden. Om dit te realiseren biedt informatie- en communi-
catietechnologie ook al bij 'fysieke' loketten nieuwe mogelijkheden, waardoor de
beslissingsbevoegdheid en feitelijk klantcontact gescheiden kunnen worden' (Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken, 1995: 12-13).

Het voorgaande maakt duidelijk dat de stand van de technologische ontwik-
keling in principe een verbetering van de communicatie tussen overheid en burger
mogelijk maakt, maar dat dit niet vanzelf gaat. Om optimaal te kunnen profiteren
van de hedendaagse mogelijkheden die door ICT worden geboden, dient men in
de organisatie zelf ook de nodige aanpassingen en veranderingen door te voeren.
Integratie van organisatie-onderdelen is daar een voorbeeld van. Belangrijk is
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echter ook om de aanwezige technologie in de organisatie zoveel mogelijk te laten
samenwerken, dan wel te integreren. Door de opkomst van standaarden en infra-
structuren in de informatievoorziening is het steeds beter mogelijk om tegemoet te
komen aan de nadelen van wat veelal wordt aangeduid als 'eiland-automatise-
nng'.

I.ange tijd werd in organisaties gewerkt met verschillende 'automatise-
ringseilanden'.  Voor de verschillende functies binnen de organisatie werden  ver-
schillende systemen ontworpen die vrijwel geen relatie met elkaar hadden of on-
derhielden3. Te denken valt bijvoorbeeld aan productiesystemen, financiele sys-
temen en systemen die voornamelijk waren gericht op bijzondere toepassingen.
Vanuit de historie van de automatisering is dit verschijnsel verldaarbaar en 10-
gisch. Het was immers - gezien de stand en kosten van de hard- en software -
lange tijd al moeilijk genoeg om een zelfstandige toepassing effectief en efficient
te realiseren. Met de opkomst van nieuwe technologische mogelijkhe(len en de
uitbreiding van de gebieden waarop informatietechnologie wed toegepast ont-
stond steeds meer overlap tussen de systemen, wat bijvoorbeeld inhield dat iden-
tieke informatie in meerdere systemen tegelijkertijd werd ingevoerd en/of verza-
meld. Het gevolg hiervan waren hoge kosten, inefficiency en een grotere kans op
fouten (zie Martin,  1984: 86-87).

De gevolgen van deze situatie voor overheidsorganisaties worden verduide-
lijkt door Tapscott en Caston. Zo ontdekten zij binnen 66n overheidsorganisatie
22 verschillende systemen die ieder dezelfde informatie bleken te verzamelen.
Niet alleen is hier sprake van inefficiency, maar ook bleek het moeilijk (zo niet
onmogelijk in sommige gevallen) om als publiek toegang te krijgen tot bepaalde
overheidsinformatie omdat de verschillende afdelingen geen procedures kenden
om informatie buiten hun eigen aandachtsgebied te verzamelen en uit te wisselen.
'Inquiries for information on such areas as the environment or occupational health
and safety, which may be required as part of an industrial accident investigation,
for example, had to be collected separately', zo schrijven Tapscott en Caston
(1993: 61-62).

De nieuwe technologische ontwikkelingen, in het bijzonder de ontwikkeling
van standaarden en de opkomst van de netwerkiechnologie, maken echter een
integratie van systemen mogelijk. Op basis van geintegreerde systemen kan de
organisatie zelf ook de verschillende organisationele functies verder integreren.
Zodoende wordt het mogelijk om als 66n el'ficiente organisatie (aanspreekpunt) te
opereren en toch te werken met een hoge mate van autonomie voor de verschil-
lende organisatie-onderdelen. Deze autonomie is nodig voor het verkrijgen van
flexibiliteit om snel op veranderende omgevingskenmerken te kunnen inspelen.
Om dit te bereiken dient de organisatie wel een duidelijke strategie met de daarbij
behorende architectuur voor bijvoorbeeld het werk, de organisatie van werk,
informatievoorziening en technologie te ontwikkelen. De technologie verschuift
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bij integratie steeds meer van de 'back office' naar de 'front office' (zie bijvoor-
beeld Scheepers, 1991 en Zuurmond, 1994).

Ontwikkelingen gericht op het aangaan van relaties en verbindingen
Een derde manier waarop organisaties omgaan met nieuwe technologische ont-
wikkelingen om de effectiviteit en de efficientie te verhogen, is het met behulp
van technologie aangaan van vele elektronische relaties en verbindingen met de
omgeving en met andere organisaties. Elektronische relaties kunnen worden aan-
gegaan tussen gelijksoortige organisaties, maar ook tussen sterk van elkaar ver-
schillende organisaties.

Wanneer organisaties bijvoorbeeld in dezelfde branche of hetzelfde beleids-
veld werkzaam zijn, kunnen zij baat hebben bij samenwerking met andere, ver-
gelijkbare, organisaties. Men kan bijvoorbeeld een netwerk delen, gegevensbe-
standen uitwisselen en, bij dure informatiesystemen, de kosten van de ont-
wikkeling hiervan samen dragen. De nieuwe ICT-ontwikkelingen maken een
dergelijke samenwerking lonend. Als voorbeeld  van een dergelijke samenwer-
king kan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) worden genoemd. In de
GBA werken de diverse gemeenten samen waar het gaat om gegevens en gege-
vensuitwisseling (zie Bekkers, Straten, Huigen, e.a.,  1994).

De nieuwe technologische ontwikkelingen maken echter niet alleen verbindin-
gen tussen gelijksoortige organisaties interessant, maar ook tussen organisaties die
sterk van elkaar verschillen. Hiermee worden dan relaties bedoeld die organi-
saties aangaan met bijvoorbeeld afnemers (klanten), leveranciers en andere com-
plementaire organisaties. Het kan zells interessant zijn om op basis van de tech-
nologie relaties te onderhouden met concurrenten. Een voorbeeld hiervan is de
ontwikkeling van een elektronisch betaalsysteem, waar de banken gezamenlijk
proberen te komen tot de hiervoor benodigde infrastructuur. Een voorbeeld van
het ontstaan van een zinvolle, elektronische relatie tussen een organisatie en haar
klanten is het Sagitta-project van de Douane. Met behulp van op standaarden
gebaseerde EDI (Electronic Data Interchange) vindt de afhandeling van de doua-
neformaliteiten (aangifte, betaling, controle) automatisch plaats. De voordelen
voor zowel Want als Douane zijn evident. In het bijzonder dit laatste, het aanwe-
zig zijn van wederzijdse baten, is een belangrijkste criterium bij het al dan niet tot
stand brengen van de bedoelde verbindingen. Als andere voorbeelden van ont-
wikkelingen die zijn gericht op het aangaan van eletaronische relaties met de
omgeving binnen de context van de Belastingdienst zijn te noemen EDItax en
Teletax. In beide ontwikkelingen worden de mogelijkheden welke worden gebo-
den door de stand van de moderne technologie op het gebied van ICT ten volste
benut en in beide gevallen besefte men dat de meerwaarde van deze nieuwe mo-
gelijkheden het grootst zou zijn als de technologie werd ingezet voor het aangaan
van elektronische relaties met de omgeving van de Belastingdienst. EDItax is een
voorbeeld van samenwerking tussen twee overheidsorganisaties waarbij een ex-
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porterende ondernemer de opgaven aan het CBS en de Belastingdienst met EDI in
66nmaal kan doen. Het systeem zorgt derhalve automatisch voor twee berichten,
66n voor het CBS en Mn voor de Belastingdienst. Teletax is ontwikkeld door de
Postbank in samenwerking met de Belastingdienst. Het is een combinatie van
elektronisch aangifte doen en elektronisch betalen.4

Eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dat de bovenstaande drie organisatori-
sche ontwikkelingen die betrekking hebben op het op een zinvolle wijze omgaan
met nieuwe technologische ontwikkelingen, nadrukkelijk deel uitmaken van in-
formatisering volgens de eerder dit hoofdstuk gegeven definitie. Omdat de orga-
nisatorische ontwikkelingen soms nogal ingrijpend van karakter zijn, zijn ze te-
vens van invloed op de betekenis van informatisering binnen de organisatie. Fris-
sen heeft het in dit verband over de organisationele betekenis van informatisering
waarin hij een viertal categorieen onderscheidt, te weten perfectionering, transpa-
rantie, horizontalisering en virtualisering (Frissen, 1996: 65-66).

Perfectionering verwijst naar het gegeven dat informatisering zich naadloos
voegt in alle pogingen die zijn ondernomen om organisaties en hun functioneren
te perfectioneren (1996: 66). De basis van deze perfectionering kan worden ge-
vonden in de overeenkomst tussen de karakteristieken van de ideaaltypische bu-
reaucratie (gebaseerd op het beeld van de organisatie als machine) en die waarop
informatisering is gebaseerd. Deze karakteristieken - standaardisatie van activi-
teiten, specialisatie van taken, formalisatie van bevoegdheden en centralisatie van
leiding en macht - hebben tot gevolg dat informatisering niet alleen een middel
is voor automatisering van het productieproces, maar tevens ook altijd sturings-
en beheersingsinformatie kan leveren over de processen die zij automatiseert (zie
het eerder geschetste verschil tussen automatiseren en informatiseren van Zuboff).
In deze zin draagt informatisering bij aan de verdere perfectionering van de orga-
nisatie (opgevat als machine).  Het is dus de perfectionering van de organisatie die
het beheersingsstreven belichaamt (Frissen, 1996: 66-67).

De tweede betekenis van informatisering in de context van de organisatie
duidt Frissen aan met de term transparantie. Door een verregaande integratie van
systemen binnen de organisatie en de daarmee samenhangende intensieve koppe-
ling van databases wordt de organisatie transparanter (Frissen,   1996:   67).   Met
wansparantie wordt bedoeld dat de doorzichtigheid van sociale systemen zal wor-
den vergroot. De transparantie van organisaties en hun omgevingen neemt sterk
toe wanneer uiteenlopende databestanden met elkaar worden verbonden. Monito-
ring binnen organisaties, maar ook van maatschappelijke ontwikkelingen, is daar-
door stee(is beter mogelijk. De combinatie van databestanden, netwerken en mul-
timedia bevordert de transparantie in en tussen organisaties, zo concludeert Fris-
sen (1996: 68).

Horizontalisering is een derde organisationele betekenis die Frissen verbindt
met het hedendaagse informatiseringproces. Hij constateert dat door netwerkver-
bindingen binnen en tussen organisaties de inter- en intra-organisationele patronen
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van informatievoorziening en communicatie veranderen (1996: 68). Binnen orga-
nisaties leiden netwerken tot een verruimde toegang van alle medewerkers tot
databestanden, waardoor vele klassieke vormen van verticale taakspecialisatie niet

langer noodzakelijk zijn. Het gevolg hiervan in hierarchische termen is het platter
worden van de organisatie en een afnemende scheiding tussen uitvoering van en
toezicht op taken, oftewel een meer horizontale organisatie aldus Frissen (1996:
69).

Een vierde en laatste betekenis van informatisering voor organisaties, zoals
door Frissen naar voren gebracht, is virtualisering. Bij virtualisering gaat het niet
zozeer om de integratie van systemen, zoals bu transparantie, Inaar om een inte-
gratie van media, de koppeling van databestanden en geavanceerde grafische
mogelijkheden. Hierdoor kunnen bestaande werkelijkheden levensechter worden
nagebootst, maar tevens kunnen ook nieuwe werkelijkheden worden gecreeerd.
Naast deze gevolgen van de directe toepassing van Virtual Reality (VR) in een
organisatie, kan VR ook worden gezien als een metafoor die staat voor de gevol-
gen van ICT die betrekking hebben op verandering van werkelijkheidservaring en
van fysieke en sociale relaties (Frissen, 1996: 70). Virtualisering is dan een com-
plex van ontwikkelingen dat duidt op het virtueel worden van organisaties, van
sociale en fysieke relaties. De gevolgen hiervan voor organisaties zijn ondermeer
dat de grenzen van de organisatie, als markering van fysieke en bureaucratische
identiteit, minder belangrijk worden. Het netwerk wordt een belangrijk, zo niet
het belangrijkste werkverband. Ook betekent virtualisering dat geconstrueerde en
gesimuleerde werkelijkheden steeds meer een belangrijke input voor organisaties
zullen vormen. Edn van de conclusies die Frissen naar aanleiding van het boven-
staande trekt, is dat technologische arrangementen in een aantal opzichten primair
worden ten opzichte van organisatorische arrangementen en dat technologische

werkelijkheidsbeelden authentieke beleidswerkelijkheden worden. Conceptueel,
zo stelt Frissen, vraagt  dat  om   een

' nieuwe doordenking van organisatietheoreti-
sche inzichten.' (1996: 72).

2.5 Situationele kenmerken van het ICT-besluitvonningsproces

§  2.5.1  Inleiding

Koopman en Pool (1992) gaan uitgebreid in op de situatie waarin besluitvor-
mingsprocessen in algemene zin (dus niet specifiek gericht op ICT of informatise-
ring) zich afspelen. Als kenmerken van deze situatie onderscheiden zij achtereen-
volgens de omgeving, de organisatie en het onderwerp van besluit (Koopman en
Pool,  1992:  54).  In de nu volgende paragraaf zullen deze kenmerken,  aan te dui-
den als situationele kenmerken van het besluitvormingsproces, nader worden
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belicht. Vervolgens wordt gekeken hoe de in dit hoofdstuk beschreven ontwikke-
lingen van invloed zijn op de specifieke kenmerken van de situatie waarin het
besluitvormingsproces over ICT zich afspeelt.

§ 2.5.2 Situationele kenmerken in algemene zin

Omgevingskenmerken
Het belichten van omgevingskenmerken benadrukt dat besluitvorming niet een
volledig interne aangelegenheid is, maar dat allerlei externe factoren hierop kun-
nen inwerken. Hoe hoger het niveau waarop de besluitvorming plaatsvindt in de
organisatie, hoe belangrijker deze externe component wordt. De omgeving kan
worden bekeken als samenstel van belangengroepen en partijen, maar ze kan ook
worden beschreven door middel van meer algemene kenmerken.

In de eerste invalshoek wordt gekozen voor het onderkennen van andere
partijen in de omgeving: besluitvorming speelt zich tenslotte voor een belangrijk
deel af als proces van plaatsbepaling ten opzichte van andere organisaties (Koop-
mail en Pool, 1992: 64). Deze invalshoek beperkt zich tot de partijen die een
bepaald belang hebben bij de organisatie.

De andere invalshoek om naar de omgeving van een organisatie te kijken,
gaat uit van meer algemene kenmerken. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan
een typering wat betreft dynamiek (snelheid van veranderingen die optreden in de
omgeving), vijandigheid (positie van de organisaties ten opzichte van elkaar in de
marla), en complexiteit. Met dit laatste begrip wordt verwezen naar de
(on)overzichtelijkheid en de (on)voorspelbaarheid van de omgeving van de orga-
nisatie.

Organisatiekenmerken
Als belangrijke organisatiekenmerken die van invloed zijn op het besluitvor-
mingsproces noemen Koopman en Pool achtereenvolgens de structuur en de cul-
tuur van de organisatie en de daarin geldende machtsverhoudingen (1992: 57-64).
De organisationele context vormt 'de regels van het spel'. In het min of meer
stabiele patroon van posities en communicatiekanalen is voor een belangrijk deel
vastgelegd hoe de besluitvorming dient te verlopen (Koopman en Pool, 1992: 57).

Het gaat daarbij om een aantal verschillende aspecten van de organisatie-
structuur. Een belangrijk aspect is de wijze waarop de besluitvorming structureel
is vorm gegeven. Dit valt af te lezen uit de constellatie van organen in de organi-
satie. Deze besluitvormings- en overlegstructuren hebben op elkaar afgestemde
bevoegdheden, waarin vervat is welk orgaan welke zeggenschap heeft in de be-
sluitvorming. Een ander aspect van de structuur vormen de procedures in de
organisatie. Deze procedures zijn de verdere invulling van de vaste spelregels
over hoe besluiten in de organisatie worden genomen. Ze kunnen betrekking
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hebben op de wijze waarop besluiten genomen worden, op de wijze waarop en
het stadium waarin verschillende partijen bij de besluitvorming worden betrokken
en op afspraken voor overleg en informatievoorziening en dergelijke.

Naast de structuur is ook de cultuur van een organisatie van invloed op de
manier waarop organisaties orngaan met hun besluitvorming. Hogbin en Thomas
(1994: 208-215) stellen dat het besluitvormingsproces over investeringen in ICT
wordt beInvloed door wat zij achtereenvolgens noemen de investeringscultuur en
de organisatiecultuur, maar ook door het cultuurverschil dat veelal zou bestaan
tussen de automatiseringsafdeling en de andere afdelingen binnen een organisatie.
De investeringscultuur van een organisatie wordt ornschreven als de wijze waarop
in de organisatie de besluitvorming over bedrijfsprocessen wordt voorbereid en
geeft aan wat de belangrijkste factoren zijn die een investeringsbeslissing beIn-
vloeden. Als het bijvoorbeeld gebruikelijk is binnen een organisatie een uitgebrei-
de financiele verantwoording voor te bereiden bij investeringsbeslissingen, dan
zal dat ook veetal worden verwacht bij investeringen in informatietechnologie.

De cultuur van een organisatie wordt volgens Hogbin en Thomas gereflec-
teerd in de manier waarop in een organisatie de besluitvorming plaatsvindt. De
cultuur van een organisatie beinvloedt de aard van de beslissing. Dit omdat in-
vesteringsbeslissingen zijn gericht op beslissingen omtrent veranderingen en ver-
andering in nauw verband staat met de organisationele cultuur (Hogbin en Tho-
mas, 1994: 208-209). Hoewel er vele parameters zijn om de cultuur van een
organisatie te beschrijven, identificeren Hogbin en Thomas er een aantal die zij
mogelijk van invloed achten op de besluitvorming over investeringen. Zij noemen
achtereenvolgens: de in de organisatie geldende beloningsstructuur, de mate van
(de)centralisatie, de in de organisatie gebezigde werkvormen (bijvoorbeeld wer-
ken met projectteams), de rol van planning en planningstermijnen in de organisa-
tie, de manier waarop mensen in de organisatie met elkaar communiceren, de
mate van organisationele stabiliteit, de gehanteerde managementstijl, de oriEntatie
van de organisatie (tot uitdrukking komend in de strategie) en als laatste, de ma-
nier waarop de organisatie met haar medewerkers omgaat (motivatie, naar voren
komend in het personeelsbeleid).

Wat Hogbin en Thomas bij de invloed van het aspect cultuur op de besluit-
vorming ook benadrukken, is dat vaak valt te beluisteren dat er een cultuurver-
schil zou bestaan tussen de ICT-afdeling en de andere afdelingen van een organi-
satie5. Voor besluitvorming over investeringen in ICT zijn twee indicatoren voor
het bestaan van deze cultuurkloof (ook wel communicatiekloof genaamd) rele-
vant. De eerste indicator is een verschil in prioriteiten. De tweede indicator is het
jargon, de 'dagelijkse taal' waarmee men over een bepaald onderwerp communi-
ceert. Beide indicatoren zijn van invloed op het besluitvormingsproces. Om goede
investeringsbeslissingen te nemen die vervolgens ook effectief worden geImple-
menteerd, is het van belang dat beide organisationele groepen zich bedienen van
dezelfde taal en bovendien overeenstemming over de prioriteiten zien te bereiken.
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Een derde organisatiekenmerk (naast organisatiestructuur en -cultuur) wordt
door Koopman en Pool aangeduid met de term machtsverhoudingen. Onderlinge
machtsverhoudingen binnen een organisatie kunnen een rol spelen in het verloop
van de besluitvorming. Een belangrijke vraag in dit verband is of er een domi-
nante partij of coalitie is in de organisatie, waardoor de onderlinge verhoudingen
duidelijk zijn, of dat er sprake is van meer gelijke machtsverhoudingen. In dit
laatste geval dient, wanneer de preferenties tussen de betrokkenen uiteenlopen,
steeds in overleg en onderhandeling naar compromissen gezocht te worden. Hog-
bin en Thomas hebben  het  in dit verband over organisationele 'politiek'   (1994).
Zij stellen dat kennis een belangrijke organisationele machtsbron is, en wanneer
deze kennis - in de vorm van informatie - door een investeringsbeslissing
wordt gekoppeld aan verandering, dan dient de betekenis van politiek in besluit-
vorming niet te worden onderschat. Ook zaken die belangrijk zijn voor investe-
ringsbeslissingen, vormen het onderwerp van politiek handelen binnen de organi-
satie. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de hoogte van het maximaal te
investeren bedrag.

Kenmerken van het onderwerp van besluitvorming
Naast de organisatiekenmerken en kenmerken van de omgeving van de organisa-
tie zijn ook kenmerken van het onderwerp van besluitvorming van invloed op het
besluitvormingsproces. Als voorbeelden van dit soort kenmerken noemen Koop-
man en Pool (1992: 66-69) achtereenvolgens nieuwheid, ambiguiteit, om-
vang/complexiteit, belangrijkheid, urgentie, strategische inkadering en uiteenlo-
pende belangen die zich laten gelden rond een onderwerp.
-           Problemen die nieuw zijn worden in het algemeen als complexer ervaren

dan problemen waar men eerder ree(is mee te maken heeft gehad. Wan-
neer men dikwijls voor hetzelfde soort problemen wordt gesteld, dan
worden standaardoplossingen (standard operating procedures) hiervoor
ontwikkeld (zie bijvoorbeeld ook Allison, 1971: 68).

-       Ambiguiteit is een tweede kenmerk. Sommige problemen zijn vrij hel-
der, in andere gevallen kan het zijn dat er minder zicht is op de aard van
het probleem. Hoe ambiguer het probleem, hoe meer geinvesteerd moet
worden in de diagnose van de probleemsituatie om zicht te krijgen op de
richting waarin de oplossing gezocht moet worden.

-        Een derde kenmerk van het onderwerp van besluitvorming dat van in-
vloed is op het proces wordt gevormd door de omvang en de reikwijdte
van het desbetreffende probleem. Met een toenemende omvang neemt
het aantal beoordelingsaspecten vaak ook toe en tevens is er in dergelijke
gevallen veelal sprake van een grotere tijdspanne die samenhangt met de
besluitvorming. Een grotere tijdspanne levert tevens meer onzekerheid
op over de juistheid van de eenmaal genomen beslissing.
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-          De belangrijkheid (centraliteit) van een probleem is een vierde kenmerk.
Hoe dichter een probleem aanligt tegen de kern van de organisatie en hoe
meer het van invloed is op haar bestaan, hoe groter de risico's die eraan

zijn verbonden.
-        Een ander kenmerk dat van belang is, is de urgentie van het probleem.

Moet er snel worden gehandeld en zijn er duidelijke 'deadlines' dan zijn
de mogelijkheden voor uitgebreide consultatie en overleg meestal beperkt
(Koopman en Pool, 1992: 69).

-      Een volgend kenmerk is de strategische inkadering, oftewel de mate
waarin een probleem past binnen een beleidskader. Zijn er eerdere be-

slissingen gevallen in de organisatie die richtinggevend zijn voor de ont-
wikkelingsgang, dan is daarmee een deel van de onzekerheid of speel-
ruimte weggevallen voor volgende besluiten.

-         Het laatste onderwerp-gerelateerde kenmerk dat van invloed zal zijn op
het besluitvormingsproces is de mate waarin de bij dit proces betrokken
partijen uiteenlopende belangen hebben rond het besluit, dan wel ver-
schillende alternatieven steunen.

In navolging van Hickson et al. (1986)6 , concluderen Koopman en Pool dat de
laatste groep kenmerken, dus de kenmerken die samenhangen met het onderwerp
van de besluitvorming, de grootste invloed heeft op het besluitvormingsproces.
Hickson et al. concluderen dat 'the matter matters  most',  wat wil zeggen dat het
onderwerp waarover een besluit moet worden genomen meer invloed op het pro-
ces heeft dan de organisationele context (Koopman en Pool,  1992:  70).

§ 2.5.3 Situationele kenmerken van het ICT-besluitvormingsproces

In het bovenstaande is in algemene zin ingegaan op de kenmerken van de situatie
die van invloed worden geacht op besluitvormingsprocessen. In het nu volgende
wordt ingegaan op een specifieke situatie, namelijk die van het organisationele
besluitvormingsproces met betrekking tot investeringen in ICT. Zoals in de inlei-
ding van deze paragraaf reeds is aangeduid, wordt de invulling van de specifieke
kenmerken in deze situatie bepaald door de ontwikkelingen die zich momenteel
voltrekken rond ICT en de organisationele betekenis van informatisering.

Deze eerder beschreven ontwikkelingen zijn dermate omvangrijk en ingrij-
pend, dat ze van invloed zullen zijn op bijna alle eerder genoemde omgevings-,
organisatie- en onderwerp-kenmerken. Dit betekent dus dat de omgeving, oftewel
het karakter van de situatie waarin het besluitvormingsproces over ICT-
investeringen zich afspeelt, wordt bepaald door deze ontwikkelingen. In het nu
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volgende wordt een beeld geschetst van de situatie rond ICT-investeringsbesluit-
vorming.

Als eerste komen de kenmerken van ICT als het onderwerp van besluitvor-
ming aan de orde. Dit omdat hun invloed op het besluitvormingsproces als meest
belangrijke geldt. Het gaat bij deze kenmerken om achtereenvolgens nieuwheid,
ambiguiteit, omvang/complexiteit, belangrijkheid, urgentie, strategische inkade-
ring en uiteenlopende belangen. Betoogd kan worden dat de ontwikkelingen rond
ICT van invloed zijn op deze kenmerken.

De inzet van ICT vindt in steeds meer geledingen van de organisatie plaats en
uit de ontwikkelingen blijkt dat de samenhang tussen de verschillende toepassin-
gen ook steeds groter wordt. De complexiteit rond ICT neemt dus toe. Netwerk-
vorming en het aangaan van vele elektronische relaties zijn daarvan belangrijke
uitingen. De reikwijdte van de technologie in de organisatie en in de relatie tussen
organisatie en omgeving breidt zich aldus gestaag uit. De nieuwheid van het on-
derwerp, ICT, zit dus voornamelijk in deze samenhang die mogelijk wordt door
nieuwe communicatiemogelijkheden.

Dat de toepassing van ICT ambigu is, behoeft nauwelijks nog toelichting. De
beschreven organisatorische ontwikkelingen maken duidelijk dat organisaties zich
moeten inspannen om de inzet van ICT uiteindelijk lonend te maken. Door het
ambigue karakter van ICT is het niet de technologie zelf die leidt tot bepaalde
resultaten, maar de aanwending ervan door mensen (zie ook paragraaf 4.2).

De belangrijkheid van ICT is groot, want vele organisaties zijn immers com-
pleet afhankelijk van technologie voor het uitvoeren en besturen van het primaire
proces van de organisatie. Vanwege de verdere uitbreiding van de technologische
toepassingen in vrijwel alle sectoren van het functioneren van de organisatie en de
daarbij komende vele relaties en verbindingen die organisaties inmiddels zijn
aangegaan met andere organisaties, zal het belang van ICT voor de organisatie
bovendien alleen nog maar toenemen (zie ook hoofdstuk 1). Dit blijkt ook uit het
feit dat de budgetten die worden geinvesteerd in ICT nog steeds stijgen.

Daarnaast wordt het strategisch belang van informatie- en communicatietech-
nologie stee(Is meer erkend. ICT wordt steeds meer als een strategische factor in
de organisatie beschouwd, die van belang wordt geacht voor het voortbestaan van
de organisatie.

Ook wordt ICT een urgent fenomeen voor de organisatie. De ontwikkelingen
op het gebied van ICT gaan razendsnel en het is zaak voor de organisatie om 'bij
te blijven' om zodoende niet teveel achterstand op het gebied van ICT op te lopen
ten opzichte van andere organisaties of, voor overheidsorganisaties, ten opzichte
van de maatschappij.

Bij de kenmerken van het onderwerp is als aspect de strategische inkadering
van het onderwerp genoemd. Hiermee werd bedoeld de mate waarin het pro-
bleem past binnen een beleidskader. Voor de strategische inkadering van ICT kan
worden gesteld dat door het netwerkkarakter van veel toepassingen van ICT het
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aantal betrokkenen en daarmee dus ook het aantal belangen rond bepaalde toepas-
singen toeneemt en dus de traditionele beleidskaders (waarin ICT slechts onder-
steunend is en verder geen enkele strategische waarde heeft) onder druk zullen
komen te staan.

Concluderend kan worden gesteld dat de technologische en organisatorische
ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat ICT als onderwerp van besluitvorming

belangrijke nieuwe aspecten kent, ambigu en urgent van kai'akier is en bovendien
een toenemend (strategisch) belang voor de organisatie vertegenwoordigt. Daar-
naast is de strategische inkadering langzaam problematisch aan het worden, mede
omdat er steeds meer actoren met verschillende belangen bij ICT betrokken ra-
ken.

Als organisationele kenmerken van de situatie zijn eerder genoemd de struc-
tuur van de organisatie, de cultuur ervan en de in de organisatie geldende machts-
verhoudingen. In de situatie van besluitvorming over investeringen in ICT komen
deze kenmerken naar voren door middel van het informatievoorzieningsbeleid
van de organisatie  (zie ook hoofdstuk  3).  In de inhoud  en de wijze waarop  dit
beleid tot stand komt en tot uitvoer wordt gebracht, wordt de organisationele
situatie met betrekking tot de cultuur, structuur en machtsverhoudingen weerspie-

geld. In die zin bepaalt dit beleid dus in feite de spelregels welke in de besluitvor-
ming over ICT dienen te worden nageleefd. Voor wat betreft de structuur geldt
dat in het informatievoorzieningsbeleid zowel de constellatie van actoren als de te
volgen procedures en richtlijnen op het terrein van de informatievoorziening zijn
vastgelegd. In sommige organisaties is er zelfs expliciet sprake van een (formele)
organisatie van de informatievoorziening. Ook aspecten van de cultuur van de
organisatie wat betreft de informatievoorziening komen tot uitdrukking in het
informatievoorzieningsbeleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de manier waarop de
planning in het beleid is geregeld en de manier waarop er over ICT wordt ge-
communiceerd binnen de organisatie. Het kan dan zowel gaan om inhoudelijke
aspecten van rapporten als om bijvoorbeeld de invulling van de rapportagecyclus
op het terrein van ICT (voortgang, controle, etc.).

De eerder geschetste hedendaagse organisationele betekenis van informa-
tisering beinvloedt de kenmerken, tot uitdrukking komend in het informatievoor-
zieningsbeleid, dlls in sterke mate. Informatisering leidt tot verschijnselen van
perfectionering, transparantie, horizontalisering en virtualisering, aldus Frissen.
In al deze verschijnselen zullen de gangbare structuur en cultuur, maar ook de
dominante machtsverhouding in de organisatie, onder druk komen te staan. De
inzet van nieuwe technologische mogelijkheden geschiedt niet langer binnen het
kader van organisationele structuur, cultuur en machtsverhoudingen, maar in een
wisselwerking hiermee.

Kenmerken uit de omgeving van de organisatie die van invloed zijn op de
situatie waarin de besluitvorming over ICT-investeringen zich afspeelt zijn de
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plaatsbepaling van de organisatie ten opzichte van andere organisaties en aspecten
als dynamiek, vijandigheid en complexiteit.

Een belangrijk aspect dat in meerdere van de eerder geschetste technologische
en organisatorische ontwikkelingen in enigerlei vorm terugkomt, is dat er door
deze ontwikkelingen een verandering optreedt in de vediouding tussen de organi-
satie en haar omgeving. Door het volwassen worden van de communicatietechno-
logie in ICT en door de opkomst van allerlei standaarden voor zowel hard- als
software ontstaat stee(Is meer aandacht voor het koppelen van systemen en het
leggen van elektronische verbindingen. Deze verbindingen en relaties beperken
zich niet alleen tot de organisatie, maar hebben juist ook betrekking op de relaties
die de organisatie heeft met haar omgeving. Het aangaan van vele elektronische
relaties met andere organisaties is juist ook een van de strategietn die een organi-
satie kan toepassen om zoveel mogelijk profijt te trekken van de nieuwe technolo-
gische ontwikkelingen. Het aangaan van relaties met andere organisaties kan voor
een organisatie een middel zijn om haar functioneren te verbeteren of zelfs te
overleven. Dit heeft uiteraard wel gevolgen voor omgevingskenmerken als bij-
voorbeeld dynamiek en complexiteit.

De conclusie voor de kenmerken uit de omgeving is dus dat deze - overi-
gens  net als de andere eerder behandelde situationele kenmerken - momenteel,
door de technologische en organisatorische ontwikkelingen, sterk aan verandering
onderhevig zijn.

2.6 Samenvatting en conclusie

In het begin van dit hoofdstuk is een omschrijving gegeven van het begrip infor-
matisering zoals dit wordt gebruikt door de Tilburg/Rotterdamse onderzoeks-
groep 'Informatisering  in het openbaar bestuur'. Informatisering bleek  een  ver-
zamelbegrip te zijn dat bestaat uit vele aspecten. Het heeft dus niet alleen betrek-
king op de introductie van infonnatie- en communicatietechnologie. Ook de her-
inrichting van informatiestromen en aanpassingen in de organisatiestructuur en
werkprocessen van de organisatie vallen bijvoorbeeld onder het begrip informati-
sering. Nauw verband houdend met het informatiseringbegrip zijn de begrippen
ICT en informatiesystemen. Beredeneerd is dat ICT een bepaalde mate van alge-
meenheid heeft en Verwust naar kennis en het gebruik van technologie gericht op
de informatievoorziening. Vier eigenschappen van ICT zijn hierbij van belang:
calculatie, controle, transparantie en communicatie. Informatiesystemen zijn - in
tegenstelling tot ICT - minder algemeen van karakter dan het bredere begrip
ICT. In informatiesystemen vindt altijd een bepaalde koppeling plaats van tech-
nologie aan een specifieke context of een bepaald doel.
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Na de afbakening van de begrippen zijn vervolgens verschillende aspecten
van informatisering in dit hoofdstuk aan de orde gekomen. Van technologische
ontwikkelingen met betrekking tot ICT is overgegaan naar de organisationele
ontwikkelingen welke samenhangen met informatisering, tot uiteindelijk werd

uitgekomen bij de organisationele betekenis van informatisering.
De technologische ontwikkelingen hebben betrekking op de ontwikkelingen

die zich voordoen in de stand van zaken ten aanzien van de technologie. Een

eerste ontwikkeling die kon worden geidentificeerd is de opkomst van netwerken.

De opkomst van Pc's en het volwassen worden van de netwerlaechnologie maakt

het werken met flexibele, gedecentraliseerde netwerken mogelijk. Dit in tegen-

stelling tot de tijd waarin de mainframe-computer de dominante technologie was.

De tweede ontwikkeling is die in de richting van open systemen. Na een periode

waarin ieder merk zijn eigen systeem had, is nu standaardisering sterk in opmars.
Standaarden maken het mogelijk om verschillende vormen van communicatie, die
voorheen ieder hun eigen medium hadden, te integreren. Bovendien heeft de

opkomst van leverancier-onafhankelijke standaarden ertoe geleid dat bij aanschaf

van ICT niet het aanbod van de leverancier centraal staat, maar de vraag van de
desbetreffende organisatie. De derde en laatste hier geidentificeerde technologi-
sche  ontwikkeling werd aangeduid  als de 'software revolutie: Momenteel  zijn  er
steeds meer en betere hulpmiddelen beschikbaar voor de ontwikkeling van soft-
ware (een van de meest kostbare aspecten van ICT). De doorlooptijd van de ont-
wikkeling en daarmee de kosten van het schrijven van software worden zo dras-
tisch teruggedrongen. Deze revolutionaire ontwikkeling op softwaregebied wordt
verder ondersteund door de opkomst van grafische interfaces die in de plaats
komen van commando-georienteerde interfaces. Hierdoor zijn veel meer mensen

dan vroeger in staat zijn op relatief eenvoudige wijze gebruik te maken van ICT-
toepassingen. Daarnaast maken standaarden op software gebied het steeds beter

mogelijk om verschillende systemen en programma's die in een organisatie wor-
den gebruikt te integreren. Zodoende is steeds meer sprake van de opkomst van
een gefntegreerde ICT-architectuur. De technologische ontwikkelingen overziend,
kan de conclusie getrokken worden dat deze ontwikkelingen voornamelijk betrek-

king hebben op de communicatieve eigenschap die eerder werd onderscheiden als

kenmerk van ICT. In de begintijd van automatisering en informatisering werden

vooral de eigenschappen van calculatie en controle benadrukt. De eerste groot-
schalige informatiesystemen waren immerS transactiesystemen gericht op de ver-

werking van grote hoeveelheden gegevens.
Organisaties kunnen op verschillende manieren gebruik maken van de gebo-

den nieuwe technologische ontwikkelingen. Om te beginnen kunnen ze de inzet

van ICT richten op de verhoging van de productiviteit van de organisatie. Veelal
betekent dit het 'opnieuw' inrichten van de organisatie, waarbij de kracht van de
technologie als uitgangspunt wordt genomen. Dit proces wordt ook wel reengi-

neering of business process redesign (BPR) genoemd. Een andere mogelijkheid

33



Hoofdstuk 2

om de kracht van de nieuwe technologische opties optimaal te benutten is het inte-
greren van systemen en organisationele functies (door standaardisering).  Op deze
manier kan enerzijds de prestatie van de organisatie worden verbeterd (het voor-
beeld is genoemd van de verbetering van de communicatie tussen overheid en
burger), terwijl anderzijds de mogelijkheid bestaat om de nadelen die samenhan-
gen met de veelal gegroeide eiland-automatisering op te heffen. Een derde organi-
satorische ontwikkeling is het aangaan van relaties en verbindingen op inter- en
intra-organisationeel niveau. Door de inzet van ICT kunnen snel en effectief
(elektronische) veil)indingen worden aangegaan met andere organisaties of orga-
nisatieonderdelen waar alle betrokken partijen uiteindelijk profijt van kunnen heb-
ben.

De organisatorische ontwikkelingen die nodig zijn om de nieuwe techno-
logische opties een plaats te geven in de organisatie zijn soms nogal ingrijpend
van karakter. Zodoende zijn ze tevens ook van invloed op de betekenis van in-
formatisering binnen de organisatie. Frissen heeft het in dit verband over de or-
ganisationele betekenis van informatisering, waarin hij een viertal categorieen
onderscheidt, te weten perfectionering, transparantie, horizontalisering en virtua-
lisering. Perfectionering verwijst naar het feit dat informatisering naadloos past
binnen alle pogingen die zijn ondernomen om organisaties en hun functioneren te
perfectioneren. Door de integratie van systemen en de intensieve koppeling van
databases wordt de organisatie daarnaast ook transparanter. Horizontalisering
verwijst naar het min of meer obsoleet worden van vele klassieke vormen van
taakspecialisatie door netwerkverbindingen. Bij virtualisering tenslotte, gaat het
om het nabootsen van bestaande werkelijkheden en het creeren van nieuwe wer-
kelijkheden. Edn van de conclusies die Frissen naar aanleiding van het boven-
staande trekt, is dat technologische arrangementen in een aantal opzichten primair
worden ten opzichte van organisatorische arrangementen en dat technologische
werkelijkheidsbeelden authentieke beleidswerkelijkheden worden. Conceptueel,
zo stelt Frissen, vraagt dat om een nieuwe doordenking van organisatietheoreti-
sche inzichten.

Eerder is reeds geconstateerd dat de teehnologische ontwikkelingen zoals die
zich nu voordoen voornamelijk betrekking hebben op de communicatieve eigen-schap van ICT. Dit in tegenstelling tot eerdere ontwikkelingsperioden waarin
calculatie en controle de dominante eigenschappen waren. De wisselwerking
tussen organisatie en informatisering lijkt steeds belangrijker te worden. De be-
paling van de effecten van technologie (als uitdrukking van de relatie tussen tech-
nologie en organisatie) - bijzonder relevant voor deze studie - is bij het bena-
drukken van de communicatieve eigenschap van ICT meer complex dan wanneer
calculatie en controle als eigenschappen worden benadrukt. Bij de eigenschappen
calculatie en controle spelen criteria als effectiviteit en efficiency een belangrijke
rol. Wanneer echter de eigenschap communicatie centraal komt te staan, dan gaat
het om meer dan alleen de genoemde criteria. Alleen een verdieping in de wissel-
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werking tussen technologie en organisatie kan dan inzicht in de effecten van in-
formatisering bieden. Aan de ene kant bieden de nieuwe technologische ontwik-
kelingen mogelijkheden aan een organisatie om tegemoet te komen aan eisen in
de huidige snel veranderende omgeving, zoals Tapscott beweert. Anderzijds lei-
den de technologische ontwikkelingen er ook toe dat organisaties worden 'ge-

dwongen' zich in een bepaalde richting te ontwikkelen omdat de (netwerk)tech-
nologie hen die richting opstuurt. Door de technologie wordt het aangaan van
elektronische relaties eenvoudiger en lonender. Dit brengt voordelen voor de
organisatie met zich, maar anderzijds is het ook zo dat de grote hoeveelheid rela-

ties gevolgen zal hebben voor bijvoorbeeld de inrichting en de werkwijze van de
organisatie zelf. Wil een organisatie optimaal profiteren van de nieuwe tech-

nologische mogelijkheden, dan zal zij zich, zoals in dit hoofdstuk naar voren is
gekomen, moeten aanpassen. Daar staat dan tegenover dat ook de technologie
steeds flexibeler wordt en dus makkelijker aan de specifieke situatie van de orga-
nisatie kan worden aangepast. Technologisch maatwerk wordt een optie.

De gevolgen van dit alles voor de drie in deze studie centraal staande proces-
sen (de ontwikkeling van ICT, ICT-besluitvorming en ICT-evaluatie) zijn in het
bijzonder te vinden in de context waarin deze processen zich afspelen. Deze con-
text verandert langzaam maar zeker. Aan de hand van de context waarin het pro-
ces van ICT-besluitvorming zich afspeelt, is aangetoond dat zich veranderingen
voltrekken in zowel de situationele kenmerken die samenhangen met het onder-

werp van de besluitvorming, als de organisationele kenmerken en de kenmerken
die zijn gerelateerd aan de omgeving van de organisatie. Deze drie kenmerken
komen door de genoemde ontwikkelingen onder druk te staan. Dit zou mogelijk
gevolgen kunnen hebben voor de effectiviteit van de huidige inrichting en vorm-
geving van deze aan ICT gerelateerde processen.

' Bekkers (1994) onderscheidt de eigenschappen calculatie, controle, transpa-
rantie en communicatie. Later in deze paragraaf wordt hier nog nader op in-
gegaan.

2     Deze drie aspecten zijn vrij afgeleid van Tapscott en Caston (1993). Zij heb-
ben het in dit verband over 'the high-performance Business Team', 'the Inte-
grated organization' en 'the Extended Enterprise'.

3   Tapscott en Caston (1993: 61) spreken zelfs van 'balkanisering' om deze
situatie te schetsen.

4     De voorbeelden EDItax en Teletax zijn ontleend aan een inleiding welke is
gehouden door dhr. J. Kroon (Projectleider EDI van de Belastingdienst), ge-
durende een studiedag over de elektronische overheid d.d. 18 mei 1995 te
Amsterdam.

5     Hogbin en Thomas (1994) verwijzen voor het bestaan van deze cultuurkloof
naar een survey van Price Waterhouse/Financial Times die werd gehouden
onder 'ICT-directors'.   Uit dit onderzoek bleek   dat de verschillen in cultuur
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tussen ICT-professionals en lijnmanagers, door de ICT-directors van alle pro-
blemen het meest vaak werd genoemd. Het verslag van dit onderzoek is te
vinden in Price Waterhouse (1991), Information Technology Review 1991/92,
London.

6         Hickson,  D.J.,   R.J.   Butler,  D.  Cray,  G.R.  Mallory,  D.C.   Wilson  (1986),
Top Decisions: Strategic decision-making in organizations, Oxford.
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Hoofdstuk 3 Het ontwikkelings- en uitvoeringsproces van ICT en
beleid

3.1   Inleiding

In het vorige hoofdstuk is gekeken naar de stand van zaken en de ontwikkelingen
rond diverse aspecten van informatietechnologie en informatisering. Dit hoofd-
stuk, dat betrekking heeft op de relatie tussen organisatie en informatie, beoogt
een kader te bieden waarbinnen het proces van informatisering en de ontwikke-
ling en toepassing van informatietechnologie geplaatst kunnen worden.

Informatie vormt feitelijk de basis van ICT en informatisering en is veelal
cruciaal voor het voortbestaan en de ontwikkeling van moderne organisaties. In
de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de informatievoorziening binnen

organisaties. Hiermee wordt dan bedoeld de wijze waarop en het proces waar-
langs informatie wordt bepaald, verzameld, bewerkt en gebruikt.

Het beleid met betrekking tot de informatievooiziening staat centraal in de
derde paragraaf. Na aandacht voor de inhoud en de aanleiding van dit beleid,
wordt daarna het proces van de totstandkoming van het beleid en het uitvoerings-
proces met betrekking tot het informatieplan belicht. Het gaat hierin om de ont-
wikkeling en de uitvoering van het proces van informatisering binnen de orga-
nisatie. Aan het einde van de paragraaf worden enkele conclusies met betrekking
tot dit ontwikkelings- en uitvoeringsproces getrokken.

Het fenomeen beleid en beleidsvoering heeft altijd in het middelpunt van de
belangstelling gestaan in de bestuurs- en beleidswetenschappen. In paragraaf vier
wordt het informatievoorzieningsbeleid daarom even losgelaten en wordt de aan-
dacht gericht op wat deze disciplines van de sociale wetenschap voor inzichten
met betrekking tot de genoemde fenomenen in meer algemene zin hebben opge-
leverd. Het zal blijken dat er in het algemeen twee mogelijke beleidsstijlen kun-
nen worden onderscheiden: een gesloten en een meer open stijl. In de vijfde en
laatste paragraaf wordt een en ander tenslotte kort samengevat.

3.2 Organisatie, informatie en informatievooniening

In deze paragraaf wordt ingegaan op het verband tussen de begrippen organisatie
en informatie. Voordat op zoek wordt gegaan naar de aard van de relatie tussen
beide begrippen, is het eerst zaak beide begrippen te definieren.

Van het begrip organisatie zijn ontelbare definities in omloop. I-ammers be-

kijkt er een aantal en vat verschillende van deze definities samen in 66n omvat-
tende: organisaties zijn samenwerkingsverbanden met een min of meer hierar-
chisch karakter die functioneren op basis van een formeel-rationeel ontwerp met
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betrekking tot functionalisatie-, coOrdinatie- en finalisatieprocessen (Lammers,
1994: 29). De bovenstaande definitie is, voornamelijk vanwege het hierarchische
uitgangspunt en de nadruk op functionalisatieprocessen, te scharen onder wat
Morgan (1992) noemt het beeld van de organisatie als machine. Kenmerk van een
dergelijke benadering van het begrip organisatie is dat de relaties in de organisatie
mechanistisch van karakter zijn wat tot gevolg heeft dat de organisatie - net als
een machine - routinematig en efficient werkt en dat ze betrouwbaar en voor-
spelbaar is (Morgan, 1992: 22). Een belangrijk uitgangspunt van de organisatie
als machine is het stellen van doelen en doelstellingen en er zorg voordragen dat
deze ook worden gehaald. Een ander uitgangspunt is dat organiseren rationeel,
efficient en duidelijk dient te geschieden. Ieder detail moet worden gespecificeerd
zodat voor iedereen duidelijk is welke taken hij of zij dient uit te voeren. Tref-
woorden die bij de metafoor horen zijn 'Plan, organize and control, control,
control' (Morgan, 1992: 33). Het meest bekende voorbeeld van organisaties die
zijn ontworpen vanuit de denkbeelden achter de machinemetafoor is de bureau-
cratie.

Naast deze, zowel in de literatuur als in de praktijk dominante, mechanische
opvatting van het begrip organisatie, kan ook vanuit andere invalshoeken naar
organisaties worden gekeken. Naast de machine kunnen dan andere beelden (me-
taforen) worden gebruikt om organisaties te beschrijven. Morgan noemt onder
andere metaforen waarin de organisatie wordt gezien als een organisme, een
brein, een uitdrukking van cultuur, een politiek systeem en een geestelijke gevan-
genis. In de organisatieliteratuur wordt echter vaak voorbijgegaan aan de verschil-
lende mogelijkheden om naar organisaties te kijken en worden - net als in de
definitie van Lammers - organisaties gezien als 'ultimately rational phenomena
that must be understood with reference to their goals and objectives' (Morgan,
1992: 322). Met betrekking tot het bovenstaande concludeert Morgan dat als men
een organisatie echt wil begrijpen, uit moet worden gegaan van de vooronder-
stelling dat organisaties 'complex, ambiguous and paradoxical' zijn (1992: 322).

De metaforen van Morgan zijn vooral belangrijk bij het bestuderen en begrij-
pen van (het functioneren van) organisaties. Wat Morgan in feite doet is het be-
grip organisatie uiteenleggen in een aantal verschillende larakteristieken. In ie-
dere metafoor staat een of meer van de door hem onderscheiden karakieristieken
centraal: In de metafoor waarin organisaties worden gezien als machines, is dat
bijvoorbeeld de karakteristiek van taakverdeling en functionele specialisatie, ter-
wijl het in de metafoor die organisaties ziet als culturen, gaat om waarden- en
normenpatronen binnen organisaties. Macht, conflict en belangentegenstellingen
daarentegen worden in de zienswijze die de organisatie ziet als politiek systeem
centraal gesteld.

Een aspect dat altijd, dus ongeacht de specifieke invalshoek van waaruit men
kijkt en dus het beeld dat men van een organisatie heeft, een rol speelt binnen
organisaties is informatie. Informatie is voor iedere organisatie, of men de orga-
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nisatie nu ziet als een machine of als een politieke cultuur, belangrijk. Wel is het
zo dat informatie binnen verschillende beelden van de organisatie een ander ka-
rakter kan aannemen. In de zienswijze waarin de organisatie wordt vergeleken
met een machine, zal de status van informatie binnen de organisatie in principe
vrij onomstreden zijn. Informatie wordt dan gezien als 66n van de productiefacto-
ren. Machtsaspecten die samenhangen met informatie en de voortbrenging, ver-
spreiding en gebruik ervan zullen in deze visie niet snel worden erkend. Bij ge-
bruik van de andere metaforen zoals Morgan die onderscheidt zal dat anders zijn.
Vanuit de specifieke karakteristiek die centraal staat in de desbetreffende meta-
foor zal worden gekeken naar informatie. Zodoende wordt informatie in een or-
ganisatie bijvoorbeeld gezien als machtsmiddel (te gebruiken voor onderdruk-
king), als uiting van en middel voor de overbrenging van zingevingspatronen en
als kennisbron (bijvoorbeeld in de metafoor waarin de organisatie wordt gezien
als  brein).   Ook  kan de conceptie  van  de  rol die informatie speelt verschillen  al
naar gelang de gehanteerde invalshoek. Belangrijk op dit moment is echter de
constatering dat informatie van cruciaal belang is voor organisaties ongeacht de
wijze waarop deze worden beschouwd.

Informatie kan vanwege twee redenen belangrijk worden geacht binnen een
organisatie. In de eerste plaats kan de vetwerking van informatie het primaire
transformatieproces van de organisatie vormen. Voornamelijk in wat vaak wordt
aangeduid als de hedendaagse 'informatiemaatschappij' zijn vele organisaties uit-
sluitend gericht op het verzamelen, bewerken en beheren van informatie. In het
bijzonder binnen de overheid kent een groot deel van de organisaties informatie-
verwerking (in verschillende verschijningsvormen) als primair proces en is de
aandacht voor de rol van informatie doorgaans groot.

Een tweede reden waarom veelal belang wordt gehecht aan informatie hangt
samen met de eerder dit hoofdstuk gesignaleerde dominantie van de machineme-
tafoor in het beschouwen van organisaties. Dikwijls wordt informatie immers
gezien als grondstof voor organisationele besluitvorming. Een organisatie verza-
melt en gebruikt informatie voor de besturing van de organisatie en de primaire
processen. Bots en Jansen stellen in dit verband dat informatie, evenals menselij-
ke arbeid, machines, grondstoffen en materialen, kan worden gezien als een pro-
ductiemiddel (1989: 11). Door Hodge en Anthony wordt de hier bedoelde relatie
tussen organisatie en informatie als volgt uitgedrukt: 'Organizations are great
information processors. They gather, analyze, synthesize, and interpret informa-
tion from their environment for their own uses and for return to the environment.
They use this information to make choices or decisions about what the organiza-
tion will and will not do and how it will do it. In short, information and the
knowledge it represents are the lifeblood of the organization. No organization can
exist for long if it does not have valid and reliable information on which to base
its decisions and operations' (Hodge and Anthony, 1988: 166).
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Uit het bovenstaande blijkt het belang van informatie voor organisaties. De
vraag die samenhangt met deze constatering, is de vraag naar de aard van de in-
formatie die organisaties nodig hebben. Een eenduidig antwoord op deze vraag is
niet mogelijk, vanwege het feit dat geen enkele organisatie hetzelfde is. Iedere
organisatie is in wezen uniek van karakier en daardoor heeft iedere organisatie
dan  ook haar eigen informatiebehoefte(n). Van invloed  op deze behoefte  is  voor-
namelijk het primaire transformatieproces van de desbetreffende organisatie.
Voor de inhoudelijke eisen die aan de informatie worden gesteld maala het bij-
voorbeeld nogal wat uit of een organisatie gericht is op de productie van goederen
of op de voortbrenging van diensten. In beide gevallen zal de behoefte aan infor-
matie anders zijn. Bemelmans (1987: 44) heeft het in dit verband over verschillen
in functionele (informatie-)eisen die organisaties hebben.

De informatiebehoefte verschilt overigens niet alleen tussen organisaties. Ook
binnen 66n organisatie zijn verschillende informatiebehoeften waar te nemen. Een
belangrijk verschil in behoeften komt voort uit de verschillende organisationele
niveaus binnen een organisatie. In de organisatieliteratuur wordt vaak een onder-
scheid gemaakt in soorten beslissingen die binnen een organisatie genomen dienen
te worden. Meestal komt dit neer op een onderscheiding in strategische, tactische
en operationele beslissingen waar achtereenvolgens het topmanagement, het mid-
denmanagement en het lager management verantwoordelijk voor zijn. Ieder ni-
veau heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden en hieruit voortvloeiend,
behoefte aan bepaalde of een bepaald soort van informatie. Bemelmans2 stelt dat
de voor het beheer van het primaire transformatiesysteem benodigde informatie
'kan worden gekarakteriseerd als stabiel, dit wil zeggen weinig aan verandering
onderhevig, regelmatig terugkerend en beperkt qua scope' (1987: 46). Hoe hoger
men in de beslissingspiramide komt, zo vervolgt hij zijn betoog, hoe breder de
scope van de beslissingen wordt. De informatiebehoefte die men hoger in de or-
ganisatie heeft zal meer zijn gericht op sterk geselecteerde en gecondenseerde
informatie (Bemelmans, 1987).

Hoewel het eerder gegeven onderscheid naar soorten beslissingen en verant-
woordelijke organisationele niveaus helder lijkt, dient te worden opgemerkt dat
deze indeling voor wat betreft de exacte informatiebehoefte (en de bepaling van
de organisationele informatievoorziening) van ieder van de niveaus te eenzijdig is.
De strategiebepaling in een organisatie is immers niet een taak van het topmana-
gement alleen. Dit zal hiervoor in de praktijk vaak in overleg treden met het mid-
denmanagement. Dit dient dan echter wel over de juiste strategische informatie te
beschikken. Overigens kan het ook zo zijn dat de strategische beslissingen door
de medewerkenden op operationeel niveau worden genomen, bijvoorbeeld in een
professionele organisatie. Juist de professionals beschikken over de meest actuele
informatie over de relatie tussen de organisatie en haar omgeving. De betrokken-
heid van professionals bij de strategiebepaling voorkomt dat er een kloof ontstaat
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tussen voornemens van de leiding en de handelingen op operationeel niveau (Bots
en Jansen, 1989: 96).

Uit het bovenstaande blijkt dat het moeilijk is om tot in detail de informatie-
behoeften van de verschillende organisationele (management)niveaus aan te ge-
ven. De informatievoorziening in een organisatie zal er echter toch op zijn gericht
de verschillende (uiteenlopende) informatiebehoeften op een of andere manier te
bevredigen. In een poging om enig inzicht in de verschillende informatiebehoef-
ten te krijgen, gebruikt Martin (1984) een viertal verschillende aspecten van de
informatiebehoefte van managers. Informatiesystemen kunnen worden ontwikkeld
voor ieder van de vier door hem genoemde aspecten. Zodoende onderscheidt hij
vier verschillende typen (management)systemen die in een organisatie nodig zijn

om tegemoet te kunnen komen aan de verschillende informatie-eisen van het ma-
nagement (zogenaamde 'management systems'). Zijn vierdeling karakteriseert hij
achtereenvolgens met de termen Monitor, Exception, Inquiry en Analysis

(Martin,  1984:   10).
Bij het type systeem dat hij aanduidt met de term Monitor gaat het om routi-

nesystemen die de dagelijkse transacties binnen de organisatie monitoren en ver-
volgens standaardrapporten hierover op een vast tijdstip produceren. Daarnaast

zijn er systemen nodig die zich bezighouden met de (vaste) uitzonderingen van de
routines. Martin duidt dit type systemen aan met de term Exception. Deze syste-
men produceren vooraf gedefinieerde rapporten over vooraf gedefinieerde uitzon-
deringsgevallen. Een derde door Martin onderscheiden type systemen zijn
Inquiry-systemen. Deze systemen zorgen voor een flexibele mogelijkheid om
informatie te vergaren. Ze stellen gebruikers in staat om hun eigen rapporten te
ontwikkelen en te veranderen op momenten waarop zij dat willen. Het laatste type

informatiesysteem dat door Martin wordt onderscheiden duidt hij aan met de term
Analysis. Hiermee bedoelt hij systemen 'that provide powerful means of
analyzing the data in data bases in order to support decision making (e.g.
optimization, modeling, 'what-if?' questions, simulation, and statistics)' (Martin,
1984: 10).

Wanneer het gaat om informatiesystemen wordt al snel gedacht aan geauto-
matiseerde informatiesystemen, dat wil zeggen systemen die worden ondersteund
door de inzet van informatietechnologie. In principe is het echter ook mogelijk
dat een informatiesysteem zonder gebruikmaking van informatietechnologie wordt
opgezet. Dit soort van systemen worden meestal aangeduid als handmatige infor-
matiesystemen. De opmars van de hedendaagse informatietechnologie heeft zich
echter zo sterk doorgezet dat er in de praktijk nog maar weinig handmatige sys-
temen voorkomen.

Wanneer informatiesystemen (zoals de bovenstaande managementsystemen)
worden verbonden met informatietechnologie, komt het belang van het onder-
scheid tussen automatiseren en informatisering naar voren. Zuboff (1988) stelt
met betrekking tot informatietechnologie dat deze wordt gekarakteriseerd door
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een fundamentele tweezijdigheid: 'On the one hand, the technology can be
applied to automating operations to a logic that hardly differs from that of the
nineteenth-century machine system - replace the human body with a technology
that enables the same processes to be performed with more continuity and
control. On the other hand, the same technology simultaneously generates infor-
mation about the underlying productive and administrative processes through
which an organization accomplishes its work. It provides a deeper level of
transparency to activities that had been either partially or completely opaque. In
this way information technology supersedes the traditional logic of automation'
(Zuboff, 1988: 9-10). De managementsystemen zoals onderscheiden door Martin
zijn wat betreft het bovenstaande dus niet zozeer gericht op 'automation' van het
primaire (transformatie)proces van een organisatie, maar ze benadrukken heel
sterk het 'informating'-aspect van informatietechnologie, waarin de informatie-
technologie dus voornamelijk informatie verzamelt over dit proces zelf.

Over de verhouding tussen de twee kanten van informatietechnologie -
automating en informating - merkt Zuboff op dat het geen tegengestelde posities
zijn, maar dat ze hierarchisch geintegreerd zijn. 'Infonnating derives from and
builds upon automation' (Zuboff, 1988: 11). Dit ligt overigens in de lijn van de
ontwikkeling die de inzet van informatietechnologie heeft doorgemaakt: 'In the
1960s most applications were routine batch processing such as payroll and
invoicing runs. In the 197Os, most applications were also routine but often on-line
transaction-driven systems. In the late 1980s, the most important class of
application will probably be decision-support systems. Most of the routine proces-
sing will have been done (although it will usually require maintenance)' (Martin,
1984: 10).

In de bovenstaande ontwikkeling (van 'automating' naar 'informating') maakt
informatietechnologie dus een heel andere manier van omgaan met informatie
mogelijk. Computers en telecommunicatie kunnen niet alleen voor een snellere en
nauwkeuriger informatieverstrekking zorgen, maar ook allerlei analyses en bere-
keningen maken van keuzes en de gevolgen van alternatieve oplossingen en be-
sluiten. Vooral doordat informatietechnologie vandaag de dag ook informatie kan
verzamelen over het proces dat ze Uitvoert, kunnen situaties steeds beter worden
gesimuleerd en trends in de omgevingsfactoren stee(is beter worden onderkend
(zie ook Bots en Jansen,  1989).

Deze mogelijkheden die worden geboden door nieuwe technologie, leiden er
in de praktijk toe dat er binnen organisaties steeds meer aandacht komt voor in-
formatie en informatievoorziening. Men erkent het belang van het feit dat de
juiste informatie op de juiste plaats binnen de organisatie terechtkomt. Naast de al
gememoreerde stand van de technologie geven Bots en Jansen nog twee redenen
voor de stijgende aandacht binnen veel organisaties voor informatie en informa-
tievoorziening. Een eerste reden is dat de omgeving van organisaties steeds inge-
wikkelder wordt. De alhankelijkheid van organisaties neemt stee(is meer toe ten
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opzichte van elkaar, de overheid en allerlei ontwikkelingen in de omgeving. Dit
betekent ook dat de behoefte aan informatie binnen de organisatie steeds groter
wordt. Nog een andere reden voor de stijgende aandacht voor informatie en in-
formatievoorziening is gelegen in de interne organisatie van de organisatie zelf.
Doordat de structuur van organisaties vaak stee(is ingewikkelder in elkaar zit,
stijgt dan ook de behoefte aan informatie over de resultaten en de activiteiten van
de verschillende onderdelen van de organisatie (zie ook Bots en Jansen,  1989).

3.3 Informatievoonieningsbeleid (en -planning)

§  3.3.1  Aanleiding en inhoud

Aan het eind van de vorige paragraaf is aangegeven dat organisaties - door
nieuwe technologische mogelijkheden, sterkere verbindingen met hun omgeving
en een steeds ingewikkelder organisatiestructuur -steeds meer aandacht schenken
aan de rol van informatie binnen de organisatie. Door de genoemde ontwikkelin-
gen is het voor een organisatie van Oevens)belang geworden om ervoor te zorgen
dat iedereen de juiste informatie op het juiste tijdstip krijgt. Deze zorg vormt in
feite de kern van wat wordt aangeduid met het begrip informatievoorziening (Bots
en Jansen, 1989: 21). De informatievoorziening moet een bijdrage leveren aan
een verhoging van de doeltreffendheid en het vergroten van de doelmatigheid van
de organisatie en het beheersen van de kosten (Bots en Jansen, 1989:  151).

Bij informatievoorziening zijn twee aspecten interessant om nader te bekij-
ken. Deze aspecten zijn enerzijds het informatievoorzieningsbeleid en anderzijds
de informatieplanning. In het eerste, het beleid, gaat het om het aangeven van de
grote hoofdlijnen - de doelen - die worden nagestreefd in de informatievoorzie-
ning. In de informatieplanning daarentegen wordt aangegeven hoe (dus langs
welke weg) men deze doelen denkt te bereiken. Informatieplanning en informa-
tievoorzieningsbeleid liggen aldus in elkaars verlengde. In de volgende sub.para-
grafen zal nader worden ingegaan op het informatievoorzieningsbeleid: Na het
geven van een globale beschrijving van de termen informatievootzieningsbeleid
en informatieplanning, zal de aandacht achtereenvolgens uitgaan naar de inhoud,
de aanleiding en de totstandkoming van beleid en planning voor de informatie-
voorziening. Van Dissel en Park merken over de verhouding tussen beleid en
planning overigens op dat in de Engelstalige literatuur er zelfs dikwijls geen ver-
schil tussen informatiebeleidsvorming en informatieplanning wordt gemaakt,
beide worden aangeduid met 66n term, te weten '(strategic) information systems
planning' (1989: 749). Nu eerst een ornschrijving van de begrippen beleid en
planning.
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Het is goed om te constateren dat er soms in de literatuur een onderscheid
wordt gemaakt tussen enerzij(is informatiebeleid en anderzijds automatiserings-
beleid. Het eerste betreft dan 'het geheel van doelstellingen, uitgangspunten en
randvoorwaarden voor het omgaan met informatie binnen een organisatie en voor
de informatievoorziening zelf. Op overeenkomstige wijze kan men automatise-
ringsbeleid beschrijven, zij het dat het dan niet gaat om de totale informatievoor-
ziening, maar om het te automatiseren deel daarvan' (Bemelmans, 1987: 65). In
deze studie zal het boven weergegeven onderscheid tussen informatiebeleid en
automatiseringsbeleid niet worden gehanteerd. Dit omdat de mening van
Bemelmans wordt gedeeld waar hij stelt dat automatisering zo'n substantieel
bestanddeel    van de informatievoorziening vormt    ' . . .    dat het scheiden    van

handmatige en geautomatiseerde systemen nogal gekunsteld zou zijn'
(Bemelmans, 1987: 78). Ook VOllmar is de mening toegedaan dat de toegevoegde
waarde van een dergelijk onderscheid in informatiesystemen niet langer zinnig
meer is. In het vervolg van deze studie wordt dan ook alleen gesproken van het
begrip informatievoorzieningsbeleid. Dit omvat dan dus zowel hetgeen wat wordt
aangeduid als informatiebeleid als het automatiseringsbeleid.

Vollmar omschrijft beleid  als   ' . . . de principiele zaken, de grote lijnen,   de
doelen die de leiding voor ogen staan en de wegen waarlangs men die doelen
denkt te kunnen bereiken' (1988: 128). In beleid kunnen volgens hem verschil-
lende niveaus worden onderscheiden. Op het hoogste niveau gaat het om het
strategische beleid van de organisatie, oftewel de bedrijfsdoelstellingen. Die doel-
stellingen moeten operationeel worden gemaakt en dus moeten ze worden ver-
taald in beleid op kortere termijn. Dat betreft dan voornamelijk de weg waarlangs
men de strategische doelen denkt te bereiken. Nog een stap verder geoperationali-
seerd wordt gekomen bij de doelen op korte en middellange termijn. Voor de
automatisering moet ongeveer hetzelfde worden gedaan (Vollmar, 1988: 128).

Dit betekent dat eerst een beleid voor de informatievoorziening wordt opge-
steld. In dit beleid wordt aangegeven hoe de informatievoorziening een bijdrage
levert aan de doelstellingen van de organisatie (Bots en Jansen, 1989: 150). Het
beleid is richtinggevend voor de uitwerking van een plan en gaat in die zin dan
ook vooraf aan zo'n plan. Het informatieplan is een concretisering van het infor-
matiebeleid in termen van te realiseren zaken (Bemelmans, 1989: 78). Volgens
Bots en Jansen geeft het beleid het doel van de informatievoorziening aan en
wordt in het plan aangegeven hoe die doelen bereikt kunnen worden (1989:  155).

Om enigszins concreet een idee te krijgen waar dit beleid betrekking op heeft, is
in figuur 3.1 een beschrijving van de tien belangrijkste onderwerpen van het be-
leid weergegeven zoals deze zijn geTdentificeerd door Vollmar (1988).
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1.              De prionteitstelling voor de ontwikkeling en uitbreiding van geautomatiseerde infor-
matiesystemen, waarbij de algemene strategie voor de onderneming of instelling het
uitgangspunt moet zijn.

2.         Het beleid ten aanzien van de aanschaf en het gebruik van allerlei producten, met
name apparatuur en programmatuur; dat beleid mondt uit in richtlijnen die door de
hele organisatie moeten worden aangehouden.

3.         Het beleid ten aanzien van de wijze waarop allerlei activiteiten worden aangepala,
zoals de manier waarop men informatiesystemen ontwikkelt en uitbreidt, de manier
waarop men gegevens in gegevensbanken onderbrengt en aanhoudt, de wijze waarop
men die systemen documenteert, de wijze waarop men het systeembeheer organiseert
en de wijze waarop men de beveiliging van de aanwezige systemen regelt.

4.           Het beleid ten aanzien van de autonomie van de gebruikers, met andere woorden het

antwoord  op de vraag  wat de gebruikers zelf mogen bepalen en regelen zoals:   het
ontwikkelen van systemen, het dagelijks verwerken van gegevens, het opslaan van die
gegevens, het instrueren van de eindgebruikers, het aanschaffen van apparatuur en
basisprogrammatuur en het inroepen van ondersteiming van externe deskundigen.

5.            Het beleid ten aanzien van de omvang van de eigen automatiseringsafdeling; wil men
die verder uitbreiden, constant houden of langzamerhand afbouwen?

6.       In vele organisaties moet men ernst maken met een systematische aanpak van de
bijscholing van de gebruikers om hen in staat te stellen goed te blijven functioneren in
de geautomatiseerde situatie. Dat betekent  dat  aan die bijscholing  een hoge prioriteit
moet worden toegekend.

7. Speciale beleidsrichtlijnen zijn nodig voor de ontwikkeling van kantoorautomatisering
en de aansluiting daarvan op de systemen voor de administratief-bestuurlijke auto-
matisering

8.               Beleid  moet ook worden gemaakt ten aanzien  van het inschakelen van softwarebu-
reaus, adviesbureaus en afzondertijke externe experts, met name managementadvi-
seurs die zich hebben toegelegd op automatiseringsvraagstukken.

9.           Ook het instellen van een of meer informatiecentra met het oogmerk de beschikbare
automatiseringshulpmiddelen zo dicht bij de gebruikers te brengen en hen te onder-
steunen in het opdoen van ervaring en in het gebruik ervan.

10. Soms moet men tevens maatregelen nemen om een te sterke toeneming van de kosten

van de automatisering te beteugelen. Men komt dan vaak voor de noodzaak te staan
de kosten van de dienstverlening aan de gebruikers door te belasten.

FIGUUR 3.1:       DE MEN BELANGRUKSTE ONDERWERPEN IN
INFORMATIEVOORZIENINGSBELEID.
Bron: Vollmar (1988: 134-135).

Min of meer dezelfde aspecten komen - zij het in andere bewoordingen - naar
voren bij Bemelmans. Hij heeft het over 'aanleidingen voor informatiebeleid en -
planning' en noemt achtereenvolgens de integratie van systemen, de planmatige
beheersing van de automatisering, het sociale aspect, het organisatie-aspect, en
het  innovatie-aspect (1987:  66-78).

Integratie van systemen is nodig om problemen zoals inefficiency in proce-
dures en inconsistentie van gegevens - hoofdzakelijk het gevolg van eiland-auto-
matisering in het verleden van de organisatie - voor de toekomst te voorkomen.
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De bedoeling is niet om te komen tot 66n geintegreerd allesomvattend informatie-
systeem, maar weI tot op elkaar afgestemde deelsystemen vanuit 66n totaalvisie
(Bemelmans,   1987:  70).

Het management van een organisatie ziet zich geconfronteerd met een voort-
durende stroom van ad hoc-beslissingen en -procedures met betrekking tot inves-
teringen in hardware en toepassingsprogrammatuur. Een doel van het informatie-
voorzieningsbeleid moet daarom zijn automatisering qua investeringsbeslissing
inzichtelijk en beheersbaar te maken, aldus Bemelmans (1987: 71).

Met het sociale aspect dat terug dient te komen in het informatievoorzie-
ningsbeleid worden de gevolgen van automatisering zowel in kwalitatief als
kwantitatief opzicht bedoeld. Bemelmans constateert dat informatisering en auto-
matisering onvoldoende worden bezien in de sociale context waarbinnen een ver-
antwoord personeelsbeleid gestalte moet krijgen. Zijn conclusie is dat een derge-
lijk personeelsbeleid qua doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden,
mede uitgewerkt behoort te worden in het informatiebeleid en -plan; daarin be-
paalt men immers de koers  en de snelheid van de informatisering (Bemelmans,
1987: 75).

Een vierde aanleiding die is genoemd zijn de gevolgen van automatisering
voor de organisatie. Deze gevolgen kunnen voor een organisatie niet als een au-
tonoom gegeven worden beschouwd. Automatisering kan de strategie van de or-
ganisatie op het gebied van '

organizational development' versterken of verzwak-
ken, naargelang men automatisering wenst in te zetten. In deze zin vormen de
mogetijke gevolgen van automatisering voor een organisatie een belangrijke aan-
leiding voor een informatiebeleid en -plan. Immers, zo stelt Bemelmans, in zo'n
beleid en plan zal men expliciet moeten maken welke visie men heeft ten aanzien
van de organisatie-ontwikkeling en welke rol geautomatiseerde informatiesyste-
men hierin moeten gaan spelen.

Bij het innovatie-aspect, tenslotte, gaat het erom dat in het beleid aandacht
wordt besteed aan de vraag hoe men de informatisering en automatisering wil
gaan aanwenden. Wordt automatisering voornamelijk gebruikt als rationalise-
ringsinstrument (bestaande dingen efficiEnter doen) of hanteert men bewust een
meer strategische visie op automatisering? Dit laatste verwijst dan naar de opvat-
ting dat informatietechnologie aanzienlijke mogetijkheden biedt voor nieuwe pro-
ducten en diensten voor nieuwe markten (Bemelmans, 1987: 77). Een belang-
wekkende ontwikkeling in dezen is de sterke opkomst van wat veelal wordt aan-
geduid als Business Process Redesign (BPR, zie ook hoofdstuk 2 van deze stu-
die).

In het bovenstaande zijn aspecten weergegeven die moeten terugkomen in het
informatievoorzieningsbeleid. Het beleid formuleert over deze aspecten een visie
met bijbehorende doelstellingen. De visie en de doelstellingen moeten, nadat ze
zijn vastgelegd in beleid, vervolgens worden geconcretiseerd in een plan. Het nut
van een plan is gelegen in het feit dat het kan werken als taakstelling voor de or-
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ganisatie, als middel voor de coordinatie van de activiteiten bij het realiseren van
het plan en als basis voor de evaluatie van de resultaten (Vollmar, 1988: 14). Uit-
gaande van de reeds eerder beschreven opvatting dat een informatieplan een con-
cretisering van beleid in termen van nog te realiseren zaken is, komt Bemelmans
vanuit het voorgaande tot de gevolgtrekking dat een informatieplan aandacht be-
hoort te schenken aan:
-           de technische infrastructuur van de hulpmiddelen;
-            de infrastructuur van gemeenschappelijke gegevens;
-           de architectuur van informatiesystemen;
-      de organieke en personele structuur van de informatievoorziening zelf

(Bemelmans, 1987: 78, zie ook Bots en Jansen, 1989: 155-159).

Bij de technische infrastructuur gaat het om gemeenschappelijk gebruik van op
elkaar afgestemde basisvoorzieningen (hard- en software en methoden en gereed-
schappen voor het ontwikkelen van informatiesystemen) in de informatievoorzie-
ning. Het opzetten van een dergelijke infrastructuur vereist coordinatie en een
planmatige aanpak. Dit laatste om 'wildgroei' van systemen te voorkomen.
Bemelmans noemt compatibiliteit en uitbreidbaarheid als belangrijkste toetsstenen
van coordinatie. Standaardisatie is daarbij volgens hem de strategie om dit te be-
reiken (Bemelmans, 1987: 80). Bots en Jansen (1989: 156) benadrukken dat het
tevens van belang is dat er in het informatieplan aandacht wordt geschonken aan
de financiering van de middelen welke worden ingezet in de informatievoorzie-
ning. Zij achten het verstandig een budget voor het informatieplan uit te trekken
en vooraf goed te bepaten welke kosten onder het budget vallen en welke niet.

Omdat tal van gegevens door meerdere pattijen in een organisatie moet wor-
den gebruikt, dient het informatieplan ook expliciete aandacht te schenken aan de
coOrdinatie en afstemming van deze gegevens. Dit wordt aangeduid als de infra-
structuur van de gegevens. Het nalaten hiervan kan leiden tot niet-integreerbare
informatiesystemen en inconsistente gegevensverzamelingen, met alle gevolgen
van dien (Bemelmans, 1987: 81).

Een informatieplan dient ook aandacht te schenken aan wat door Bemelmans
wordt genoemd de architectuur van informatiesystemen. Doel van een dergelijke
architectuur is het beschrijven van de diverse benodigde informatiesystemen en
het aangeven in welke volgorde en met welke prioriteit de geidentificeerde syste-
men moeten worden verbeterd of ontwikkeld (Bemelmans,  1987: 92).

Het laatste aandachtspunt voor het informatieplan is de organieke en perso-
nele structuur van de informatievoorziening zelf. Hiermee wordt bedoeld dat in
het informatieplan duidelijk moet worden aangegeven op welke wijze men de
organisatie van de informatievoorziening zal willen inrichten, welke functies men
daarbij wenst te onderkennen en hoe men deze functies wenst te bezetten. Bij dit
laatste punt gaat het dan om zaken als bijvoorbeeld werving, selectie en de ver-
dere ontwikkeling van het personeel (Bemelmans, 1987: 104).
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§ 3.3.2 Ontwikkeling en uitvoering

De ontwikkeling van beleid en de uitvoering van planning kan op verschillende
manieren worden benaderd. Een viertal van deze manieren komt naar voren in
een typologie van vormen van informatieplanning die is ontwikkeld door Wasse-
naar en Lauweret (1992)4 en die eveneens staat beschreven in Fransen en Snellen
(1994). De kern van de typologie is get)aseerd op twee dimensies die oorspronke-
lijk voor strategische planning in het algemeen zijn ontwikkelds. De eerste dimen-
sie gaat in op het karakter en de aard van het planningsproces. De tweede dimen-
sie daarentegen, richt zich op het doel van de planning.

De twee uitersten van de eerste dimensie (de aard van het proces) zijn pro-
cesplanning en blauwdrukplanning. Blauwdrukplanning heeft een duidelijk beeld
van de 'SOLL'-situatie (de situatie zoals die uiteindelijk zal moeten worden) en
gebruikt formele technieken om deze situatie te bereiken. Onzekerheid over de
toekomst kan worden weggenomen door gedetailleerd te plannen. Procesplanning
daarentegen, gaat uit van de bestaande situatie ('IST'-situatie) van de organisatie.
IT moet passen in de cultuur en dus aansluiten bij de normen en waarden van de
mensen. De SOLL-situatie is niet helder; via een groeimodel wordt geleidelijk
een betere informatievoorziening gerealiseerd. Er is dus een wisselwerking tussen
informatieplanning en organisatie (Fransen en Snellen, 1994: 87).

De tweede dimensie, het doel van de planning, maakt een onderscheid tussen
normatieve en functionele planning. Van normatieve planning is sprake wanneer
het planorgaan erop is gericht veranderingen in doelstellingen te realiseren (of
zelfs normen en waarden te beInvloeden). Van functionele planning is sprake als
het planorgaan slechts actiemogelijkheden in ogenschouw neemt, die passen in de
bestaande doelstellingen van de organisatie. Dat zijn bijvoorbeeld efficiency-ver-
beteringen door IT (Fransen en Snellen,  1994:  88).

Op basis van deze twee dimensies wordt gekomen tot een viertal vormen van
planning, die achtereenvolgens zijn aangeduid als bednjfskundig-strategisch, au-
tomatisering, veranderkundig-lerend en adoptief-evolutionair. In figuur 3.2 small
de verschillende vormen afgebeeld op de twee dimensies.
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Blauwdruk

Bedrijfskundig-strategisch Automatisering

Norrnatief Functioneel

Veranderkundig-lerend Adoptief-evolutionair

Proces

FIGUUR 3.2: EEN VIERDELING IN VORMEN VAN INFORMATIEPLANNING
Bron: Fransen en Snellen (1994).

In het volgende wordt kort stilgestaan bij de verschillende vormen van planning.
De beschrijving ervan is voornamelijk gebaseerd op Fransen en Snellen (1994).
In de automatiseringsbenadering staat de verbetering van de efficiency van bestu-
rings- en bedrijfsprocessen centraal. De automatiseringsdeskundigen domineren
het planningsproces. In het begin van de jaren tachtig is deze benadering erg po-
pulair geweest. In de vorige paragraaf is aangegeven dat automatisering op twee
manieren kan worden benaderd. Het kan gezien worden als rationaliseringsin-
Strument of als strategisch instrument. In de automatiseringsbenadering staat dui-
delijk de rationaliseringsvisie centraal. Omdat het in de loop van de jaren tachtig
steeds duidelijker werd dat IT ook een strategisch belang voor de organisatie kon
vertegenwoordigen is de belangstelling voornamelijk komen te liggen bij de be-
drijfskundig-strategische vorm van planning. Deze benadering is gericht op on-
derzoek naar toepassingsmogelijkheden van IT die leiden tot ondersteuning van
het strategisch bedrijfsbeleid. Informatie wordt gezien als productiefactor. Plan-
ning is het proces van top-down implementeren van de centraal ontworpen strate-
gie   (beleid). Deze benadering gaat ervan  uit  dat het topmanagement de macht
heeft centraal vernieuwingen door te voeren.

De adoptief-evolutionaire benadering is gericht op het scheppen van een
goede ondersteunende organisatie voor de gebruikers. Er is meer aandacht voor
voorwaardenscheppende middelen dan voor inhoudelijke zaken zoals informatie-
architectuur. IT wordt in deze benadering geleidelijk aan ingevoerd in de organi-
satie. Het assimilatie-proces van IT verloopt als een organisatorisch leerproces:
incubatie, groei, beheersing en integratie. 'Learning-by-doing' is het thema van
deze benadering. Hetzelfde kan worden gezegd van de veranderkundig-lerende
benadering. Hierin wordt echter de strategische potentie van IT onderkend. Hoe
IT moet worden ingezet  is  nog niet bekend. Gedurende een leerproces worden
nieuwe mogelijkheden duidelijk. Het veranderingsproces van de organisatie staat
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centraal. Fransen en Snellen halen  in dit verband  De  Geus  aan, die stelt  dat
'Planning is changing minds, not making plans '6.

Wanneer de literatuur over automatisering in het algemeen wordt bekeken,
dan is de conclusie te rechtvaardigen dat de totstandkoming van informatievoor-
zieningsbeleid en de daarmee verbonden uitvoering van de informatieplanning
lange tijd is gedomineerd door wat in het voorgaande is genoemd blauwdrukplan-
ning. Belangrijke aspecten hierin zijn de lineaire manier waarop de verhouding
tussen algemeen bedrijfsbeleid, informatievoorzieningsbeleid en informatieplan-
ning wordt beschouwd en de centrale rol die het topmanagement in de totstand-
koming en uitvoering van het beleid speelt. Het blauwdruk-karakter van de plan-
ning is eveneens terug te vin(len in de methoden die worden gebruikt voor de
ondersteuning van de totstandkoming van het informatievoorzieningsbeleid. In het
nu volgende zullen deze aspecten worden beschreven.

Bemelmans (1987: 66) stelt dat in de literatuur in het algemeen het pleidooi
wordt aangetroffen om een informatiebeleid en -plan af te stemmen op het alge-
mene beleid van een organisatie. Nog stringenter stellen sommige auteurs dat een
informatiebeleid en -plan strikt afgeleid moeten worden uit het algemene beleid.
Een voorbeeld hiervan is te vinden bij Bots en Jansen. Zij stellen dat wanneer
strikt normatief wordt aangegeven hoe een informatiestrategie tot stand moet ko-
men, de volgende uitgangspunten gelden:
-       een strategisch informatieplan moet voorafgaan aan de informatieplan-

ning;
-          in een strategisch informatieplan moet worden aangegeven hoe informa-

tie bijdraagt aan de algemene strategie van de organisatie;
-           in een strategisch informatieplan moet de relatie/samenhang worden aan-

gegeven tussen de informatiestrategie, de personeel/organisatie-strategie,
de fnancitle strategie en de product/markt-strategie (Bots en Jansen,
1989: 154).

Vanwege de top-down relatie tussen doelstellingen van de organisatie (in het be-
drijfsbeleid) en het informatievoorzieningsbeleid als afgeleide daarvan, wordt bij
de beschrijving van de totstandkoming van informatiebeleid in de literatuur logi-
scherwijze veel belang gehecht aan een dominante rol van het topmanagement
van een organisatie. In een analyse van een aantal praktijkstudies dat in de Vere-
nigde Staten is uitgevoerd, stellen Van Dissel en Park dat 66n van de belangrijke
succesfactoren bij het management van IT betrekking heeft op de relatie tussen de
formulering van het strategische bedrijfsbeleid enerzijds en het informatiebeleid-
vormings- en informatieplanningsproces anderzijds. Beide kunnen niet los  van el-
kaar worden beschouwd (Van Dissel en Park, 1989: 750). Deze visie klinkt ook
door in de taken wat betreft de informatievoorziening die volgens Bots en Jansen
zijn voorbehouden aan het topmanagement van een organisatie. Zij identificeren
de volgende taken voor dit management:
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-             een rol spelen bij de bepaling van de informatiestrategie en daarbij vooral
de relatie leggen met de algemene bedrijfsstrategie;

-        de relaties/randvoorwaar(len aangeven tussen de verschillende bedrijfs-

functies;
- accenten leggen ten aanzien van de integratie van de verschillende deel-

systemen en de mate aangeven waarin gestreefd zou moeten worden naar
integratie; en

-           als manager zelf participeren bij de aanpak voor de bepaling van de in-
formatiebehoefte, met name voor de bepaling van de managementinfor-
rnatie (1989: 163).

De uit deze taken voortkomende dominantie van het topmanagement en de daaruit
voortvloeiende gevolgen voor de totstandkoming van het informatievoorzienings-
beleid (wat betreft verhoudingen tussen betrokkenen in de organisatie en de status
en controle van het beleid zelf) levert een in de automatiseringsliteratuur en -
handboeken veel voorkomend specifiek beeld op van dit totstandkomingsproces.
Ter illustratie daarvan wordt dit proces geschetst zoals dat is beschreven door
VOllmar (1988)7.

VOllmar stelt dat het de taak van de topleiding is leiding te geven aan het tijd-
en energie-rovende proces van het vormen van beleid (1988:  149). Hij constateert
verder dat men in het proces van de planning 'een groep hoge leidinggevenden'
vraagt waar men in de komende jaren naar toe wit werken. Zodoende komt het
strategische en praktische belang van nog te ontwikkelen of uit te breiden infor-
matiesystemen in bespreking (VOllmar, 1988: 149). De dominantie van de toplei-
ding in het beleid- en planvormende proces komt bij VOllmar het sterkst naar vo-
ren wanneer hij stelt dat na de komst van de goedkope microcomputers in vele
organisaties de zaken wat betreft automatisering danig uit de hand zijn gelopen.
Op dat moment, zo stelt hij, wordt het nodig 'de zaken op het hoogste niveau uit
te gaan maken' (1988: 150). Indien de beleidsontwikkeling niet heeft plaatsgevon-
den in een daarvoor speciaal ingestelde stuurgroep, dan zal - na de vaststelling
van het conceptbeleid - de bij het ontwikkelingsproces betrokken topleider van
de organisatie de belangrijkste lijnmanagers 'moeten bijpraten over het belang van
het in te voeren beleid. Dit is beslist nodig, niet alleen om begrip te kweken voor
de betekenis en de inhoud van de beleidspunten, maar vooral ook om motivatie te
doen ontstaan om het beleid te gaan aanhouden. Iedere lijnmanager moet in eigen

kring weer hetzelfde doen: begrip kweken en daarmee motivatie aanbrengen'
(1988: 150-151).

Nadat het beleid is vastgesteld moet het worden uitgedragen, in de zin dat de
organisatie er bekend mee moet raken. Wederom in de visie van VOllmar: 'Men
moet weten dat er op bepaalde punten een beleid is, dat men niet meer alle vrij-
heid heeft om eigen oplossingen te bedenken en welke oplossingen men dan w61
dient te nemen. Alle medewerkers en managers moeten in lijn met het beleid gaan
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handelen. Ze moeten het dus begrijpen' (1988: 151). Daarom is het ook belang-
rijk dat beleid wordt vastgelegd in een duidelijke tekst. VOllmar is van mening dat
het beleid voor de automatisering het beste kan worden vastgelegd in een hand-
boek automatisering. Zo'n handboek kan dan vervolgens functioneren als  ' . . .  een
gids in automatiseringsland voor alle bedrijfsmedewerkers die met vragen zitten'
(1988: 151).

Om ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie, ook na verloop van tijd,
het beleid zal aanhouden, is het zaak om het beleid tijdig aan te passen aan
nieuwe ontwikkelingen en nieuwe omstandigheden. Periodiek moet het vastge-
stelde beleid worden doorgenomen en moet er worden bekeken of er geen bij-
stelling nodig is. Voorts is het van belang om in het beleid reeds een richtlijn op
te nemen wat er dient te gebeuren indien iemand in de organisatie meent tussen-
tijds te moeten afwijken van het gestelde beleid. De enige goede weg in dit soort
gevallen is volgens VOllmar 'dat zulke voornemens worden aangemeld in de
groep die de standaards vaststelde, de stuurgroep of het managementteam. Daar
moet het voorstel van alle kanten worden bekeken' (VOllmar,  1988: 153). Bots en
Jansen stellen dat wanneer de informatiestrategie eenmaal is vastgesteld, het zaak
is voor het topmanagement om te bewaken of de feitelijke ontwikkelingen stroken
met het vastgestelde beleid en of dat beleid eventueel tussentij(is moet worden
bijgesteld. Bewaakt moet dus worden, zo betogen ze, in hoeverre de uitwerkingen
van de strategie nog een bijdrage leveren aan de algemene strategie van de orga-
nisatie en of de relaties waaraan prioriteit is gegeven inderdaad uit de verf komen
(Bots en Jansen,  1989:   159).

Voor de ondersteuning van het management in de bovenstaande werkwijze
met betrekking tot de totstandkoming van het informatievoorzieningsbeleid en -
plan zijn er in de loop der tijd vele methoden ontwikkeld. Omdat het in de prak-
tijk toepassen van deze methoden veelal vrij ingewikkeld en (dus) arbeidsintensief
is, is dit vaak dan ook het domein van de externe adviseurs en adviesbureaus.
Vanuit commercieel oogpunt heeft ieder van deze externen echter een 'eigen' me-
thode en hanteren ze hiervoor ook een eigen benaming. VOllmar geeft in zijn
boek een overzicht van de meest bekende methoden met de daarbij behorende
adviesinstantie (1988: 37). Twee van de meest bekende methoden die ook veel
zijn beschreven in de literatuur, zijn Business Systerns Planning (BSP, oorspron-
kelijk ontwikkeld door IBM) en Information Strategy Planning (ISP). De laatst-
genoemde is te zien als een verbeterde en op onderdelen meer uitgewerkte versie
van de eerste en komt dan ook in grote lijnen op hetzelfde neer (Bemelmans,
1987: 112). Om een idee te krijgen van wat de metho(len inhouden volgt nu een
beknopte beschrijving van de hoofdlijnen van de BSP-methode, gebaseerd op een
beschrijving van Bemelmans (1987: 105-112).
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De BSP-metho(le start met het verkrijgen van steun en goedkeuring door
het topmanagement. De methode beveelt zelfs aan om Un van de topma-
nagers op te nemen in het team dat de BSP-studie uitvoert. Dit team be-
staat uit een klein aantal personen dat min of meer 'van boven af een
strategisch beleid formuleert. Dit omdat de praktijk 'uitgewezen heeft dat
dit welhaast de enig werkbare oplossing biedt. Een methode waarbij alle
bedrijfspersonen zo'n beleid als het ware bottom-up opbouwen, verzandt
in details, tegenstellingen en niet realiseerbare wensdromen. Daarnaast
blijkt de doorlooptijd bij zo'n procedure veel te lang, waardoor het pro-
ces van het opstellen van een informatieplan onbeheersbaar wordt', aldus

Bemelmans (1987: 109).
Nadat het team is geformeerd en de uitgangspunten van de studie zijn

bepaald, worden de bedrijfsprocessen, informatiesystemen, gegevens-
klassen en alle relaties daartussen geinventariseerd en gestructureerd.
Doel hiervan is het verkrijgen van een totaaloverzicht van bedrijfsproces-
sen en afdelingen enerzijds en de diverse informatiesystemen en data-
klassen anderzijds.

De volgende stap in de methode, nadat men middels het boven-
staande inzicht heeft gekregen in de huidige en ree(Is geplande informa-
tie-architectuur, is het afnemen van interviews met leidinggevende func-
tionarissen in de organisatie. Doel hiervan is het nagaan of het geinventa-
riseerde juist en volledig is en om te horen welke kritieke knelpunten
deze functionarissen zien in de bedrijfsvoering en in de ter beschikking
staande informatiesystemen.

De afronding van de BSP-methode bestaat uit het structureren van de
interviews naar twee gezichtspunten, te weten a) wat zijn de sterke en
zwakke punten in het mformatiemanagement in de organisatie en b) wat
is een goede 'overall' informatievoorziening   voor de organisatie   en
welke conclusies volgen daaruit ten aanzien van de prioriteiten van te
verbeteren of nieuw op te zetten informatiesystemen. Beide gezichtspun-
ten moeten operationele aanbevelingen opleveren voor het topmanage-
ment, om het strategisch beleid en plan daadwerkelijk te kunnen realise-

ren (Bemelmans, 1987: 112).

VOllmar merkt op dat in de verschillende methoden vele gemeenschappelijke on-
derdelen te vinden zijn. Ze laten alle in compacte vorm zien hoe een organisatie
wat betreft informatievoorziening in elkaar zit. Vanwege de overzichtelijkheid
doet men dat hoofdzakelijk in schemavorm. Het is in de schematechniek (de wijze
van vastleggen van het overzicht) dat de diverse methoden verschillen (Vollmar,
1988: 38). Hieraan kan worden toegevoegd dat vrijwel alle methoden uitgaan van
een sterke dominantie van het (top)management in het proces van de totstand-

koming van het informatievoorzieningsbeleid.

53



Hoofdstuk 3

Het beeld van het proces van totstandkoming zoals dat uit het bovenstaande
blijkt, is gedurende lange tijd (vooral in de jaren tachtig) dominant geweest in de
literatuur over en in de PIaktijk van automatisering en informatisering. In de
praktijk blijken zich echter steeds meer en grotere problemen voor te doen met de
geschetste lineaire (top-down) wijze van totstandkoming. De voornamelijk prakti-
sche problemen lijken zich vooral te concentreren rond het veronderstelde lineaire
karakier van de totstandkoming van planning en de aard en het karakter van de in
de totstandkoming gebruikte methoden.

Vraagtekens bij het veronderstelde Uneaire karakter
Een belangrijk probleem is gelegen in de lineair (top-down) voorgestelde volg-
orde van strategiebepaling en planning. Verondersteld wordt in het bovenstaande
dat het informatievoorzieningsbeleid wordt afgeleid van het algemene beleid van
de organisatie. Het informatievoorzieningsbeleid vormt op zijn beurt vervolgens
weer de basis voor de informatieplanning. Een probleem dat zich bij deze lineaire
afleiding van planning voordoet, is dat het in de praktijk erg moeilijk blijkt te zijn
om een informatievoorzieningsbeleid te formuleren, omdat de topleiding van de
organisatie vaak nog geen inzicht heeft in de gevolgen en de verstrekkendheid van
de informatieontwikkelingen. Het stellen van uitgangspunten is alleen zinvol als
duidelijk gemaakt kan worden wat de consequenties voor de organisatie zijn (Bots
en Jansen, 1989:  169).

Ook Bemelmans ziet problemen met de lineaire voorstelling zoals geschetst.
Hij stelt dat, afgezien van de moeilijkheid dat een algemeen beleid zelden of nooit
zo concreet is dat daaruit zomaar een informatiebeleid kan worden afgeleid, het
bovendien eenzijdig is te veronderstellen dat men eerst een algemeen beleid for-
muleert en pas daarna de overige beleidsstukken. De praktijk is veel genuanceer-
der. Een informatiebeleid komt enerzijds tot stand door inderdaad uit te gaan van
de algemene beleidslijnen en randvoorwaarden, in zoverre die al concreet vorm
hebben gekregen. Anderzijds laten een informatiebeleid en -plan echter mogelijke
scenario's en technische mogelijkhe(len zien, die veelal vragen om een nadere
invulling van dit beleid. In deze zin beschouwd, gaat een algemeen beleid niet
striki vooraf aan een informatiebeleid en -plan, maar worden beide beleidsterrei-
nen in wisselwerking met elkaar geformuleerd en geconcretiseerd (Bemelmans,
1987: 66).

Bots en Jansen constateren eveneens de noodzaak van een wisselwerking tus-
sen wat zij noemen algemene strategie, informatiestrategie en informatieplanning.
Bovendien stellen zij dat er gedurende het informatieplanningsproces continu een
terugkoppeling moet plaatsvinden naar de leiding van de informatieplanning over
de vraag of de uitwerking nog plaatsvindt conform de informatiestrategie.  Zo zou
kunnen worden voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de verwachtingen van
de gebruikers en de feitelijke resultaten. Deze kloof kan ontstaan doordat gebrui-
kers andere doelen en belangen kunnen hebben dan het management. Gebruikers
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kunnen bovendien onderling verschillende doelen hebben. Het management is
primair geinteresseerd in beheersing van de uitvoeringsprocessen, maar de andere
medewerkers in de organisatie zullen primair zijn geinteresseerd in de vergroting
van de eigen autonomie (Bots en Jansen, 1989: 170). Het management zal
daarom een evenwicht moeten zoeken tussen een brede inbreng en het zelf sturing
geven aan informatieprocessen. In de opvatting van Bots en Jansen is planning
dan een evenwicht tussen het centraal vaststellen van de uitgangspunten (bondig

neergelegd in een kernvisie) en een brede participatie van betrokkenen (1989:
171).  Bij de uitwerking van de informatieplanning zal de nadruk meer liggen op
een bottom-up aanpak. Zodoende geldt dat informatieplanning geen doel op zich
is, maar een hulpmiddel om een dialoog in de organisatie te kunnen voeren. De
onderdelen uit de informatieplanning kunnen worden gebruikt 'als een discussie-
stuk en basis voor het maken van werkafspraken tussen het management en het
middenkader, tussen het management en de stafafdelingen, tussen de uitvoerende
medewerkenden  en het management en tussen het management onderling', aldus
Bots en Jansen (1989: 171). Een zelfde soort opvatting kan worden gevonden bij
Van Dissel en Park. Zij concluderen over de formulering van het informatiebe-
leid, 'dat dit veel eerder te maken lijkt te hebben met het stimuleren van creativi-
teit en innovatie, het heroverwegen van organisatiestructuren en samenwerkings-

vormen en het op gang brengen van bewustwordingsprocessen, dan met het toe-
passen van een of ander mechanistisch model'  (1989:  756).

Vraagtekens bij de gebruikte methoden voor informatiebeleid en -planning
Van Dissel en Park stellen in een secundaire analyse van een aantal onderzoeken,
dat de veel gebruikte Strategische informatiebeleidsvormings- en informatieplan-
ningsmethoden (SIMPen zoals zij ze aanduiden) - zoals bijvoorbeeld de BSP-
methode - de belofte lijken in te houden dat bij toepassing ervan IT-projecten
zullen worden gericht op de belangrijkste bedrijfsactiviteiten van een organisatie.
Bovendien lijken de bedoelde methoden ook, omdat de strategische doelen van de
organisatie direct in het geding zijn, een bijdrage te kunnen leveren aan het be-
trekken van senior-managers bij het formuleren van informatiebeleid (1989: 750).
Op basis van een aantal door hen geanalyseerde onderzoeken naar de toepassing
van deze methoden concluderen ze echter, dat ze minder effectief zijn dan wel
wordt aangenomen.

Zo blijkt uit door Van Dissel en Park aangehaald onderzoek van Lederer en
Sethi (19888) dat studies uitgevoerd met de methoden slechts weinig effect hebben
op de keuze van informatiesystemen die uiteindelijk worden gerealiseerd. Boven-
dien identificeerden Lederer en Sethi een aantal grote problemen in de praktische
toepassing van de metho(len. Deze problemen hadden onder andere betrekking op
het verkrijgen van commitment bij het toI)management, de noodzaak om na de
informatieplanniogsexcercitie nog uitgebreide analyses uit te voeren on de geT-
dentificeerde systemen ook te kunnen implementeren, en het vinden van het
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schaap met de vijf poten dat als projectleider voor het uitvoeren van de studie
verantwoordelijk is (Van Dissel en Park, 1989: 751).

Een ander probleem van de beschreven informatieplanningsmethoden heeft te
maken met wat eerder in dit hoofdstuk naar voren is gekomen als de visie die
men heeft op automatisering. Men kan automatisering zien als rationaliseringsin-
strument, maar ook kan een meer strategische visie worden gehanteerd waarin het
gaat om het identificeren van mogelijkheden die door automatisering worden ge-
boden voor nieuwe producten en diensten voor nieuwe markten. De wat meer
traditionele methoden (waar BSP een voorbeeld van is) zijn vooral gericht op een
portfolio van mogelijk te automatiseren systemen die het bedrijfsbeleid ondersteu-
nen. Ze tonen in het algemeen minder pretenties voor wat betreft het bieden van
ondersteuning bij het identificeren van applicaties waarop het bedrijfsbeleid kan
worden gericht (Van Dissel en Park, 1989: 752). Bovendien stellen Van Dissel en
Park ook nog dat het essentieel is dat binnen elke procedure of methode die wordt
ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij de identificatie van strategische toepassin-
gen van IT ook de competitieve risico's worden ingeschat en evenzeer non-IT-
opties in beschouwing worden genomen  (1989:  753). De conclusie  op  dit  punt
kan zijn dat het merendeel van de in de praktijk gebI ikte methoden vooralsnog
niet in staat geacht kan worden aan deze voorwaarden tegemoet te komen.

Een meer fundamenteel probleem van de methoden zoals dat door Van Dissel
en Park naar voren wordt gebracht, betreft de onderliggende aanname van ratio-
neel gedrag'. In dit kader halen zij Bakos en Treacy (198615 aan, die stellen dat
de hier bedoelde methoden mechanistisch en misleidend zijn. Ze zijn impliciet
gebaseerd op idiosyncratische organisatieontwikkelingstheorietn aangevuld met
traditionele informatiesysteemanalyse en ontwerptechnieken en missen een orga-
nisatiekundig fundament. Met behulp van de methoden kunnen formele modellen
van de operationele gang van zaken in een organisatie worden gemaakt voor de
opsporing van verbeteringen met betrekking tot effectiviteit en efficiency. Het is
echter veel moeilijker deze methoden toe te passen op slechter gestructureerde
functies, zoals bijvoorbeeld de rol die senior-managers spelen. Een beschrijving
met behulp van formele modellen is nauwelijks mogelijk (Van Dissel, 1989:
754).

De belangrijkste conclusie die Van Dissel en Park voor de methoden trekken
uit de door hen gerefereerde literatuur, is 'dat er een duidelijke relatie moet zijn
tussen het organisatiebeleid en het informatiebeleid en dat de huidige methoden
voor informatiebeleidsvorming en informatieplanning hierin nog nauwelijks voor-
zien. Ook het begrip en het commitment van het senior-management blijken van
essentieel belang. Hoewel beide sleutelfactoren al veel langer bekend zijn, is men
blijkbaar nog niet in staat geweest hiervoor afdoende antwoorden te vinden'
(1989: 756).

Deze hier beschreven problemen zijn in feite typische problemen die samen-
hangen met de kenmerken van wat eerder is genoemd de blauwdrukplanning. In
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de vormen van planning die zijn geschaard onder procesplanning is veelal wel
sprake van een duidelijke visie op de relatie tussen organisatiebeleid en informa-

tieplanning. De planning en totstandkoming van IT wordt immers gezien als een

organisatorisch leerproces waarin het gaat om het begrijpen en het doormaken

van het uiteindelijke veranderingsproces van de organisatie door de inzet van IT.
Hierbij is het eigenlijk overbodig om te vermelden dat het senior-management,

overigens net als alle andere betrokkenen binnen de organisatie, een belangrijke
rol in dit traject zal moeten spelen.

Wellicht dat het feit dat deze procesplanning in staat lijkt tegemoet te komen

aan een aantal forse problemen die zich voordoen met de traditionele blauwdruk-

planning, een verklaring kan bieden voor de snel stijgende populariteit van de
planningsvormen die er onder kunnen worden geschaard.

§ 3.3.3. Conclusies

In het bovenstaande is een beeld geschetst van de lange tijd dominante blauwdruk-

benadering van de ontwikkeling van het informatievoorzieningsbeleid en de uit-
voering van de informatieplanning. Ingegaan is op de veronderstelde centrale rol
van het topmanagement en het veronderstelde lineaire model dat aan de basis staat

van de afteiding van de informatieplanning uit het informatievoorzieningsbeleid,
dat op zijn beurt weer afgeleid zou moeten worden uit het bedrijfsbeleid. Juist
deze twee veronderstellingen hebben geleid tot kritiek op de klassieke blauwdruk-

planning. Ook de methoden die in deze benadering worden gebruila voor de on-
dersteuning van de ontwikkeling van het beleid staan bloot aan kritiek.

In de verwoording van de kritiek is door sommige auteurs (vooralsnog voor-

zichtig) een beeld gegeven van hoe de inrichting van het ontwikkelingsproces van
het beleid en het uitvoeringsproces van de planning (twee kanten van dezelfde

medaille) zou kunnen worden verbeterd (in de betekenis  van meer zinvol).  Hoe-
wel er geen echt concreet, duidelijk hanteerbare en uitgewerkte methode wordt

geschetst, maken de naar voren gebrachte punten wel duidelijk dat de aandacht in

de informatieplanning zich duidelijk aan het verschuiven is in de richting van wat
Fransen en Snellen hebben genoemd de veranderkundig-lerende en de adoptief-
evolutionaire benadering van informatieplanning. Hierin staat dus niet langer de
blauwdruk van planning centraal,  maar het planningsproces  zelf is hetgeen waar
de aandacht zich op richt. Belangrijke aspecten hierbij zijn vooral het starten van
een dialoog tussen de betrokkenen in de informatievoorziening en de aandacht
voor leereffecten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
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3.4 Ontwikkeling en uitvoering van beleid: beleidsstijl en sturing

§ 3.4.1 Beleidsstijlen

In de bovenstaande paragraaf ging het om de ontwikkeling en de uitvoering het
beleid met betrekking tot de informatievoorziening binnen organisaties. De aan-
dacht hiervoor is nog relatief jong van oorsprong en is hoofdzakelijk afkomstig
vanuit de hoek van de bestuurlijke informatiekunde. Zaken als de ontwikkeling en
de uitvoering van beleid (in algemene zin) ontvangen binnen de sociale weten-
schappen echter al veel langer aandacht. Het is zelfs het domein geworden van
een aparte discipline: de beleidswetenschap. Simonis en I.thning (1987: 9) mer-
ken over deze beleidswetenschap op dat er eigenlijk niet kan worden gesproken
van beleidswetenschap, 'in die zin dat sprake zou zijn van 66n wetenschap met
een geintegreerd kennisbestand, eigen theorie of methodologie'. Zij concluderen
dat 'beleidswetenschappelijke' elementen in veel wetenschappen zijn aan te tref-
fen, waarbij aangetekend dient te worden dat het de maatschappijwetenschappen
zijn die in het bijzonder aandacht hebben besteed aan het verschijnsel beleid. Be-
leidswetenschap is daarom in feite een 'amalgaam van wetenschappen die ieder
op haar eigen wijze een bijdrage leveren aan de studie van beleid'.

Door Simonis en Lehning wordt beleid omschreven als 'een streven naar ra-
tionele beheersing en besturing van sociale activiteit'  (1987:  9).  Uit  deze  om-
schrijving blijkt al dat sturing een belangrijk aspect van beleid is. Volgens
Bekkers et al. (1996) is de relatie tussen sturing en beleid erin gelegen dat de in-
richting van het beleidsproces rondom de totstandkoming en uitvoering van een
concreet programma (bijvoorbeeld informatievoorzieningsbeleid, MD kan wor-
den gezien als een sturingsvraagstuk. Sturing is dan de uitdrukking van een be-
leidsstijl (Bekkers et al.,  1996:  33).  In de volgende paragraaf komt het sturingsas-
pect uitgebreid aan de orde. Nu zal eerst worden ingegaan op het begrip beleids-
stijl. Bekkers et al. gaan uitgebreid in op dit begrip vanuit de context van een
groot onderzoek naar sturingsconcepties en instrumenten in het milieubeleid
(1996). Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op de (bestuurskundige) inzich-
ten zoals die uit het genoemde onderzoek naar voren kwamen.

Wanneer de door Bekkers et al. gegeven omschrijving van beleidsstijl enigs-
zins wordt geabstraheerd dan geldt dat een beleidsstijl gezien kan worden als be-
paalde, al dan niet ge8xpliciteerde opvattingen over:
-            de aard van het beleidsprobleem;
-        de probleemoplossende rolverdeling van de nauw bij het beleid betrok-

ken actoren en eventuele derden;
-           de gehanteerde oplossingen; en
-            de dearmee verbonden kosten en baten.
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Deze opvattingen refereren aan bepaalde waarden en normen over de noodzaak
van het optreden van een (dominante) actor en de wijze waarop dit optreden con-
creet gestalte krijgt door allerlei instrumenten. 'Zij vormen de bril of het referen-
tiekader waarmee mensen naar de hun omringende werkelijkheid kijken en daarin
bepaalde belangen, posities en rollen selectief waarnemen en daaraan een be-
paalde waarde toekennen' (Bekkers et al., 1996: 34).

Bekkers et al. maken in hun onderzoek een onderscheid in twee soorten stij-
len die zij aanduiden als twee ideaaltypische beleidsstijlen (of beleidsculturen).  Zij
concluderen dat de gehanteerde stijl van invloed is op de wijze waarop de be-
leidsvorming en de besluitvorming wordt ingericht en daarmee op de gehanteerde

sturingsconceptie. De gehanteerde beleidsstijl bepaalt de inrichting van het be-
leidsproces en daarmee de wijze waarop en de mate waarin belanghebbende par-
tijen betrokken zijn of dienen te zijn bij de vorming en uitvoering van het betref-
fende programma (Bekkers et al., 1996: 35). Onderscheiden wordt door hen
achtereenvolgens een 'introverte c.q. gesloten beleidsstijl' en een 'extraverte of
open beleidsstijl', waarbij het criterium 'open of gesloten' verwijst naar de mate
van monopolisering van de probleemdefinitie (Bekkers et al., 1996: 34).

Een aantal basisideeen dat ten grondslag ligt aan deze onderscheiding komt
reeds in eerder werk van andere auteurs aan de orde. Een daaivan is bijvoorbeeld
Simonis (1983; 1987). Hij kijkt naar de effectiviteit van beleid en de effecten van
beleid en onderscheidt daarbij respectievelijk de gesloten en de open benadering

van implementatieprocessen (1983: 84-90). De beleidsstijlen van Bekkers et al.
kunnen derhalve worden gezien als een verdere ontwikkeling van de twee bella-
deringen van processen van implementatie van beleid. In het nu volgende worden
de belangrijkste aspecten van de gesloten en de open beleidsstijl weergegeventi.

De introverte of gesloten beleidsstijl
De introverte of gesloten beleidsstijl wordt gekenmerkt door de idee dat beleid op
rationele wijze wordt geformuleerd en dat de uitvoering van het eenmaal vastge-
stelde en politiek gesanctioneerde programma relatief vanzelfsprekend zal plaats-
vinden. Wat betreft visie op het beleidsproces refereert deze benadering sterk aan
het analytisch-rationele planning- of beleidsmodel: planning en beleid worden
hierbij gezien als besluitvormingsproces, dat uiteenvalt in een beleidsontwerp- en
een beleidsactiefase (Simonis, 1987: 95). In de eerste fase wordt het ontwerpen
van het beleid gezien als een rationeel proces, waarbij op basis van een zo goed
mogelijk inzicht in de ontwikkelingen in en kenmerken van een beleidsveld, die
middelen kunnen worden gekozen die de vastgestelde doelen zo goed mogelijk
realiseren. Beleidsuitvoering is dan vervolgens op te vatten als een controlepro-
bleem (Glasbergen, 1987: 83). Uitvoering en het uitvoeringsgericht ontwerpen
van beleid (de 'beleidsactiefase') wordt hierbij dan gezien als de toepassing van
een zo verfijnd mogelijke mix van instrumenten, nadat de condities van het be-
leidsveld waarin deze instrumenten worden toegepast in kaart zijn gebracht. In
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deze context wordt sturing gezien als een beheersingsproces, als een proces van
'command and control', dat vooral gestalte krijgt door regelgeving, planning en
programmering.

Het gesloten karakter van deze beleidsstijl komt naar voren in het feit dat er
sprake is van een monopolisering van de probleemdefinitie en de daaruit voort-
vloeiende doelstellingenformulering. De doeleinden van de beleidsvoerder vor-
men het uitgangspunt bij de analyse van het uitvoeringsproces (Simonis,
1987:94). In dit proces worden deze doelstellingen vervolgens verder geoperatio-
naliseerd in subdoelstellingen. Het resultaat is dat een doelboom, een hitrarchie
van doelstellingen, ontstaat waarin de realisatie van het ene lager gesitueerde
(sub)doel weer een bijdrage levert aan de realisatie van een hoger gelegen
(hoofd)doel.

Deze opvatting heeft ook gevolgen voor de maIder waarop effectief beleid
wordt geformuleerd. Effectief beleid heeft dan betrekking op de mate waarop de
geformuleerde doelen door de inzet van bepaalde middelen en de realisatie van
subdoelen zijn gerealiseerd. Betere doeleindenrealisatie wordt dan een kwestie
van betere sturing en controle van het uitvoeringsproces (Simonis, 1987: 96). Het
betreft hier een economische definitie van het effectiviteitbegrip.

De  extravene  of open beleidsstijl
De meer extraverte of open beleidsstijl wordt gekenmerkt door de gedachte dat
beleid moet worden gezien als coproductie. Wil beleid effectief zijn en voldoende
draagvlak in de uitvoering kennen, dan is het van belang om andere actoren op
hun medeverantwoordelijkheid aan te spreken. Het uitvoeringsgericht ontwerpen
van beleid wordt in deze stijl vooral beschouwd als het verwerven van
'commitment'. Glasbergen heeft het in dit kader ook weI over de 'actiebenadering
van beleidsuitvoering'. Hierin staat niet het beleidsprogramma centraal, maar de
participanten zelf. De aandacht is gericht op bij bepadde ondetwerpen betrokken
actoren, hun relaties, belangen- en machtsbases en de interacties die zich tussen
de participanten voltrekken (Glasbergen, 1987: 92). De open benadering van im-
plementatieprocessen zet zich af tegen het analytisch-rationele beleidsmodel
waarin de dichotonome benadering van het beleidsproces, dus het onderscheid
tussen beleidsontwikkeling en -uitvoering, centraal staat (Simonis, 1987). De een-
zijdige relatering van activiteiten aan doeleinden wordt losgelaten. Niet doelein-
den vormen het referentiepunt van waaruit activiteiten als uitvoeringsprocessen
worden bestudeerd, maar veranderingen die zich voordoen in een bepaalde maat-
schappelijke situatie. Van daaruit wordt de vraag gesteld hoe deze veranderingenzijn te relateren zijn aan de activiteiten van diverse actoren (Simonis, 1987: 98).

De totstandkoming van beleid wordt gezien als een onderiandelingsproces,
waarin de intentie bestaat te zoeken naar situaties waarin de meest betrokken en
belanghebbende partijen kunnen winnen of waarin getracht wordt de schade c.q.
de kosten voor bepaalde partijen zoveel mogelijk te beperken. Deze beleidsstijl
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gaat ervan uit dat beleid wordt gevorrnd en uitgevoerd in netwerken (zie ook
Hufen en Ringeling,  1990). Een netwerk gaat immers uit van relatief zelfrtandige
actoren die door verschillende patronen van (wederzijdse) afhankelijkhe(len met
elkaar zijn verbonden. Binnen het netwerk is geen centrale, boven geschilae actor
aan te wijzen. Er is sprake van relatief horizontale machtsverhoudingen. Dit bete-
kent overigens niet dat er geen macht wordt uitgeoefend. Machtsbronnen zijn
echter over de verschillende actoren verdeeld. Sturing in een netwerk is vooral

gericht op beeldvorming over de definitie van problemen en oplossingen. Beeld-

vorming veronderstelt echter communicatie, onderhandeling en ruil. Vandaar dat
de inrichting van het beleidsproces een relatief open karakter heeft. Volgens
Simonis (1987: 99) laat de open benadering het volgende beeld zien van het be-
leids(uitvoerings)proces: het is een min of meer wanordelijk verlopend leerpro-

ces, er is sprake van een constante stroom van doeleinden-middelen beslissingen,
het is een doelzoekend proces en niet zozeer een proces uitgaande van gegeven
doeleinden, er is geen sprake van bij voorbaat vaststaande beleidseffecten. Het is
een bottom-up en niet top-down verlopend proces. In deze strategie wordt dus
niet gedacht vanuit een beheersingsperspectief door een verhoging van het infor-
matiegehalte van de beleidsvoorbereiding, v66raf de onzekerheid, turbulentie en
complexiteit van het beleidsuitvoeringsproces tot hanteerbare proporties te redu-
ceren. Integendeel, uitgaande van de onmogelijkheden daartoe, wordt het accent
verschoven naar het cre8ren van mogelijkheden tot aanpassing van het beleid aan

de complexiteit van de sociale werkelijkheid, aldus Simonis (1987: 99).
Het open karakter van deze beleidsstijl impliceert dat meer rekening wordt

gehouden met de pluriformiteit van de in het geding zijnde belangen, perspectie-
ven en opvattingen. Er is aldus geen sprake van een monopolisering van de pro-
bleemperceptie en de te stellen doelstelling. Het definieren van problemen en
doelstellingen wordt aldus gezien als een proces van gemeenschappelijke beeld-

vorming. Dit heeft gevolgen voor de plaats die doelstellingen in het proces inne-
men. Doelstellingen vormen niet het startpunt van het beleidsproces, maar zijn de
uitkomst van onderhandelings- en afwegingsprocessen die onder meer vastgelegd
kunnen worden in een convenant of een bestuursakkoord. We zien dat deze be-
leidsstijl in het algemeen een voorkeur heeft voor instrumenten die het relatief
horizontale karakter van de invloedsverhoudingen in een netwerk respecteren
zoals convenanten en contracten.

Effectief beleid wordt in deze opvatting niet gezien als de mate waarin een
beleidsprogramma erin is geslaagd om de doelstellingen of voor 100% of voor
75 %    te    realiseren.    Er is sprake van effectief beleid wanneer de relevante
'stakeholders' in een netwerk het betreffende beleid als effectief definieren. Op
deze manier wordt recht gedaan aan het feit dat het effectiviteitvraagstuk bij com-
plexe problemen multi-interpretabel van karakter is.

Op basis van hun onderzoek merken Bekkers et al. over de beleidsstijlen op
dat de mate van geslotenheid of openheid van een beleidsstijl tevens kan worden
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bepaald door de aard van het in het geding zijnde probleem. Het blijkt dat in het
milieubeleid twee overwegingen hierbij van belang zijn. De eerste overweging
betreft de relatie die kan bestaan tussen de geslotenheid van een beleidsstijl en de
perceptie van een crisissituatie. Naarmate een milieuprobleem wordt gepercipi-
eerd als een crisissituatie, wordt het beleidsproces verder gecentraliseerd en ge-
monopoliseerd. De tweede overweging heeft betrekking op een verandering in de
aard van veel milieuproblemen. De milieuproblemen waarmee we thans worden
geconfronteerd zijn veel minder duidelijk herkenbaar en lokaliseerbaar. Ze ken-
nen een grotere varitteit van de in het geding zijnde aspecten en belangen en bo-
vendien kenmerken de huidige problemen zich door onzekerheid en turbulentie.
Door de genoemde kenmerken krijgen de problemen een 'fuzzy' karakter. Mono-
polisering van de probleemperceptie en -definitie staat haaks op deze 'fuzziness'.
Daarom is het noodzakelijk om varitteit in te bouwen in de organisatie van het
beleidsproces. Een open beleidsstijl biedt meer garanties om met deze 'fuzziness'
en onzeketileid om te gaan, aldus Bekkers et al. (1996: 38).

Twee opmerkingen over de verhouding tussen de twee beleidsstijlen tot slot.
Uit de toepassing door Bekkers et al. (1996) van de twee ideaaltypen in enkele
cases uit het milieubeleid blijkt achtereenvolgens dat er in de praktijk mengvor-
men tussen de open en de gesloten stijl voorkomen. Daarnaast komt bovendien
naar voren dat er in de geschiedenis van een beleidsprogramma gaandeweg een
stijlverandering kan plaatsvinden. De aanvankelijk gehanteerde gesloten Stijl kan
veranderen in een open stijl en vice versa.

§ 3.4.2 Sturing

Een beleidsstijl is eerder omschreven als een stelsel van opvattingen. Ieder van de
twee geTdentificeerde stijlen vult, vanuit de in de stijl gehanteerde positie en de
daaruit volgende vooronderstellingen, deze opvattingen op een specifieke manier
in en zodoende wordt per beleidsstijl gekomen tot een min of meer coherent ge-
heel van opvattingen. Dit coherente geheel van opvattingen komt tot uitdiukking
in een sturingsconceptie en in het gebruik van bepaalde sturingsinstrumenten. Stu-
ring  is  dan de uitdrukking  van de gehanteerde beleidsstijl (Bekkers  et  al.,  1996:
32). De logische consequentie hiervan is dat sturing geen neutraal begrip is (Bek-
kers, 1993: 24). De door In 't Veld gegeven definitie van sturing als 'een vorm
van gerichte beinvloeding in een bepaalde context' (1989), wordt door Bekkers
(1993 in navolging van Frissen, 1989) dan ook aangevuld door te stellen dat stu-
ring tevens een proces van existentitle zingeving is.

De verbinding tussen de beleidsstijl en de invulling van sturing komt tot uit-
drukking in de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan sturing. De op-
vattingen die de basis vormen van de beleidsstijl geven eveneens een specifieke
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invulling aan de vooronderstellingen betreffende sturing. De vooronderstellingen
van sturing zoals die door Bekkers (1993) in de context van sturing in het open-
baar bestuur in het algemeen zijn geidentificeerd, hebben achtereenvolgens be-
trekking op de politiek-ideologische noodzaak van sturing, het sturend vermogen
van de sturende actor, het aangrijpingspunt en de context van sturing, de bijdrage
van kennis, informatie en informatietechnologie en op de sturingsmodaliteiten en
-instrumenten.

De politiek-ideologische legitimatie van sturing heeft betrekking op vier vra-
gen: waarom dient er te worden gestuurd? In welke mate dient er te worden ge-
stuurd? Door wie mag of moet er worden gestuurd? En, hoe dient er te worden
gestuurd? Het antwoord op deze vragen is veelal afhankelijk van het politiek-ide-
ologische klimaat in een periode.

Onder sturend vermogen van de sturende actor verstaat Bekkers 'de moge-
lijkheid dat de sturende organisatie in staat is om op flexibele wijze intra- en in-
terorganisationele hulpbronnen te mobiliseren om vervolgens bepaalde ontwikke-
lingen in haar omgeving te beinvloeden door middel van bepaalde instrumenten'
(Bekkers, 1993: 25). Het sturende vernogen kan alhankelijk worden gesteld van
vooronderstellingen over de structuur en de cultuur van een organisatie.

Bij de vooronderstellingen die betrekking hebben op het aangrijpingspunt en
de context van sturing,  gaat het om het al  dan niet vermeende zelfsturende  ver-
mogen van een beleidssector of van organisaties. In hoeverre wordt in de stu-
ringsconceptie voorondersteld dat actoren respectievelijk organisaties in een be-
leidssector zelf in staat worden geacht zin en inhoud te geven aan het beleid dat
voor hun sector van belang is? Met andere woorden, in hoeverre worden deze
actoren in staat geacht 'gericht' te beinvloeden?

Sturing geschiedt op basis van kennis en informatie over ontwikkelingen en
processen die men wenst te beinvloeden, alsme(le informatie over de mate waarin
men hierin is geslaagd (monitoring) (Bekkers et al., 1996: 5). In opvattingen over
sturing kunnen daarom bepaalde vooronderstellingen worden opgenomen over het
benodigde  type van informatie (bijvoorbeeld abstractiegraad), de informatie-uit-
wisseling en de bereidheid van organisaties om informatie ter beschikking van
anderen te stellen.

De laatste vooronderstelling over sturing heeft betrekking op de sturingsmo
daliteiten en -instrumenten. Hierbij gaat het om een andere op de besturingsprak-
tijk gerichte operationalisatie van de opvattingen over sturing. Een sturingsmo-
daliteit heeft vooral betrekking op een bepaalde wijze van sturing die op haar
beurt een bepaalde voorkeur heeft voor een bepaald aangrijpingspunt door daarop
toegesneden sturingsinstrumenten.

In zijn proefschrift onderscheidt Bekkers twee globale grondvormen van stu-
ring. Hij duidt deze vormen, die hij ziet als twee ideaaltypen met heuristische
betekenis (1993: 9), aan als respectievelijk de 'klassieke sturingsconceptie' en een
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conceptie waarin het gaat om 'nieuwe vormen van sturing'. De volgende be-
schrijvingen hiervan zijn hoofdzakelijk gebaseerd op Bekkers  (1993).

In de klassieke sturingsconceptie is de kern van de legitimatie van sturing
nauw verbonden met de mogelijkheden en beperkingen van planning. Planning
wordt gezien als het belangrijkste instrument voor sociale verandering (Bekkers,
1993: 322). Planning dient plaats te vinden op basis van wetenschappelijke kennis
en staat daarom relatief los van de politieke en sociale verhoudingen.

Het sturend vermogen van de sturende actor komt voort uit structurele en
culturele kenmerken. Uitgegaan wordt van een sterk mechanistisch karakter van
de overheid (vergelijk de machinemetafoor voor organisaties van Morgan eerder
in dit hoofdstuk). Het functioneren van het openbaar bestuur krijgt gestalte  via
beleidsprogramma's opgebouwd als een doelboom - een cognitieve structuur van
hierarchisch geordende doelen en middelen (Frissen, 1996: 18). In een dergelijke
setting is een organisatie in staat effectief te sturen als de structuur van de stu-
rende organisatie is ingericht  als  ' . . . een logisch ontworpen machine, met duide-
lijke gezagsverhoudingen en waar de taken logischerwoze Op elkaar voortbouwen
en in elkaars verlengde liggen' (Bekkers, 1993: 40; zie ook Frissen, 1996: 18).
De implicatie van dit alles voor de cultuur van de organisatie is dat alleen een
organisatie die kan rekenen op loyaliteit en gehoorzaamheid van haar leden, ef-
fectief kan sturen. Een belangrijke culturele vooronderstelling in de klassieke stu-
ringsconceptie is dan ook dat mensen in de organisatie worden geleid door regels.

Voor wat betreft de vooronderstellingen omtrent het aangrijpingspunt en de
context in de klassieke sturingsconceptie wordt door Bekkers gesteld dat de ge-
dachte centraal staat dat de sturingscontext volledig kenbaar is en dat de te bestu-
ren organisaties loyaal zijn aan de instructies van de centraal sturende organisatie.
Aangrijpingspunten voor sturing vormen in principe alle aspecten van de interne
en externe werking van het bestuurde systeem. Context en aangrijpingspunt zijn
bij klassieke sturing dus omvattend te noemen (Frissen, 1996: 18).

De centrale vooronderstelling omtrent de bijdrage van informatie en kennis
aan de effectiviteit van sturing in het klassieke model is weer te geven met de
slogan 'Meer weten is beter sturen'. Rationaliteit is het toverwoord en er wordt
derhalve dan ook grote waarde toegekend aan op wetenschappelijke manier ver-
kregen ('harde') kennis en informatie.

De sturingsmodaliteit in het klassieke sturingsmodel is de 'command and
control'- of de 'planning and control'-benadering die verder wordt geoperationali-
seerd met behulp van twee instrumenten, te weten planning en regelgeving
(Bekkers, 1993: 51).

Als alternatief voor klassieke vormen van sturing, maar tevens voortbouwend
op specifieke tradities in het Nederlandse openbaar bestuur en de daarmee samen-
hangende politieke ideologieen, zon nieuwe vormen van sturing in het afgelopen
decennium op alle terreinen van staatsinterventie tot ontwikkeling gekomen
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(Frissen, 1996: 16). De gemeenschappelijke kenmerken van nieuwe sturing zul-
len in het nu volgende worden beschreven.

Voor wat betreft de politiek-ideologische legitimatie van nieuwe sturing, laat
een analyse van de belangrijkste politieke stromingen in Nederland door Bekkers

zien, dat er een verschuiving plaatsvindt van 'een sturende overheid' naar een
'meta-sturende overheid'. Hierin wordt niet alleen het zelfsturende vermogen van
de samenleving als uitgangspunt genomen, maar wordt tevens de gedachte losge-

laten dat de overheid boven de samenleving is geplaatst (Bekkers, 1993: 64).
Het bereik van sturing wordt meer globaal en de sturing als zodanig minder

intensief. Overheidsinterventies worden verminderd ten gunste van processen van
maatschappelijke zelfregulering (Frissen, 1996: 16). Maatschappelijke differenti-
atie en wederzijdse afhankelijkheden zijn dus belangroke aspecten van de context
van nieuwe sturing. In samenhang hiermee kan worden gesteld dat het aantal aan-

grijpingspunten voor sturing wordt beperkt. Sturing vindt plaats aan de input-zijde
(budgetfinanciering), ofwel  aan de output-zijde (incentive), ofwel sturing laijgt
het karakter van meta-sturing. In dat laatste geval wordt het object van sturing
gevormd door besluitvormingsarrangementen in een beleidssector en niet langer
door de inhoud van de besluitvorming (Frissen, 1996: 16). Het doel van deze
arrangementen is om te komen tot een gemeenschappelijke definitie van relevante

ontwikkelingen, problemen en oplossingen op grond van gemeenschappelijke
wilsvorming (Bekkers, 1993: 112-113).

Vanwege de hiervoor genoemde erkenning van differentiatie, wordt het stu-
rend vermogen van het sturende systeem bepaald door de mate waarin het sys-
teem in staat is differentiatie aan te brengen in zijn eigen, interne structuur als
reactie op een in kwantiteit en kwaliteit toegenomen complexiteit in de omgeving
van het systeem (Bekkers, 1993: 112). De top-down benadering wordt vervangen
door een bottom-up benadering: het merendeel van de besturing vindt decentraal

plaats in netwerken van organisaties en actoren. Centrale verantwoordelijkheden
zijn als afgeleide hiervan te bepalen (Frissen, 1996: 17).

De vooronderstellingen over de rol van kennis, informatie en informatietech-
nologie zijn in de nieuwe sturingsconceptie vooral gericht op inzichten over
communicatie. Communicatie wordt in dit verband dan opgevat als een zinge-
vings- en selectieproces: in en door communicatie kiest een systeem die ver-
schijnselen die het interessant vindt. Deze relevantie wordt bepaald door de re-
productie van de eigen identiteit (Bekkers, 1993: 112). Daarnaast is het zo dat in
de nieuwe sturingsconceptie informatie en informatiedoorgeleiding worden gezien
als machtsbronnen. Door informatie en het beheersen van de doorgeleiding hier-
van, kan worden getracht de perceptie en attitudes van een actor in de gewenste
richting te beinvloeden (Bekkers, 1993: 112).

Beleidsinstrumenten kunnen worden opgevat als instrumenten van sturing.
Bekkers et al. constateren dat de keuze voor een bepaald beleidsinstrument tot op
zekere hoogte indifferent van de beleidsstijl is. Er blijkt geen sprake te zijn van
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een causale of deterministische relatie, maar eerder van een 'Wahlverwand-
tschaft' (Bekkers et al., 1996: 37). Wanneer wordt gekeken naar de in deze para-
graaf gepresenteerde (ideaaltypische) beschrijvingen van de beleidsstijlen en
(eveneens ideaaltypische) vormen van sturing en de verhouding tussen deze twee
verschijnselen, dan behoeft deze Wahlverwandtschaft geen verwondering te wek-
ken. Sturing is de uitdrukking van de beleidsstijl, zo is eerder betoogd. Dit impli-
ceert dat de beleidsstijl het kader is waarbinnen de sturing vorm krijgt. Het cohe-
rente geheel van opvattingen dat ten grondslag ligt aan de gehanteerde beleidsstijl
is dus tevens van invloed op de invulling van de vooronderstellingen die ten
grondslag liggen aan de onderscheiden sturingsvormen en de daarin geTmpli-
ceerde instrumentkeuze.

De (rationele top-down) opvattingen van beleid die ten grondslag liggen aan
de gesloten beleidsstijl 'ldeurt' de invulling van de vooronderstellingen van stu-
ring en zodoen(le wordt uitgekomen bij wat is aangeduid als de klassieke sturings-
conceptie. Een voorkeur voor sturings- dan wel beleidsinstrumenten als planning
en regelgeving vloeit daar min of meer logisch uit voort. Vanuit de open beleids-
stijl is op vergelijkbare manier de voorkeur voor meer communicatieve vormen
van sturing af te leiden.

3.5 Samenvatting en conclusie.

In dit hoofdstuk is naar voren gebracht dat in de literatuur over en de praktijk van
informatievoorziening de blauwdrukplanning dominant is. Belangrijke aspecten
zijn hierin de lineaire manier waarop de verhouding tussen algemeen bedrijfsbe-
leid, informatievoorzieningsbeleid en informatieplanning wordt beschouwd en de
centrale rol die het topmanagement in de totstandkoming en uitvoering van het
beleid speelt. Planning is dan het proces van het top-down implementeren van de
centmal ontworpen strategie (beleid) waaibu wordt uitgegaan van de veronder-
stelling dat het topmanagement de macht heeft centraal vernieuwingen door te
voeren. Het accent ligt voornamelijk op de technische en economische rationali-
teit. Voorop staat de inzet van technologie om op die wijze een meer effectieve en
efficiante organisatie te krugen.

Eigenlijk zijn pas de laatste jaren enkele problemen met de bovenstaande
blauwdrukplanning naar voren gekomen. De, voornamelijk praktische, proble-men lijken zich vooral te concentreren rond het veronderstelde lineaire karakter
van de totstandkoming van planning en de aard en het karakter van de in de tot-
standkoming gel)ruikte methoden. In de kritiek op de blauwdrukplanning met
betrekking tot het informatievoorzieningsbeleid (en de daarbij behorende plan-
ning) begint zich langzamediand een afwijkende benadering af te tekenen. Deze
benadering is vooralsnog niet zo duidelijk uitgewerkt en coherent als de benade-
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ring zoals die wordt uitgedrukt in de blauwdrukplanning, maar desondanks is er
toch voldoende samenhang en zijn er voldoende gemeenschappelijke uitgangspun-
ten van de diverse auteurs te identificeren die het rechtvaairligen om te spreken
van een alternatieve benadering. In navolging van de termen van de eerder onder-
scheiden soorten informatieplanning van Fransen en Snellen, kan deze benadering
worden aangeduid als procesplanning. Grofweg is deze gericht op het scheppen
van een goede ondersteunende organisatie voor de gebruikers. De ontwikkeling
en uitvoering van informatievoorzieningsbeleid wordt in procesplanning veel
meer gezien als een organisatorisch leerproces.

In tegenstelling tot de blauwdrukplanning, waarin aan het begin van de plan-
ning reeds een helder beeld van de toekomstige situatie wordt verondersteld,
speelt de technische rationaliteit in de procesplanning een minder mdrukkelijkere
rol. Ook geldt dit voor de economische rationaliteit. In de blauwdrukplanning
wordt het perspectief van de top-down planner gehanteerd. Economische rationa-
liteit heeft dan betrekking op de afweging van 'zijn' kosten en baten voor beslis-
singen in het traject. Bij een pluriform uitgangspunt in de planning kunnen kosten
en baten echter heel wel verspreid zijn over meerdere actoren in de organisatie.
Bij informatieplanning in een dergelijke complexe en plunforme situatie zal het
zorgvuldig afwegen van belangen en doelstellingen van de verschillende betrok-
kenen (politieke rationaliteit) van meer belang zijn voor het verloop van het tra-
ject dan het afwegen van kosten en baten (economische rationaliteit).

Wanneer vanuit de sociale wetenschappen wordt gekeken naar beleidsproces-
sen in algemene zin, dan kan worden geconcludeerd dat de totstandkoming en
uitvoering van beleid lange tijd werd gezien als een rationeel verlopend proces.
Hierin kunnen, op basis van een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkelingen in
en kenmerken van een beleidsveld, de middelen worden gekozen die de vastge-
stelde doelen zo goed mogelijk realiseren. De uitvoering van beleid wordt in deze
opvatting dan min of meer gereduceerd tot een controleprobleem. Sturing wordt
in deze context gezien als een beheersingsproces. Het is een proces van 'com-
mand and control', dat vooral gestalte krijgt door regelgeving, planning en pro-
grammering. In het voorgaande is deze benadering van beleidsontwikkeling en
uitvoering aangeduid als de gesloten beleidsstijl. De opvattingen die ten grondslag

liggen aan deze beleidsstijl zijn eveneens van invloed op de vormen van sturing
die zullen worden toegepast. De sturingsconceptie is toI)-down en controle speek
hierin een belangrijke rol.

Door een aantal financieel-economische en ook juridische overwegingen staat
het sturende en plannen(le vermogen van de overheid onder druk. In reactie op de
zich voordoende afnemende effectiviteit van de ontwikkeling en uitvoering van
beleid in de traditie van de gesloten beleidsstijl, is de aandacht in beleidsontwik-
keling en uitvoering steeds meer verschoven naar wat hier is aangeduid als de
meer extraverte of open beleidsstijl. Deze stijl wordt gekenmerkt door de gedach-
te dat beleid moet worden gezien als coproductie. Wil beleid effectief zijn en vol-
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doende draagvlak in de uitvoering kennen, dan is het van belang om andere acto-
ten op hun medeverantwoordelijkheid aan te spreken. Sturing is vooral gericht op
beeldvorming over de definitie van problemen en oplossingen. Dit impliceert dat
ze niet uitsluitend meer is gericht op de inhoudelijke aspecten van besluitvorming,
maar veel meer op de procedurele aspecten ervan.

Een vergelijking van ontwikkelingen
Wanneer de opvattingen rond beleidsontwikkeling en uitvoering, afkomstig uit de
bestuurs- en beleidswetenschappen, worden vergeleken met de opvattingen over
de totstandkoming en uitvoering van het informatievoorzieningsbeleid, dan is het
duidelijk dat er sprake is van grote overeenkomsten.

In beide gevallen is de beleidsontwikkeling lange tijd gedomineerd geweest
door de machinemetafoor ten aanzien van organisaties. In de beleidswetenschap-
pen werd het openbaar bestuur gezien als een mechanistisch geheel, terwijl bij in-
formatievoorziening de beeldvorming van de organisatie waarin deze plaatsvond
eveneens werd gedomineerd door de genoemde metafoor. Het gevolg hiervan is
dat de technologische en economische rationaliteit bij beide lang de dominante
invalshoek is geweest. De doorwerking van de machinemetafoor in de algemene
beleidsontwikkeling en uitvoering komt tot uitdrukking in het geheel van opvat-
tingen dat de gesloten beleidsstijl is genoemd. Bij het informatievoorzieningsbe-
leid werd in dit verband gesproken over blauwdrukplanning. Bij beide is de vorm
waarin sturing gestalte kreeg te kenmerken met wat is beschreven als klassieke
Sturing.

Een andere overeenkomst is dat beide te maken hebben gekregen met gecon-
stateerde problemen en beperkingen die zijn verbonden met de dominantie van de
machinemetafoor. Deze metafoor bleek toch erg eenzijdig te zijn, waardoor zich
steeds meer praktische problemen voordeden. Langzamerhand werd erkend dat
zich in een beleidsproces machts- en belangenverschillen tussen in het proces be-
trokken actoren kunnen voordoen. Met andere woorden: in beide soorten ontwik-
kelingen werd, naast de technologische en de economische rationaliteit, aan de
orde gesteld dat er ook een politieke rationaliteit bestaat waar beleidsontwikkeling
en -uitvoering rekening mee dienen te houden. In de theorie over beleidsontwik-
keling kwam dit tot uitdrukking in de open beleidsstijl (als tegenhanger van de
gesloten stijl). Bij ideeen over het informatievoorzieningsbeleid is deze ontwikke-
ling minder duidelijk. Wel zijn er indicaties bij diverse auteurs te vinden dat ook
hier de politieke rationaliteit een plaats laijgt in de informatieplanning. Gesproken
is in dit verband van een procesbenadering van informatieplanning.

'
Het idee om op deze wijze organisaties trachten te begrijpen kan worden
vergeleken met de wijze waarop Allison (1971) tracht beleid te verklaren. In
zijn inmiddels klassieke studie over de Cubaanse Crisis beschrijft hij drie
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verschillende 'conceptual lenses' die kunnen worden gebruikt om naar
hetzelfde empirische fenomeen te kijken, in zijn geval het beleid van de VS in
de genoemde crisis. Iedere invalshoek benadrukt specifieke aspecten van
beleid en het naast elkaar zetten van de uitkomsten van de analyses met de
verschillende 'brillen' levert een dieper en bee begrip van het waargenomen
beleid op.

2 Hij baseert zich hierbij op een systeembenadering van organisaties zoals naar
voren komt in: Blumenthal S.G. (1984), Informatiesystemen voor
ondernemingen, Alphen aan den Rijn.

3  Dit beleid wordt ook wel aangeduid met termen als bijvoorbeeld
informatiebeleid (Bemelmans, 198D of informatiestrategie (Bots en Jansen,
1989).

4   Wassenaar D.A., M.B. lauweret (1992), Informatieplanning op maat, in:
Informatie, nr. 34, pp. 426-434.

5 De dimensies zijn afkomstig uit: Smit, J. de, N. Rade (1979), Planning een
doolhof, in: Intermediair, nr. 37.

6    Geus, A.P. de (1988), Planning as learning, in: Harvard Business Review,
maart/april,  pp.  70-74.

7 De beschrijving van VOllmar wordt hier als illustratie gebruikt, maar
opgemerkt dient te worden dat vergelijkbare beelden van de totstandkoming
van het informatievoorzieningsproces bij vele andere auteurs zijn te vinden.

8           Lederer,  A.L., V. Sethi  (1988), The Implementation of Strategic IS Planning
Methodologies, in: MIS Quarterly, vol. 12, no. 3, pp. 445-461.

9    In feite heeft deze constatering niet alleen betrekking op de methoden die
worden gebruikt voor de ondersteuning van de totstandkomings- en de uitvoe-
ringsprocessen van beleid en planning, maar ook op het lineair voorgestelde
karakter van deze processen zelf.

i'   Bakos, J.Y., M.E. Treacy (1986), IT and Corporate Strategy: A Research

Perspective, in: MIS Quarterly, vol. 10, no. 2, pp. 107-119.
" Deze weergave is gebaseerd op Bekkers et al. (1996: 34-37), tenzij nadruk-

kelijk anders wordt aangegeven. Wederom is enige mate van abstractie
aangebracht om zodoende in staat te zijn de beschrijving van de beleidsstijlen
een meer algemeen karakter te kunnen geven en ze zodoende enigszins los te
koppelen van het milieubeleidsveld dat diende als casus in het onderzoek van
Bekkers  et  al.
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Hoofdstuk 4 Het besluitvormingsproces inzake ICT

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling en sturing van
het informatievoorzieningsbeleid binnen een organisatie. Zoals is betoogd, geeft
het informatievoorzieningsbeleid (inclusief de daarvan afgeleide planning) aan
welke doelen men nastreeft in de informatievoorziening en hoe men denkt deze
doelen te gaan bereiken. Als 6dn van de belangrijke aspecten van dit beleid is
eerder genoemd de planmatige beheersing van de automatisering. Dit aspect heeft
betrekking op het feit dat het management van een organisatie zich geconfron-
teerd ziet met een voortdurende stroom van ad hoc-beslissingen en -procedures
met betrekking tot investeringen in hardware en toepassingsprogramInatuur. Het
doel van het informatievoorzieningsbeleid moet daarom zijn automatisering qua
investeringsbeslissing inzichtelijk te maken (zie § 3.3.1 van deze studie). Het be-
sluitvormingsproces over investeringen in ICT is dus nauw gerelateerd aan het
informatievoorzieningsbeleid en de daaruit voortkomende planning. Binnen het
kader van het informatievoorzieningsbeleid moet op bepaalde momenten worden
gekomen tot concrete beslissingen over het al dan niet investeren in informatie-
systemen of informatie-architecturen. Dit besluitvormingsproces met betrekking
tot ICT staat centraal in dit hoofdstuk.

Organisationele besluitvorming over investeringen in informatie- en commu-
nicatietechnologie heeft betrekking op de aanschaf van een nieuw informatie-
systeem of een verbetering van een reeds bestaand systeem. Dat het hierbij in dit
informatietijdperk om zeer forse bedragen gaat zal duidelijk zijn. Jaarlijks worden
enorme bedragen geinvesteerd in ICT, zowel in de publieke als in de private sec-
tor. Alleen al voor de Rijksdienst bedroeg het totaal aan uitgaven voor automa-
tisering (materiale en personele uitgaven) voor het jaar 1992, omstreeks  1,9 mil-
jard. Hetzelfde bedrag is berekend  voor 1993 (Ministerie van Binnenlandse  Za-
ken,  1994).  Ook in de private sector nemen de budgetten die worden ge-mvesteerd
in automatisering en informatisering eerder toe dan af. Bij iedere investeringsbe-
slissing, dus ook die wat betreft ICT, gaat het altijd om het afwegen van kosten
enerzijds en baten anderzijds. Bovendien dient rekening te worden gehouden met
de risico's die een investering met zich kan brengen. Volgens de Adviescommis-
sie  Informatisering (ACD1 betekent  dit dat:.-bij investeringen  in  ICT  een  sys-
tematische afweging dient plaats te vinden van voor- en nadelen waarbij risico's
worden ingeschat' (ACI, 1994: 9). Doel van deze afweging is te komen tot een
rechtvaardiging van de beslissing, waarin de keuze van de investering met het
grootste rendement voor de organisatie centraal staat. Met andere woorden: er
wordt gezocht naar de investering die het meeste bijdraagt aan de effectiviteit en
efficiency van de organisatie. Dit houdt overigens niet in dat alleen financitle
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factoren een rol spelen in de afweging. Hogbin en Thomas (1994) concluderen
dat   ' . . . executive management will consider factors other than financial.   How
well the proposals fit with the direction of the business, the level and timing Of
implementation and the acceptability and the usability of new applications of
technology are all important' (Hogbin & Thomas, 1994).

In de kern tracht het besluitvormingsproces over investeringen in ICT op eni-
gerlei wijze de kosten die zijn verbonden aan de ontwikkeling en toepassing van
ICT af te zetten tegen de baten die ICT kan opleveren.  In de tweede paragraaf zal
daarom nader worden ingegaan op het fenomeen van kosten en baten. Deze wor-
den overigens ruim opgevat, wat wil zeggen dat ze niet alleen worden bekeken in
financieel-economische termen. In deze paragraaf komen tevens (kort) de rand-
voorwaarden aan de orde waaraan dient te worden voldaan indien men daad-
werkelijk tot realisatie van de geschetste baten wil komen.

In paragraaf drie wordt het - in de theorie - dominante beeld van het be-
sluitvoimingsproces met betrekking tot ICT-investeringen in kaart gebracht. Dit
beeld wordt vervolgens getypeerd aan de hand van een (in het begin van deze
derde paragraaf beschreven) typologie van besluitvormingsmodellen in het alge-
meen.

In de vierde paragraaf wordt gekozen voor een meer empirische invalshoek.
De belangrijkste kenmerken van de situatie waarin ICT-
investeringsbesluitvorming zich afspeelt zijn beschreven in hoofdstuk 2 en worden
kort herhaald. Vervolgens wordt gekeken naar de gevolgen van dem aan veran-
dering onderhevig zijnde situationele kenmerken voor de aard van het afwegings-
proces tussen kosten, baten en risico's in de hedendaagse praktijk van ICT-
besluitvorming.

In de vijfde en laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal een en ander worden
samengevat en zal, op basis van de inzichten uit de contingentietheorie, een con-
clusie worden getrokken over de effectiviteit van het in de literatuur dominante
besluitvormingsmodel als strategie in de specifieke hedendaagse situatie van ICT-
besluitvorming.

4.2 Kosten en baten van informatisering

Bij het besluitvormingsproces over investeringen in ICT gaat het altijd om het op
enigerlei wijze afwegen van de kosten en de baten die samenhangen met de ont-
wikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologie. Investerin-
gen, dus ook die in ICT, worden altijd gedaan vanuit de veronderstelling dat de
investering uiteindelijk meer oplevert voor de organisatie dan deze zal kosten. De
investeringen in ICT-hulpmiddelen zijn sterk gestegen. De reden hiervan is vol-
gens Slump gelegen in wat hij noemt de 'rusteloze spiraal' van ontwikkelen, in-
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troduceren, toepassen, gebruiken en afdanken van IT. Iedere doorbraak in de
hardware-techniek brengt een aantal nieuwe softwareproducten met zich en leidt
tot een nieuwe wijze van denken in de toepassingswereld. De nieuwe toepassin-

gen brengen nieuwe werk- en organisatievormen met zich, eisen op hun beurt
weer meer van de bestaande IT-infrastructuur, etc. (Slump, 1994: 33).

Door de nog immer stijgende lijn van de investeringen in ICT krijgen de
kosten en baten van ICT momenteel veel aandacht. Voor het verkrijgen van in-
zicht in wat nu eigenlijk kosten en baten kunnen zijn, wordt in het nu volgende
een beschrijving hiervan gegeven. De termen kosten en baten dienen ruim te
worden opgevat en worden dus niet alleen in strikt financieel-economische zin
geinterpreteerd. Na de beschrijving wordt kort ingegaan op enkele randvoor-
waarden waaraan moet worden voldaan wit men eventuele baten ook daadwerke-
lijk realiseren.

§ 4.2.1 Kosten

Een definitie van het kostenbegrip bij ICT kan worden gevonden bij de ACI. Zij
stelt dat het bij kosten gaat om opgeofferde productiemiddelen, waarbij valt te
denken aan de inzet van arbeid, kapitaal, het talent om arbeid en kapitaal optimaal
te verdelen, etc. (ACI, 1994: 15). Deze kosten hebben betrekking op alle fasen
van de levenscyclus van de voorgestelde investering in ICT:
- aanschaf en ontwikkeling;
- invoering;
- beheer en exploitatie (ACI, 1994: 15-16).

De kosten welke samenhangen met de introductie van ICT kunnen dus van zeer
uiteenlopende aard zijn. Een redelijk uitvoerige opsomming van kosten is te vin-
den in Groenendijk en De Groot (1992: 673-674), zie figuur 4.1. Hoewel soms
moeilijk, zijn de meeste van de genoemde kostensoorten redelijk eenduidig en
daardoor in het algemeen goed in financiele termen uit te drukken. Dit is dan ook
de reden dat de kosten van een informatiesysteem in de praktijk veelal wel bekend

zijn (zij het niet altijd voorafgaand aan een investeringsbeslissing). Daarbij komt
nog dat door de immer stijgende lijn van de ICT-uitgaven de kosten al geruime
tijd in de belangstelling staan (Huigen en Janssen, 1991). Derhalve zijn dan ook
verschillende bruikbare methoden ontworpen om de kosten in kaart te brengen.
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De kosten voor ICT kunnen worden onderscheiden in kosten voor:

- apparatuur (computers, randapparatuur);
-      programmatuur (besturingssysteem, database managementsysteem, standaard-

pakketten, maatwerk);
- gegevens (invoer, conversie, opslag);
- datacommunicatie (netwerk, modems, lijnen);

locatie (nlimte, bouwkundige voorzieningen);
-              energie (o.a. keeling en elektriciteit);

hulpmiddelen als linten, tapes, e.d.;
- specifieke voorzieningen in verband met de arbeidsomstandigheden (geluidskap,

meubilair, andere ergonomische voorzieningen);
personeel (intern en extern);

- organisatie (beveiligingsmaatregelen (uitwijkfaciliteiten, back-up);
Wijziging administratieve organisatie. procedures, reorganisatiekosten);

- opleiding, instructie en begeleiding;
-                 voorlichting;
- kapitaalslasten (rente);
-           verzekering.

FIGUUR 4.1: KosTENSOORTEN INFORMATIErECHNOLOGE
Bron: Groenendijk en De Groot (1992: 637-638)

Een veel geconstateerd probleem wat betreft ICT-kosten is dat de kosten die
vooraf worden begroot, achteraf vaak veel hoger blijken te zijn (Groenendijk en
De Groot, 1992). Acohen en Floron (1992) gebruiken drie metaforen om dit te
verklaren:

-        de  'steen in de vijver': bij de ontwikkelingen van een project blijkt in
iedere fase dat de kosten weer groter zijn en uit meer componenten be-
staan dan in een eerdere fase werd voorzien. De reden hiervoor is vol-
gens Acohen en Florijn gelegen in twee aspecten. Ten eerste worden in
het begin van het project veelal niet alle kostencomponenten overzien en
ten tweede worden de kosten soms expres te laag geschat om zodoende
de besluitvorming positief te beinvloeden (Acohen en Florijn, 1992:
731);

-      het 'camel-nose'-effect: na realisatie van een informatiesysteem blijkt
veelal dat ook anderen dan de specifieke doelgroep van gebruikers het
systeem willen gebruiken. Dit leidt tot extra kosten vanwege technische
of programmatuurwijzigingen;

74



Het besluitvormingsproces inzake ICT

-      de 'zwarte gaten'-theorie: zwarte gaten in software-ontwerpen zijn te
omschrijven als 'Stulges functionaliteit' die bewust heel globaal zijn be-
schreven. Acohen en Florijn stellen wat betreft het ontstaan van deze
vorm van kostenoverschrijding: 'Zodra een ontwerper iets moet beschrij-
ven dat complex is of waarvan hij/zij niet goed op de hoogte is, worden
de formuleringen vager. Dit is moeilijk te ontdekken en is vaak een oor-
zaak van een latere kosten- of tijdoverschrijding' (Acohen en Florijn,
1992).

Onder erkenning van de bovenstaande problemen met betrekking tot de kosten

van ICT, kan in het algemeen toch worden gesteld dat de kosten redelijk goed
bekend zijn. Veelal zijn ze zonder al te veel moeite door economische rekenmo-
dellen in financiale waarden uit te drukken. Bij het afwegen van de kosten tegen

de baten zit het probleem dan ook veel eerder bij de laatste. Baten zijn in de regel
veel moeilijker te kwantificeren dan kosten. Ook Raghunathan et al constateren
dit:   '...costs are relatively straightforward to establish, benefits continue  to  be
difficult to quantify' (1989: 159). In het nu volgende zal daarom uitgebreid wor-

den stilgestaan bij de mogelijke baten van ICT.

§ 4.2.2 Baten

In tegenstelling tot de kosten, zijn de baten van ICT vaak minder eenduidig en

daardoor ook minder goed te kwantificeren. De Adviescommissie Informatisering
(ACD  concludeert voor wat betreft de situatie bij de rijksoverheid,  dat ' . . . inven-
taIisatie van baten veelal achterwege blijft dan wel in beperkte financiele zin
wordt beschouwd, namelijk als besparingen. Het wordt niet altijd noodzakelijk
geacht een verband te leggen tussen de offers en de te leveren prestaties. Bij en-

kele departementen gaat het echter voornamelijk om kostenminimalisatie. Voorts
wordt in veel gevallen te weinig aandacht aan de baten besteed, omdat men ervan

uitgaat dat ze doorgaans toch niet meetbaar, aanwijsbaar of opspoorbaar zijn.
Baten kunnen echter ook kwalitatief worden gemeten en afgewogen' (ACI,  1994:
18).

Het bovenstaan(ie geldt niet alleen voor overheidsorganisaties. In het nu vol-

gende wordt wat langer stilgestaan bij mogelijke baten die voorkomen uit de in-
troductie van ICT in een organisatie. In het bijzonder ook omdat de moeilijkheden
die zich voordoen met betrekking tot (de vaststelling van) de baten van ICT grote

gevolgen hebben voor de organisationele besluitvorming over ICT-investeringen.
Later in dit hoofdstuk, wanneer het gaat over de aard van het besluitvormingspro-
ces, wordt hier uitgebreid op teruggekomen.
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Om inzicht te krijgen in de baten van ICT is het noodzakelijk een systernatiek
te gebruiken om deze op een zinvolle manier te kunnen beschrijven. Diverse in-
delingen van baten kunnen in de literatuur worden gevonden. Edn daarvan is een
indeling van baten van Huigen en Janssen   (1991). Zij maken een onderscheid
naar verschillende aspecten. Achtereenvolgens worden onderscheiden:

- technische;
- economische;
- sociaal-organisatorische;
- politieke; en
- juridische aspecten2.

Technische baten worden opgevat als baten die enkel betrekking hebben op het
computertechnische deel van de informatievoorziening. Het gaat dan overwegend
om zaken als hard- en software, de koppeling en integratie van informatiesys-
temen en beveiliging.

Economische baten daarentegen, verwijzen naar voordelen die komen uit de
vermindering van kosten door de exploitatie van een infornlatiesysteem.

Sociaal-organisatorische baten hebben betrekking op de inrichting van onder-
delen van de organisatie en op de afstemming van werkzaamheden en bevoegd-
heden tussen deze onderdelen. Qua betekenis dicht in de buurt liggen de politieke
baten. Hierbij wordt gedoeld op twee aspecten. Het eerste aspect is de mogelijk-
heid die een informatiesysteem biedt aan besluitvormers om informatie te krijgen
over relevante zaken. Het tweede aspect heeft betrekking op de mogelijkheden die
actoren door informatisering laijgen om de informatievoorziening te controleren.

Bij juridische baten gaat het vooral om de vraag of rechtsverhoudingen tussen
rechtssubjecten worden gewijzigd en hoe inhoud wordt gegeven aan de invulling
van rechten en plichten van die red)tssubjecten (Huigen en Janssen, 1991).

Hoewel de bovenstaande indeling een goed inzicht geeft in soorten baten die mo-
gelijk zijn, is de indeling zelf nog vrij grof van aard. Aan de hand van twee di-
mensies kan een verdere verfijning worden aangebracht. Deze twee dimensies
zijn achtereenvolgens het karakter van de baten (mate van kwantificeerbaarheid)
en het niveau waarop ze zich voordoen.

De eerste dimensie, het karakter van de baten, heeft te maken met de mate van
kwantificeerbaarheid ervan en is afgeleid van een indeling van baten zoals opge-
steld door Legerman. In zijn veel gehanteerde onderscheiding onderkent hij de
volgende vier soorten baten, die min of meer aflopen in mate van kwantificeer-
baarheid.
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a.      efficiencybaten. Deze baten bestaan voornamelijk uit efficiencyverbete-
ringen. Bij dit soort verbeteringen zijn de baten de wegvallende kosten
van het oude systeem;

b.         effectiviteitsbaten. Deze baten hebben betrekking op effectiviteitverbete-
ring. Legerman maakt hierbij een onderscheid in de verbetering van een
systeem, dan wel vervanging of toevoeging van een systeem. Bij het eer-
ste soort investeringen zijn de baten veelal gelegen in een verbetering
van de product- en proceskwaliteit. Bij het tweede soort gaat het voor-
namelijk om een groter productievolume en een hogere toegevoegde
waarde. Hij merkt overigens wel op dat bij dienstverleningsprocessen de
baten vaak niet kwantificeerbaar zijn;

c. competitieve baten. Dit zijn baten die het gevolg zun van competitieve
investeringen: Bij deze investeringen, zo merkt Legerman op, moeten in
het algemeen door de vele onzekerheden zoveel inschattingen worden
gemaakt, dat bepaling van de baten vaak een slag in de lucht is;

d. Immateriele baten. Dit zijn baten die niet kwantificeerbaar zijn. Dit wil
uiteraard niet zeggen dat deze baten niet zouden bestaan (Legerman,
1991: 268).

In het nu volgende worden de soorten van Legerman niet als zodanig gehanteerd,
maar worden ze gebruikt om het karalaer van baten aan te duiden. Binnen ieder
van de soorten baten uit de eerder gepresenteerde indeling, dus juridische, techni-
sche, sociaal-organisatorische, economische en politieke baten, kan in principe
worden aangegeven in welke mate het desbetreffende voordeel kwantificeerbaar
is volgens de indeling van Legerman.

Bij de tweede dimensie die is te onderscheiden bij de gegeven indeling van soor-
ten baten, is het belangrijk te realiseren dat baten niet alleen wat betreft karakter
uiteen kunnen lopen, maar dat ze zich ook op verschillende niveaus kunnen mani-
festeren (Huigen en Janssen, 1991; ACI, 1994). Deze niveaus kunnen uiteenlopen
van baten van een informatiesysteem voor een individueel persoon of organisatie-
onderdeel, tot en met baten van een systeem waar de samenleving als geheel van
kan profiteren. Door in een beschrijving van baten de keuze te beperken tot een
enkel niveau wordt het mogelijk enigszins vat te krijgen op de vele mogelijke
soorten van baten welke samenhangen met ICT (en in meer brede zin informati-
sering).

Het bovenstaande inzicht in baten die samenhangen met investeringen in ICT
is nog vrij abstract. Om een iets meer concreet beeld te schetsen zullen in het on-
derstaande, voor ieder van de verschillende aspecten die aan baten zijn onder-
scheiden, enkele algemene voorbeelden (afkomstig uit de investeringsliteratuur)
worden gepresenteerd.
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Een drietal opmerkingen met betrekking hiertoe dient te worden gemaakt. In
de eerste plaats zijn de voorbeelden beperkt tot voorbeelden van baten op organi-
sationeel niveau. De reden hiervoor is dat in de gehele studie het genoemde ni-
veau als invalshoek wordt gehanteerd. Een tweede opmerking die dient te worden
gemaakt bij de beschrijving is dat niet is gestreefd naar weergave van alle moge-
lijke baten. Er is slechts getracht een indicatie van soorten baten te geven. In een
concrete praktijksituatie kunnen zich evenwel dus ook nog andere baten laten gel-
den. De derde en laatste hier te maken opmerking is, dat het duidelijk dient te zijn
dat de indeling van baten naar aspect of naar niveau altijd in enigermate art)itrair
is. Het gaat in de beschrijving dan ook niet om de juistheid van de indeling of de
volledigheid van de weergave van baten, maar louter om het verlaijgen van een
meer concreet inzicht in soorten van mogelijke baten die kunnen volgen uit in-
vesteringen in ICT.

Voorbeelden van mogelijke baten van ICT op organisationeel niveau:

Economische baten
Maggiolini ziet als belangrijke economische baten van een informatiesysteem op
het organisationele niveau, het optreden van een vermindering van coordinatie- en
transactiekosten. Onder communicatie- en transactiekosten verstaat hij de kosten
die  samenhangen met ' . . . collecting, processing, evaluating and communicating
information regarding the environment (and behavior of the agents) inside and
outside' (1986: 77). De coordinatiekosten nemen volgens hem af omdat de op de
verticale uitwisseling van gegevens gerichte systemen leiden tot meer efficiency
in allocatie (planning), coOrdinatie en monitoring, terwijl de informatiesystemen
die zijn gericht op de ondersteuning van communicatie strategieEn mogelijk ma-
ken die zijn gebaseerd op horizontale communicatie en vormen van zelfcoOrdina-
tie. De velmindering van transactiekosten komt voort uit informatiesystemen die
informatie kunnen genereren over informatiestromen en communicatie die nodig
is om transacties sneller, regelmatiger en efficienter te laten verlopen. De ver-
mindering van kosten doet zich voor in verschillende fasen van transacties die te
onderscheiden zijn, zoals de fasen van onderzoek, onderhandeling en monitoring,
aldus Maggiolini (1986: 78-79).

Een ander aspect waar in de literatuur veel op wordt gewezen met betrekking
tot het organisationele niveau en dat is aan te merken als een economische baat, is
het feit dat een informatiesysteem een bijdrage zou kunnen leveren aan een ver-
hoging van de effectiviteit en efficiency van het management. Sassone & Sch-
wartz (1986) stellen dat informatiesystemen ertoe kunnen leiden dat men minder
tijd voor het uitvoeren van een taak nodig heeft of dat men meer taken in dezelfde
tijd kan gaan uitvoeren ('increased efficiency'). Onder 'increased effectiveness'
verstaan ze dat managers en professionals 'can spend more time performing ac-
tivities reflected in their titles and less time on support, clerical, and nonproduc-
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tive activities' (1986: 83). Ook andere auteurs benadrukken het punt van stijgende
effectiviteit en efficiency van het mangement. Money et at. (1988: 226) onder-
scheiden op basis van door hen bestudeerde literatuur de 'Clerical benefit' en de
'Management Utilization benefit' van informatiesystemen, waarmee ze achter-
eenvolgens de efficiency en effectiviteit van dergelijke systemen bedoelen.

Wigand schetst, op basis van Rice & Bair (1984), enkele baten die te maken
hebben met productiviteit en zich daardoor eigenlijk bevinden op het raakvlak
tussen economische en sociaal-organisatorische baten. Bij de belangrijke variabe-
len die samenhangen met productiviteit en de baten van (kantoor)automatisering
wordt een vijftal categorieen onderscheiden. De eerste categorie is Control.  Er is
minder informatie nodig om een taak uit te voeren, betere planning te krijgen en
een 'more effective response' te bewerkstelligen. De tweede categorie is Timing.
Minder tijd is nodig voor informatie-uitwisselingen tussen organisaties, voor be-
sluitvolming en uitvoering en voor het reageren op de omgeving. Automation is
de derde categorie en dit Verwust naar het vervangen van handmatige arbeid die
niet bijdraagt aan vergroting van de organisationele effectiviteit. Onder Media
Transformations, de vierde categorie, verstaat men vermindering van tijd, kosten
en energie die gemoeid zijn bij de overdracht van informatie van het ene medium
naar het andere. De laatste categorie tenslotte, die van de Shadow functions, ver-
wijst naar niet voorziene, onvoorspelbare en tijdverslindende activiteiten, die Iliet
direct bijdragen aan een grotere effectiviteit, die verminderd kunnen worden (Wi-
gand, 1985: 250). Ook Shank et al. constateren een toename in wat zij noemen
'staff productivity' (productiviteit bij stafleden). De reden hiervan is de toegang
die zij krijgen tot databases en decision-support-systemen (1985: 127).

Strassmann hanteert een sterk kwantitatieve benadering wat betreft de effec-
ten van informatietechnologie in een organisatie. Management wordt door hem
beschouwd als een 'info-processing function' (1990: 85). In deze output/input
ratio is de toegevoegde waarde ('net value added') de output en vormen de kosten
van het beheersen van dit proces ('cost of managing net value added creation pro-
cess') de input. De kosten van de informatie staan centraal want, 'winner is net
value added against minimal information cost'. Vanuit deze redenering  komt  hij
op het concept van 'management productivity' (1990: 93), dat gezien kan worden
als een indicator van de economische baten van een informatie systeem.

Het mag duidelijk zijn dat het bij economische baten vooral gaat om baten
die, in de knnen van Lederman, zijn gericht op effectiviteit en efficiency. Baten
met een competitief en/of immaterieel karakter komen minder aan bod.
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Poutieke baten
Bij dit type baten gaat het, min of meer in tegenstelling tot bij de economische
baten, minder om baten die zijn gericht op effectiviteit en efficiency, maar meer
om immateriale baten. Wigand wijst in dit kader op twee mogelijke gevolgen van
een nieuw of vernieuwd informatiesysteem. Enerzijds Inaakt toegang tot informa-
tie via nieuwe technologie8n een grotere centralisatie van macht en controle in
een organisatie mogelijk, omdat 'top management is enabled to make decisions
quicker  and by themselves that would otherwise  have  to be delegated'  (1985:
254).

Anderzijds echter, kan de macht die voortkomt uit het bezit en de controle
over informatie in een organisatie meer en meer worden verspreid door de hele
organisatie. Informatietechnologie kan dus mogelijkheden bieden om de macht
van mensen of afdelingen te versterken, zo stelt Wigand. De reden hiervoor is dat
'[u]mil the technology becomes widely  available as a resource, the parties  in-
volved can enjoy a certain degree of leverage or power due to the access to and
control of the technology' (1985: 255).

Sociaal-organisatorische baten
De al eerder aangehaalde Maggiolini stelt dat de op verticale gegevensuitwisse-
ling gerichte informatiesystemen planning, coOrdinatie en monitoring kunnen on-
dersteunen en wel om drie redenen. Allereerst ontstaan er mogelijkhe(len voor
snellere planningscycli (men kan immers sneller reageren op veranderingen in de
omgevingsvariabelen). Ten twee(ie kan men sneller en beter de zwakke plekken
in de organisatie identificeren en controleren. Money et al. onderkennen deze
indicatoren ook en duiden ze aan met de term 'Planning en Control Benefit'
(1988: 226). Tenslotte krijgt men volgens Maggiolini meer mogelijkheden om
alternatieven te simuleren, de interactie te bestuderen tussen de orgamsatie en
haar subsystemen en om meer accuraat aan forecasting te doen (1986: 78). In
aansluiting hierop zien de eerder genoemde Money et al. een voordeel op sociaal-
organisatorisch gebied  dat zij aanduiden  met  de teIm 'Decision Search Benefit'.
Deze baat verwijst naar de 'increased depth and scope of alternatives exploration'
(1988: 226). Verder zien zij baten gelegen in wat zij noemen de 'Decision-
making Benefit'   en de 'Problem Appreciation Benefit'.   Met het eerste  punt  be-
doelen ze dat het mogelijk wordt om betere beslissingen en tevens ook meer
complexe besluiten te nemen. Ook Raghunathan et at. zien deze verbetering van
de kwaliteit van beslissingen ('improved quality of decisions') optreden (1989:
161-162). Met het tweede punt, de problem appreciation benefit, verwijzen Mo-
ney et al. naar de mogelijkheden die zij zien voor een organisatie om door een
nieuw informatiesysteem meer inzicht te krijgen in problemen en management-
vaardigheden. Bovendien zou een nieuw informatiesysteem het vertrouwen in
besluiten kunnen versterken (1988: 226). Een nieuw informatiesysteem zou ook
een vergroot vertrouwen van het management in de stafleden tot gevolg kunnen
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hebben. Zoals namelijk bij de behandeling van de indicatoren van economische
baten al aan de orde is gekomen, zou een nieuw of vernieuwd informatiesysteem
volgens Schank et al. kunnen leiden tot een productiviteitsstijging van de stafle-
den. Het gevolg hiervan is, zo concluderen Schank et at. uit door hen gedaan on-
derzoek (1985:  127),  dat het vertrouwen  van het management  in de stafleden
wordt vergroot, waardoor de laatsten meer verantwoordelijkheden gedelegeerd

blijken te hebben gekregen.
Wigand wijst op een gevaar dat schuilt in de relatie tussen het nieuwe of ver-

nieuwde informatiesysteem en het managementniveau. In de nieuwe situatie komt
informatie sneller en beter bij het topmanagement en daardoor zou deze het mid-
delmanagement dat voorheen de informatie moest aandragen, als overbodig kun-
nen gaan zien  (1985:  252).

Een belangrijke baat die te rangschikken valt onder de categorie sociaal-
organisatorisch, wordt gevormd door de mogelijkheden die ontstaan bij invoering
van nieuwe informatietechnologie in een organisatie om de communicatie te ver-
anderen en te verbeteren. Verschillende indicatoren hebben hierop betrekking.
Money et al. wijzen op wat zij noemen de 'Communications Benefit'. Dit houdt
in dat door de invoering van een nieuw of vernieuwd informatiesysteem het con-
tact tussen de verschillende managementlagen wordt bevorderd (1988: 226). Far-
bey et al. zien als gevolgen voor communicatie door de invoering van een nieuw
informatiesysteem vooral mogelijkhe(len ontstaan om tegemoet te komen aan  de
vraag naar 'linking systems' en de uitwisseling van informatie (1992: 111).

Bij communicatie in een organisatie spelen de door de leden van de organisa-
tie gehanteerde standaarden een rol. Veelal lopen deze standaarden uiteen voor
wat betreft professionals binnen een organisatie en de verschillende lagen van het
management. Dit bemoeilijkt de communicatie en leidt tot het niet begrijpen van
elkaars standpunten. De invoering van nieuwe of vernieuwde informatietechnolo-
gie zou hierin een verbetering kunnen aanbrengen. Bergeron & B6gin geven hier-
bij als indicator de 'compatibiliteit van standaards', bijvoorbeeld op het niveau
van professionals en management (1989).

Belangrijke indicatoren die wijzen op de sociaal-organisatorische baten zijn
verbonden met het aspect dienstverlening van de organisatie. Hopstaken ziet bij
invoering van nieuwe of vernieuwde informatietechnologie mogelijkheden voor
verandering in de feitelijk aangeboden diensten van een organisatie en tevens ziet
hij mogelijke veranderingen optreden in de gebruikswaardering van de door de
organisatie aangeboden diensten (1989:62).

Bergeron en B6gin (1989) onderscheiden diverse indicatoren aan het aspect
dienstverlening die kunnen veranderen door de invoering van een nieuw informa-
tiesysteem. Allereerst zijn er veranderingen te verwachten in de toegang tot, con-
tinuiteit van, en variatie in dienstverlening. De continuiteit van dienstverlening
betreft de kwaliteit (inzake opeenvolging van behandelingen), terwijl de variatie
in dienstverlening betrekking heeft op de mate waarin medische, sociale en psy-
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chologische behoeften van een individu kunnen worden bevredigd. Ook zijn er
volgens de auteurs veranderingen te verwachten in de verticale integratie van
dienstverlening Hiermee wordt bedoeld de mate waarin diensten van verschil-
lende instituten complementair zijn. Andere indicatoren die mogelijk gaan veran-
deren betreffen volgens Bergeron en Bdgin de effectiviteit van personeelsbeheer,
informatie over de 'statistieken' met betrekking tot de clientdle van de dienstverle-
nende organisatie en informatie die de organisatie krijgt over de effectiviteit en de
efficiency van programma's die door de organisatie (moeten) worden uitgevoerd
en die prioriteit hebben.

In termen van Legerman gaat het bij dit soort baten om alle vier de onder-
scheiden karakters. Zowel effectiviteit als efficiency komen aan de orde. De soci-
aal-organisatorische baten hebben echter ook betrekking op de versterking van de
positie van de organisatie ten opzichte van haar omgeving. Daarnaast zijn ook
nog eens veel van de genoemde baten immaterieel van aard, denk bijvoorbeeld
aan de verbetering van de organisationele communicatie.

Technische baten
Een investering in ICT kan ook leiden tot technische baten. Hiermee worden de
baten bedoeld, die betrekking hebben op het computertechnische gedeelte van de
informatievoorziening. Door de nieuwe technologische mogelijkheden (zoals be-
schreven in hoofdstuk 2) en de voortdurende snelle ontwikkelingen op dit gebied,
neemt het aantal baten met een technisch karakter toe. Slechts enkele mogelijke
voorbeelden van dit soon baten wor(len weergegeven.

Een voor de hand liggende baat op dit deelgebied is dat een nieuw of ver-
nieuwd informatiesysteem betere en betrouwbare data zal opleveren. Money et al.
noemen dit de 'Data Utilization Benefit' (1988: 226).

Hopstaken verwijst naar Rockart (1982), die bij de invoering van informatie-
technologie in een organisatie mogelijkheden ziet voor een herpositionering van
de informatievoorzieningsfunctie. Een indicator hiervoor is, volgens Rockart, het
realiseren van decision support systemen.

Integratie is ook aan te merken als een technische baat. Een investering in
nieuwe technologie op het gebied van ICT kan er toe leiden dat bestaande syste-
men met elkaar worden geintegreerd. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om
databases met elkaar te koppelen. Integratie kan echter ook resulteren in integratie
van verschillende media. Dit is de in het tweede hoofdstuk beschreven overgang
van single-naar multimedia. De opkomst van infrastructuren is overigens ook een
van de grote technische baten van de investeringen in ICT de afgelopen jaren.

In een verwijzing naar het karakter van de technische baten in termen van
Legerman, kan worden gesteld dat de technische baten voornamelijk immaterieel
van karakter zijn en ze vooral ook zijn gericht op efficiency.
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Juridische baten
Naast bovengenoemde aspecten zijn er bij een investering in ICT sorns ook baten
te identificeren die juridisch van aard zijn.

Een voorbeeld hiervan zijn enkele baten die het gevolg zijn van een investe-

ring binnen de Belastingdienst in een nieuw systeem voor de afhandeling van de
inkomstenbelasting. Uit onderzoek bleek dat dit systeem, naast andere baten, te-
vens van invloed was op aspecten als rechtmatigheid, rechtsgelijkheid en rechts-
zekerheid  (zie ook hoofdstuk  11   van deze studie). De Belastingdienst  kon  met
behulp van het systeem de afweging tussen deze aspecten en de interne aspecten
die zijn verbonden aan haar handelen, zoals doelmatigheid en doeltreffendheid,
scherper maken.

Een ander voorbeeld van een juridische baat als gevolg van een investering in
ICT is te vinden in een beschrijving van Van Maanen en Blankenburg (1991) van
de effecten van het zogenaamde COMPAS. Een belangrijk effect van dit infor-
matiesysteem, dat een onderdeel vormt van de automatisering van het Openbaar
Ministerie  (OM),  is dat het een bijdrage levert aan de legitimiteit van het straf-
recht. Onder legitimiteit wordt in dit verband verstaan het geloof en de erkenning
van hen die aan normatieve regels en oordelen zijn onderworpen, dat zij in prin-
cipe zich aan deze regels en oordelen hebben te houden (Van Maanen en Blan-
kenburg, 1991: 78). COMPAS vergroot deze legitinliteit doordat het systeem
leidt tot een vergroting van zowel de pakkans als de strafkans (kans dat het plegen
van strafbare feiten leidt tot vervolging en veroordeling). COMPAS maakt het
mogelijk zowel de interventiecapaciteit van het Openbaar Ministerie als de snel-
heid van interventie te vergroten. De basis hiervan wordt gevormd door een ver-
betering van zowel de effectiviteit als de efficiency van het OM. Het aantal be-
leidssepots zal daardoor afnemen evenals de 'administratieve chaos' op het par-
ket. De empirische gelding van juridische normen kan dus dankzij de investering
in COMPAS worden vergroot (Van Maanen en Blankenburg, 1991).

Het bovenstaande maakt duidelijk dat juridische baten voornamelijk immate-
rieel van karakter zullen zijn. Materiele baten als bijvoorbeeld verbeteringen in
effectiviteit en efficiency door een investering in ICT vormen in dit verband con-
dities voor een vergroting van een immateri8le juridische baat, te weten vergro-
tiIlg van legitiniiteit.

§ 4.2.3 Randvoorwaarden

Of een informatiesysteem de in de vorige sub-paragraaf beschreven baten ook
daadwerkelijk zal realiseren hangt af van de randvoorwaarden die aan het systeem
en de aanwending ervan door mensen moeten worden gesteld. Newcomer en

83



Hoofdstuk 4

Caudle onderscheiden twee randvoorwaarden, te weten bruikbaarheid en be-
trouwbaarheid (1991: 380-381).

Bij bruikbaarheid van het systeem gaat het voornamelijk om de output van
een systeem. Het is belangrijk dat deze output voor de gebruiker begrijpelijk (un-
derstandable output)4, tijdig beschikbaar (currency or timeliness) en bovendien
relevant is. Ook dient de gebruiker de mogelijkheid te hebben om toegang te krij-
gen tot andere informatiebronnen (access), interactief met gegevens of informatie
te werken, of om naar meer relevante informatie te zoeken. Het systeem moet dus
in staat zijn antwoorden te geven voor een specifiek probleem in een specifieke
situatie (adaptability).

Bij betrouwbaarheid van een systeem gaat het niet zozeer om de output van
een systeem, maar om het vertrouwen dat een gebruiker heeft in een informatie-
systeem en de daaruit voortkomende output. Dit vertrouwen is afhankelijk van de
mate waarin een systeem accuraat, precies en valide is. Accuraat betekent dat de
gegevens uit het systeem juist moeten zijn. De gebruikers moeten erop kunnen
vertrouwen dat er geen fouten voorkomen in de gebruikte gegevens zoals die in
het systeem en de output zitten. Ook Northrop et al. wijzen erop dat de techni-
sche kwaliteit van de infoimatie uit een infornlatiesysteem goed en accuraat moet
zijn, wat inhoudt dat de tijdsduur om de informatie boven water te krijgen rede-
lijk moet zijn en het aantal handelingen dat moet worden verricht om de informa-
tie te krijgen beperkt moet blijven (Northrop et al.,  1990:  507).  Dat een systeem
precies moet zijn, verwijst naar de capaciteit van het systeem om de gebruiker te
helpen in het opsporen en vinden van de (bijna) exacte informatie die nodig is om
een specifieke vraag op te lossen. De validiteit van een systeem tenslotte, heeft
betrekking op de mate waarin de gegevens die door het systeem worden gepre-
senteerd, door de gebruikers als juist worden beoordeeld.

Dat het gebruik dat van een systeem wordt gemaakt een belangrijk aspect is
voor het realiseren van bepaalde baten (denk bijvoorbeeld aan de drie in hoofd-
stuk 2 onderscheiden manieren waarop organisaties omgaan met nieuwe techno-
logische ontwikkelingen), wordt duidelijk als de blik wordt gericht op de tegen-
strijdigheden die zich in de beschrijvingen in de literatuur voordoen, wanneer
wordt gezocht naar baten van ICT. Voorbeelden van waar deze tegenstrijdighe-
den het meest duidelijk aan het licht komen, zijn de vragen naar de relatie tussen
ICT en productiviteitsstijging en tussen ICT en de kwaliteit van werk (de zoge-
naamde upgrading, downgrading en polarisatiethesen; zie bijvoorbeeld Zanders,
1982). Ook Northrop et al. (1990) constateren deze tegenstrijdigheden. Voor de
vraag welke baten samenhangen met ICT stellen ze dan ook dat 'literature has
given a variety of answers to this question, and the answers have often been in
conflict' (Northrop et al., 1990: 505).

Op basis van deze, ook door hem, geconstateerde tegenstrijdigheden conclu-
deert Bemelmans dat'... automatisering op zichzelf niet  leidt tot het ene dan wel
andere extreem. Het is niet de automatisering op zich, maar de aanwending van
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deze technologie door mensen die leidt tot meer of minder gewenste effecten.

Automatisering kan, zoals geldt voor alle technologieen, gebruikt, maar ook mis-
bruikt worden, bewust of onbewust' (Bemelmans 1986: 39).

4.3  Typering  van  het  besluitvormingsproces  met  betrekking  tot  ICI'

§  4.3.1  Inleiding

Wanneer de literatuur wordt bezien die betrekking heeft op besluitvorming over
(investeringen in) ICT, dan blijkt daaruit dat het besluitvormingsproces in de the-
orie veelal op een bepaalde specifieke wijze wordt voorgesteld. In de derde sub-
paragraaf wordt hierop ingegaan. Doel van dem derde paragraaf is om te komen

tot een typering van deze wijze in termen van een meer algemene typologie van
organisationele besluitvormingsprocessen. Deze algemene typologie is afkomstig

uit de organisatietheoretische literatuur en wordt in de tweede sub-paragraaf be-

schreven.

§ 4.3.2 Een algemene typologie van organisationele besluitvorming

Investeringsbesluitvorming op het terrein van ICT kan worden gezien als een spe-
cifieke vorm van besluitvorming in een organisationele context. Aan organisatio-

nele besluitvormingsprocessen in algemene zin, is in de organisatietheoretische
literatuur de afgelopen decennia veel aandacht besteed. Uiteenlopende typen van
processen zijn inmiddels geidentificeerd. In deze paragraaf zal (in het kort) een
beschrijving worden gegeven van de meest dominante typen. Vervolgens zal een

beschrijving worden gegeven van het algemene beeld van het besluitvormingspro-
ces over ICT-investeringen zoals dat in de automatiseringsliteratuur bestaat. Door

vergelijking van de kenmerken uit deze beschrijving met de kenmerken van de
verschillende gepresenteerde typen besluitvorming, wordt getracht dit specifieke

proces te typeren.
Een overzicht van de omvangrijke organisatieliteratuur over besluitvorming is

te vinden in Koopman en Pool (1992). Om te komen tot een indeling in verschil-
lende typen besluitvorming die in de praktijk voorkomen, hanteren zij twee di-
mensies: centralisatie (beinvloeding van bovenaf of van onderop) en formalisatie

(mate van regelgeving). Op basis van deze dimensies ontstaat een typologie met
vier kwadranten die ieder een bepaald type beslissingsproces vertegenwoordigen.

Onderscheiden worden achtereenvolgens het neo-rationele, het bureaucratische,
het arena- en het open-eind model:
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het neo-rationele model staat voor informele, maar gecentraliseerde be-
slissingen;

-        het bureaucratische model voor geformaliseerde, centraal gestuurde be-
sluitvolmingsprocessen;

-      het arena-model voor gefonnaliseerde, maar tevens gedecentraliseerde
processen;

-         het open-eind model voor gedecentraliseerde, informeel verlopende pro-
cessen (Koopman en Pool,  1992: 32).

In het nu volgende zullen de belangrijkste kenmerken en veronderstellingen van
de verschillende modellen kort worden toegelicht5.

Het neo-rationele model
De centrale veronderstelling van dit model is dat beslissingen het resultaat zijn
van bewuste keuzes van de leiding van de organisatie, tot stand gekomen op basis
van een duidelijke probleemdefinitie en een zorgvuldige afweging van alternatie-
ven. Wel wordt onderkend dat allerlei factoren (voornamelijk de cognitieve en
emotionele kenmerken van de beslisser) de rationaliteit beperken. Door de cogni-
tieve beperkingen bij complexe besluitvorming, werken beslissers veelal met ver-
eenvoudigde mentale modellen van de werkelijkheid en nemen ze veelal genoegen
met 'bevredigende' in plaats van maximale resultaten. Binnen het neo-rationele
model is macht geconcentreerd (bij de leiding) en is de formalisatiegraad laag;
regelgeving zou immers de macht van de top teveel beperken (Koopman en Pool,
1992: 32).

Het bureaucratische model
In dit model worden beslissingen niet zozeer gezien als resultaat van een bewuste
keuze, zoals in het neo-rationele model, maar als uitkomst van allerlei organisa-
tieprocessen, systemen en -structuren. Door formalisatie ontstaat een zekere
structuur en fasering waardoor het besluitvormingsproces wordt ingesnoerd; het
aantal vrijheidsgraden voor het procesverloop neemt aldus af. Via fasering kan deleiding trachten het besluitvormingsproces te reguleren en aan te geven van wie
welke bijdrage wordt verwacht.

Het arena-model
Uitgangspunt van het arena-model is het gegeven dat verschillende, bij de besluit-
vorming in organisaties betrokken partijen, vaak uiteenlopende belangen hebben.
Differentiatie binnen organisaties bernvloedt in die zin de besluitvorming dat de
percepties van de deelnemers worden bepaald door de primaire zorg voor de ei-
gen afdeling. Naast interne groeperingen zullen bovendien dikwijls ook externe
belanghebbenden trachten de uitkomst van het besluitvormingsproces te bernvloe-
den. In het bijzonder in overheidsorganisaties, zo stellen Koopman en Pool
(1992), is besluitvorming veelal gefragmenteerd door de noodzakelijke goedkeu-
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ring (parafencultuur) door vele personen. De besluitvorming heeft daardoor dik-
wijls een incrementeel of onderhandelingskarakter. Benutten van machtsbronnen,
onderhandelen, coalitievorming en gebruik maken van strategieen vormen de
centrale thema's binnen het arena-model. Kenmerken van 'politieke' besluitvor-
ming zijn volgens Koopman en Pool (in navolging van 't Hart, 19926) dat er
sprake is van een grote hoeveelheid betrokkenen met complexe afhankelijkheden
en interacties. Ook spelen strategisch gedrag, conflict, onzekerheid en informa-
tieproblemen een grote rol. Het besluitvormingsproces verloopt binnen dergelijke

politieke besluitvorming via horten en stoten (door versnellings- en vet:tragingsge-
drag bij de deelnemers). De procesbeheersing is dus problematisch. Een laatste
kenmerk is dat de besluitvorming zich afspeelt binnen een relatief gesloten be-
stuurssysteem.

Het open-eind model
In het model dat wordt aangeduid als het open-eind model, wordt het verloop van
het besluitvormingsproces gezien als grillig, onvoorspelbaar en welhaast toeval-

lig. Volgens dit model kenmerken de processen zich zelden door een duidelijk
begin of eind. Problemen dienen zich aan binnen een bepaalde context die de si-
tuatie nog verwarrender maakt. Het meest bekende voorbeeld van dit model is het
'garbage can' model van March en Olsen (1976, zie ook Cohen, March and 01-
sen,   1989D. Dit model beschrijft het besluitvormingsproces  als een 'georgani-
seerde anarchie', waarin onsamenhangende problemen bestaan naast potentiele
oplossingen. Verder zijn er beslissers die hun tijd proberen door te komen en ge-
legenheden waar oplossingen aan problemen kunnen worden gekoppeld. Besluit-
vorming wordt gezien als een bijna toevallig samenvallen van diverse onalhanke-
lijke stromen binnen de organisatie. In de 'garbage can' worden deze vier ele-
menten min of meer willekeurig door elkaar geroerd. Daarbij ontstaan op nauwe-
lijks te voorspellen wijze bepaalde combinaties. Er is geen a-priori rangordening
in de tijd. Oplossingen kunnen aan problemen vooraf gaan, of problemen en op-
lossingen kunnen wachten op een geschikte gelegenheid voor een beslissing
(Koopman en Pool, 1992: 44).

Een groot aantal kenmerken van de bovenstaande typen besluitvorming is ook te
vinden bij een aantal andere auteurs. Afhankelijk van de context waarin besluit-
vorming wordt bekeken, worden soms wel andere termen gebruikt. Een voor-
beeld om dit punt te illustreren is de typologie van Teisman (1992). In de context
van beleidsvorming en besluitvorming over ruimtelijke investeringen onderscheidt
hij drie verschillende 'brillen' waarmee kan worden gekeken naar besluitvor-
mingsprincipes. Achtereenvolgens duidt hij deze aan als unicentrisme, de multi-
centrische benadering van besluitvorming, en besluitvorming als een interactie-

proces tussen actoren oftewel pluricentrisme.
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In het unicentristische perspectief wordt ervan uitgegaan dat beleidsprocessen
een gefaseerd karakter hebben en zijn opgebouwd uit agendavorming, belei(is-
voorbereiding, -vaststelling en -uitvoering, waarna evaluatie en beleidsaanpassing
eventueel volgen. De benadering gaat er vanuit dat er een optimale oplossing be-
staat voor een probleem, los van de opvattingen van andere actoren. Politieke
organen nemen vervolgens het besluit over programma en instrumenten. De fasen
die volgen zijn afgeleid van het eerder genomen besluit (Teisman, 1992: 34).

Vanuit het multicentrische perspectief nemen de verschillende autonome een-
heden eigen besluiten, waarbij de 'invisible hand' zorgt voor afsternming. Hun
besluiten zijn gebaseerd op een weloverwogen eigenbelang. Beslissen gebeurt op
basis van vraag en aanbod en dat maakt snel handelen en inspelen op preferenties
van anderen tot cruciale besluitvormingscriteria (Teisman, 1992: 34-35).

Het derde en laatste door Teisman onderscheiden perspectief op besluitvor-
ming is wat hij noemt het pluricentrische perspectief. In dit perspectief is er spra-
ke van meer dan 66n besluitvormingseenheid, meer dan Wn besluit en meer dan
66n besluitvormingsproces. Besluitvorming bestaat uit een kluwen van reeksen
van beslissingen. Alstemming tussen deze beslissingen vindt plaats door interactie
van de verschillende actoren.

Hoewel de bovenstaande beschrijving van de perspectieven van Teisman kort
is en de gebruikte termen anders zijn, kost het niet veel moeite om de eerder ge-
schetste modellen hierin te herkennen. In het unicentrische perspectief komen
duidelijk de kenmerken van het bureaucratische model terug. In het bijzonder het
faseringskenmerk komt duidelijk tot uitdrukking. Het multicentrische en het plu-
ricentrische perspectief laten zich, globaal gesteld, vergelijken met respectievelijk
het arena- en het open-eind model. De erkenning van belangentegenstellingen
staat centraal in zowel het arena-model als het multicentrische perspectief. Het
pluricentrische perspectief daarentegen benadrukt het belang van interactie tussen
betrokkenen en erkent dat beslissingen niet lineair worden genomen,   maar  ' in
kiuwen van reeksen'. Het gemeenschappelijke tussen dit perspectief en  het  open-
eind model is voornamelijk de onvoorspelbaarheid van de beslissingen en het ont-
breken van een a-priori rangordening tussen de verschillende beslissingen.

§ 4.3.3 Typering van ICT-investeringsbesluitvorming

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het beeld van het proces
van besluitvorming over ICT-investeringen zoals dat in de theorie hierover naar
voren komt. Gebruikelijk is het om, voor het verkrijgen van het inzicht in de
complexiteit in het besluitvormingsproces met betrekking tot investeringen, een
heuristisch schema te hanteren waarin de afweging uiteen wordt gelegd in een
aantal verschillende momenten. Voor het onderscheiden van deze momenten in de
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besluitvorming over IT sluit de ACI (1994) bijvoorbeeld aan bij de voor IT ge-
bruikelijke ontwikkelingsmethodieken als bijvoorbeeld Systems Development
Methodology (SDM) en Information Engineering (IE). Bij deze methodieken
wordt in de ontwikkeling van een informatiesysteem een soort chronologisch
stappenplan doorlopen. Zodoende wordt gekomen tot een lineair model van be-
sluitvorming, waarin globaal drie afwegingsmomenten worden onderscheiden

(ACI, 1994: 21):

1.  Initiatief- of startfase.
In deze fase worden de probleemstellingen gedefinieerd. Volgens de ACI vindt
dit bij voorkeur plaats in de context van een informatieplan, waarin voorstellen

voor investeringen in informatievoorziening in Wn lijn worden gebracht met de
doelstellingen van de organisatie.

2. Definitiefase.
In de definitiefase worden voor elk van de geselecteerde probleemstellingen alter-
natieven opgespoord en uitgewerkt. Het gaat hier om het nut van automatise-

ringsoplossingen voor concrete problemen. De resulterende voorstellen dienen
aan het informatiebeleid te worden getoetst. Het alternatief waarbij zonder auto-

matisering de betrokken (organisatie)doelstelling wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld
door een reorganisatie, mag niet buiten beschouwing worden gelaten. Het ver-
dient aanbeveling voor de totale uitwerking van 'veelbelovende' oplossings-
richtingen te kiezen voor drie A vijf uiteenlopende alternatieven. Dit voorkomt
preoccupatie met Wn enkele oplossing en geeft meer zekerheid over de te nlaken
keuze. Een brede analyse geeft meer zekerheid aan de beslisser dan een diep-
gaande analyse van een enkel alternatief, aldus de ACI (1994: 26).

3. Prioriteitsstellingsfase en budgettaire inpassing.
In deze fase worden de uitgewerkte projectvoorstellen geconfronteerd met de be-
schikbare middelen. Hierbij wordt nagegaan, aldus de ACI, in welke mate de
voorstellen bijdragen aan de te ondersteunen activiteiten, de realisatie van doel-
stellingen en de succesfactoren. Vervolgens wordt bezien of de gekozen oplossin-
gen direct of in meerjarig perspectief gehonoreerd kunnen worden.

De bovenstaande modellering van het besluitvormingsproces is in diverse varian-
ten in veel van de literatuur over ICT-investeringsbeslissingen terug te vinden.
Een tweetal andere voorbeelden hiervan zal in het volgende in samengevatte vorm
worden weergegeven. Het betreft hier achtereenvolgens het keuzeproces zoals

Adriaans (1989) dat voorstelt en het beeld van het besluitvormingsproces zoals

geschetst door Hogbin en Thomas (1994).
Ten eerste de modellering van het besluitvormingsproces zoals Adriaans

(1989) die beschrijft. In zijn 'praktische handleiding voor het management' be-
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schrijft hij de procedure welke volgens hem in de praktijk dient te worden ge-
volgd bij de keuze en aanschaf van informatietechnologie. In principe betreft het
hier dus het besluitvormingsproces over investeringen in ICT. Hij legt het proces
uiteen in de fasen voorbereiding, offerte-aanvraag, formele offerte-beoordeling,
materiele offertebeoordeling, principekeuze, contractbehandeling en acceptatie.

In de voorbereidingsfase wordt de opdracht aan een commissie, belast met
het opstellen van een advies over de te kiezen informatietechnologie, door de be-
drijfsleiding geformuleerd. In principe betreft het hier dus een fase die vergelijk-
baar is met de eerste fase van besluitvorming zoals geschetst door de ACI. De
leiding van het bedrijf of de organisatie dient de probleemstelling(en) te formule-
ren. Met de formulering van de opdracht moet tevens een 'programma van eisen'
worden opgesteld waaraan de alternatieven zullen moeten voldoen.

Dit programma van eisen is de leidraad voor de tweede fase, de offerte-
aanvraag. In deze fase wor(It aan verschillende, door de organisatie geselecteerde,
leveranciers een offerte-aanvraag gedaan. Wanrieer wederom de vergelijking
wordt gemaakt met de indeling in fasen van de ACI, dan betreft het hier de defi-
nitiefase waarin wordt gezocht naar alternatieven die tegemoet kunnen komen aan
de eisen.

Of de uitgebrachte offertes voldoen aan de in de offerte-aanvraag gestelde
eisen, dient te worden beoordeeld in wat Adriaans aanduidt als de formele offer-
tebeoordeling. Het andere deel van de offertebeoordeling is wat hij noemt de
materitle beoordeling en hierin komt aan de orde in hoeverre het aangebodene
passend is ten opzichte van het programma van eisen. Op basis van de offertebe-
oordeling(en) wordt in beginsel gekozen voor een bepaald aanbod. Dit is de prin-
cipekeuze. De beoordelings- en keuzefase samen komen in grote lijnen overeen
met de derde door de ACI onderscheiden fase.

De fasen die Adriaans aanduidt met contractbehandeling en acceptatie, betref-
fen in feite de nazorg van de besluitvorming en hebben betrekking op het proces
nadat de beslissing tot investering is genomen.

Hogbin en Thomas (1994) onderscheiden op hun beurt vijf verschillende fa-
sen in het besluitvormingsproces over investeringen in informatietechnologie.

De eerste fase is het verzamelen van de benodigde informatie en het VOOIbe-
reiden van de besluitvorming. De informatie die moet worden vemameld heeft
betrekking op de bedrijfsdoelen, de gewenste verandering en de eisen die hieruit
voortvloeien. Verder dient informatie te worden vergaard over mogelijke oplos-
singen en opties welke mogelijk zijn met ICT. Van deze mogelijkheden en opties
moet bovendien in kaart worden gebracht welke baten zullen resulteren uit de
verschillende voorgestelde oplossingen (Hogbin en Thomas, 1994: 124). Idealiter
moet per project een overzicht worden gemaakt met daarin expliciete aandacht
voor systeemdoelen, reikwijdte van het systeem, geschatte kosten die met het
project zijn gemoeid, de geschatte baten (zowel materieel als immaterieel), een
aantal planningsdata, een financiale evaluatie, een evaluatie van de immateriele
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aspecten van het project en een risico-evaluatie. Dit overzicht dient vervolgens
ook nog te worden geparafeerd door de verschillende betrokken leidinggevenden.

In fase twee wordt de besluitvorming vervolgens verder voorbereid. Deze
voorbereiding dient plaats te vinden in diverse betrokken organisationele gremia.

De persoon die verantwoordelijk is voor het projectvoorstel dient de voorbe-

reiding van het voorstel te begeleiden, de automatiseringsafdeling dient haalbaar-
heids- en ontwerpstudies  naar de projecten uit te voeren en tevens moet ze het
projectmanagement leveren, de directie dient het grote kader waarbinnen het
project valt (bijvoorbeeld de bedrijfsstrategie) vast te stellen en de financieel-
betrokkenen dienen een inschatting te maken van hoe - op welke wijze - men
denkt het project te gaan financieren. In deze fase worden de verschillende pro-

jectvoorstellen op basis van financiele criteria geordend. Eveneens, zo stellen
Hogbin en Thomas, moet de investering in ICT worden afgezet tegen andere in-

vesteringen in de organisatie.
Nadat in de eerste twee fasen de besluitvorming uitvoerig is voorbereid,

wordt in fase drie de beslissing genomen. In deze bestissing dient achtereenvol-
gens aan de orde te komen wat de exacte bijdrage van het te kiezen voorstel is
aan de doelen van de organisatie, of er voldoende duidelijkheid bestaat omtrent de
implicaties van het te kiezen voorstel, of het voorstel voldoet aan de vooraf ge-
formuleerde eisen, of er voldoende menskracht aanwezig is voor uitvoering van
het project, wat de financiele baten van het project exact zijn, de haalbaarheid van

het project en de eventuele samenhang met andere projecten.
De vierde en vijfde fase betreffen de nazorg van de beslissing. In deze fasen

vindt de implementatie en de controle plaats. Ir*lien nodig vindt bijsturing plaats
en in de gaten wordt gehouden of de doelen en baten inderdaad worden gereali-
seerd zoals vooraf werd verwacht. Met andere woorden: in deze fasen gaat het
om de feedback over het project.

Net als bij Adriaans is ook in het bovenstaande de driedeling in fasen zoals
gegeven door de ACI duidelijk te herkennen. Alleen wordt in de fasering van

Hogbin en Thomas voornamelijk in eerste fase al veel tijd gemvesteerd in het
verzamelen van informatie. Het spreekt echter voor zich dat dit impliciet veron-
derstelt dat de probleemstelling van aanvang af al duidelijk en onomstreden is.  De
informatieverzameling betreft in het bijzonder de uitwerking van verschillende

oplossingsalternatieven.
Samengevat wordt de besluitvorming over investeringen in ICT in de theorie

dus veelal erg rechtlijnig voorgesteld. Men gaat er vanuit dat de probleemstelling
helder is en in principe geen punt van discussie vormt. In veel gevallen is het de
leiding van de organisatie of het (top)-management dat de probleemstelling be-
paalt. Uit deze probleernstelling zijn vrij eenvoudig eisen af te leiden waaraan een
eventuele oplossing zal moeten voldoen. Ook de alternatieven worden in de
meeste gevallen als duidelijk voorgesteld. Per alternatief zijn de kosten, baten en
risico's helder en daarom kunnen de eisen welke voortvloeien uit de probleem-
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stelling, worden gebruikt als criteria om de verschillende alternatieven af te we-
gen. Vervolgens wordt de beslissing genomen op basis van een nutscurve: het
voorstel dat met de minste kosten het best tegemoet komt aan de gestelde doelen
en eisen wordt verkozen. De uitvoering van de eenmaal gekozen oplossing wordt
verder voorgesteld als niet problematisch. Er is slechts controle nodig om in de
gaten te houden of de doelen inderdaad bereikt worden.  Zo niet, dan moet bijstu-
ring worden gegeven om de doelen alsnog te bereiken.

Wanneer dit (uit de verschillende beschrijvingen samengestelde) beeld wordt
gekoppeld aan de eerder beschreven typologie van besluitvorming (gebaseerd op
de twee dimensies centralisatie en formalisatie) dan voldoet het beeld aan de
kenmerken die behoren bij het neo-rationele model, dan wel het bureaucratische
model van besluitvorming. Er is een centrate rol voor de leiding van de organisa-
tie weggelegd in de investeringsbesluitvorming die gefaseerd verloopt (bureau-
cratisch). De keuzes die worden gemaakt komen echter wel voort uit een duide-
lijke probleemstelling en de daarbij behorende zorgvuldige afweging van alterna-
tieven waarvan de voor- en nadelen allemaal helder op een rijtje staan (neo-
rationeel).  Er kan dus worden gesproken van een mengvorm tussen de twee mo-
dellen. Dit is in principe ook geen probleem, omdat de modellen in de empirie
waarschijnlijk nooit helemaal in de zuivere vorm zullen voorkomen. Altijd zal er
enige mate van overlap met andere modellen zijn. Bovendien verloopt de over-
gang van het ene naar het andere model geleidelijk en is het aangeven van een
grens hiertussen altijd arbitrair. Waar het om gaat is dat kan worden vastgesteld
dat de investeringsbesluitvorming met betrekking tot ICT in de theorie hoofdza-
kelijk wordt voorgesteld als een duidelijk gecentraliseerd proces waarin beheer-
sing centraal staat. De mate van centralisatie blijkt in dit verband belangrijker dan
de mate van formalisering.

4.4 Empirische aspecten van het besluitvormingsproces

§ 4.4.1 Inleiding

De in de vorige paragraaf weergegeven typologie betreft typen van processen
zoals die door verschillende auteurs in de praktijk zijn waargenomen. Ze zijn dus
in principe descriptief van aard. Er kan echter ook een zekere prescriptieve waar-
de aan worden toegekend. Het zijn dan niet meer zozeer beschrijvingen van typen
processen die in de praktijk voorkomen, maar strategieen die kunnen worden ge-
bruikt in de besluitvorming om deze zodoende effectief te laten verlopen.

Op basis van de Contingentietheorie - waarvan een van de stromingen stelt
dat processen moeten worden gekoppeld aan de situatie waarin ze zich voordoen
- is de effectiviteit van de gekozen aanpak afhankelijk van de kenmerken van de
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situatie. In het kader van organisationele besluitvormingsprocessen zijn in hoofd-
stuk 2, op basis van Koopman en Pool 1992: 54), drie soorten kenmerken van de
situatie geidentificeerd. Het gaat om kenmerken die samenhangen met het onder-

werp van de besluitvorming, organisationele kenmerken en kenmerken die zijn
gerelateerd aan de omgeving van de organisatie.

Omdat in hoofdstuk 2 reeds een beschrijving is gegeven van de kenmerken
van de situatie waarin het besluitvormingsproces over ICT zich afspeelt, zal in de
tweede sub-paragraaf nu een en ander nogmaals kort worden samengevat. In de

sub-paragraaf daarna wordt specifiek ingegaan op de gevolgen van de veranderde
situationele kenmerken voor de aard van het afwegingsproces tussen kosten, baten
en risico's. Deze afweging vormt immers de kern van het besluitvormingsproces.

Doel van deze hele paragraaf is uiteindelijk om vast te stellen of het eerder in
de theorie geTdentificeerde beeld van het besluitvormingsproces over investerin-
gen in ICT als een mengvorm van het neo-rationele en het bureaucratische model

past bij het karakter van het afwegingsproces en bij de organisationele situatie
waarin deze besluitvorming zich vandaag de dag bevindt.

§ 4.4.2 Situationele kenmerken

In hoofdstuk 2 is ree(is gebleken dat de specifieke situationele kenmerken van het
besluitvormingsproces over ICT in grote mate worden bepaald door ontwikkelin-
gen die zich vandaag de dag voltrekken rond ICT en door de veranderende orga-
nisationele betekenis van informatisering. In dit tweede hoofdstuk is dit ree(is uit-

gebreid aan de orde gekomen. Hier wordt dus volstaan met het nogmaals aan-
geven van de ontwikkelingen.

Hoofdstuk 2 van deze studie gaf aan dat 1CT vandaag de dag een aantal in-
grijpende en nieuwe technologische en organisatorische ontwikkelingen door-
maakt. Hierdoor is het karakter en de betekenis van ICT voor de organisatie aan
het veranderen. De opkomst van de Pc's en de goedkope en flexibele micropro-
cessors leiden ertoe dat ICT steeds meer een netwerkkarakter krijgt. De tijd van
de centrale mainframe computer lijkt langzaam maar zeker voorbij te gaan.
Flexibiliteit en decentralisatie in technologie zijn de nieuwe opties. Dit wordt ver-
der ondersteund door de opkomst van open systemen. De vaststelling van soft-
ware-standaarden en de mogelijkheden van verregaande integratie van verschil-
lende soorten media, leiden tot verdere mogelijkheden voor het aanbrengen van
allerlei soorten koppelingen en verbindingen. Een derde ontwikkeling is aange-
duid als de softwarerevolutie. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op het gebied
van software-ontwikkeling, gebruikersinterfaces en de integratie van program-
ma's. Als trends voor informatisering die zich momenteel voltrekken, ziet Fris-
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sen: capaciteitsvergroting, verbindingen, integratie en koppelingen en virtual rea-
lity. Deze trends staan eveneens beschreven in het tweede hoofdstuk.

Er bleken drie globale manieren te zijn waarop organisaties in de praktijk
omgaan met de nieuwe opties welke beschikbaar komen door de technologische
ontwikkelingen. Deze drie manieren zijn achtereenvolgens gericht op de verho-
ging van de productiviteit in de organisatie, de integratie van systemen en het
aangaan van (elektronische) relaties en verbindingen met de omgeving van de
organisatie. Deze manieren - te zien als organisationele ontwikkelingen - heb-
ben allen te maken met de introductie van ICT, de herinrichting van de informa-
tiestromen en de aanpassing van de (interne en externe) organisatiestructuur en
werkprocessen van de organisatie en maken daardoor deel uit van het proces van
informatisering.

De bovenstaande technologische en organisatorische ontwikkelingen zijn van
invloed op de betekenis van informatisering voor organisaties. Deze betekenis is
door Frissen (eveneens beschreven in hoofdstuk 2) beschreven in de termen per-
fectionering, transparantie, horizontalisering en virtualisering.

Tegelijkertijd met de bovenstaande technologische en organisatorische ont-
wikkelingen en de daaruit voortvloeiende veranderende organisatorische betekenis
van informatisering, is er tevens een ontwikkeling te zien in de manier waarop
organisaties omgaan met hun informatievoorziening. In het derde hoofdstuk van
deze studie is hier uitgebreid bij stilgestaan. Het blijkt dat in de totstandkoming en
de uitvoering van het informatievoorzieningsbeleid steeds meer aandacht wordt
geschonken aan het feit dat binnen een organisatie verschillende belangen en be-
langentegenstellingen leven. Deze ontwikkeling is aangegeven door te stellen dat,
hoewel de beleidsontwikkeling en -uitvoering lange tijd gedomineerd is geweest
door de technologische en economische rationaliteit, nu het bestaan van een poli-
tiek rationaliteit stee(Is meer wordt erkend. De ontwikkeling en uitvoering heeft
hier rekening mee te houden.

De bovenstaande ontwikkelingen zijn dermate omvangrijk en ingrijpend, dat
ze van invloed zijn op alle eerder genoemde omgevings-, organisatie- en onder-
werp-kenmerken. Dit betekent dus dat de omgeving, oftewel het karakter van de
situatie waarin het besluitvormingsproces over ICT-investeringen zich afspeelt,
wordt bepaald door deze ontwikkelingen.

Voor de kenmerken van ICT als het onderwerp van besluitvorming gaat het
hierbij om achtereenvolgens nieuwheid, ambiguReit, omvang/complexiteit, be-
langrijkheid, urgentie, strategische inkadering en uiteenlopende belangen. In
hoofdstuk 2 is betoogd dat de genoemde ontwikkelingen rond ICT van invloed
zijn op alle genoemde kenmerken. Als organisationele kenmerken van de situatie
zijn in hoofdstuk 2 genoemd de structuur van de organisatie, de cultuur ervan en
de in de organisatie geldende machtsverhoudingen. Omdat informatisering leidt
tot verschijnselen van perfectionering, transparantie, horizontalisering en virtuali-
sering, is in hoofdstuk 2 tevens geconcludeerd dat deze verschijnselen ertoe lei-
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den dat de gangbare structuur en cultuur, maar ook de dominante machtsver-
houdingen in een organisatie, onder druk zullen komen te staan. Als laatstge-
noemde kenmerken van de situatie zijn behandeld de kenmerken gerelateerd aan
de omgeving van de organisatie. Het gaat dan om de plaatsbepaling van de orga-
nisatie ten opzichte van andere organisaties en aspecten als dynamiek, vijandig-
heid en complexiteit. De conclusie die is getrokken met betrekking tot de ken-
merken uit de omgeving, is dat deze - net overigens als de andere eerder behan-
delde situationele kenmerken - momenteel, door de technologische en organisa-
torische ontwikkelingen, sterk aan verandering onderhevig zijn. Voornamelijk
ook door het feit dat vele van de technologische en organisatorische ontwikke-
lingen juist expliciet zijn gericht op het veranderen van de relatie van de organisa-
tie met haar omgeving (bijvoorbeeld door koppelingen en het aangaan van elek-
tronische relaties en verbindingen).

§ 4.4.3 Aard van het afwegingsproces

Het blijkt dus dat de situatie waarin besluitvorming over investeringen in ICT
zich afspeelt aan verandering onderhevig is. Wanneer het besluitvormingsproces
over ICT-investeringen wordt opgevat als een organisationeel proces waarvan de
kern is dat kosten, baten en risico's welke samenhangen met een bepaalde inves-
tering op een bepaald moment worden afgewogen, dan is het waarschijnlijk dat de
veranderde situationele kenmerken van het proces gevolgen hebben voor de aard
van de genoemde afweging. In deze paragraaf zullen deze gevolgen nader worden
bekeken.

In de theoretisch dominante mengvorm van het neo-rationele/bureaucratische
model van ICT-investeringsbesluitvorming is sprake van een duidelijke probleem-
stelling (waarover in principe consensus bestaat) waarbij vervolgens op basis van
een nutsfunctie wordt gekozen uit een set goed uitgewerkte alternatieven. In de
prakiijk, zo blijkt uit het bovenstaande, doet zich echter een aantal problemen
voor die de adequatie van het bovenstaande model in twijfel trekken. Om te be-
ginnen is het vaststellen van het probleem waarvoor ICT een oplossing zou moe-
ten bieden, door de eerder beschreven technologische ontwikkelingen, steeds pro-
blematischer geworden. Ook Zeef (1994) constateert dat mede door de nieuwe
mogelijkheden van de computertechniek de vraag naar de meest doeltreffende en
doelmatige toepassing ervan steeds ingewikkelder is geworden. Door de centrale
rol van informatietechnologie vandaag de dag in veel organisaties is het aantal bij
ICT betrokkenen steeds groter geworden. Omdat iedere betrokkene vanuit zijn
eigen positie een bepaald belang heeft bij een systeem of een toepassing is de kans
op het bereiken van consensus over de probleemdefinitie kleiner geworden.

95



Hoofdstuk 4

Ook het uitwerken van verschillende alternatieve oplossingen levert steeds

meer problemen op. De materie van kosten en baten van ICT is, door de techno-

logische ontwikkelingen en de manieren waarop organisaties hiermee omgaan,
steeds problematischer geworden. Bovendien nemen de onzekerheid en het risico
dat gepaard gaat met de verschillende alternatieven toe.

Tot slot leidt de centralere positie van ICT en het daaruit voortvloeiende gro-
tere aantal betrokkenen ertoe dat het steeds moeilijker is te bepalen wanneer een
informatiesysteem al dan niet voldoet. De nutsfunctie uit het rationele model komt
onder druk te staan omdat de verschillende betrokkenen allemaal vanuit hun eigen
posities en belangen eigen nutsfuncties zullen hebben waarmee ze bepalen wan-
neer een investering in hun ogen is gerechtvaardigd. Met andere woorden: de
beoordeling van de verschillende alternatieven wordt problematisch doordat het
stee(is duidelijker wordt dat er sprake is van meerdere belanghebbenden.

1/ TOENAME COMPLEXITEIT

Zoals eerder in dit hoofdstuk gesteld, is het probleem bij het afwegen van kosten
en baten voornamelijk terug te voeren op problemen die zich voordoen bij het
schatten van de baten en de risico's van een investering. Te denken valt hierbij
bijvoorbeeld aan de eerder beschreven dubbelzinnigheid en het immateriele ka-
rakter van veel ICT-baten. Dit leidt ertoe dat een beslissing omtrent een investe-
ring in ICT een eigen karakter kent, vergeleken met overige investeringsbeslis-
singen die zich voordoen in organisaties. ICT-investeringsbeslissingen zijn in ho-
ge mate complex (ACI, 1994; Groenendijk en De Groot, 1992), onzeker en raken
aan vele belangen. De ACI gaat hierin zelfs zover dat ze het nemen van derge-
lijke beslissingen vergelijkt met bijzondere investeringsbeslissingen over grote
civiel-infrastructurele projecten als de Oosterscheldewerken en de aanleg van een
Hogesnelheidslijn, en dergelijke. Zowel bij besluitvorming over deze projecten,
als bij besluitvorming over investeringen in ICT, constateert de commissie name-
lijk dat er sprake is van grote complexiteit, van diverse effecten die niet in geld
zijn uit te drukken en baten die pas op langere termijn realiseerbaar zijn. Dit in
combinatie met enkele grote risico's (ACI, 1994). Op die risico's wordt later in-
gegaan, nu eerst iets meer over het aspect complexiteit. Diverse factoren dragen
bij aan deze complexiteit. De volgende probleemfactoren kunnen worden onder-
scheiden:
a)    de moeilijke kwantificeerbaarheid van baten;
b)  het uiteenlopen van de tijdsduur waarmee kosten respectievelijk baten zich

voordoen;

c)    de problematische identificatie van baten;
d)   het dubbelzinnige karakter van ICT.
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a)    de mate van kwantificeerbaarheid van baten
Een belangrijke factor die bijdraagt aan complexiteit is het gegeven dat sommige
baten zeer moeilijk of zelfs niet zijn te kwantificeren. De baten die betrekking
hebben op efficiency-verbetering zijn vaak nog wel in financiele termen uit te
diukken. De baten zijn dan immers gelijk aan de wegvallende kosten van het ou-

de systeem of de oude situatie (Legerman, 1991). Andere door Legerman ge-
noemde soorten baten laten zich veel minder eenvoudig kwantificeren. Bij imma-
teriele baten is dit zelfs per definitie niet mogelijk. Dit alles maakt een afweging
hiervan met kosten (die vaak wel, zij het met de nodige moeite, zijn te kwantifi-
ceren) zeer ingewikkeld. Groenendijk en De Groot (1992) vergelijken daarom de

afweging van kosten en baten van ICT met het vergelijken van appels met peren.
Een bijkomend probleem  is de vraag hoe exact (lees: gekwantificeerd) de infor-
matie over bijvoorbeeld een aan te schaffen informatiesysteem moet zijn (Ewusi-
Mensah, 1989). Het gaat er in de besluitvorming om dat men voldoende concrete
informatie moet hebben om een uiteindelijke beslissing mogelijk te maken over
het al dan niet investeren in het desbetreffende systeem. Een te grote mate van
detaillering kan echter ertoe leiden dat besluitvormers door de bomen het bos niet
meer zien. Een afweging over de mate van noodzakelijke kwantificering is dus
belangrijk, waarbij dient te worden opgemerkt dat cognitieve vermogens van be-

sluitvormers om het belang van kwalitatieve aspecten op waarde te schatten, uit-
een kunnen lopen.

b)    de termijn waarop kosten en baten zich voordoen
Een ander probleem met de afweging is de termijn waarop kosten, respectievelijk
baten, van ICT zich voordoen. Meestal worden de kosten van een investering ge-
maakt op het moment van investeren zelf. De baten daarentegen zullen voor een
deel pas na langere tijd worden gerealiseerd. Dit, in combinatie met de vele onze-
kerheden die samenhangen met de introductie van nieuwe technologie, maakt het
erg lastig om goed inzicht te krijgen in de verhouding tussen kosten en baten bij
een bepaalde investering.

c)   de identificatie van baten
De complexiteit wordt verder vergroot door het probleem dat baten van investe-

ringen in ICT vaak erg moeilijk zijn te identificeren. Ewusi-Mensah (1989: 207)
constateert hierover: '[t]he measurement problem is further compounded by the
multi-dimensional nature of IS output or product which makes it imperative that
we carefully define what constitutes costs and benefits'.
Wanneer, ter verhoging van de efficiency, slechts menselijke arbeid in een werk-
proces wordt vervangen door de inzet van technologie, is het vrij eenvoudig om
de baten van een investering te identificeren. Deze beperken zich immers tot het
directe niveau van het werkproces. Met de ontwikkeling en de opkomst van pro-
cessen van informatisering wordt de identificatie van baten echter steeds proble-
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matischer. Een van de eerder beschreven manieren waarop organisaties kunnen
omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen heeft betrekking op integratie.
Tapscott en Caston (1993) concluderen echter dat vele van de baten die voortko-
men uit integratie erg complex van karakter zijn. Een reden hiervoor is dat in-
formatisering effecten heeft die zich niet tot het niveau van het werkproces beper-
ken, maar zich ook voordoen op andere te onderscheiden niveaus. Deze effecten
kunnen uiteenlopen van baten op individueel niveau tot en met baten op het ni-
veau van de maatschappij als geheel. Hierbinnen kunnen uiteraard nog talloze
andere niveaus worden onderscheiden. Een voorbeeld van problemen die hieruit
kunnen voortkomen zijn problemen rond het waarderen van de kwantiteit en de
tijdigheid van informatie die voortkomt uit een specifiek informatiesysteem
(Ewusi-Mensah, 1989). Het gaat hierbij om het volume van informatie, de tijdige
beschikbaarheid en de mate van detail van de informatie die op een zeker organi-
sationeel niveau wordt vereist. Het kan best zo zijn dat het systeem voor het ene
niveau dit naar alle tevredenheid kan leveren, maar dat zich problemen voordoen
op andere intra-organisationele niveaus. Om vervolgens een totaaloordeel over de
kosten en baten van een systeem te geven is moeilijk.

In deze studie staat het organisationele niveau centraal, maar ook dan kunnen
de baten zich nog op verschillende niveaus manifesteren. Te denken valt bijvoor-
beeld aan baten voor de organisatie als geheel, voor individuele werknemers en
voor verschillende sub-eenheden (afdelingen) binnen een organisatie. Het denken
over kosten en baten vanuit 66n bepaald niveau (bijvoorbeeld de organisatie als
geheel) kan er toe leiden dat men baten (en ook kosten), die zich door de investe-
ring op andere niveaus voordoen, niet (of onvoldoende) laat meewegen in de be-
sluitvorming. Een extra probleem wordt hierbij gevormd door het feit dat de ni-
veaus waarop de kosten en de baten zich voordoen niet hoeven samen te vallen.
Het kan best zo zijn dat baten zich op een totaal ander niveau voordoen dan het
niveau waar kosten moeten worden gedragen. Wat op het ene niveau een baat is,
kan op een ander niveau leiden tot kosten. Ook dit bemoeilijkt het verkrijgen van
inzicht in de totale kosten en baten van ICT op een bepaald (investerings)moment.

Een derde probleem dat zich voordoet bij de identificatie van baten is het ge-
geven dat investeringen in ICT steeds vaker samen vallen met andere reorganisa-
ties die plaatsvinden in een organisatie. Een te bouwen informatiesysteem is vaak
slechts onderdeel van veranderingen die plaatsvinden om een bepaalde verbete-
ring in of van de organisatie te realiseren (Berghout en Meertens, 1992). Volgens
het in een eerdere paragraaf beschreven proces van 'reengineering', oftewel Bu-
siness Process Redesign (BPR) dient ICT het uitgangspunt voor organisatie-
verandering te vormen. Of in een dergelijke situatie een bepaalde baat is te dan-
ken aan de investering in ICT of aan de reorganisatie als geheel, is dan bijna niet
meer te bepalen. Hierdoor ontstaat een probleem bij de rechtvaardiging van de
investering in ICT. Immers, een verantwoorde afweging, gebaseerd op een goed
overzicht van kosten, baten en risico's, is dan bijna niet te maken.

98



Het besluitvormingsproces inzake ICT

d)   de dubbelzinnigheid van ICT
Bij investeringen in ICT wordt veelal een (direct) causaal verband verondersteld
tussen investering enerzij(is en prestaties van de organisatie anderzijds. De effec-
tiviteit en efficiency van de organisatie zouden dankzij ICT-investeringen worden
verhoogd. In het begin van dit hoofdstuk is echter aan de orde gekomen dat in de
literatuur tegenstrijdigheden worden beschreven met betrekking tot de mogelijke
effecten van ICT. Bemelmans concludeert dat de aanwending van de techniek
door mensen bepalend is voor de effecten (baten) die ICT heeft op (voor) de or-
ganisatie (Bemelmans 1986: 39). Ook Northrop et al. concluderen met betrekking
tot de vraag naar de richting van effecten van informatietechnologie dat de 'litera-
ture has given a variety of answers to this question, and the answers have often
been in conflict' (Northrop et al., 1990: 505). Frissen signaleert deze tegenstrij-
digheden eveneens. Hij duidt ze aan als de dubbelzinnigheid van ICT. Volgens
hem zijn deze dubbelzinnigheden te herleiden tot de sociale context waarbinnen
ICT wordt toegepast (Frissen, 1992). Enkele voorbeelden van dubbelzinnige ef-
fecten van ICT welke door hem worden geconstateerd zijn complexiteit-fixatie,
verstarring-vernieuwing, uniformiteit-varieteit en centralisatie-decentralisatie.
Frissen ziet dubbelzinnigheid als fundamenteel kenmerk van informatisering. Dit
omdat ambiguiteit, tegenstellingen en dialectiek essentiele aspecten zijn van de
sociale werkelijkheid en informatietechnologie een sociaal artefact is dat ten diep-
ste is verbonden met intellectuele en politieke aspiraties (Frissen, 1992: 192). De
dubbelzinnigheid stelt het in de praktijk veel veronderstelde directe causale ver-
band tussen investeringen in ICT en prestaties van de organisatie ter discussie.
Een intermediErende variabele is nodig die de richting van de effecten van de
investering kan verklaren. Huigen en Janssens (1991) introduceren een dergelijke
variabele. Deze wordt gevormd  door de prestaties  van het informatiesysteem
waarin wordt geinvesteerd. Als voorbeeld schetsen zij de situatie waarin een in-
vestering de gebruiksvriendelijkheid van een informatiesysteem verbetert, waar-
door de prestaties van het systeem (voor de gebruiker) toenemen. Deze investe-
ring hoeft echter geen (of in elk geval geen directe) invloed te hebben op de des-
betreffende organisatie. (Huigen en Janssen, 1991: 675). Het causale verband
tussen investering en prestaties van de organisatie komt er dan schematisch als
volgt uit te zien:

Investering in ICT  ----------- > Prestaties IS ----------- > Prestaties organisatie
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Een soortgelijke opsplitsing van het directe verband tussen ICT-investering en de
prestaties van de organisatie is eveneens aan te treffen bij Berghout en Meertens

(1992). Zij maken een onderscheid in de bijdrage van (een investering in) ICT
aan het ICT-domein en aan het bedrijfsdomein: Met het schatten van de bijdrage
aan het ICT-domein staat de continuiteit  van de technologie centraal. Getracht
moet worden vast te stellen wat de invloed van de (in het aan te schaffen informa-
tiesysteem) gebruikte technologie is op de bestaande en gewenste ICT-infrastruc-
tuur, alsook op de mate van synergie met andere systemen (Berghout en Meer-
tens, 1992: 678). Een investering in een bepaald informatiesysteem kan de totale
ICT-infrastructuur van de organisatie verbeteren, bijvoorbeeld doordat men in de
organisatie kiest voor 66n databasemanagementsysteem. Zodoende bespaart men
zich de kosten voor het onderhouden van kennis over meerdere systemen, alsme-
de de kosten voor het 'bouwen' van bruggen tussen systemen in de organisatie.
De functionaliteit van de beschikbare systemen zal daardoor worden vergroot
(Berghout en Meertens,   1992).   Er  is   in dit geval dus duidelijk sprake  van  een
positieve bijdrage van de investering aan het ICT-domein. Dit zegt op zich echter
niets over het al dan niet effectiever en efficienter worden van de totale organisa-
tie. De bijdrage van ICT aan het ICT-domein kan mijns inziens dan ook min of
meer gelijk worden gesteld met de eerste door Huigen en Janssen geschetste stap,
waarin de invloed van de investering op de prestaties van de technologie (en in
engere zin het informatiesysteem) wordt bekeken.

Een tweede bijdrage van ICT die wordt onderscheiden door Berghout en
Meertens is de bijdrage aan het bedrijfsdomein. Deze bijdrage verwijst naar de
verbetering van de producten van de organisatie. Essentieel bij dit aspect is vol-
gens Berghout en Meertens (1992: 678), dat wordt beoordeeld wat het effect is op
het eindproduct van de organisatie. Met eindproduct kan uiteraard ook een dienst
worden aangeduid. De vraag is bijvoorbeeld wat het informatiesysteem er aan
bijdraagt dat de snelheid en de kwaliteit van het eindproduct verbetert. Deze bij-
drage laat zich vergelijken met de tweede stap van Huigen en Janssen, waarin de
focus ligt op de relatie tussen de prestaties van het systeem en de prestaties van de
organisatie. Kern van deze redenering is dat de technologische ontwikkelingen
zelf niet leiden tot bijvoorbeeld een betere organisationele effectiviteit of efficien-
cy, maar dat daarvoor ook een aantal organisatorische ontwikkelingen benodigd
zijn (zoals bijvoorbeeld de eerder onderscheiden ontwikkelingen op de aandachts-
gebieden productiviteit (BPR), integratie en relaties/verbindingen).

Kern van het bovenstaande betoog is dat de complexiteit van een ICT-
investeringsbeslissing toeneemt door het feit dat de, in de praktijk vaak aanwezig
veronderstelde, directe causale relatie tussen investering in ICT en de prestaties
van de organisatie in twijfel kan worden getrokken. Door de technologische en
organisatorische ontwikkelingen en het mede daaruit voortvloeiende ambigue ka-
rakter van de technologie hoeft het feit dat men investeert in een systeem dus niet
automatisch te betekenen dat de el'fectiviteit en efficiency van de organisatie zul-
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len toenemen. Daarvoor zal de aandacht ook moeten worden gericht op de presta-
ties van het aan te schaffen of te verbeteren informatiesysteem.

2/ TOENAME ONZEKERHEID EN RISICO

Besluitvorming over investeringen in ICT is niet alleen complex, zoals uit boven-
staande beschrijving blijkt, maar ook wordt ze gekenmerkt door een grote mate
van onzekerheid. Deze onzekerheid leidt ertoe dat men met het nemen van een
beslissing om een fors bedrag in ICT te investeren, altijd een aantal risico's loopt.
Het is dan ook belangrijk om bij de afweging tussen kosten en baten deze risico's
mee te nemen. Probleem hierbij is, net als bij de baten, dat sommige risico's wet
en andere met zijn te kwantificeren.

Hogbin en Thomas (1994) onderscheiden twee soorten risico's, welke beide
aandacht verdienen bij het nemen van een investeringsbeslissing. De eerste is het
risico dat het concrete project, waarop de investering betrekking heeft, nooit zal
worden germplementeerd. Er zijn vele redenen waarom een project kan misluk-
ken en bij het nemen van de beslissing tot een investering dienen de kansen hier-
op te worden ingeschat. Het tweede soort risico bestaat eruit dat het project weI
wordt afgerond, maar dat de te verwachten baten (door al dan niet voorziene om-
standigheden) niet (volledig) worden gerealiseerd (zie ook Ewusi-Mensah, 1989).
Ook de kansen hierop zijn uiteraard van invloed bij de beoordeling van de inves-

tering.
Berghout en Meertens (1992: 687) gaan verder en onderscheiden een groter

aantal risico's dat is verbonden met het uitvoeren van een concreet projectio.

Achtereenvolgens noemen ze:
- Strategische onzekerheid. Het kan voorkomen dat niet alle geplande

voordelen daadwerkelijk worden gehaald bij de uitvoering van een pro-
ject.

- Organisatorisch risico. Het gaat hierbij om risico's wat betreft uitgaven,
de inzet van mensen, tijdsduur, enzovoort, maar ook bijvoorbeeld om de
vraag of de organisatie voldoende is voorbereid op de veranderingen die
moeten worden doorgevoerd als gevolg van het ICT-project.

- Technologisch risico. Men loopt een bepaald risico indien de organisatie
onvoldoende ervaring heeft met de in het project gebruikte technologi-

sche aspecten van ICT.
-          Projectrisico. Het niet goed beheersen van het project zelf kan ook een

risico vormen. De beheersing zal afnemen naarmate de structuur van het
project complexer is en er vele tussentijdse wijzigingen in het ontwerp
van het project worden doorgevoerd.

- Infrastructureel risico. Wellicht zijn investeringen nodig die niet direct
zijn gerelateerd aan het project, maar die wel noodzakelijk zijn voor de
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uitvoering ervan. Deze investeringen leveren, net als het project zelf,
ook een bepaald risico op.

Naast de al eerder beschreven risico's noemt de ACI (1994: 19) twee soorten
risico's die zich speciaal bij overheidsorganisaties laten gelden. Ten eerste is dat
een politiek risico. Hiermee wordt bedoeld het risico dat politieke doelen niet
worden gerealiseerd indien het project mislukt terwijl de politiek er een 'strate-
gisch belang' aan heeft toegekend. Ten tweede ontstaat er een risico doordat or-
ganisaties vaak afhankelijk zijn van andere organisaties.  Het gaat hierbij  dan  in
het bijzonder om belangen en beinvloeding.

Het omgaan met verschillende soorten risico's en onzekerheid is een wezen-
lijk aspect bij investeren in ICT. Zoals eerder gesteld kunnen sommige risico's
wel en andere niet worden gekwantificeerd. Voor zover ze niet kunnen worden
gekwantificeerd, dienen ze te worden meegenomen bij het schatten van de bijdra-
ge aan het bedrijfsdomein of het ICT-domein. Risico's mogen echter niet als alibi
worden gebruikt om vaak belangrijke investeringen op de lange baan te schuiven
(Berghout en Meertens, 1992). Dat het echter in de praktijk niet makkelijk is om
risico's op de juiste waarde te schatten blijkt uit hetgeen Hogbin en Thomas hier-
over opmerken: 'Risk assessment requires a high degree of judgement, based on
experience and perception...' (Hogbin en Thomas, 1994: 189).

3/ TOENAME AANTAL BEFROKKENEN EN BELANGEN

Bij besluitvorming over grote investeringen in ICT zijn vrijwel altijd veel ver-
schillende partijen betrokken. Ieder van deze partijen, aan te duiden als 'stakehol-
ders', heeft een eigen belang bij de investering. Zij zullen alle trachten de besluit-
vorming te be-mvloeden om zodoende hun belang voor de toekomst veilig te stel-
len. Farbey et at. (1993: 45) concluderen dan ook dat het nemen van investe-
ringsbeslissingen altijd een politiek proces  is  ' . . .  in  so  far  as it touches  on the  di-
verse interests of many people and groups. '

Uit empirisch onderzoek van Farbey et al. (1993) blijkt dat op organisationeel
niveau bij besluitvorming over grote investeringen in ICT, stakeholders een rol
spelen die alkomstig zijn uit:
•    het topmanagement van de organisatie;
•    het lijnmanagement;
•    het financiele management;
•    het stafnanagement;
•     de ICT-afdelingen binnen de organisatie;
•    de groep gebruikers.
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Alhankelijk van de positie in de organisatie en de verantwoordelijkhe(len zal an-
del:s tegen de investering worden aangekeken. In de besluitvorming over ICT-
investeringen moet men weten om te gaan met deze verschillende percepties en
belangen om zodoende het (in de uitvoering van een concreet project) benodigde
commitment van de stakeholders voor de uiteindelijke beslissing te verkrijgen.
Mocht het niet lukken een groot draagvlak voor de beslissing te cre8ren, dan is er
een vergroot risico dat het project uiteindelijk niet tot stand komt, of dat de te
verwachten baten niet (volledig) worden gerealiseerd (zie het voorafgaande punt
'onzekerheid/risico').

Op grond van de beschrijving van bovenstaande problemen die zich voordoen
bij ICT-investeringsbeslissingen, zal het duidelijk zijn dat het afwegen van kosten
en baten en het daarbij tegelijkertijd rekening houden met mogelijke risico's, een
ingewikkelde, tijdrovende en vooral moeilijke zaak is. Wanneer de enorme be-
dragen die met dergelijke investeringen zijn gemoeid in het achterhoofd worden
gehouden, zal duidelijk zijn dat het toch belangrijk is (hoe moeilijk dan ook) om
inzicht te verwerven in de voor- en nadelen van een mogelijke investering in ICT.
ICT legt immers een fors beslag op de middelen die ook voor andersoortige in-
vesteringen (met misschien wel meer rendement) zouden kunnen worden aange-
wend.

Vanuit de wetenschap en de organisatie-adviesbranche zijn in de loop der tijd
dan ook vele methoden ontwikkeld, gericht op het evalueren van kosten en baten.
Een overzicht daarvan is te vinden in hoofdstuk 5 van deze studie.

Ondanks de erkenning van het belang van de afweging en het inmiddels vrij
grote aanbod van methoden voor het in kaart brengen van de kosten, baten en
risico's die samenhangen met ICT, blijkt toch in de praktijk bij concrete investe-
ringsbeslissingen, zelden sprake van een systematische afweging die plaatsvindt
voorafgaand aan de beslissing. Eerder wordt, nadat de beslissing is genomen, een
rechtvaardiging hiervoor gezocht bij veel gehanteerde argumenten dat informati-
sering kostenbesparing bewerkstelligt en leidt tot productiviteitsstijging, en dat
informatisering een positief effect heeft op de besluitvorming in een organisatie.
Huigen en Janssen, onderzochten deze argumenten en concluderen dat deze niet
zonder meer gelden,  maar  dat  er een systematiek nodig is, waaIbij  ze ' . . . syste-
matisch kunnen worden geplaatst en aangetoond' (Huigen en Janssen,  1991: 674).

Ook Farbey et al. (1992, 1993) laten zien dat in de praktijk meestal geen
sprake is van systematisch afwegen. Zij onderzochten 16 organisaties (zowel in
de private als in de publieke sector) waarin een investeringsbeslissing werd geno-
men. Slechts bij 9 van de 16 projecten konden de onderzoekers in meer of minde-
re mate een afweging van kosten en baten ontdekken. Van deze 9 gevallen waarin
dus een of andere methode voor de afweging van voor- en nadelen werd toege-
past, zijn er uiteindelijk ook nog 5 gevallen aan te wijzen waarbij de afweging
slechts diende voor rationalisatie achteraf. De uiteindelijke investeringsbeslissing
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werd hierbij dlls niet op basis van de uitkomsten van de methode gebaseerd, maar
op andere gronden.

Bij de 7 projecten waarbij geen systematische afweging werd gemaakt, kwam
men in twee gevallen op basis van het 'got-to-do'-principe tot een besluit en in 5
gevallen op basis van een 'act of faith'. Bij de 'got-to-do' situatie neemt men een
beslissing omdat men denkt hiertoe min of meer gedwongen te zijn en men geen
keuze meer heeft (bijvoorbeeld bij niet-investeren raakt men klanten kwijt). Een
'act of faith' beslissing komt tot stand doordat de besluitvormers de toepassing
van ICT zonder meer als doorslaggevend beschouwen voor het succes van de
organisatie (Farbey et al., 1992: 113).

4.5 Conclusie: strategiebepaling

In dit hoofdstuk is geconstateerd dat het besluitvormingsproces over ICT-
investeringen in de praktijk vaak afwijkt van het - in de literatuur beschreven en
in de theorie veronderstelde - neo-rationele/bureaucratische besluitvormingsmo-
del. Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat dit model, gezien de aard van het
proces, veelal te eenvoudig van karakter is. Uit empirisch onderzoek blijkt dat het
proces dikwijls heel anders verloopt dan kan worden verwacht op basis van het
uit de theorie naar voren komende model. In plaats van chronologisch geordend,
verloopt het proces vaak grillig, onvoorspelbaar en haast toevallig. Het begin en
einde van een proces zijn niet duidelijk te onderscheiden en problemen dienen
zich aan in een bepaalde context die besluitvorming nog verwarrender maakt
(Koopman en Pool, 1992: 44). Soms is niet eens duidelijk wat het probleem is,
laat staan dat er een zorgvuldige afweging tussen uitgewerkte alternatieven kan
plaatsvinden. Nutsmaximalisatie blijkt niet altijd de doorslaggevende reden om
een alternatief te kiezen. Vaak is er niet eens een duidelijke afweging tussen al-
ternatieven gemaakt of wordt niet eens nagedacht over wat het probleem is (denk
bijvoorbeeld aan investeringen die het gevolg zijn van de 'got-to-do'-overwegin-
gen).  Zelfs al  is er wel overeenstemming  over het probleem, dan hoeft dit  nog
niet te betekenen dat er ook overeenstemming is over de oplossingsrichting van
dit probleem. Vanuit eigenbelang kunnen de verschillende deelnemers aan de be-
sluitvorming heel wel contrasterende oplossingen prefereren.

Eerder dit hoofdstuk is betoogd dat de geschetste algemene modellen in feite ty-
pen van processen zijn zoals die door verschillende auteurs in de praktijk zijn
waargenomen en dus in principe descriptief van aard zijn. Toch kan er ook een
zekere prescriptieve waarde aan de modellen worden toegekend. Het zijn dan niet
langer zozeer beschrijvingen van typen processen, maar meer strategie8n die
kunnen worden gebruila in besluitvorming om deze effectief te laten verlopen.
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In dit verband is het interessant om nog eens te kijken naar de kern van de
eveneens aangehaalde contingentietheorie. Hierin werd gesteld dat de effectiviteit
van de gekozen aanpak van besluitvorming afhankelijk is van de kenmerken van
de situatie, dat wil zeggen kenmerken die samenhangen met de omgeving, de
organisatie en het onderwerp van besluit (Koopman en Pool, 1992: 54).

Vanwege de invloed van technologische en organisatorische ontwikkelingen
en de daaruit voortvloeiende verandering van de organisationele betekenis van
informatisering op de kenmerken van de situatie en de aard van het besluitvor-
mingsproces over ICT-investeringen kan de vraag worden gesteld of het eerder

geidentificeerde dominante beeld van het besluitvormingsproces over investerin-

gen in ICT als een mengvorm van het neo-rationele en het bureaucratische model

nog wel past bij de hedendaagse organisationele situatie. Met andere woorden: de
effectiviteit van de strategie om besluitvorming op te vatten als een gestructureerd

verlopend proces waarin alternatieven worden afgewogen waarvan de gevolgen
bij voorbaat helder zijn, kan gezien de hedendaagse situatie en aard van de be-
sluitvorming over investeringen in ICT wet eens minder adequaat zijn.

De contingentietheorie verder volgend, zou het zinvol zijn te kiezen voor een
strategie van het arena model of open-eind model. Hierin ligt immers de nadruk
minder op beheersing en centralisatie en veel meer op erkenning van de noodzaak

van flexibiliteit en decentralisatie in de besluitvorming. Het zijn juist deze aspec-
ten die veel beter aansluiten bij de onderscheiden aspecten van de aard van het
proces, te weten toenemende complexiteit en onzekerheid en een toename van het
aantal betrokkenen met ieder eigen belangen. De kenmerken van het arena-model
en het open-eind model lijken bovendien beter aan te sluiten bij beschrijvingen
van het feitelijk verloop van het besluitvormingsproces zoals uit de empirie (in
bijvoorbeeld Farbey et al.) naar voren komt. Daaruit blijkt immers dat nuts-
maximalisatie (inzake de afweging tussen kosten en baten) niet de belangrijkste
overweging vormde om uiteindelijk te investeren. Sterker nog: in slechts 4 van de
16 onderzochte gevallen van Farbey et al. was echt sprake van een afweging tus-
sen kosten en baten en in de rest speelde andere factoren de belangrijkste rol in de
feitelijke investeringsbeslissing. Het neo-rationele en het bureaucratische model
zijn niet in staat hiervoor een verklaring aan te dragen of om hiermee om te gaan.
Gezien het meer flexibele en meer gedecentraliseerde karakter van de twee andere

besproken modellen mag worden verwacht dat deze daartoe veel beter in staat

ZlJn.

In  de  toelichting  op de probleemstelling  van het onderzoek in paragraaf  1.2  is

gesteld dat de directe omgeving van ICT-evaluatie wordt gevormd door achter-

eenvolgens het ontwikkelings- en uitvoeringsproces van informatisering en het
besluitvormingsproces over investeringen in ICT binnen een organisatie. Het vo-
rige hoofdstuk heeft getoond dat zich ten aanzien van het eerstgenoemde proces
een ontwikkeling aftekent waarin de lange tijd dominante benaderingswijze door
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een aantal (voornamelijk praktische) problemen meer en meer onder druk komt te
staan. Wanneer nu in beschouwende zin wordt gekeken naar hetgeen in het voor-
liggen(le hoofdstuk aan de orde is gesteld, dan wordt de conclusie getrokken dat
een soortgelijke ontwikkeling als boven beschreven, zich ook voordoet ten aan-
zien van het besluitvormingsproces over investeringen. Omdat evaluatie van ICT
in deze studie nadrukkelijk wordt geplaatst in de context van de hierboven ge-
noemde twee processen, valt te verwachten dat de ontwikkelingen zoals in dit en
het vorige hoofdstuk zijn beschreven, van invloed zullen zijn op deze evaluatie.
In hoofdstuk 6 wordt daarom beschreven wat de betekenis van de ontwikkelingen
is voor met name de rol en het gebruik van ICT-evaluatie. In het volgende hoofd-
stuk echter, zal eerst uitgebreid worden ingegaan op het fenomeen van (ICL)
evaluatie Elf.

1        De  ACI is begin 1992 ingesteld  door de minister van Binnenlandse Zaken.
Deze commissie, bestaande uit op grond van deskundigheid benoemde ambte-
naren en niet-ambtenaren, heeft als taak gevraagd en ongevraagd te adviseren
over de mogelijkheden en het doelmatiger gebruik van Informatietechnologie
(IT) op beleidsterreinen van de rOksoverheid (ACI, 1994: 2).

2      Huigen en Janssen baseren zich hierbij op Kamphuis, J.A. (1985), De hoofd-
lijnen van de discussie, in: Voorberichten rege,ingscommissaris RUksdienst,
Den Haag, p.p. 30-31. De indeling wordt overigens ook aangehaald door de
Adviescommissie Informatisering in haar rapport 'Beslissen over informatie-
voorziening' (ACI, 1994: 19).3    Bij dit soort investeringen gaat het om begrippen als marktverbreding, pro-
ductvernieuwing,  of het introduceren van nieuwe producten op nieuwe mark-
ten (Legerman, 1991: 268).

4      Wit output inzichtelijk zijn, dan dient dem niet te complex te zijn, geen over-
bodige informatie te bevatten, visueel inzichtelijk te zijn (grafieken, kolomdi-
agrammen) en niet teveel afkortingen en vaktermen te bevatten (Bots & Jan-
sen, 1989: 166).

'       Deze toelichting is gebaseerd op Koopman en Pool (1992), tenzij uitdrukkelijk
anders wordt vermeld.

6   't Hart, P. (1992), Politiek-bestuurlijke besluitvorming in Nederland: Een
decennium van onderzoek in beeld, in: Beleidswetenschap, nr. 6, p.p. 199-
227.

7
Cohen, March and Olsen (1989) is eerder reeds verschenen als Cohen, M.D,
J.G. March, J.P Olsen (1972), A Garbage Can Model of Organizational
Choice, in: Administrative Science Quarterly, vol. 17, no. 1.

8     Zij baseren zich hierbij op R.J. Kauffman en P. Weill (1989), An evaluative
framework for research on the performance effects of information technology
investment, in: Proceedings of the  tenth international conference on informa-
non systems, Boston.
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Parker, M.M ., R.J. Benson, H.E. Trainor (1988), Infonnation Economics:
Linking   business   pe,formance   to   information   technology,   Engelwood  Cliffs,
N-J.
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Hoofdstuk 5 Evaluatie

'Evalueren is dat je gaat praten over dingen waar
je heel lang over gepraat hebt zodat je er achteraf
achter komt waar je het over gehad hebt.'

Arjan Ederveen als Mevr. de Vries, in: 30 Minuten,
qtlevering 7 'Daarom', VPRO-Televisie.

5.1   Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het fenomeen evaluatie nader bekeken. In de volgende
paragraaf zal eerst worden gedefinieerd wat onder dit fenomeen in deze studie
wordt verstaan. Vervolgens komt, in dezelfde paragraaf, de ontwikkeling ervan
aan de orde. Vanwege de lange traditie van evaluatie in de sociale wetenschappen
wordt deze ontwikkeling dan ook met name vanuit deze wetenschappelijke disci-
pline beschreven. Het blijkt dat evaluatie in de loop der tijd qua inhoud steeds
omvattender is geworden omdat steeds meer aspecten aan het begrip worden
onderscheiden. Daarnaast blijkt dat er bovendien fundamenteel verschillende
ori8ntaties ten aanzien van evaluatie bestaan. Deze oriantaties worden globaal
aangeduid met de termen traditioneel (technocratisch) en responsief (democra-
tisch). De conclusie die wordt getrokken is dat evaluatie een pluriform fenomeen
lS.

Hoewel deze pluriformiteit voordelen heeft (zo kunnen bijvoorbeeld allerlei
uiteenlopende activiteiten worden vooizien van het etiket evaluatie), levert ze ook
enkele nadelen op. Een van deze nadelen is dat de zeggings- of verklaringskracht
van het fenomeen is afgenomen door de grote hoeveelheid betekenissen die wor-
den toegeschreven aan evaluatie. Om precies te kunnen aangeven wat in een con-
creet geval wordt bedoeld met evaluatie dient de term verder te worden geopera-
tionaliseerd. In de derde paragraaf wordt daarom het algemene fenomeen evalua-
tie uiteengelegd in een drietal verschillende elementen die zijn op te vatten als
bouwstenen waaruit evaluatie bestaat. Deze elementen (de inhoud, het proces en
de context van evaluatie) verwijzen respectievelijk naar de wat-, hoe- en waarom-
vraag van evaluatie. Wanneer evaluatie aan de hand van deze elementen wordt
beschreven kan meer inzicht worden verkregen in de exacte betekenis van het
begrip in een concreet geval.

Het voorgaande heeft, zoals reeds opgemerkt, betrekking op het fenomeen
evaluatie binnen de context van de sociale wetenschappen. In de vierde paragraaf
zal nader worden ingegaan op een meer specifieke vorm van evaluatie, namelijk
de evaluatie van ICT. Wat opvalt in de literatuur over ICT-evaluatie, is dat het
vrijwel altijd gaat om het in kaart brengen van de kosten en de baten van ICT,
oftewel - om in de eerder onderscheiden termen te blijven - het inhoudelijke
deel van evaluatie (de wat-vraag). Weinig  tot geen aandacht  gaat  uit  naar  het
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proces van evalueren en de context ervan (het hoe en waarom). Deze accentue-
ring van het inhoudelijke aspect blijkt uit de grote hoeveelheid methoden die is
ontwikkeld oIn kosten en baten in kaart te brengen. De meest belangrijke metho-
den zullen kort worden beschreven. Vervolgens zal de situatie van ICT-evaluatie
worden vergeleken met de ontwikkeling die het fenomeen evaluatie in de sociale
wetenschappen heeft doorgemaakt en worden enkele conclusies met betrekking
hiertoe getrokken.

In de vijfde paragraaf wordt de specifieke ICT-evaluatie weer losgelaten en
wordt meer in algemene zin gekeken naar de verschillende functies en wijzen
waarop evatuatie kan worden gebruilct. Achtereenvolgens wordt ingegaan op
instrumenteel, conceptueel, symbolisch en politiek-strategisch gebruik van evalu-
atie. Ook wordt aandacht geschonken aan de zogenaamde 'gebruikscrisis' die zou
bestaan wat betreft evaluatie.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een slotparagraaf, dat is dan paragraaf
zes, waarin hetgeen in dit vijfde hoofdstuk aan de orde is geweest kort nog eens
wordt samengevat. Tevens worden enkele, voor het centrale thema van deze
s (lie, relevante conclusies getrokken.

5.2 Definitie en ontwikkeling

Bij het schrijven en denken over evaluatie is de eerste vraag die moet worden
beantwoord de vraag wat nu eigenlijk verstaan dient te worden onder evaluatie.
Hoe kan het fenomeen zinvol worden omschreven en welke dimensies zijn er aan
te onderscheiden? Dit zijn vragen die in de eerste sub-paragraaf (5.2.1) aan de
orde komen. Een definitie zal worden beschreven, waarin de verschillende be-
langrijke dimensies van evaluatie naar voren komen.

Omdat evaluatie in de sociale wetenschappen altijd relatief veel aandacht
heeft gekregen en het fenomeen daar een lange geschiedenis kent, zal in de twee-
de sub-paragraaf (5.2.2) worden gekeken welke ontwikkelingen het fenomeen de
laatste eeuw heeft doorgemaaki. Daarbij wordt nauw aangesloten bij een beschrij-
ving van deze ontwikkeling door Guba en Lincoln (1989).

§ 5.2.1 Begripsdefinitie

Hoewel een ieder zich een voorstelling kan maken van hetgeen evaluatie is, blijkt
het moeilijk te zijn het fenomeen eenduidig te definieren. Het meest algemeen (en
dus voor onderzoek het meest onbruikbaar) kan evaluatie worden omschreven als
een activiteit die is gericht op het vergaren van informatie over een object. Hierbij
moet worden aangetekend dat onder object niet alleen concrete zaken dienen te
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worden begrepen, maar ook meer abstracte begrippen, zoals bijvoorbeeld beleid
en handelingen. Een andere algemene omschrijving kan worden gevonden bij
Hoogerwerf. Hij omschrijft wetenschappelijke evaluatie  als ' . . . wetenschappelijk
onderzoek met het oog op het beoordelen van een waargenomen verschijnsel aan
de hand van bepaalde criteria' (Hoogelwerf, 1993: 76).

Hoogerwerf gebruikt de term 'beoordelen' en impliceert daarmee dat een
kenmerk van evaluatie wordt gevormd door het toekennen van waarden. Het
expliciet betrekken van waarden in evaluatie komt ook terug bij de beschrijving
van de dimensies van (beleids-) evaluatie zoals gegeven door Ruimschotel. Hij
onderscheidt drie dimensies aan het fenomeen, te weten descriptie (het meten of
vaststellen in hoeverre bepaalde eigenschappen, doelen of criteria, aanwezig dan
wel veranderd zijn), verklaring (mogelijke causale attributie van de eigenschap of
verandering aan een programma, de beleidsingreep of de  'treatment') en evaluatie
(waardering van de gevonden waarde of verandering, intelpretatie van de verkla-
ring in termen van hoe goed, hoe anders, hoe beter) (Ruimschotel, 1993: 14).

De definitie van evaluatie die in de voorliggende studie wordt gehanteerd, is
een combinatie van bovenstaande omschrijvingen. Omdat ook activiteiten als
meten en verklaren mijns inziens te maken hebben met criteria die op zich niet
waardevrij zijn, maar slechts betekenis la:ijgen binnen een specifieke context,
dienen waardering en interpretatie expliciet als onderdelen van evaluatie te wor-
den opgenomen. De hier gehanteerde definitie luidt dan ook: Evaluatie is (weten-
schappelijk) onderzoek dat zich richt op het beschrijven, verklaren, waarderen en
interpreteren van een waargenomen verschijnsel aan de hand van bepaal(le crite-
na. De term wetenschappelijk staat hierbij tussen haakjes, omdat het weI vaak zo
is, dat in evaluatie gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke methoden en
technieken, maar dit wil niet altijd zeggen dat de evaluatie dan ook daadwerkelijk
de regels volgt die in de wetenschap gelden.

§ 5.2.2 Evaluatie in de sociale wetenschappen: ontwikkelingen

In het bijzonder vanuit de sociale wetenschappen is altijd relatief veel aandacht
uitgegaan naar evaluatie. Ook nu is de rol van de sociale wetenschappen nog
groot. Uit een recente stand van zaken voor wat betreft evaluatie-onderzoek zoals
dat in Nederland wordt uitgevoerd, kan worden afgeleid dat beleidsevaluatie 66n
van de meest voorkomende soorten van evaluatie is (Donker & Derks, 1993).

Het is dan ook vanuit de sociale wetenschappen geweest dat het begrip lang-
zaam tot ontwikkeling is gekomen. Om meer inzicht te krijgen in wat evaluatie
inhoudt en op welke zaken ze betrekking heeft, wordt nu een korte beschrijving
gegeven van de ontwikkeling die het begrip heeft doorgemaakt. Deze beschrijving
is gebaseerd op Guba en Lincoln (1989). Ze geeft tevens aan hoe de eerder ge-
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noemde evaluatie-dimensies descriptie, verklaring en evaluatie zich tot elkaar
verhouden.

Guba en Lincoln (1989) onderscheiden vier generaties van evaluatie die zich
tot op heden hebben voorgedaan. De eerste generatie stelt evalueren gelijk aan
meten. De rol van degene die de evaluatie moet uitvoeren is technisch, in de zin
dat hij of zij wordt geacht alle beschikbare meetinstrumenten voor een bepaalde
situatie te kennen en indien nodig deze zelf te ontwikkelen. De achtergrond van

deze opvatting van evaluatie kan worden gevonden in de maatschappelijke situatie
rond de eeuwwisseling en de opkomst van de sociale wetenschappen. Het pro-
bleem van de eerste generatie is dat evaluatie passief wordt gebruila om een situ-
atie na afloop van een handeling te meten. De meting kan dus niet direct worden
gebruikt om aanpassingen te realiseren gedurende de handeling zelf.

Een benadering van evaluatie die dit wet mogelijk maakt, valt te rangschikken
onder wat Guba en Lincoln aanduiden als de tweede generatie. Evaluatie is hier
meer beschrijvend van aard waarbij wordt gekeken naar de sterke en de zwakke
kanten van het te evalueren object of de te evalueren handeling. Om iets over
deze sterke en zwakke punten te kunnen zeggen is het uiteraard wel belangrijk dat
de doelstellingen van tevoren zijn vastgesteld. Dit soort evaluatie wordt daarom
dan ook wel aangeduid als doel-georienteerde beschrijvende evaluatie.

De vooraf gegeven doelstellingen en het beschrijvende karakter van evaluatie
in de tweede generatie vormen de directe aanleiding voor de ontwikkeling van
een nieuwe generatie evaluatie. De kritiek in deze derde generatie evaluatie richt
zich met name op het feit dat er in eerdere generaties alleen beschrijvingen en
geen oordelen worden gegeven. De nieuwe benadering van evaluatie wordt daar-
om gekenmerkt door inspanningen om, naast meten en beschrijven, ook een uit-
eindelijk oordeel over het te evalueren object te kunnen geven. Orn te komen tot
een oordeel, dienen de scores van de te meten variabelen te worden afgezet tegen

bepaalde standaarden. Wanneer echter wordt gesproken over standaarden, dient
te worden erkend dat deze altijd zijn gebaseerd op belangrijk geachte waarden en
normen. In de derde generatie evaluatie wordt dus, in tegenstelling tot eerdere

generaties, expliciet erkend dat waarden en normen een rol spelen in evaluatie.
Tot dan toe werd evaluatie louter beschouwd als een technische, waarde-neutrale,
activiteit. Het expliciet betrekken van waarden in evaluatie komt ook voort uit het
inzicht dat de doelstellingen die tot dan toe gemeten worden met evaluatie, zelf
wel eens problematisch zouden kunnen zijn. Bovendien realiseerde men zich dat
criteria voor beoordeling die opgenomen worden in evatuatie, ook zelf altijd
waardegeladen zijn, en dus de absolute waardevrijheid van eerdere generaties
evaluatie niet langer kan worden volgehouden. Omdat de evaluator wordt gezien
als meest 'objectieve' partij die is betrokken bij evaluatie, krijgt hij de rol van
beoordelaar toegewezen. Niet langer is hij een technische, neutrale, toepasser van
meetinstrumenten en beschrijver van het te evalueren object, ook is hij daarnaast
nu  een ' rechter' geworden  die een oordeel moet vellen  over het object.   Een  goed
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voorbeeld van een methode uit de derde generatie is het Goal Free Model van
Scriven (1973).

De boven beschreven generaties zijn vandaag de dag dominant in de praktijk
van evaluatie. Guba en Lincoln laten echter zien dat zich hierbij drie grote proble-
men voordoen. Deze problemen zijn achtereenvolgens problemen in de relatie
tussen opdrachtgever en evaluator, een gebrek aan erkenning van waarde-
pluralisme en een overwaardering van het wetenschappelijke paradigma (Guba en
Lincoln, 1989: 31-38).

Een probleem dat zich bij de dominante benadering van evaluatie volgens
Guba en Lincoln voordoet in de relatie tussen opdrachtgever en evaluator, is
onder meer dat de opdrachtgever in de evaluatie vaak buiten schot blijft. Met
name wanneer het gaat om het geven van een beoordeling (bijvoorbeeld in de
derde generatie evaluatie) is het belangrijk dat de opdrachtgever kan worden be-
schouwd als slechts 66n van de vele betrokkenen. De dominante positie die de op-
drachtgever (als geldschieter) in de gangbare benadering van evaluatie inneemt,
maakt dit echter onmogelijk. Bovendien is de afhankelijkheid van de evaluator ten
opzichte van de opdrachtgever te groot. Zodoende is de opdrachtgever veelal bij -
machte om het proces en de inhoud van de uiteindelijke evaluatie te beinvloeden
of zelfs te bepalen. Een ander hiermee verbonden punt is dat de opdrachtgever
veelal alleen in staat is te besluiten wat er met informatie uit de evaluatie zal ge-
schieden. Mocht het gevondene hem niet aanstaan, dan kan hij besluiten de re-
sultaten van de evaluatie niet openbaar te maken. Deze macht kan andere bij de
evaluatie betrokken actoren in hun belangen schaden. Met name de partijen die
'verliezen' bij de uitkomst van de evaluatie, zijn bij het niet-openbaar maken van
de bevindingen niet in staat hun belangen te verdedigen. De conclusie met be-
trekking tot dit punt kan zijn dat de gangbare evaluatie-belladering kan leiden tot
een onzuivere verhouding tussen evaluator en opdrachtgever.

Het tweede grote probleem van de traditionele benadering van evaluatie is
volgens Guba en Lincoln, dat er geen erkenning plaatsvindt van waardepluralis-
me. Waarden hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in evaluatie (de naam is
zelfs van de term 'value' afgeleid), maar meestal wordt dit niet als zodanig er-
kend. Zoals boven getoond, vindt slechts in de derde generatie een expliciete
erkenning van waarden en normen plaats. In de derde generatie komt aan de orde
dat  evaluatie geen waardevrije activiteit  is. In evaluatie gevonden 'feiten'  zijn
altijd gekoppeld aan een specifiek stelsel van waarden. De vraag rijst dan wel
wiens waarden dan een rol spelen in evaluatie. Aan deze vraag wordt voorbij
gegaan in de eerste drie generaties evaluatie.

Een derde en laatste hier te noemen probleem, is dat volgens Guba en Lin-
coln de eerste drie generaties evaluatie alle drie teveel uitgaan van het weten-
schappelijke paradigma. Kerngedachte van dit paradigma is dat er een werkelijk-
heid bestaat, waarvan de werking verloopt via bepaalde wetmatigheden. Door de
wetenschap kan deze werkelijkheid steeds beter en uitvoeriger in beeld worden
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gebracht en kunnen welmatigheden worden ontdekt. Zodoende wordt het moge-
lijk de werkelijkheid te voorspellen en te beinvloeden. Om de werkelijkheid onge-
stoord te bestuderen en mogelijke vettekeningen te voorkomen, is het noodzake-

lijk dat de wetenschapper een neutrale positie inneemt die duidelijk afgescheiden
kan worden van het te bestuderen object. Guba en Lincoln schetsen de volgende

problemen bij een evaluatie die uitgaat van de dominantie van het bovenstaande

paradigma (1989: 36-38). Ten eerste is er het probleem van context-stripping.
Hiermee wordt bedoeld dat de gangbare evaluatiebenaderingen het te evalueren
object teveel isoleren van de omgeving waarin het zich bevindt. Veel aspecten uit
die omgeving worden bij het vergroten van de generaliseerbaarheid en contro-
leerbaarheid van de evaluatieresultaten weggetaten. Guba en Lincoln zien context-
stripping zelfs als de reden waardoor veel evaluatieonderzoek als irrelevant wordt
getypeerd. Het willen controleren en be-mvloeden van 'de' werkelijkheid leidt vol-
gens Guba en Lincoln ook tot het zoeken naar 'harde' gegevens en dus tot een
overwaardering van formele kwantitatieve onderzoektechnieken. Bovendien is de
gedachte dat gegevens die hieruit voortkomen een adequate beschrijving van de
werkelijkheid geven en dus voor feitelijk 'waar' worden gehouden. De la,itiek
hierop is dat deze waarheidsclaim het onmogelijk maakt het hiermee oneens te
zijn of hierover zelfs maar verder een discussie te voeren. Of zoals Guba en Lin-
coln het formuleren: 'Truth is nonnegotiable' (1989: 37). De waarheidsclaim leidt
ertoe dat alle alternatieve gezichtspunten min of meer automatisch als 'onwaar'
worden bestempeld. Een laatste punt van kritiek van Guba en Lincoln op de do-
minantie van het wetenschappelijk paradigma is gericht op de persoon van de
evaluator. Omdat het genoemde paradigma uitgaat van een neutrale (waardevrije)
positie ten opzichte van het te evalueren object, ontslaat het de evaluator van een
morele verantwoordelijkheid voor de uitkomsten van de evaluatie. De evaluator
stelt zich dan dus slechts op als boodschapper van de waadleid die niet op de
inhoud daarvan kan worden bekritiseerd. Guba en Lincoln stellen dat het te mak-
kelijk is om te stellen dat een onderzoeker niet verantwoordelijk is voor wat er
met de resultaten van onderzoek gebeurt. De onderzoeker heeft wel degelijk een
(morele) verantwoordelijkheid hiervoor.

Om tegemoet te komen aan de bovenstaande problemen hebben Guba en
Lincoln een alternatieve evaluatiemethode ontwikkeld die ze aanduiden als vierde
generatie evaluatie. Zelf noemen ze het responsieve constructivistische evaluatie.
Deze vierde generatie evaluatie wordt door hen als volgt omschreven (Guba &
Lincoln, 1989: 50): 'Fourth generation evaluation is a form of evaluation in
which the claims, concerns, and issues of stakeholders serve as organizational
foci (the basis for determining what information is needed), that is implemented
within the methodological precepts of the constructivist inquiry paradigm.'

Kenmerkend voor de benadering is enerzijds de belangrijke rol voor belang-
hebbenden bij evaluatie en anderzijds de afwijking van het dominante weten-
schappelijke paradigma. Het ligt buiten het bereik van dit hoofdstuk om verder in
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te gaan op de epistemologische en ontologische argumenten voor de verdediging
van de keuze van het constructivistische paradigma. Waar het in de constructivis-
tische wijze van evalueren kort samengevat om gaat is dat de zienswijzen van alle
belanghebbenden serieus worden genomen. De aandacht in de evaluatie moet
voornamelijk uitgaan naar het verschil van mening dat tussen partijen op sommige
punten kan bestaan . De meningsverschillen moeten inzet zijn van overleg tussen
partijen om zodoende te trachten consensus te bereiken. Communicatie tussen
partijen over zaken die anders weinig tot geen openlijke aandacht zouden krijgen
staat centraal in de nieuwe wijze van evalueren.

Belangrijk om op te merken is dat de generaties evaluatie niet in plaats van
elkaar, maar als aanvulling op elkaar moeten worden gezien. Ook bij een benade-
ring die vooral uitgaat van het zoeken naar consensus kunnen bijvoorbeeld meten
en beschrijven van belang zijn.

De procesbenadering van evaluatie
De literatuur en de praktijk van evaluatie overziend, kan worden gesteld dat de
eerste drie generaties van evaluatie zoals ze worden omschreven door Guba en
Lincoln, zijn aan te merken als traditionele benaderingen van evaluatie. Deze
benaderingen worden gekenmerkt door een technocratische orientatie ten opzichte
van evaluatie (Abma, 1993). Dit houdt in dat ze evaluatie zien als een technisch-
analytische activiteit, gericht op het voorzien in de informatiebehoefte van een
beleidsmaker of manager.  Aan de basis van deze orientatie ligt het uit de traditio-
nele besluiwormingstheorie afkomstige idee dat meer informatie tot betere beslis-
singen zou leiden. Met de kritiek op dit traditionele, rationeel-synoptische model
van besluitvorming, komt ook de laitiek op de traditionele benadering van evalua-
tie. Een deel van deze laitiek is reeds verwoord door Guba en Lincoln. Abma
(1993) laat zien dat in reactie op de traditionele benaderingen, diverse alternatieve
benaderingen van evaluatie worden ontwikkeld. Ze noemt achtereenvolgens de
responsive evaluation van Stake, de ilhaninative evaluation van Parlett en Ha-
milton, de democratic evaluation  van  MacDonald,  en de fbunh generation evalu-
ation van Guba en Lincoln.

Abma constateert dat, hoewel de verschillende alternatieve evaluatie-
benaderingen ieder een eigen logica kennen, er een drietal overeenkomsten waar
te nemen valt (Abma, 1993: 250). Ten eerste vindt in epistemologisch-
methodologisch opzicht een herorientatie plaats van een positivistisch naar een
hermeneutisch of interpretatief onderzoeksparadigma. Dit houdt in dat het
zwaartepunt van evaluatie komt te liggen bij het verkrijgen van begrip over het
object van evaluatie. Wederzijdse interactie en beinvloeding tussen evaluator en
object zijn daarbij onvermijdelijk dn noodzakelijk. Ten tweede vindt een herori-
entatie plaats in politiek-filosofisch opzicht. Er treedt een verschuiving op van een
utilitaire naar een pluralistische conceptie van rechtvaardigheid. Waar de traditio-
nele technocratische benadering uitgaat van het principe dat evaluatie moet uit-
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komen bij het alternatief met de meest gunstige kosten/baten verhouding, gaan
alternatieve benaderingen uit van het idee dat 'de werkelijkheid te complex is om
gevat te worden in een enkel fundamenteel principe' (Abma, 1993: 250). Princi-

pes, criteria en afwegingen van belanghebbenden worden als basis voor evaluatie
gebruikt. De derde overeenkomst tussen de alternatieve evaluatiebenaderingen is
een verschuiving in werkwijze die in evaluatie wordt toegepast. Deze werkwijze
verandert van technocratisch naar democratisch. De evaluator treedt niet op als
expert, maar als bemiddelaar in het oordeelvormende proces.

Gezien de overeenkomsten van de door verschillende auteurs beschreven
'alternatieve' benaderingen worden ze in de rest van deze studie onder 66n noe-
mer gebracht welke wordt aangeduid als de procesbenadering van evaluatie. Dit
om duidelijk te maken dat in deze benadering het proces van evaluatie in principe

belangrijker wordt geacht dan de uiteindelijke uitkomst ervan. De kern van deze
benadering wordt goed uitgedrukt door Walsham die het in dit verband heeft over

'interpretive methods'. Hij stelt dat het uitgangspunt hiervan is dat '... our
knowledge of reality,  including the domain of human action,  is a social construe-
tion by human actors and that this applies equally to researchers. Thus, there is
no objective reality, which can be discovered by researchers and replicated by
others, in contrast to the assumptions of positivist science. Our theories concer-

ning reality are ways of making sense of the world and shared meanings are a
form of intersubjectivity rather than objectivity. Interpretivism is thus an episte-

mological position, concerning approaches to the understanding of reality and
asserting that all such knowledge is necessarily a social construction and thus

subjective' (Walsham, 1993: 5).

5.3 Elementen van de procesbenadering van evaluatie

Uit bovenstaande beschrijving van de ontwikkelingen die zich rond evaluatie
hebben voorgedaan kan de conclusie worden getrokken dat het fenomeen evalua-
tie niet alleen wat betreft inhoud omvattender is geworden (naast meten, be-
schrijven, beoordelen valt soms ook het vormen van consensus eronder), maar
ook dat er fundamenteel verschillende benaderingen met betrekking tot evaluatie

mogelijk zijn.
In de 'traditionele' benadering wordt uitgegaan van het bestaan van een ob-

jectieve waarheid. Deze waarheid (bijvoorbeeld de 'werkelijke' kosten en baten
van een informatiesysteem) kan worden ontdekt door het in evaluatie toepassen
van bepaalde methoden en technieken. Evaluatie resulteert dan in een eenduidige

uitkomst die kan worden gebruikt voor besluitvorming over het desbetreffende

object. Zo opgevat kent evaluatie een statisch karakter. Vanuit dan gezichtspunt
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wordt immers naar het object gekeken en vanuit dit ene gezichtspunt wordt toege-
werkt naar een eenduidige uitkomst van de evaluatie.

Binnen de procesbenadering daarentegen wordt evaluatie veel meer gezien als
een dynamisch begrip. De dynamiek van evaluatie komt voort uit het gegeven dat
er niet 66n vooraf gegeven waarheid is die geldt voor alle in de evaluatie be-
trokken actoren. Iedere actor 'construeert' immers zijn eigen (subjectieve) waar-
heid. Hierdoor kan evaluatie onmogelijk op een statische wijze (door het toepas-
sen van enkele metho(len en technieken) op zoek gaan naar een vooraf veronder-
stelde (objectieve) werkelijkheid, maar is ze veeleer een vorm van sociaal hande-
len waarin het nastreven van intersubjectiviteit tussen actoren centraal staat.

Met alleen de abstracte constatering dat evaluatie volgens de procesbenade-
ring een dynamisch fenomeen is, blijft het moeilijk een concreet objecti op sys-
tematische wijze te beschrijven en daarmee inzichtelijk te maken. Het uiteenleg-
gen van evaluatie in verschillende elementen (op te vatten als bouwstenen waaruit
evaluatie is opgebouwd) kan daarom een belangrijke stap zijn in het 'operationali-
seren' van het abstracte fenomeen naar concrete gevallen. De dynamiek van eva-
luatie kan dan worden gevonden in de continue wisselwerking tussen de verschil-
lende elementen. Uitgangspunt voor het identificeren van elementen kunnen vra-
gen zijn die in een concrete evaluatie centraal staan, zoals bijvoorbeeld de vragen
wat, hoe en waarom wordt er geevalueerd?

Pettigrew gebruikte bij organisationele veranderingen die samengaan met
projectontwikkeling, een onderscheid ten aanzien van verandering naar inhoud,
proces en context (1985). Omdat evaluatie volgens Symons (1990: 195) altijd is
gekoppeld aan verandering (slechts in veranderende situaties is evaluatie zinvol) is
Pettigrews indeling voor organisatievemndering volgens haar ook geschikt om
evaluatie te conceptualiseren (Symons & Walsham, 1988; Symons, 1990). Farbey
et al. (1993) en Walsham (1993) sluiten zich hierbij aan en leggen evaluatie even-
eens uiteen in de elementen inhoud, proces en context. De elementen zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden en samen vormen ze het fenomeen dat wordt aan-
geduid als evaluatie.

Als metafoor gebruiken Farbey et al. (1993) de ui. In het bijzonder wordt dan
gedoeld op de opbouw van een ui: een kern met daarom heen verschillende lagen.
De kern van de ui wordt bij evaluatie gevormd door de inhoud. Daarom heen ligt
de schil: het evaluatieproces. De buitenste laag van de ui, de laag die zowel kern
als eerste schil omvat, wordt gevormd door de context waarin de evaluatie plaats-
vindt. Farbey et al. (1993: 84) completeren het beeld van evaluatie door in de
bovenstaande analyse vijf, op Rossi en Williams gebaseerde, problemen van
evaluatie te betrekken. Deze vijf problemen zijn achtereenvolgens conceptuele,
methodologische, bureaucratische, politieke en organisationele problemen (Rossi
& Williams, 1972: xiv, xv).
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De indeling van evaluatie mar inhoud, proces en context wordt ook hier
gehanteerd en de afzonderlijke elementen van evaluatie worden nu kort bespro-
ken.

Inhoud

De kern van evaluatie wordt gevormd door de inhoud, oftewel het object, van
evaluatie. Hiermee wordt datgene bedoeld waar de evaluatie betrekking op heeft.
Symons duidt de kerngedachte achter het inhoudelijke element van evaluatie aan
met de wat-vraag (Symons, 1990: 195): wat wor(It er geevalueerd? Het inhoude-
lijke element van evaluatie is gericht op het identificeren van effecten (meestal
kosten en baten) van het evaluatie-object. Onder object dient niet alleen te worden
gedacht aan concrete zaken zoals bijvoorbeeld een informatiesysteem, maar ook
meer abstracte zaken, zoals bijvoorbeeld beleid, moeten eronder worden begre-
pen (zie ook voemoot 1). Het gaat voornamelijk om het meten (in ruime zin) van
eigenschappen van het te evalueren object. Meten (identificeren) vormt het tech-
nische hart van evaluatie.

De problemen die zich in het inhoudelijke deel van evaluatie voordoen zijn
voornamelijk conceptueel en methodologisch van aard. Het gaat dan om het ver-
laijgen van overeenstemming over de meting van deze eigenschappen. Bij ab-
stracte objecten staan vaak niet alleen de eigenschappen van het object ter discus-
sie, maar moet bovendien nog overeenstemming worden bereikt over de precieze
afbakening van het object. Definitiekwesties zijn dus aan de orde. Met andere
woorden: bij evaluatie dient overeenstemming over de in kaart te brengen eigen-
schappen van een object te worden bereikt. Bij het niet verkrijgen van overeen-
stemming over object en de meting van de eigenschappen ervan, loopt evaluatie
bijvoorbeeld het risico om op methodologische gronden te worden aangevallen
(Rossi & Williams, 1972: xiv). Hierdoor wordt veelal niet eens meer toegekomen
aan een discussie over de uitkomsten van de evaluatie.

Context
Een ander belangrijk element van evaluatie is de context. De context drukt uit dat
evaluatie niet in het luchtledige plaatsvindt, maar dat er altijd sprake is van inbed-
ding van evaluatie in een bepadde omgeving. Volgens Symons (1990: 195) ver-
klaart het contextuele element vooral waarom evaluatie wordt of is uitgevoerd.
De voor iedere evaluatie weer specifieke context oefent invloed uit op de inhoud
en de manier waarop evaluatie gestalte loijgt en is voornamelijk van belang voor
het verklaren van het uiteindelijke gebruik van de resultaten van evaluatie. In de
context wordt bepaald of men behoefte heeft aan evaluatie,  of men bereid  is  er in
te investeren en wie de evaluatie moet uitvoeren. Ook wordt hier bepaald hoe
uitkomsten van evaluatie uiteindelijk worden gewaardeerd. Samengevat gaat het
hier om de achtergrond van evaluatie.
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Problemen die zich voordoen in de context van een evaluatie zijn bureaucra-
tisch, organisationeel en politiek van aard. Het gaat dan om vragen als: wie zijn
betrokken bij evaluatie en wanneer/waarom wordt ze uitgevoerd? (Farbey  et  al.,
1993:  86).  In de context van evaluatie  zijn vaak meerdere actoren te identificeren
die alle een specifiek belang kunnen hebben bij de uitkomsten van evaluatie. Om
evaluatie daarom te kunnen begrijpen, is het van belang goed inzicht te hebben in
de vraag welke (politieke) belangen in de context spelen en welke belangen hier-
binnen op een bepaald moment dominant zijn. Het gaat met andere woorden om
een analyse van strategische actie die zich in de context van evaluatie voordoet.
Belangrijk is ook om in de gaten te houden dat evaluatie slechts 66n van de vele
processen is die zich gelijktijdig voltrekken binnen een organisatie. In sommige
situaties is het denkbaar dat evaluatie, of de uitkomst ervan, wordt beinvloed door
deze andere processen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een investerings-
beslissing, hoeft het niet zo te zijn dat de uitkomst van de evaluatie zonder meer
de basis van het te nemen besluit vormt. Andere, op dat moment belangrijkere
overwegingen (te denken valt bijvoorbeeld aan onverwachte bezuinigingen) kun-
nen leiden tot andere beslissingen die zeer wel legitiem kunnen zijn.

Proces

Het proceselement van evaluatie vormt de uitdrukking van de verbinding tussen
inhoud en context. Het proceselement benadrukt dat het bij evaluatie niet alleen
gaat om het inhoudelijke deel, maar dat het proces van evaluatie zelf ook belang-
rijk is. De 'hoe'-vraag staat centraal in dit element (Symons, 1990: 195). In het
proces komen vragen aan de orde als hoe gaat de evaluatie verlopen, hoe wordt
ze opgezet en welke methoden worden gebruikt? Ook is het belangrijk aandacht te
schenken aan de manier waarop contacten worden onderhouden met de opdracht-
gever en de exacte rot van de evaluator gedurende het proces. Walsham (1993:
176) geeft aan dat het voor analyse soms zinnig kan zijn het evaluatieproces te
conceptualiseren als een proces dat bestaat uit meerdere momenten. Deze mo-
menten zijn dan afgebakende tijdsintervallen die worden gemarkeerd door belang-
rijke gebeurtenissen of acties. Gedurende de momenten in het evaluatieproces
kunnen verschuivingen optreden in inhoud en/of context van de evaluatie. Omdat
het evaluatieproces de verbinding vormt tussen inhoud en context, maakt het
duidelijk dat evaluatie ook een leerproces is, evaluatie is dan'... one way, among
many, in which people in organizations make sense of their environments,  bar-
gain and negotiate together to form a new consensus' (Fait)ey et al., 1993: 82).
Evaluatie wordt dan dus opgevat als proces van zingeving, waarin leren kan
plaatsvinden doordat ideeen door de betrokkenen met elkaar worden gedeeld
(Walsham, 1993: 177). De actie in dit (sociale) proces is erop gericht communi-
catie en overeenstemming tussen de betrokkenen tot stand te brengen en zodoende
een soort gemeenschappelijke mal te ontwikkelen waarin men over het object kan
spreken. Belangrijk binnen het proceselement van evaluatie is de cultuur van een
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organisatie. Ook is deze cultuur van belang voor de manier waarop evaluatie
wordt uitgevoerd. Als een bepaalde organisatie gewend is te werken met 'harde'
kwantitatieve cijfers dan zal duidelijk zijn dat de verwachtingen die men heeft van
de uitkomst van een uit te voeren evaluatie ook op die lijn zullen liggen. Evaluatie
die zich in het bijzonder richt op kwalitatieve aspecten zal in een dergelijke con-
text op voorhand minder worden dewaardeerd. Farbey  et  al.  (1993: 88) stellen
zelfs dat organisatiecultuur 66n van de belangrijkste criteria is voor het kiezen van
een bepaalde evaluatiemethode.

Wanneer evaluatie (zoals in de bovenstaande indeling) wordt beschouwd als
een vorm van sociaal handelen, dan zijn vier soorten handelen vervolgens belang-
rijk (Farbey et al., 1993: 76). Achtereenvolgens zijn dit instrumenteel, strate-
gisch, communicatief en discursief handelen (Farbey et al, 1993: 832). Instru-
menteel handelen doet zich voor wanneer evaluatie voornamelijk wordt be-
schouwd als 'objectief gereedschap. Deze vorm van handelen heeft voornamelijk
betrekking op het inhoudelijke deel van evaluatie. Daar gaat het immers om me-
ten  als het 'objectief toekennen van waarden (waar vooraf overeenstemming
tussen betrokkenen is bereikt) aan eigenschappen van een evaluatie-object. Strate-
gisch handelen daarentegen, gedefinieerd als handelen dat wordt ondernomen met
het doel individuele of groepsbelangen na te streven, is voornamelijk relevant in
het contextuele element van evaluatie. Het gaat hierbij om conflict en samenwer-
king. Beide zijn van belang voor de uiteindelijke waardering van evaluatie en het
doel waarvoor ze wordt ingezet. De derde vorm van handelen, communicatief
handelen, is gericht op het tot stand brengen van begrip en consensus en is der-
halve van belang bij alle drie de evaluatie-elementen. Hetzelfde geldt ook voor
discursief handelen. Deze vorm van handelen komt voor als overeenstemming
moet worden bereikt over de begrippen zelf waarmee wordt gediscussieerd.
Hoewel bij alle drie de evaluatie-elementen discursief handelen is vereist, komt
deze toch het meest duidelijk naar voren in het proceselement. Met name wanneer
het gaat om een leerproces gebaseerd op het delen van elkaars visie, is het be-
langrijk dat het 'jargon' waarvan de betrokkenen zich bedienen door een ieder
kan worden begrepen.

5.4 De evaluatie van ICT

§ 5.4.1 Inleiding

In het voorgaande is het fenomeen evaluatie bekeken vanuit de invalshoek van de
sociale wetenschappen. Een belangrijke conclusie die hieruit kan worden getrok-
ken is dat de aandacht in evaluatie steeds meer aan het verschuiven is van de
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inhoudelijke kant ervan, naar het proces van evalueren en de context waarbinnen
evaluatie plaatsvindt.

In deze paragraaf zal wordt gekeken naar een specifieke vorm van evaluatie,
namelijk de evaluatie van ICT. Voornamelijk vanuit de bestuurlijke informatie-
kunde en de economische wetenschappen heeft deze vorm van evaluatie de laatste
jaren veel aandacht gekregen. In tegenstelling tot de situatie in de sociale weten-
schappen, is de aandacht ervoor in de context van informatisering nog redelijk
jong te noemen. Dat deze aandacht nog steeds stijgende is, is het gevolg van de
toenemende erkenning van het belang van informatisering. Daardoor nemen bud-
getten die worden gernvesteerd in informatisering nog steeds toe. Gezien de korte
gemiddelde levensduur van hard- en software is het de Venvachting dat deze in-
vesteringen ook de komende jaren nog een groot beslag zullen leggen op de in-
vesteringscapaciteit van veel organisaties. Nu efficiency- en productiviteitsvraag-
stukken in alle sectoren aan de orde van de dag zijn, heeft men zodoende ook
meer belangstelling gekregen voor de evaluatie van informatiesystemen. Men wil
weten wat de betekenis is voor de organisatie van een systeem waarin vele miljoe-
nen guldens worden of reeds zijn geinvesteerd.

Met de snelle groei van het proces van informatisering en de daarbij horende
aandacht voor evaluatie, is het aantal methoden om ICT te evalueren snel toege-
nomen. In het vervolg van deze paragraaf zullen enkele van de tot nu toe meest
gebruikte methoden kort worden beschreven.

Naast een korte inhoudelijke beschrijving van de methoden, wordt ook inge-
gaan op de meer fundamentele benadering ten aanzien van evaluatie die ten
grondslag ligt aan de methoden.

§ 5.4.2 Objectieve en subjectieve methoden

Eerder is reeds aangeduid dat de problemen die zich voordoen in het inhoudelijke
deel van evaluatie voornamelijk conceptueel en methodologisch van aard zijn.
Met name gaat het om het verkrijgen van overeenstemming over het meten van
effecten van ICT. Dat het vaststellen van effecten enigszins problematisch kan
zijn, hoeft (gezien de in hoofdstuk 4 beschreven aard van het besluitvormingspro-
ces over ICT-investeringen) geen verwondering te wekken. Juist in het op een
verstandige manier omgaan met de genoemde, specifiek voor ICT geldende,
problemen ligt de rechtvaardiging voor de expliciete aandacht voor ICT-evaluatie.
Daarnaast wordt deze aandacht gerechtvaardigd door het gegeven dat argumenten
die in organisaties meestal worden gehanteerd bij investeringen in informatie- en
communicatietechnologie veelal niet zo vaststaand zijn als vaak lijkt (zie hiervoor
onder meer Huigen en Janssen, 1991: 674).
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De in het vervolg te beschrijven methoden geven ieder op hun eigen manier
een systernatiek weer om inzicht te krijgen in effecten van ICT. Wanneer wordt
gekeken naar kenmerken van de verschillende methoden, kan een driedeling wor-
den gesignaleerd op basis van reikwijdte, tijdstip waarop wordt geevalueerd en
soort van uitkomst van de evaluatie.

Ten eerste lopen de methoden uiteen voor wat betreft de reikwijdte van de
evaluatie. Evaluaties in verband met informatie- en communicatietechnologie
kunnen zich richten op onderdelen van informatiesystemen, op hele informatie-

systemen en zij kunnen meerdere informatiesystemen omvatten. In het laatste
geval kan bijvoorbeeld worden bepaald welk informatiesysteem urgent zou moe-
ten worden gebouwd.

Een ander onderscheid dat bestaat tussen ICT-evaluatiemethoden is op basis
van het tijdstip waarop wordt geavalueerd. Evaluaties kunnen plaatsvin(len vOOr,
tijdens en na het ontwikkelen van informatiesystemen. Er ante evaluaties kunnen
zich bijvoorbeeld richten op de ree(Is genoemde prioritering, er post evaluaties
kunnen bijvoorbeeld nagaan in hoeverre een informatiesysteem voldoet aan de
verwachte prestaties. Deze onderscheidingen zijn in de praktijk enigszins vloei-
end: ex post evaluaties leiden vaak tot aanpassingen in informatiesystemen, waar-
voor ze dan eigenlijk weer gelden als (deel van de) ex ante evaluatie.

Een derde, en voor het onderzoek meest interessante onderscheiding, komt
tot stand als wordt gekeken naar het soort uitkomsten van evaluatie. Dit onder-
scheid is ontleend aan Farbey et al  (1993). Zij onderscheiden naar soort van uit-
komsten van ICT-evaluatiemethoden: gericht op een financitle waardering van
opbrengsten of gericht op algemene effecten.  Het gaat bij de op algemene effecten

gerichte methoden vaak meer om het proces van evalueren. De uitkomsten zijn
wel van belang, maar de evaluatie zelf is minstens zo belangrijk. Het verschil
tussen kwantitatief en kwalitatief is hier minder relevant: meestal zijn methoden
in meer of mindere mate kwantitatief of kwalitatief. Het hier aangebrachte onder-
scheid wordt ook wel aangeduid met de tegenstelling objectief versus subjectief

(Farbey, 1993: 96). 'Objectieve' methoden zijn dan de metho(len die gebaseerd
zijn op conventionele bedrijfseconomische (financitle) verantwoordingstechnieken
om informatie te verzamelen. De als 'subjectief aangeduide methoden daarente-

gen, gaan minder uit van financiele gegevens, maar zijn meer gericht op het ver-
laijgen van inzicht en begrip in het evaluatie-object. Bij het gebruik van de ter-
men objectief en subjectief dient uiteraard te worden bedacht dat het slechts glo-

bale karakteriseringen zijn en dat de methoden die hier als objectief worden aan-

geduid uiteraard ook subjectieve kanten hebben en andersom.
In de beschrijving van de evaluatiemethoden wordt aangesloten bij de laatst

weergegeven onderscheiding. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren. Ten
eerste verandert bij de onderscheiding naar reikwijdte slechts het object van eva-
luatie. Hieruit kan echter geen verschil in evaluatiebenadering dat ten grondslag
ligt aan de verschillende evaluatiemethoden worden afgeleid. De tweede reden is
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dat de eerder beschreven vloeiende overgang tussen de ex ante en ex post evalua-
ties, de tweede onderscheiding ook minder bruikbaar maakt. Bovendien geldt
eveneens dat deze onderscheiding geen duidelijkheid verschaft over de funda-
mentele evaluatiebenadering die aan de basis staat van de verschillende methoden.

Uitgegaan wordt dus van de tweedeling in methoden naar uitkomst. Voor
beide categorieen methoden, dus voor zowel de objectieve als de subjectieve
methoden, geldt dat de methoden soms ver en soms minder ver zijn uitgewerla.
Experimentele methoden zijn bijvoorbeeld eerder een indicatie van een soort
evatuatie in verband met ICT dan dat zij in duidelijke stappen zijn uitgewerkt. Dit
is wel het geval bij kosten/baten analyse, maar zelfs het gebruik van een derge-
lijke evaluatie zal in de praktijk nog een aanzienlijke nadere invulling voor een
concreet geval vereisen.

Als eerste komen de 'objectieve' methoden aan de orde welke zijn gericht op
financiale opbrengsten. Achtereenvolgens worden de volgende evaluatiemethoden
beschreven: Kosten/Opbrengsten-analyse, Return-On-Investment (ROD, Kos-
ten/Baten-analyse, Return-On-Management (ROM), Ratio-analyse en de methode
van de Information Economics.

Bij de tweede categorie van methoden, welke meer zijn gericht op algemene
effecten van ICT, komen de volgende methoden aan bod: Multi Criteria-analyse,
Waarde-analyse, de methode van de Kritieke Succesfactoren, de Experimentele
metho(len en de Samengestelde en Ad hoc methoden (Zie figuur 5.1).

Objectieve methoden: focus op Subjectieve methoden: focus op

financitle opbrengsten algemene effecten

Kosten/Opbrengsten-analyse Multi Criteria-analyse
Return-On-Investment Waarde-analyse
Kosten/Baten-analyse Kritieke Succesfactoren
Return-On-Management Experimentele methoden
Ratio-analyse Samengestelde/Ad hoc methoden
Information Economics

FIGUUR 5.1 EVALUATIEMETHODEN

De  'objectieve'  methoden:

KOSTEN/OPBRENGSTEN-ANALYSE
De volgens Farbey et al. (1992, 1993) meest gebruikte methode van evaluatie in
verband met ICT, is de KosteWOpbrengsten-analyse. De kosten van de ontwik-
keling, implementatie en exploitatie van een informatiesysteem worden afgezet
tegen de waarde van de verwachte baten van een systeem. Hiertoe worden de
volgende stappen doorlopen (Farbey et al. 1993: 97-98):
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1. het maken van een schatting van de kosten die moeten worden ge-
maakt voor het ontwikkelen en invoeren van het informatiesysteem. In
deze schatting moeten ook de kosten van het projectmanagement terug-
komen. Veelal wordt het model van de levenscyclus van een systeem
hiervoor gebruikt. Bij het maken van de genoemde schatting worden ver-
schillende (statistische) technieken ingezet, zoals Functiepuntanalyse
(FPA);
2. het schatten van de verwachte tijd dat het systeem zal meegaan (tech-
nische of economische levensduur);
3. het maken van een schatting van de kosten die samenhangen met het
onderhouden van het systeem nadat het is ingevoerd;
4. het schatten van de waarde die de baten van het systeem moeten ople-
veren. Meestal gaat het hierbij om besparingen of kostenverminderingen.
Bij niet of nauwelijks tastbare baten wordt vaak een aanname omtrent de
te verwachte waarde gemaakt;
5. het berekenen van de kosten en besparingen in de verschillende fasen
van de levensduur van het systeem en de onderlinge vergelijking hiervan.

Op de bovengenoemde werkwijze zijn uiteraard variaties mogelijk. Edn hiervan is
het vergelijken van de kosten die gemaakt moeten worden in een situatie zonder

informatiesysteem met de kosten die gemaakt moeten worden in een situatie mdt
systeem.

RE'IURN-ON-INVES™ENT (ROD
Een andere veelvuldig toegepaste methode is de zogenaamde Return-On-Invest-
ment (ROD. Deze aanduiding is een verzamelnaam voor methoden die zijn geba-
seerd op het idee dat een investering een winst op termijn oplevert. Hierbij gaat
men er vanuit dat de opbrengsten op termijn minder waard zullen zijn dan het-
zelfde bedrag op het moment van investeren. Dit is gebaseerd op de idee dat geld
alternatief aanwendbaar is. ROI-methoden bieden het management van een orga-
nisatie de mogelijkheid verschillende investeringsprojecten te vergelijken en zijn
in sommige organisaties de standaardmethoden voor alle kapitaalinvesteringen
(dus niet uitsluitend investeringen in ICT). Er wordt dan veelal een zogenaamde
'hurdle rate' ingesteld, die aangeeft welke opbrengsten een nieuwe investering
minimaal moet opleveren wil men de investering daadwerkelijk plegen (Farbey,
1992: 114). Centraal in de ROI-methoden staat de schatting van de cash flow. Dit
heeft tot gevolg dat voornamelijk gegevens worden gebruikt die voortkomen uit
de bedrijfseconomische systemen van de organisatie. Niet of nauwelijks tastbare
baten kunnen niet worden meegenomen in de berekening. Meestal wordt daarom
alleen uitgegaan van kostenbesparingen die mogelijk optreden door de investering
in een nieuw systeem.

Volgens Farbey et al. werken ROI-methoden het best als er directe besparin-
gen of direct toe te rekenen opbrengsten door het systeem te verwachten zijn, er
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weinig onzekerheid omtrent de uitkomsten van de evaluatie bestaat en als er
meerdere investeringsprojecten vergekken moeten worden op basis van een stan-
daard financiale indicator. Minder goed werken ze als baten niet goed zijn uit te
drukken in cash flow termen, er veel onzekerheid bestaat over de waarde van
schattingen, de tijdspaden van verschillende projecten erg uiteenlopen en baten

niet kunnen worden gewaardeerd omdat ze niet in geld zijn uit te drukken (Far-
bey, 1993: 100). Gezien de grote hoeveelheid niet tastbare baten die samenhan-

gen met informatiesystemen, acht Lay (1985: 32) de ROI-methoden minder ge-
schikt voor de evaluatie van dergelijke systemen.

Wanneer de ROI-methoden worden ingezet om projecten te vergelijken, bin-

nen gegevens die voortkomen uit een Kosten/Baten-analyse of een Kos-
ten/Opbrengsten-analyse dienen als input voor de ROI.

KOSTEN/BATEN-ANALYSE
Een meer ontwikkelde vorm van Kosten/Opbrengsten-analyse is de Kosten/Baten-

analyse. Kern van deze methode is dat voor ieder element van een investering
wordt getracht de financiale waarde te berekenen, die het element bijdraagt aan
zowel de kosten als de baten. Doel van de ontwikkeling van de methode is om
ook externe effecten en moeilijk in financitle termen uit te drukken kosten en
baten mee te nemen in berekeningen. Juist wanneer vele baten moeilijk tastbaar

zijn is deze methode interessant. Ze probeert dan in plaats van niet tastbare baten

surrogaten te vinden die wel in geld kunnen worden uitgedrukt. Wanneer er ech-
ter vele uiteenlopende visies zijn op de waarde van moeilijk tastbare baten of
wanneer de realisatie van dit soort baten onzeker is, is de methode minder ge-
schikt (Farbey et al., 1993).

Shoval en Lugasi constateren dat de Kosten/Baten-analyse alleen uitgaat van
de totale waarde van de kosten en de baten en dus geen rekening houdt met de
relatieve waarde van factoren waaruit de kosten  en de baten worden berekend.
Om aan deze beperking tegemoet te komen verfijnen ze de Kosten/Baten-analyse
door er een grafische benadering van te maken. Door kosten- en batenfactoren in
een grafiek weer te geven, zou de besluitvormer die moet beslissen over de in-

vestering de mogelijkheid worden geboden gevoel te laijgen voor diverse belan-

genniveaus inzake baten en kosten (Shoval & Lugasi,  1990:  75).
Lay (1985) wijst erop dat juist bij het toepassen van de Kosten/Baten-analyse

in de evaluatie van informatiesystemen de nodige voorzichtigheid moet worden
betrachF. Naast de hierboven al genoemde problemen wijst hij erop dat met name
het in kaart brengen van de steeds belangrijker wordende strategische waarde van

informatiesystemen problematisch is bij gebruik van deze methode. Hij ziet dit als
gevaarlijk omdat juist strategisch waardevolle systemen op hun correcte waarde
moeten worden geschat. Dit omdat de lange termijn ontwikkeling van de organi-

satie hiervan afhankelijk is (Lay, 1985: 35). Mijns inziens geldt deze kritiek niet
alleen voor de Kosten/Baten-analyse, maar ook voor de KosteWOpbrengsten-
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analyse en eventueel daarop gebaseerde ROI-methoden. Ook Legerman uit kritiek
op de Kosten/Baten-analyse. Hij concludeert dat de immateritle baten die zich
voordoen rond informatiesystemen met elkaar gemeen hebben dat de ervoor be-
nodigde investering nooit met behulp van een Kosten/Baten-analyse kan worden
onderbouwd. Hij stelt dat hooguit een kostenvergelijking kan worden toegepast
om alternatieven met elkaar te vergelijken (Legerman, 1991: 270).

Ewusi-Mensah (1989: 209) signaleert dat de traditionele vormen van Kos-
ten/Baten-analyse uitgaan van de assumptie dat geen of weinig risico is verbonden
met een investering in ICT. Pogingen om een oplossing te vinden voor het om-
gaan met deze risico's zijn veelal afgeleid uit de bedrijfseconomische kapitaalin-
vesterings-analyse. Samengevat komen deze neer op het meer en accurater bepa-
len van de te verwachten waarde van toekomstige baten, het doen van gevoelig-
heidsanalyses op de relatie tussen de in de analyse gemaakte aannamen en de uit-
eindelijk te verwachten opbrengsten en het gebruik maken van de subjectieve
oordelen van de besluitvormer over mogelijke uitkomsten en in de analyse ge-
bruikte variabelen (Ewusi-Mensah, 1989: 212).

RETURN-ON-MANAGEMENT (ROM)
Een vierde, redelijk vaak toegepaste evaluatiemethode is Return-On-Management
(ROM). De schatting  van de ROM wordt door Strassman (1990) gepresenteerd
als een alternatief voor ROI-methoden. Strassman stelt dat de grootste waarde van
ICT ligt in de stijging van de toegevoegde waarde van het management door een
investering in ICT. Een stijging van de productiviteit van het management, uitge-
drukt in een financiele waarde, is het uitgangspunt van de methode. De ROM kan
als volgt worden berekend:

ROM= Toe£revoeede waarde van het manaeement
Managementkosten

De toegevoegde waarde van het management bestaat uit opbrengst minus aanko-
pen en belastingen minus de toegevoegde waarde van de aandeelhouders minus de
kosten van de bedrijfsprocessen, minus de managementkosten (Strassman, 1990:
88).

Omdat de dienstverlening in de publieke sector volgens hem nogal afwijla
van de private sector (geen aandeelhouders, geen belastingen, e.d.) is de toege-
voegde waarde van een ovedieidsorganisatie alleen meetbaar wat betreft kosten-
ratio's. De managementproductiviteit in de publieke sector kan dan worden bere-
kend door de kosten van de bedrijfsprocessen te delen door de kosten van het
management (Strassman, 1990: 90). De toegevoegde waarde van een nieuw in-
formatiesysteem is dan het verschil tussen de ROM voor en de ROM na intro-
ductie van het systeem (Fa*ey et al., 1992: 115).
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Het voordeel van deze methode is dat ze productiviteit koppelt aan het mana-
gementproces in plaats  van aan kapitaal (zoals de ROI-methode dat doet).  De
relatie tussen informatiesysteem en management wordt expliciet gelegd. Het Ila-
deel van de methode is dat de bedoelde relatie op een indirecte manier tot stand

komt. Door de definitie van de toegevoegde waarde van het management4 is het
moeilijk de causale relatie tussen informatiesysteem en managementproducti-
viteitsstijging hard te maken. Een ander nadeel is dat het vaak erg moeilijk blijkt
om te bepalen wat de ROM na introductie van een systeem is. Hierdoor lijkt de
ROM-methode met name geschikt voor (aanvullende) ex post evaluatie (Farbey et
al, 1992,1993).

RATIO ANALYSE
De methode van de Ratio-analyse is een vergelijkende analyse op verschillende
waarden tussen vergelijkbare bedrijfsprocessen. Deze waarden worden gekoppeld
aan de uitgaven voor ICT. Vergelijkingen kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden bin-
nen een industriele sector of binnen een beleidssector. De assumptie is dat wan-
neer de ratio's op verschillende indicatoren afwijken, dit kan worden toegeschre-

ven aan verschillen in investeringen in ICT. Enkele veel gebruikte ratio's zijn die
waarin het totaal aan ICT-investeringen wordt afgezet wordt tegen de waarde van
de verkopen, het totaal van de arbeidskosten, de totale kosten van het operationele
bedrijfsproces, de totale waarde van de bezittingen of (voor banken) het totaal van
de tegoeden (Farbey et al., 1993: 103).

De methode geeft het management een snel, goedkoop en makkelijk begrijp-
baar inzicht in de positie die de organisatie inneemt ten opzichte van andere orga-
nisaties in dezelfde branche. Indien de ratio erg afwijkt van het voor de branche

gebruikelijke gemiddelde, kan dit een teken zijn om een onderzoek in te stellen
naar de verklaring van de afwijking. Als een organisatie lager scoort dan het
gemiddelde, kan dat erop duiden dat de organisatie niet voldoende gebruik maakt
van de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie. Mocht de
ratio daarentegen hoger zijn, en geeft men dus al relatief veel uit aan ICT, dan is
dat een reden om toekomstige investeringen nog eens kritisch tegen het licht te
houden (Farbey et al.,  1993:  104).

Omdat de methode echter alleen signateert, maar niet diagnostiseert, dient bij
het bekijken van de uitkomsten ervan de nodige terughoudendheid te worden
betracht. De uitkomst op basis van ratio's kan immers alleen afwijkingen laten

zien, maar niet verklaren hoe deze afwijkingen tot stand komen. Veelal dient dan
ook nader onderzoek te volgen. Dit relativeert de waarde van de Ratio analyse als
zelfstandige evaluatiemethode.

INFORMATION ECONOMICS (IE)
Als laatste van de hier te noemen 'objectieve' evaluatiemethoden wordt de me-
thode van de Information Economics genoemd. Deze methode is ontwikkeld door
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Parker, Benson en Trainor (1988) en wordt door hen gepresenteerd als methode,
speciaal gericht op de evaluatie van informatietechnologie. In de praktijk is het
een variant op de klassieke Kosten/Baten-analyse, die speciaal is toegesneden op
het omgaan met onzekerheden en niet-materiele kosten en baten die samenhangen
met ICT. Voor kosten en baten die met bedrijfseconomische berekeningen zicht-
baar kunnen worden gemaakt, wordt gebruik gemaakt van de, min of meer stan-
daard te noemen, technieken waar ook de ROI zich van bedient. Voor het zicht-
baar maken van de overige aspecten wordt gebruik gemaakt van een techniek
waarbij een ranglijst wordt opgesteld op basis van toegekende scores aan deze
aspecten (Farbey   et   al.,    1993:    105).   De normale Kosten/Baten-analyse wordt
uitgebreid met vier processen, te weten een proces van waardekoppeling ('value
linking'), waarde-acceleratie ('value acceleration'), de verrijking  van werk  ('job
enrichment') en het waarderen van innovaties ('innovation valuation') (Farbey et
al., 1993; Delahaye en Van Reeken, 1992). Onder waardekoppeling wordt ver-
staan het zoeken naar de meer secundaire invloed van een verandering die zich
uitspreidt over meer afdelingen of werkeenheden. Waarde-acceleratie probeert de
waarde van toekomstige systemen die afhankelijk zijn van de introductie van het
desbetreffende systeem, te bepalen (bijvoorbeeld de mogelijkheden die het sys-
teem biedt voor latere toepassing van EDI en dergelijke). Het derde proces betreft
het evalueren van de extra waarde voor de organisatie die zich door het gebruik
van informatietechnologie voordoet en zich uit in een verhoogd kennis- en in-
zichmiveau van medewerkers. Dit leidt tot zaken zoals bijvoorbeeld een verho-
ging van de arbeidssatisfactie van medewerkers, reductie van kosten en verbete-
ring van kwaliteit van de uiteindelijke producten. De organisatie als geheel kan
hiervan profiteren. Bij het vierde proces tenslotte, gaat het om het kwantificeren
van de waarde van het krijgen of behouden van de concurrentievoorsprong, het
risico en de kosten van het voorlopen, en het risico en de kosten van slagen of
falen (Delahaye en Van Reeken, 1992: 661).

Oosterhaven (1992) ziet als voordelen verbonden aan de IE-methode dat dis-
cussies over budgetten en prioriteiten een zakelijker karakter krijgen, de afzon-
derlijke projecten beter worden gerechtvaardigd en een scherpere projectdefinitie
tot stand komt. Tevens wordt inzicht gegeven in verschillende projectrisico's en
kan de metho(le dienen als zinvol communicatie-instrument tussen management
en IT-specialisten. Een nadeel is volgens hem dat de methode gevaren voor men-
sen kan opleveren, in die zin dat zwakke plekken in de organisatie zichtbaar wor-
den gemaakt. Andere nadelen zijn dat er een gevaar voor manipulatie van gege-
vens kan ontstaan en dat de methode zich voornamelijk richt op afzienbare ter-
mijnen, waardoor innovaties met een langer termijn-perspectief onvoldoende aan
bod dreigen te komen (Oosterhaven, 1992: 675). Hierbij kan worden opgemerkt
dat het, naast het uitvoeren van bedrijfseconomische berekeningen, ook nog in
kaart brengen van de bovengenoemde processen, ertoe leidt dat de methode wel
vrij complex is en derhalve nogal veel expertise vereist. Bovendien is het zo dat
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wanneer waarde-oordelen over ontwikkelingen omstreden zijn, de methode net zo

problematisch kan zijn als de meer klassieke Kosten/Baten-analyse.
Delahaye en Van Reeken (1992) leveren kritiek op de methode voor wat

betreft de manier waarop ze omgaat met onzekerheden en risico's. Deze worden
door Parker et al. slechts gezien als negatieve baten, terwijl Delahaye en Van
Reeken erop wijzen dat risico's niet alleen negatief moeten worden beoordeeld.
Zonder risico's zijn er immers ook geen uitdagingen. Delahaye en Van Reeken

(1992) hebben de IE-methode in een organisatie toegepast en mede op basis van
de door hen geformuleerde kritiek concluderen ze dat de IE-methode met name
geschikt is voor het legitimeren van infonnatiseringprojecten en niet zozeer voor
het toekennen van prioriteiten hieraan.

Zoals bij vrijwel alle methoden, zijn ook op deze methode diverse variaties te
bedenken. Zo baseren Berghout en Meertens (1992) een door hen ontwikkelde
investeringsportfolio op basis van de (hier beschreven) principes die ten grondslag

liggen aan de IE-methode.

De 'subjectieve' methoden:

MULTI CRITERIA-ANALYSE
Naast de bovenstaande methoden die voornamelijk zijn gericht op financieel
waardeerbare opbrengsten, zijn er ook meer algemene evaluatiemethoden voor
informatie- en communicatietechnologie ontwikkeld. Als eerste voorbeeld kan de
Multi Criteria-analyse worden genoemd. De volgende korte beschrijving van deze
vorm van analyse is grotendeels get,aseerd op Farbey et al. (1992, 1993). De
methode van de Multi Criteria-analyse tracht te komen tot een nutsfunctie van

preferenties  van bij informatisering betrokken personen.  Men laat managers,
gebruikers en anderen (bijvoorbeeld analisten) de mogelijke gevolgen (uitkom-
sten) van een informatiesysteem in rangorde van preferentie plaatsen en komt zo
tot de berekening van een soort nutscurve. Onder nut wordt hierbij verstaan de
bevrediging van individuele preferenties (de optelsom van het nut van de indivi-
duen wordt aangeduid     als het samengestelde nut). Wanneer een (inves-
terings)keuze moet worden gemaakt tussen verschillende informatiesystemen, kan
als beste systeem worden gedefinieerd het systeem met het hoogste te verwachten
samengestelde nut. Dus het systeem dat het beste in staat is tegemoet te komen
aan de verschillende individuele voorkeuren.

De basis van de methode wordt gevormd door het idee dat het gedrag van
mensen voor een deel wordt bepaald door het gevoel dat de eigen voorkeuren
worden gerealiseerd. De voorkeur die men heeft zal bepalen hoe de uitkomsten
worden gewaardeerd. De methode houdt er rekening mee dat verschillende be-

langhebbenden ook verschillende oordelen over de waarde van de gevolgen van
het informatiesysteem kunnen hebben en dat mensen het in het algemeen makke-

lijker vinden hun voorkeuren in relatieve, dan in financiele termen uit te drukken.
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Een voordeel van de methode is dat ze de mogelijkheid biedt om de waarde
van een aantal systemen wat betreft relatieve voorkeuren voor aspecten van de
systemen te onderzoeken. Ook kan ze bijdragen aan het bereiken van consensus
over de meest waardevol geachte systeemkenmerken. Dit doordat ze alternatieven
en voorkeuren centraal stelt. Een nadeel dat aan de methode kleeft, is dat ze geen
data kan genereren voor ROI-berekeningen. Het is daarom moeilijk om investe-
ringen die met meer traditionele bedrijfseconomische methoden zijn gerecht-
vaardigd te vergelijken met investeringen die op de bovengenoemde wijze zijn
bekeken. Een ander belangrijk nadeel is dat de werkwijze van de methode nogal
veel discussie tussen medewerkers vereist en derhalve veel tijd kost en vrij kost-
baar is (Farbey et al., 1993: 110).

WAARDE-ANALYSE
Een andere methode is die van de Waarde-analyse (Keen,  1981). Deze methode is
gericht op de identificatie van baten van een informatiesysteem. Kostenverminde-
ring wordt voor succesvolle innovaties minder van belang geacht dan de waarde
die het nieuwe systeem toevoegt aan de organisatie. Juist bij het bepaten van de
toegevoegde waarde zijn moeilijk tastbare baten belangrijk. Twee typen zijn hier-
bij te onderscheiden:

1. de mogelijkheid voor een besluitvormer om 'betere' beslissingen te
nemen dankzij het nieuwe systeem, en
2. de waarde die voor de organisatie voortvloeit uit het nemen van betere
beslissingen (Farbey et al., 1992).

Waarde-analyse tracht dlls te achterhalen wat de verbetering is van besluitvor-
ming op basis van het nieuwe informatiesysteem. Om de waarde van de verbete-
ring vast te stellen, wordt gebruik gemaakt van verschillen(ie exploratieve en
iteratieve technieken, bijvoorbeeld de Delphi-techniek, prototyping of simulatie.

Een voordeel van Waarde-analyse is dat ze een mogelijkheid biedt om baten
die doorgaans als niet-materieel worden bestempeld toch te waarderen. Bovendien
kan ze, door een eventueel gebruik van prototypes en simulatie, een deel van de
onzekerheid die samenhangt met nieuwe informatiesystemen wegnemen. Wan-
neer de uitkomsten van Waarde-analyse bovendien ook nog in geld worden uitge-
drukt, dan kunnen de uitkomsten van de methode als data dienen voor de meer
standaard ROI-methoden. Onderlinge vergelijking van systemen die op verschil-
lende manieren zijn geevalueerd wordt dan dus mogelijk. De nadelen van de
methode zijn dat het hele proces nogal veel tijd in beslag neemt en dus duur is en
het feit dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de nauwkeurigheid van tech-
nieken zoals de Delphi-techniek (Farbey et al.,  1993).

Andere kritiek is afkomstig van Ewusi-Mensah. Hij stelt dat de methode van
de Waardeanalyse niet goed weet om te gaan met risico's en onzekerheden. Dit
omdat de methode de assumptie hanteert dat de financitle netto-opbrengsten van
een informatiesysteem op zijn minst niet negatief zullen zijn. Wanneer deze as-
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sumptie wordt gehanteerd, moet tevens worden verondersteld dat de risico's van
het desbetreffende project klein of zelfs verwaarloosbaar zijn. Deze veronder-
stelling is moeilijk vol te houden bij (informatiserings-)projecten die a) technisch
onzeker zijn (dat wil zeggen technisch innovatieve projecten of projecten geba-
seerd op een techniek die niet bekend is binnen de organisatie) eWof b) organi-

satorisch onzeker zijn. Met dit laatste wordt bedoeld dat projecten, willen ze in de
praktijk slagen, soms zeer afhankelijk zijn van de binnen de organisatie ree(is

bestaande sociaal-technische omgeving (Ewusi-Mensah, 1989: 206).
Verschillende variaties op de methode zijn denkbaar. Een beschrijving van

den daarvan, een kwalitatieve evaluatietechniek gebaseerd op de benadering van
evaluatie uit de Waarde analyse, is te vinden in bijvoorbeeld Money et al. (1988).

KRITIEKE SUCCESFACTOREN (KSF)
Een andere methode is ontwikkeld door Rockart (1979). Zijn analyse van Kritieke
succesfactoren is gericht op de verbinding van informatisering met door het ma-
nagement zelf geidentificeerde factoren die een organisatie succesvol maken. Een
definitie van wat Kritieke succesfactoren zijn, kan worden gevonden bij Hopsta-
ken. Hij omschrijft ze als 'onderwerpen, bijvoorbeeld activiteiten, voorwaarden,
die van doorslaggevend belang zijn voor het bereiken van een beoogd resultaat'

(Hopstaken, 1989: 54).
De verzamelde succesfactoren kunnen worden gebruikt ter evaluatie van de te

ontwikkelen of ontwikkelde informatiesystemen. De verschillende managers
moeten de, in hun ogen, belangrijkste succesfactoren voor de organisatie benoe-

men, waarna de evaluator vervolgens moet aangeven of en hoe het te evalueren

informatiesysteem het management kan ondersteunen bij het omgaan met de be-
langrijkste genoemde factoren (Farbey  et al.,  1993). Een voorbeeld  van  een  ge-
slaagde toepassing van de methode van de Kritieke succesfactoren is te vinden in
Slevin et al. (1991). Zij gebruiken in een casestudy de KSF-methode om zodoen-
de de prestaties van infoxmatiesystemen binnen een universitaire omgeving te
evalueren. Ook andere auteurs wijzen erop dat er positieve resultaten te behalen

zijn met deze methode. Dat dit het geval is lijkt bijvoorbeeld ook te worden aan-

getoond door Raghunathan et al. (1989). Zij laten, aan de hand van een survey
uitgevoerd onder 205 organisaties, zien dat er een significante relatie is tussen de
Kritieke succesfactoren zoals geidentificeerd door de IT-managers en de prestaties
van de automatiserings/informatiseringsafdelingen binnen de onderzochte organi-
saties. Een beschrijving van de meI,assing van de KSF-metho(le in een casestudy
is ook te vinden in Bergeron en Bdgin (1989). Een van de KSF-methode afgeleide
techniek (de methode van Bedell) wordt toegepast in Delahaye en Van Reeken

(1992).
Uit een casestudy beschrijving van Shank et al. (1985) blijken drie voordelen

van de KSF-methode. De eerste is dat de methode de organisatie en niet de tech-
niek als startpunt van analyse neemt. Dit heeft als voordeel dat ook mensen bin-
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nen organisaties die niet bijzonder technisch zijn georienteerd, in een vroeg stadi-
um bij de evaluatie betrokken kunnen worden. Ten tweede kan de methode de
consensusvorming binnen een organisatie vergroten. Iedere manager maakt voor
zich een lijstje met factoren die hij als belangrijk voor de organisatie ziet. Vervol-
gens worden deze lijstjes bediscussieerd en wordt getracht te komen tot 66n ge-
meenschappelijke lijst. Hierop kunnen de individuen hun eigen rangschikking
weer afstemmen. Als derde en belangrijkste voordeel van de KSF-methocle noe-
men Shank et al.  het feit dat het management  in een zeer vroeg stadium bij  het
project betrokken raakt. De methode sluit vaak goed aan bij de stijl van veel top-
managers  en zij begrijpen intuitief de waarde ervan (Hopstaken,   1989:   61).   Dit
heeft tot gevolg dat zij het enthousiasme binnen de organisatie voor het desbetref-
fende project kunnen aanjagen en vergroten (Shank et al.,  1985:   128).

Op de zwakke kanten van de methode wordt gewezen door Hopstaken. Hij
onderscheidt vijf zwakheden (Hopstaken,  1989:  61). De eerste is dat de techniek
moeilijk toepasbaar is: ze vereist de beschikbaarheid van vaardige analisten. Een
tweede nadeel is dat de betrouwbaarheid van de uitkomsten twijfelachtig kan zijn.
Dit door mogelijke vooringenomenheid in de interviews. Een derde nadeel is dat
de methode sterk uitgaat van de huidige situatie en derhalve het tijdalhankelijke
van de factoren uit het oog dreigt te verliezen. Ook leidt het werken met factoren,
en dat is de vierde te onderscheiden zwakheid, tot de verleiding te denken dat een
enkele factor voldoende zou zijn voor succes. Het belang van de samenhang tus-
sen de factoren kan gemakkelijk uit het oog worden verloren. De laatste zwakheid
van de KSF-methode is volgens Hopstaken, dat ze weinig aanknopingspunten
biedt voor het opsporen van mogelijke concurrentievoordelen. Aanvullende tech-
nieken moeten hiervoor worden gebruikt.

EXPERIMENTELE MErHODEN
Momenteel zijn de methoden welke zijn aan te duiden zijn met de verzamelnaam
Experimentele methoden erg in opkornst. Dit soort methoden, ondersteund door
computerhulp, worden gebruikt ter modellering van mogelijke informa-
tiesystemen en omgevingen van informatiesystemen. Met name door ontwikkelin-
gen ten aanzien van software de laatste jaren (bijvoorbeeld de ontwikkeling van
vierde generatie software), wordt het mogelijk snel en goedkoop een model van
het uiteindelijke systeem te bouwen en dit te evalueren. Op basis hiervan kunnen
ontwerpen worden gewijzigd en verbeterd. Bij het op deze wijze evalueren zijn
drie belangrijke soorten methoden te onderscheiden (Farbey et al.,  1992,  1993).

De eerste methode is prototyping. Met behulp van software wordt een proto-
type van de te evalueren informatiesystemen gebouwd. Deze prototypes worden
getest en geavalueerd, aangepast en gewijzigd en opnieuw getest. Deze aanpak is
met name aan te bevelen in situaties waar de gevolgen van het systeem uiterst
onzeker zijn. Vaak zijn dit innovatieve technologiean. Via prototyping kan vooraf
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worden bekeken hoe in de praktijk zal worden omgegaan met het desbetreffende
systeem.

Een tweede experimentele methode is simulatie. Hierbij wordt slechts een
model van het systeem geschetst en wordt de werking ervan gesimuleerd in een
experimentele omgeving. Vooral wanneer een informatiesysteem werkt met on-
zekere aannamen in de ontwikkeling, kan simulatie uitkomst bieden. Dit omdat ze
de mogelijkheid geeft tot het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses die mogelijke
problemen vroegtijdig kunnen signaleren en oplossen.

Een derde en laatste hier te behandelen, experimentele methode is de ontwik-
keling van (rollen-)spelen in verband met informatisering. In plaats van het bou-
wen van een (relatief) duur prototype kan de betrokkenen worden gevraagd zich
in elkaars rollen te verplaatsen om zodoende te bekijken welke effecten het toe-
komstige informatiesysteem zou kunnen hebben. De betrokkenen krijgen boven-
dien een veel duidelijker beeld omtrent hetgeen een systeem wel en niet kan doen.
Begrip van elkaars positie is tevens een resultante van een dergelijk spel.

De voordelen van de verschillende methoden zijn in het bovenstaande al kort
aan de orde zijn geweest. Een nadeel van het evalueren aan de hand van experi-
mentele methoden is dat de uitkomst vaak nogal onzeker is.

SAMENGESTELDE/AD HOC METHODEN
Als laatste categorie van de meer algemene evaluatiemetho(len zijn de Samenge-
stelde en ad hoc methoden aan te duiden. Bij vele evaluaties van informatisering
wordt gebruik gemaakt van methoden die zijn opgebouwd van diverse van de
bovenstaande methoden. Bij de bespreking van de verschillende methoden is
bijvoorbeeld al een paar keer aan de orde geweest dat soms de uitkomsten van
een methode worden gebruikt als input voor een ROI-berekening. Soms worden
bedrijfseconomische technieken gebruikt voor de tastbare baten en worden de
moeilijk tastbare baten met een alternatieve methode in kaart gebracht. Farbey et
al. (1993: 113) laten zien dat ad hoc methoden onder andere voorkomen in situa-
ties  waarbij:

- het topmanagement van een organisatie overtuigd is van de noodzaak
van I(C)T voor het bedrijfssucces. De uitkomsten van willekeurig welke
evaluatie worden dan meer ingegeven door overtuiging dan door een de-
gelijke analyse;
- een bedrijfsonderdeel verplicht een door hoger hand opgelegde lijn
moet volgen voor wat betreft investeringen. De ruimte voor zelfstandige
beslissingen is daardoor beperkt en een evaluatie zal in dergelijke geval-
len Of achterwege blijven, Of marginaal worden uitgevoerd;
- er sprake is van een incrementele verandering. Als een informatiesys-
teem verouderd is geraakt of onnodig is geworden, wordt evaluatie vaak
beperkt tot het bekijken van de technische aanpassing. Niet het hele sys-
teem wordt dan geavalueerd, maar slechts een klein gedeelte daarvan;
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- er sprake is van een situatie waarin de organisatie door de concurrentie
wordt gedwongen om te volgen met investeringen om niet achterop te
raken. Evaluatie is in dergelijke gevallen niet zo relevant, aangezien men
geen andere keuze heeft dan te investeren wit men als organisatie overle-
ven;

- voorstanders van een nieuw systeem slechts die delen van evaluatie-
technieken gebruiken waarvan ze denken dat het totaalplaatje er het best
mee komt uit te zien. Zodoende hopen ze op een -voor hen- gunstig in-
vesteringsbesluit.

§ 5.4.3 Conclusie

Het bovenstaande overzicht geeft inzicht in de aspecten van de bij ICT-evaluatie
meest gebruikte evaluatiemethoden. Wanneer nu meer in beschouwende zin
wordt gekeken naar het beeld van evaluatie dat naar voren komt op basis van deze
methoden, kunnen enkele conclusies worden getrokken.

Wanneer het palet van soorten ICT-evaluaties wordt overzien, dan valt op dat
bijna alle methoden voorbij gaan aan wat door Guba en Lincoln tweede generatie
evaluatiemethoden wordt genoemd. Ratio-analyse zou nog kunnen worden be-
schouwd als een methode die tot die tweede generatie behoort, aangezien de me-
thode vooral beschrijft hoe min of meer vergelijkbare instanties scoren op een
aantal kengetallen. De uitkornst van Ratio-analyse is aanleiding tot verder onder-
zoek op basis waarvan richtingen voor te nemen maatregelen kunnen worden
verkend. Het grootste deel van de hierboven beschreven evaluatiemethoden is
echter te beschouwen als derde generatie evaluatiemethoden. Vooral de methoden
gericht op financiale effecten zoals KosteWOpbrengsten-analyse, KosteWBaten-
analyse en de ROI- en de ROM-methode zijn gericht op het vinden van 'objectie-
ve' maatstaven die een oordeel opleveren over te nemen investeringen. Dat laatste
is Ook nog het geval bij de Multi Criteria-analyse en de evaluatie op basis van
Kritieke Succesfactoren, hoewel dem methoden reeds trachten de belang-
hebbenden in informatisering te betrekken in de analyse. Waarde-analyse en de
experimentele methoden zijn echter duidelijk evaluatiemethoden die in de richting
gaan van vierde generatie evaluatiemethoden. Beide methoden zijn interactief,
vereisen goede en intensieve communicatie tussen adviseurs en geadviseerden en
beide zijn methoden gericht op een leerproces.

Wanneer wordt gedacht in termen van de eerder onderscheiden benaderingen
die ten grondslag liggen aan evaluatie, dan kan de conclusie worden getrokken
dat alleen de laatstgenoemde methoden aansluiten bij de kenmerken van de pro
cesbenadering. De overige methoden zijn grotendeels gebaseerd op opvattingen
zoals die voorkomen in de traditionele evaluatiebenadering. Ze zijn derhalve
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nauwelijks tot niet geschikt om tegemoet te komen aan de essentiele kenmerken
van de procesbenadering van evaluatie. De methoden zijn immers vooral geba-
seerd op het voortbrengen van inhoudelijk inzicht in de kosten en baten van ICT.
Weinig tot geen aandacht gaat vooralsnog uit naar het proces van evalueren zelf
en/of de context waarbinnen de ICT-evaluatie plaatsvindt.

Wanneer in het verlengde van het bovenstaande, een koppeling wordt ge-
maakt tussen het overzicht van de meest gebruikte methoden en de definitie van
ICT-evaluatie zoals die eerder is gegeven, kan de conclusie zijn dat ICT-evaluatie
tot op heden met name is gericht op de eerste drie aspecten van de definitie, te
weten beschrijven, verklaren en waarderen van gevolgen van informatiesystemen.
Er wordt vooral gestreefd naar het in kaart brengen van kosten en baten van sys-
temen voor de organisatie. De interpretatie van systemen komt neer op het ver-
duidelijken van de bijdrage van ICT aan het ontwikkelen van een meer effectieve
en efficiente organisatie. Met andere woorden: het gaat om het verduidelijken van
de bijdrage van een min of meer neutraal instrument binnen de organisatie, wat
wil zeggen dat ICT-evaluatie momenteel geen of in ieder geval heel weinig aan-
dacht schenkt aan wat een informatiesysteem (naast een verdere rationalisatie) nog
meer zou kunnen betekenen voor een organisatie. Dit in de zin van de betekenis
die het systeem heeft voor bijvoorbeeld processen van macht, gezag en zingeving
in de organisatie, oftewel de betekenis van het informatiesysteem als politiek in-
strument (voor politiek-bestuurlijk management). De procesbenadering kan hier-
toe wel in staat worden geacht en hoewel er (nog) niet veel methoden voor han-
den blijken te zijn om hier ondersteuning bij te bieden, zijn er wel oniwikkelingen
op dit terrein gaande. De methode die is aangeduid als Waarde-analyse en de
meer experimentele methoden zijn hiervan voorbeelden.

5.5  Functies  en  gebruik

Eerder in dit hoofdstuk is reeds aangetoond dat evaluatie (in algemene zin, dus
los van de specifieke ICT-context) wordt gekenmerkt door fundamenteel ver-
schillende benaderingen. Naast de traditionele benadering waarin meten, be-
schrijven en waarderen centrale begrippen zijn, is er sprake van de opkomst van
wat in deze studie is aangeduid als de procesbenadering van evaluatie. Deze be-
nadering komt voort uit de kritiek op het rationeel-synoptische model van besluit-
vorming dat de basis vormde voor het technocratisch-analytische karakter van de
traditionele benadering en legt het zwaartepunt bij het verkrijgen van begrip van
het object van evaluatie.

De geschetste opkomst van laatstgenoemde evaluatiebenadering heeft conse-
quenties voor de manieren waarop evaluatie in de praktijk wordt gebruikt. Deze
paragraaf zal hierop ingaan. Begonnen wordt met het weergeven van de te onder-
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scheiden vormen van evaluatiegebruik. Vervolgens worden enige kanttekeningen

gemaaki bij de gekozen indeling hiervan. De paragraaf wordt afgesloten met een
gedeelte dat met name gaat over de veel genoemde gebruikscrisis wat betreft
evaluatie. Hier zal ook een koppeling plaatsvinden van de gebruiksvormen aan de
eerder genoemde evaluatiebenaderingen.

In navolging van onder meer Stokking wordt een aantal manieren onder-
scheiden waarop de relatie tussen evaluatie en gebruik kan worden getypeerd. Bij
het benoemen van de onderscheidingen gebruild Stokking termen zoals gehan-
teerd door Beyer en Trice  (1982). Hij onderscheidt achtereenvolgens instrumen-

teel, conceptueel en symbolisch gebruik (Stokking, 1984: 241). Hieraan wordt in
deze studie nog het politiek-strategische gebruik toegevoegd.

Allereerst het instrumentele gebruik van evaluatie. Onder instrwnenteel ge-
bruik wordt verstaan het in directe zin gebruiken van informatie bij bepaalde
beslissingen, zoals beslissingen over vernieuwingen en verbeteringen, allocatie en
coOrdinatie en verantwoording. Het klee achter deze vorm van gebruik is dat
meer informatie tot betere beslissingen leidt. Het is ook dit idee dat aan de basis

ligt van het klassieke rationeel-synoptische besluitvormingsmodel. De waarde die
binnen het kader van het instrumentele gebruik wordt toegekend aan bepaalde

informatie, zo wordt door Feldman en March (1981: 172) beschouwend gesteld,
hangt af van de relevantie met betrekking tot het te nemen besluit, de gedetail-
leerdheid, de kosten en de betrouwbaarheid ervan.

Wanneer evaluatie wordt ingezet voor de ondersteuning van beslissingen over
vernieuwing en verbetering,  dan  gaat  het  met  name om aspecten als doeltref-
fendheid en effectmeting. Een duidelijk voorbeeld hiervan is beleidsevaluatie.
Deze wordt uitgevoerd met het doel de ontwikkeling en uitvoering van beleid te
ondersteunen. Kor(les (1993: 30) stelt dat beleidsevaluatie kan leiden tot zowel
aanpassing, betindiging, als ongewijzigde voortzetting van beleid. Hierbij is dus
een directe relatie zichtbaar tussen evaluatie en het gebruik ervan (in besluitvor-
ming).  Dit is ook het geval wanneer evaluatie wordt gebruikt als instrument voor
allocatie en coOrdinatie. Op basis van de resultaten van evaluatie kunnen projec-
ten en objecten ten opzichte van bepaalde criteria en ten opzichte van elkaar wor-
den beoordeeld. In het eerste geval wordt bij de evaluatie gekeken hoe de ver-
schillende evaluatie-objecten zich verhouden tot vastgestelde criteria. Een voor-
beeld hiervan zijn evaluaties die zich uitsluitend richten op het vaststellen van
kosten en opbrengsten van het te evalueren object. Op basis van evaluatie kan
vervolgens een prioriteitsstelling worden gemaakt die een rol kan spelen bij het
verdelen van hulpmiddelen (personeel, budgetten, e.d.). Wanneer evaluatie in-
formatie oplevert over hoe de objecten zich tot elkaar verhouden (op bepaalde
aspecten) kan ze een bijdrage leveren aan de afstemming en coOrdinatie tussen de
objecten. Een laatste hier te noemen voorbeeld van instrumenteel gebruik van
evaluatie, is die waarin evaluatie wordt ingezet voor het afleggen van verant-
woording. Evaluatie wordt dan gebruikt om aan te tonen dat een bepaalde investe-
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ring van geld of moeite zin heeft gehad. Evaluatie laat zien wat de investering
inzake baten en effecten heeft opgeleverd. Kijkend naar beleidsevaluatie, ziet
Kordes (1993) de verantwoordingsfunctie van evaluatie niet alleen als relevant
binnen de ambtelijke organisatie, maar ook in de relatie tussen de organisatie en
het parlement, respectievelijk de burger. Het voordeel van het afleggen van ver-
antwoording middels evaluatie, is volgens  hem  dat de verantwoording  ' . . .  geba-
seerd is op een voor derden toetsbare wijze van verzameling en analyse van ge-
gevens' (Kordes, 1993: 30). Dit laatste kan ook betrekking hebben op evaluatie in
meer algemene zin dan alleen beleidsevaluatie.

Bij instrumenteel gebruik van evaluatie gaat het erom dat de resultaten van
evaluatie op zich aanleiding zijn voor gebruik. Hierbij is een aantal opmerkingen
te plaatsen. Ten eerste dient te worden opgemerkt dat het niet gebruiken van
resultaten van onderzoek legitiem kan zijn. Andere overwegingen kunnen soms
doorslaggevend zijn. Ten tweede hoeft instrumenteel gebruik van de resultaten
van onderzoek niet altijd in positieve zin aantoonbaar te zijn. Op basis van evalu-
atie kan immers ook worden besloten om niets te doen. Ten derde hoeft het niet
altijd zo te zijn dat de opdrachtgever zelf direct gebruik maakt van de resultaten,
ook anderen kunnen er mogelijk gebruik van maken (Stokking, 1984: 241).
Feldman en March (1981) plaatsen enkele kanttekeningen bij de instrumentele
gebruiksvorm. Zij concluderen dat in de praktijk informatie niet altijd wordt ge-
bruikt op de wijze die is geschetst bij de instrumentele gebruiksvorm. Ze consta-
teren  dat  ' . . . most organizations and individuals often collect more information
than they call use or can reasonably expect to use in the making of decisions. At
the same time, they appear to be constantly needing or requesting more informa-
tion, or complaining about inadequacies in information' (Feldman en March,
1981: 174). Voor dit van het klassieke besluitvormingsmodel afwijkende gedrag
zien ze vijf oorzaken (Feldman en March,  1981:  175). Ten eerste kunnen organi-
saties, door organisationele of individuele beperkingen, eenvoudigweg niet in
staat zijn alle informatie te verwerken. Ten tweede kan er sprake zijn van het
systematisch verzamelen van verkeerde informatie. Dit kan bijvoorbeeld voorko-
men door coOrdinatieproblemen in de organisatie. Een derde oorzaak zien Feld-
man en March in de positieve prikkels die in een organisatie uitgaan van het on-
derschatten van de kosten van informatie ten opzichte van de baten ervan. Een
van de belangrijkste prikkels komt voort uit de scheiding tussen de informatiever-
zamelingsfunctie en de informatiegebruiksfunctie die binnen veel organisaties
bestaat. Er is in deze constructie vaak geen ingebouwde rem om het verzamelen
van informatie te beperken. Een vierde belangrijke oorzaak is het feit dat er bin-
nen veel organisaties informatie wordt verzameld, niet voor besluitvorming maar
gericht op het in kaart brengen van de omgeving om niet voor (ongewenste) ver-
rassingen te komen staan. Feldman en March hebben het over de 'surveillance
mode' die in de plaats komt van de 'decision mode'. Informatie krijgt dan een
functie die min of meer vergelijkbaar is met roddel (Feldman en March,  1981;
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March en Sev6n, 1988). Een laatste oorzaak voor het afwijkende gedrag omtrent
informatiegebruik is gelegen in het feit dat veel informatie in een bepaalde context
naar voren wordt gebracht. Bij de interpretatie hiervan spelen de diverse in de
organisatie voorkomende belangen een rol. Informatie afkomstig van anderen
binnen de organisatie is daarom vaak vertekend en wordt dan ook veelal met
wantrouwen behandeld.

March (1988a) voegt daarbij nog kritiek op het idee van rationaliteit dat het
centrale idee is achter de instrumentele gebruiksvorm van informatie. Hij stelt dat
door de nadruk op rationele besluitvorming twee andere, belangrijke besluitvor-
mingsprocedures geen of weinig aandacht laijgen. Het eerste is het proces van
intuRie, waardoor mensen dingen doen die ze zelf ook soms niet helemaal begrij-
pen. Het tweede is, wat March noemt, 'the processes of tradition and faith'. Deze
processen leiden ertoe dat mensen dingen doen 'omdat het nu eenmaal zo wordt
gedaan' (March, 1988a: 254- 255).

De bovenstaande kanttekeningen bij de instrumentele gebruiksvorm brengen
naar voren dat er andere gebruiksvormen van evaluatie kunnen worden onder-
scheiden. Deze gebruiksvormen zullen de inhoudelijke opmerkingen en relative-
ringen over de instrumentele vorm van evaluatiegebruik en het daarin centraal
gestelde idee van rationaliteit, moeten reflecteren. Achtereenvolgens zijn dan te
onderscheiden de conceptuele, de symbolische en de politiek-strategische ge-
bruil<svorm.

Begonnen wordt nu met de vorm die aangeduid kan worden als conceptueel
gebruik (Stokking, 1984: 242). Hierbij gaat het niet om direct gebruik, maar om
het meer op langere termijn opnemen van resultaten van onderzoek. Dit betreft
dan voornamelijk de algemenere oordeelsvorming en de gebruilae begrippen-
kaders. Stokking prefereert in dit verband de term invloed boven gebruik. Wat de
invloed van de resultaten van evaluatie is, kan moeilijk worden vastgesteld.
Doordat de invloed zich voornamelijk op de langere termijn afspeelt, is het moei-
lijk deze invloed af te grenzen van andere invloeden. Bovendien moet rekening
worden gehouden met het feit dat 'informatie' op verschillende tijdstippen een
verschillende betekenis kan krijgen (Stokking, 1984: 242).

Een voorbeeld van een manier waarop er sprake is van conceptueel gebruik
van evaluatie is als de evaluatie wordt ingezet voor het bevorderen van communi-
catie. Op basis van de uitkomsten van evaluatie wordt het immers mogelijk een
gerichte discussie te voeren over het object van evaluatie. Evaluatie moet dan niet
worden opgevat als een directe oplossing voor een gesteld probleem, maar als
bijdrage in de discussie erover. Evaluatie als communicatiemiddel kan ook het
proces van consensusvorming binnen een bepaalde context ondersteunen. Wan-
neer in een evaluatie de mening van alle belanghebbenden en betrokkenen (sa-
mengevat aan te duiden als stakeholders) aan bod is gekomen, is het mogelijk dat
de uitkomsten van de evaluatie breed worden gedragen. Evaluatie kan voor be-
trokkenen zin hebben ook al wordt hen soms alleen maar de gelegenheid geboden
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hun  ontevredenheid te ventileren (Kruijer,   1969). De communicatieve mogelijk-
heden van evaluatie zijn in het bijzonder van belang bij implementatie van een
object of beleid. Als voorbeeld kan de implementatie van een groot informatie-
systeem worden aangehaald. Doordat een dergelijk systeem kan leiden tot ingrij-
pende wijzigingen in het dagelijkse werk van sommige medewerkers, kunnen
emoties bij implementatie ervan soms hoog oplopen. Bij de implementatie van
een dergelijk omvangrijk systeem zijn vele partijen betrokken. Deze kijken alle-
maal vanuit verschillende achtergronden tegen het systeem aan en waarderen het
systeem daardoor ook allemaal anders. Door een betrokken actor te confronteren
met de meningen en gevoelens van andere actoren kan meer begrip voor het hoe
en waarom van het nieuwe systeem worden gekweekt. Zodoende kan evaluatie,
ingezet voor communicatie, de implementatie van het systeem ondersteunen.

Symbolisch gebruik is een andere, onder meer door Stokking onderscheiden,
manier van het gebruiken van evaluatie. Bij symbolisch gebruik doet zich de
grootste afwijking voor van de relatie tussen evaluatie en besluitvorming zoals
gedefinieerd in het klassieke besluitvormingsmodel. Niet langer gaat het om de
resultaten van evaluatie, maar is het de evaluatie zef die invloed heeft.  De  in-
vloed van evaluatie doet zich niet gelden in een specifieke besluitvormingssituatie,
maar staat min of meer los daarvan.  Het feit dat juist een zo aangeduid onderzoek
plaatsvindt, of zelfs al het bericht dat men een dergelijk onderzoek overweegt,
staat garant voor invloed, zo stelt Stokking. Het etiket 'evaluatie' kan voor de
nodige opschudding zorgen (Stokking, 1984: 242). Ook Feldman en March beto-
gen dat het verzamelen van informatie een symbolische waarde kan hebben.

Het symbolisch gebruik van informatie kan zowel positief als negatief worden
gewaardeerd. Beide waarderingen worden in het vervolg kort uiteengezet, te
beginnen met de negatieve aspecten van deze vorm van gebruik.

In een situatie waar de kennis van een besluitvormer moeilijk kan worden
vastgesteld, worden de zichtbare aspecten van het verzamelen en opslaan van
informatie (bijvoorbeeld via evaluatie) impliciete indicatoren van de kwaliteit en
kwantiteit van de verworven en gebruikte informatie (Feldman en March, 1981:
178). Door het verzamelen van informatie kan een besluitvormer laten zien dat hij
tegemoet komt aan het algemeen geldende beeld van een 'goede' besluitvormer
(clie zorgvuldig informatie verzamelt om tot beslissingen te komen). Informatie-
verzameling is dan een symbool geworden van de competentie van een besluit-
vormer en kan zodoende een belangrijke rol spelen in de legitimatie van het uit-
eindelijke besluit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een evaluatie kan dan worden
gezien als een rituele bevestiging van sociale waarden die men belangrijk vindt
binnen de organisatie. Feldman en March drukken het bovenstaande als volgt uit:
' Using information, asking for information, and justifying decisions in terms Of
information have all become to be significant ways in which we symbolize that
the process is legitimate, that we are good decision makers, and that our organi-
zations are well managed' (1981: 178). Symons & Walsham komen tot een zelfde
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soort conclusie. Zij stellen dat wanneer er in de praktijk een evaluatie wordt uit-
gevoerd, deze meer een symbolisch geloof in rationele managementtechnieken
weerspiegelt, dan dat deze daadwerkelijk bijdraagt aan besluitvorming (Symons

& Walsham,  1988).
Een voorbeeld van een positieve waardering ten aanzien van het symbolische

gebruik van evaluatie, is als evaluatie wordt gezien als een leer- en zingevingpro-
ces. Wanneer evaluatie binnen een organisationele context wordt uitgevoerd, kan
ze immers een bijdrage leveren aan organisationele leer- en zingevingprocessen.

K ijer (1969: 202) stelt dat men zich door evaluatie gaat afvragen wat men nu
precies doet en of men dat wel zo efficient doet, daarbij lering trekkend uit be-
haalde successen en gemaakte fouten. Evaluatie kan (op een indirecte manier)
duidelijk maken welke waarden en normen in een bepaalde context als waardevol
worden beschouwd. Bovendien kan evaluatie aan medewerkers (en buitenstaan-

ders) laten zien waar men in de organisatie mee bezig is. In die zin is evaluatie,
naast vele andere voorkomende organisationele processen, een proces van zinge-
ving dat kan bijdragen aan de versterking van de identiteit en de cultuur van de

organisatie. De vraag is hierbij niet langer wat evaluatie aan resultaten voor di-
recte besluitvorming oplevert, maar welke waarde(n) evaluatie zelf uitdrukt.

Onder symbolisch gebruik verstaat Stokking ook het gebruiken van evaluatie
voor politieke stellingname binnen een bureaucratie. Gezien de bovenstaande

uitwerking van symbolisch gebruik is dit mijns inziens niet terecht. Het voor
strategisch-politieke doeleinden gebruiken van evaluatie is iets anders dan evalua-

tie zien als leer- en zingevingproces. Een vierde te onderscheiden gebruiksvorm
kan daarom worden toegevoegd aan het bovenstaande rijtje. Deze gebruiksvorm
wordt aangeduid als politiek-strategisch gebruik van evaluatie. Binnen deze ge-
bruiksvorm wordt evaluatie voornamelijk gebruikt omdat het in een politieke
situatie goed uitkomt. Evaluatie is dan een machtsmiddel geworden. Dit machts-
middel kan om meerdere redenen worden ingezet. Vanuit de literatuur komt
PrOpper (1989: 108-109) tot een aantal redenen waarom evaluatie (en haar resul-

taat) strategisch wordt gebruikt. Evaluatie kan worden gebruikt om uitstel te ver-
krijgen voor het nemen van impopulaire beslissingen, het afschuiven van verant-
woordelijkheid, het in diskrediet brengen van politieke tegenstanders en het op-
bouwen van prestige (men wil professioneel, objectief en/of wetenschappelijk
overkomen) of voor het opbouwen of instandhouden van een kennismonopolie.
Het is ook mogelijk om slechts enkele onderdelen van het evaluatie-object te laten
evalueren waarvan men reeds indicaties heeft dat deze succesvol, respectievelijk
niet succesvol zijn. Een evaluatie kan ook de basis vormen om te kijken hoe be-
paalde maatregelen te 'verkopen' zijn. Dus hoe men het best iets kan presenteren
om de weerstand ertegen zo klein mogelijk te houden.

Waar het om gaat bij het politiek-strategische gebruik van evaluatie is dat
wordt erkend dat evaluatie kan dienen als machtsmiddel en dus niet per definitie
'neutraal' van karakter is, maar evaluatie tegelijkertijd toch wordt toegepast alsof
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ze dit wel is (Propper, 1989: 102). Evaluatie maakt dan deel uit van het politiek
spel. Hierin voeren posities en de daarmee samenhangende belangen van betrok-
kenen de boventoon. Evaluatie wordt (selectief) ingezet wanneer men denkt er
een direct belang aan te kunnen ontlenen.

Bij de onderscheiding van de boven beschreven gebruiksvormen van evaluatie

kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt. Een eerste is, dat afhankelijk van
de functie die op een bepaald moment in een bepaalde context aan evaluatie wordt
toegekend, de verhouding tussen evaluatie-resultaten en het gebruik ervan in de

praktijk anders kan worden gedefinieerd. Bij instrumenteel evaluatiegebruik kan
worden gesproken van een vrij directe relatie tussen resultaten en gebruik ervan.
Op basis van uitkomsten van evaluatie kunnen besluiten (over bijvoorbeeld verbe-

tering, allocatie en verantwoording) worden genomen. Evaluatie is dan een recht-

streekse informatiebron voor besluitvorming. Bij de andere genoemde gebruiks-

vormen is sprake van een meer indirecte rol. Niet de uitkomsten staan centraal
maar het proces van evalueren zklf wordt als waardevol gezien. De relatie tussen

resultaten uit evaluatie en het gebruik ervan is veel meer indirect. Het gaat niet
puur om de verstrekking van de inhoud van besluitvorming, maar om beinvloe-

ding van het klimaat waarin besluitvorming plaatsvindt. De laatste vorm van
evaluatie wordt in de literatuur ook wel aangeduid als 'formatieve' evaluatie. Het

gaat hierbij voornamelijk om ondersteuning van ontwikkeling en evaluatie heeft
derhalve dan ook kenmerken van actie-onderzoek. Evaluatie die is bedoeld om
rechtstreeks informatie aan te leveren voor besluitvorming wordt dan vervolgens
aangeduid als 'summatieve' evaluatie. Waarderen in plaats van ontwikkelen staat

hierin centraal (zie ook: Van den Berg, 1987: Stokking, 1984).
Een andere opmerking bij de onderscheiding van de gebruiksvormen van

evaluatie, is dat grenzen tussen de verschillende vormen veelal niet scherp, maar
eerder vloeiend zijn. De vormen liggen veelal in elkaars verlengde en in de prak-
tijk is het ook zo dat evaluatie in verschillende vormen tegelijkertijd wordt ge-
bruikt. Evaluatie die is gericht op het afleggen van verantwoording kan bijvoor-
beeld tegelijkertijd de leerprocessen in de organisatie ondersteunen. Ook moet
rekening worden gehouden met wat Feldman en March noemen de 'dynamiek
van symbolen' (1981: 180). Hiermee wordt bedoeld dat interpretaties van sym-
bolen zelf ook effecten hebben. Als men evaluatie hoofdzakelijk ziet als een sym-
bolische activiteit die past bij het beeld van een goede besluitvormer, kan het best
zo zijn dat de verzamelde informatie mogelijk ook aanleiding geeft tot een meer
instrumenteel of politiek gebruik van de resultaten van de, oorspronkelijk symbo-
lisch uitgevoerde, evaluatie.

Bovendien worden sommige vormen van gebruik vaak meer expliciet ge-
noemd dan andere. De verantwoordingsfunctie en de functie die evaluatie kan
vervullen in de verbetering of vernieuwing van een object zijn vaak aan het begin
van de evaluatie reeds expliciet in de evaluatie-opdracht beschreven. Gaandeweg
het evaluatieproces blijkt dan soms dat evaluatie ook de implementatie van een

141



Hoofdstuk 5

object of beleid vergemakkelijkt of dat evaluatie bijdraagt aan het versterken van
de identiteit van de organisatie. Toch is de aandacht voor het meer indirecte ge-
bruik van evaluatie, zoals bijvoorbeeld ondersteuning van communicatie, aan het
toenemen. Een bewijs hiervan is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de vierde
generatie evaluatie van Guba en Lincoln (1989). Het vaker noemen van een ge-
bruiksvorm hoeft dus niet automatisch te betekenen dat deze vorm van gebruik
ook daadwerkelijk vaker voorkomt.

Eerder in dit hoofdstuk is evaluatie uiteengelegd in de elementen inhoud,
proces en context. Voor zover evaluatie vanuit een bepaalde doelstelling wordt
verricht6, is het doel Wn van de zaken die in de context wordt vastgesteld. Dit
doel is op twee manieren van belang. Ten eerste bepaalt het doel van de evaluatie
zowel de inhoud als het proces van evaluatie. Ten grondslag aan de uiteindelijke
gebnnksvorm(en) van evaluatie ligt een bepaalde (in de context dominante) op-
vatting, voortkomend uit een bepaalde dominante probleemdefinitie. Vanuit deze
opvatting zal de inhoud van evaluatie worden vastgesteld. Met andere woorden:
er wordt veelal een afbakening van het te onderzoeken object of beleid met bijbe-
horende invalshoeken gegeven. Afhankelijk van het doel dat met evaluatie wordt
nagestreefd, verandert niet alleen de inhoud van evaluatie maar dient ook het
evaluatieproces anders te worden ingericht. Zo kan het voor het evaluatieproces
nogal wat verschil maken of een evaluatie zich voornamelijk richt op het verbete-
ren van de inhoud van een object c.q. beleid, of dat een evaluatie van het object
voornamelijk tot doel heeft om te komen tot verbetering van de communicatie
binnen een organisatie. Als voorbeeld van de invloed op het proces kan worden
genoemd de rol van de evaluator in dit proces en de wijze van rapporteren aan de
opdrachtgever.

Een veel gehoord probleem wat betreft evaluatie is dat het vooral een bezig-
heid is voor onderzoekers, maar dat in de dagelijks praktijk relatief weinig ge-
bruik wordt gemaakt van de resultaten van evaluatie. Abramson & Wholey druk-
ken dit probleem als volgt uit: '(t)he usefulness of evaluation is frequently ques-
tioned by policymakers, program managers, and evaluators. After evaluations are
completed, government policymakers and program managers often find that
evaluations are irrelevant to their information needs. Typically, they complain
that evaluations are slow, inconclusive, or answer the wrong questions' (1981:
39-40). Patton gaat zelfs zover dat hij het niet gebruiken van resultaten als ken-
merk van evaluatie-onderzoek ziet. Hij spreekt in dit verband van wat hij noemt
de 'utilization-crisis' met betrekking tot evaluatie (Patton, 1986: 23).

In de bovenstaande probleemschetsen wordt uitgegaan van een directe relatie
tussen de resultaten van evaluatieonderzoek en het nemen van beslissingen. De
redeneerwijze die wordt gevolgd is dat als de bijdrage van evaluatie niet aantoon-
baar is er dus geen gebruik wordt gemaakt van evaluatie. Dit sluit aan bij ken-
merken van de instrumentele gebruiksvorm, zoals die eerder aan evaluatie werd
onderscheiden. Ook hierbij is sprake van een min of meer directe relatie tussen
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resultaten van evaluatie en het gebruik ervan in concrete situaties. De andere
gebruiksvormen van evaluatie, het conceptuele en symbolische gebruik waarin
trelwoorden als zingeving en communicatie een belangrijke rol spelen, gaan uit
van een meer indirect gebruik van resultaten van evaluatie.

Een zekere nuancering van het oordeel dat evaluatie in het algemeen nia of
slechts weinig bruikbaar is voor 'de praktijk' lijkt op zijn plaats. Stokking (1984)
waarschuwt er dan ook voor dat evaluatieonderzoek te zeer is gericht op het ne-
men van beslissingen en dat het gel) uik van onderzoek wordt afgemeten aan het
in directe zin gebruiken van de informatie bij het nemen van een beslissing. Hij
wijst erop dat de kans dan groot is, dat tot de conclusie wordt gekomen dat de
onderzoeksresultaten amper of niet worden gebruikt, hetgeen dus niet terecht
hoeft te zijn (Stokking, 1984: 239). Onderzoek heeft, in het licht van bijvoorbeeld
de communicatie- en zingevingfunctie van evaluatie, in sommige gevallen niet
direct betrekking op de ondersteuning van besluitvorming, maar meer op een
algemene beinvloeding van de context waarin besluitvorming plaatsvindt. Het is
daarom zinnig om op te merken dat het gebruiken van onderzoek niet hetzelfde is
als het gebruiken van de resultaten van onderzoek (Stokking, 1984).

De 'crisis' wat betreft het gebruik van de resultaten van evaluatie zoals eerder
geschetst, kan aan de hand van de gegeven onderscheiding vooral worden gekop-
peld aan een instrumenteel gebruik van de resultaten van evaluatie (zie ook Tha-
ens, 1994). In de zin dat evaluatie wordt geacht direct bruikbaar te zijn in besluit-
vorming doen zich blijkbaar enkele relevante problemen voor. Bij een instru-
menteel gebruiksperspectief lijkt het belangrijkste probleem te zijn, dat de kwali-
teit van de besluitvorming niet optimaal is, omdat men niet de beschikking heeft
over alle relevante informatie. De gedachte is immers dat meer informatie leidt
tot betere beslissingen.

Om op basis van de problemen die zich voordoen in het instrumentele ge-
bruiksperspectief te concluderen dat evaluatie een niet-zinnige en uitsluitend aca-
demische bezigheid is, gaat te ver. Daarvoor moet ook aandacht worden besteed
aan het conceptuele en symbolische gebruik van evaluatie en de daaruit volgende
resultaten. Het probleem is echter dat het dan gaat om moeilijk aanwijsbare zaken
als het bepalen van invloed en het bepaten van de rol van evaluatie in politieke
processen. Omdat invloed en politieke aspecten van evaluatie zeer nauw samen-
hangen met de context en functie waarin een evaluatie wordt uitgevoerd, is het
moeilijk om generaliserende uitspraken te doen over conceptueel en symbolisch
gebruik van evaluatie.

De bovenstaande relativering van de crisis over het gebruik van de resultaten
van evaluatie kan worden ondersteund met de uitkomsten van empirisch onder-
zoek dat werd uitgevoerd door Patton (1986). Hij concludeert dat de resultaten
van evaluatie veelal wel degelijk worden gebruikt in de praktijk. De genoemde
crisis doet zich alleen voor wanneer de definitie van gebruik wordt beperkt tot
een rechtstreekse, direct aanwijsbare invloed op besluitvorming. De resultaten
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van evaluatie bleken in een meer bescheiden vorm te worden gebruikt. Hij con-
cludeert dan ook dat  '... most applied research can be expected to make  no more
than a small and momentary splash in the great lakes of organizations' (Patton,
1986: 38). De in het onderzoek ondervraagde besluitvormers gaven aan evaluatie
meestal te gebruiken als een van de mogelijke manieren om onzekerheid te redu-
ceren, ontwikkelingen te versnellen of ontwikkelingen eindelijk op gang te krij-
gen. Het resultaat van evaluatie werd beschouwd als extra informatie die werd
beoordeeld en gebruikt in de context van andere beschikbare informatie om zo-
doende onzekerheden die samenhangen met moeilijke beslissingen weg te nemen.
Vaak ging de invloed van evaluatie niet veel verder dan het bevestigen van in-
drukken die men al had, alhoewel soms echter ook gebruik werd gemaaki van
inzichten van een bepaalde evaluatie bij een andere situatie dan de onderzochte
(Patton, 1986: 35-36).

Uit de literatuur zijn vele factoren af te leiden die zouden verklaren waarom
er uiteindelijk wel of geen gebruik wordt gemaakt van de resultaten van evaluatie.
Zo onderscheidt Van den Berg vier benaderingswijzen die alle het professionele
falen van evaluatoren en/of beslissers als uitgangspunt nemen voor het verklaren
van het (niet) gebruiken van evaluatieresultaten (Van den Berg,  1987: 7).

De eerste benadering is die waarin de verklaring wordt gezocht in het profes-
sionele falen van de evaluator. Niet alleen de communicatie met besluitvormers
over probleemdefinities is problematisch, maar ook een gebrekkige uitvoering
en/of kwaliteit van het onderzoek leiden tot het niet-gebruiken van evaluatie.  Een
andere verklaring is die waarin de oorzaak van het geringe gebruik wordt gezocht
in de gebrekkige rationaliteit van besluitvorming en in het bijzonder in het gebrek
aan geexpliciteerde beslisregels. Een derde benaderingswijze beschouwt het pro-
bleem van de relatie tussen evalueren en beslissen als een paradigmaprobleem.
Taken en verantwoordelijkheden van evaluatoren en besluitvormers lopen der-
mate uiteen dat er een grote kans op misverstanden tussen hen bestaat wat resul-
teert in het niet gebruiken van de resultaten van evaluatie. De vierde en tevens
laatste benaderingswijze stelt dat gerapporteerde informatie aan de besluitvormers
vaak te ondoordringbaar is. Met andere woorden: de evaluator slaagt er niet in de
resultaten op een voor de besluitvormer bruikbare manier te presenteren.

Op basis van literatuuronderzoek heeft Patton (1986: 45) een lijst gemaakt
van verschillende factoren die het gebruik van evaluatieresultaten beinvloeden. Bij
toetsing van deze lijst in de praktijk, bleken slechts twee factoren daadwerkelijk
van belang bij het bepalen of een evaluatie at dan niet wordt gebruikt.  Deze twee
factoren zijn achtereenvolgens politieke overwegingen en wat hij noemt, de 'per-
sonele factor'.   Met deze laatste term verwijst  hij  naar de aanwezigheid  van  een
identificeerbaar individu of groep van mensen die persoonlijk is geinteresseerd in
evaluatie en de resultaten daarvan (Patton, 1986: 45).

Wanneer de bevindingen van Patton in verband worden gebracht met de eer-
der onderscheiden verklaringen van Van den Berg, dan valt op dat de relatie tus-
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sen evaluator en opdrachtgever als cruciaal is aan te merken voor het al dan niet
gebruiken van de resultaten van evaluatie. De betrokkenheid van beiden is vereist
en beiden moeten in staat zijn en de bereidheid hebben om elkaar open tegemoet
te treden. Zelfs wanneer dit het geval is, hoeft dit echter niet te betekenen dat de
resultaten van evaluatie daadwerkelijk worden gebruikt in besluitvorming. Ken-
merken van het besluitvormingsproces en politieke overwegingen die hierin een
belangrijke rol spelen kunnen alsnog leiden tot het buiten beschouwing laten van
de resultaten van evaluatie.

Opgemerkt dient hierbij wel te worden dat het niet gebruiken van resultaten
van evaluatie in besluitvorming niet hoeft te betekenen dat evaluatie in zijn geheel
niet gebruikt wordt. Eerder is immers betoogd dat het gebruik van evaluatie niet
slechts op bovenbedoelde instrumentele wijze plaatsvindt, maar dat evaluatie ook
op een conceptuele, symbolische en politiek-strategische wijze kan worden ge-
bruikt.

5.6 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is het fenomeen evaluatie aan een nadere beschouwing onderwor-
pen. Begonnen werd met een definitie van het fenomeen, waarna de ontwikkeling
ervan zoals deze in de sociale wetenschappen heeft plaatsgevonden werd beschre-
ven. Vier generaties evaluatie zijn te onderscheiden, waarbij in iedere generatie
een bepaald soort handeling of activiteit centraal staat. Achtereenvolgens gaat het
hierbij om meten, beschrijven, beoordelen en tot slot, het vormen van consensus.

De laatste generatie evaluatie, dus die gericht op consensusvorming, wijkt
sterk af van de eerdere generaties. Dit verschil is te verklaren uit een afwijzing
van de in de eerste drie generaties dominante traditionele (technocratische) orien-
tatie ten opzichte van evaluatie. De eerste drie generaties gaan uit van het uit de
traditionele besluitvormingsliteratuur afkomstige idee dat meer informatie tot
betere beslissingen leidt. Met andere woorden: de eerste drie generaties van eva-
luatie zijn direct gericht op het voorzien in de informatiebehoefte van de besluit-
vormer. De vierde generatie daarentegen, stelt dat anderen de weergave van be-
sluitvorming als een rationeel-synoptisch proces zien als een iets te simpele op-
vatting. Volgens hen is de werkelijkheid immers te complex om gevat te worden
in een enkel fundamenteel principe.

Het algemene fenomeen evaluatie blijkt voor het duiden van een concreet
geval veelal te abstract. Evaluatie wordt daarom uiteengelegd in verschillende
bouwstenen. Richtinggevend daarbij zijn de vragen wat, hoe en waarom wordt er
ge8valueerd? Zodoende kunnen de elementen inhoud, proces en context van eva-
luatie worden geidentificeerd. De betekenis van, en inzicht in, concrete evaluatie
ontstaat door deze te beschrijven aan de hand van de genoemde elementen. Door
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het fenomeen op deze wijze uiteen te leggen, en het te beschouwen als een sa-
menspel van de verschillende elementen, is evaluatie niet langer op te vatten als
een statisch fenomeen, maar veeleer is het dynamisch geworden, oftewel een
vorm van sociaal handelen.

In de vierde paragraaf is de evaluatie van ICT nader bekeken. Het bleek dat
deze vorm van evaluatie sterk is gericht op de inhoudelijke kant van evaluatie.
Weinig tot geen aandacht gaat uit naar de betekenis van het proces van evalueren
zelf of de context waarbinnen evaluatie wordt uitgevoerd. De sterke nadruk op de
inhoudelijke kant komt tot uitdrukking in de vele methoden die zijn ontwikkeld
voor het evalueren van ICT. Wat betreft de eerder beschreven generaties van
Guba en Lincoln zijn de meeste van deze methoden te plaatsen binnen de derde
generatie. Dit betekent dat de benadering die ten grondslag ligt aan ICT-evaluatie
dan ook kan worden getypeerd als hoofdzakelijk traditioneel. Slechts enkele me-
thoden gaan (voorzichtig) in de richting van de vierde generatie evaluatie. Ofte-
wel, slechts enkele methoden bieden aanknopingspunten voor een mogelijke pro-
cesbenadering van ICT-evaluatie.

In dit hoofdstuk is tevens aandacht geschonken aan manieren waarop evalua-
tie (in het algemeen) in de praktijk kan worden gebruikt. Globaal zijn vier ver-
schillende gebruiksvormen onderscheiden. Achtereenvolgens gaat het hier om het
instrumentele, het conceptuele, het symbolische en politiek-strategische gebruik
van evaluatie. Omdat (zoals boven beschreven) de eerste drie generaties van eva-
luatie worden gekenmerkt door een technocratische orientatie ten opzichte van
evaluatie, wor(it de nadruk bij deze generaties overwegend gelegd op de instru-
mentele gebruikswijze van evaluatie. Terugkoppelend naar wat is geschreven
over ICT-evaluatie kan de conclusie zijn dat hierin ook met name het instrumen-
tele gebruik van de resultaten van de verschillende methoden centraal staat.

Met de opkomst van de procesbenadering van evaluatie, waarin een grote
rol is weggelegd voor onder meer de hermeneutiek en het waardenpluralisme,
mag echter worden verwacht dat ook de niet-instrumentele gebruiksvormen
van evaluatie meer aandacht krijgen. De reden hiervoor is dat zowel de be-
doelde evaluatiebenadering, als de meer indirecte gebruiksvormen van evalua-
tie, beide meer de nadruk leggen op de context dan op de inhoud van besluit-
vorming. De directe relatie tussen informatie en besluitvorming wordt dus
minder centraal gesteld. Meer dan op dit moment het geval is, moet worden
bedacht dat gebruik van evaluatie, niet alleen op een directe wijze, maar tevens
ook  op een indirecte wijze (bijvoorbeeld conceptueel, symbolisch  en/of poli-
tiek-strategisch) kan plaatsvinden. Het probleem is echter dat het moeilijk zal
blijven dit indirecte gebruik in de praktijk aan te tonen.

i Dit kan zijn een fysiek object, maar ook een meer abstract fenomeen, zoals
beleid.
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2             Zij   baseren zich hierbij op Lyytinen,   K., H. Klein, R. Hirschheim   (1991),
The effectiveness of office information systems: a social action perspective,
in: Journal Of/nfbnnation S),stems, no. 1, pp. 41-60.

'      Zie ook zijn eerder beschreven kritiek op de toepassing van ROI-methoden in
de evaluatie van informatiesystemen.

4 Volgens Strassman is  dit  '... that which remains after every contributor  to  a
firm's inputs gets paid' (1990: 84).

'     In de eerder gegeven beschrijving van de generaties van evaluatie blijkt im-
mers dat evalueren met een vooraf gesteld duidelijk doel alleen nog voorkomt
in de eerste twee generaties. De derde en vierde generaties voorzien proble-
men met het stellen van doelen en laten dit dan ook achterwege. De term
'Goal-Free Evaluation' van Scriven (onder te brengen bij de derde generatie
evaluatie) drula het hier gestelde goed uit (Scriven, 1973).
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Hoofdstuk 6 Ordening van inzichten: verbindingen, verklaringen
en verwachtingen

6.1   Inleiding

In deze studie staan drie processen centraal, te weten het proces met betrekking
tot de ontwikkeling en uitvoering van het informatievoorzieningsbeleid, het be-
sluitvormingsproces over ICT-investeringen en het ICT-evaluatieproces. Uit eer-
dere hoofdstukken kan worden afgeleid dat, sinds de aandacht voor informa-
tisering sedert de jaren 50 en 60 toenam, de inzichten over de drie processen

langzaam maar zeker aan het verschuiven zijn. De aandacht voor deze processen
is echter pas van redelijk recente datum en komt voornamelijk uit de hoek van de
bestuurlijke informatiekunde en informatica.

In de sociale- en in het bijzonder de beleids- en bestuurswetenschappen staat
in principe hetzelfde soort processen al veel langer als aandachtspunt op de agen-
da. De processen worden dan echter niet betrokken op ICT en informatisering,
maar op beleid. Meer concreet gaat het in deze context dan om de ontwikkeling
(totstandkoming en uitvoering) van beleid, het hiermee gemoeide besluitvor-
mingsproces en het proces van (beleids)evaluatie. Ook wat betreft de inzichten
over deze processen zijn in de loop der tijd verschuivingen waar te nemen. In
tegenstelling tot de situatie rond ICT, strekt deze verschuiving van inzichten in de
beleidscontext zich echter uit over een veel langere periode. Zo kent beleidseva-
luatie bijvoorbeeld een ontwikkelingsgeschiedenis van meer dan honderd jaar.

In voorgaande hoofdstukken zijn verschuivingen van inzichten over de drie
genoemde processen beschreven vanuit de informatiseringscontext. Veelal is
hierbij ook ingegaan op relevante inzichten over een soortgelijk proces in de soci-
ale wetenschappen. In dit hoofdstuk zullen de verschillende inzichten over de
processen worden geordend. In de volgende paragraaf wordt begonnen met de in-
zichten uit de bestuurs- en beleidswetenschappen. Daarna, in paragraaf drie wor-
den de inzichten vanuit de bestuurlijke informatiekunde kort beschreven. In de
vierde paragraaf zullen de gesignaleerde verschuivingen van inzichten met elkaar
in verband worden gebracht en worden de verschuivingen in de bestuurswe-
tenschappelijke inzichten vergeleken met de inzichten zoals die zijn geidentifi-
ceerd vanuit de bestuurlijke informatiekunde. Hiertoe wordt gebruik gemaaki van
twee fundamenteel verschillende benaderingen die ten aanzien van de processen
kunnen worden onderscheiden. Deze benaderingen worden aangeduid als achter-
eenvolgens de traditionele benadering en de procesbenadering.

In de paragraaf daarna, dat is dan in de vijfde paragraaf, worden op basis  van
de vergelijking enkele verklaringen en verwachtingen uitgesproken die voorna-
melijk betrekking hebben op het evaluatieproces en de rol en het gebruik van
evaluatie met betrekking tot ICT.
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6.2 De processen in een beleidscontext

§  6.2.1 Het ontwikkelingsproces van beleid

De totstandkoming en uitvoering (implementatie) van beleid staat in de sociale
wetenschappen, en dan in het bijzonder in de bestuurs- en beleidswetenschappen,
al gedurende vele jaren op de agenda. In het denken hierover tekent zich de laat-
ste jaren een duidelijke verschuiving af. Deze verschuiving heeft betrekking op
een overgang van wat wordt genoemd de gesloten beleidsstijl naar de open stijl
van totstandkoming en uitvoering van beleid. De aard van een beleidsstijl wordt
bepaald door opvattingen over de aard van het probleem, de probleemoplossende
rolverdeling van de nauw bij het beleid betrokken actoren, de gehanteerde oplos-
singen en de daarmee verbonden kosten en baten. De verschuiving van de voor-
keur voor de heldere en duidelijke gesloten stijl in de richting van de minder
duidelijke en meer 'fuzzy' open stijl van beleidsontwikkeling is het gevolg van de
afnemende effectiviteit van eerstgenoemde. De redenen hiervoor, eerder in deze
studie reeds beschreven, zijn onder meer financieel-economisch en juridisch van
aard (zie hoofdstuk 3).

De gesloten beleidsstijl is erg top-down georienteerd. In het proces van de
totstandkoming en uitvoering van beleid wordt een onderscheid gemaakt tussen de
ontwerp- en de uitvoeringsfase die zich tevens in deze volgorde afspelen. Beleid
wordt rationeel en objectief geformuleerd en de uitvoering ervan bestaat vooral
uit het toepassen van verfijnde instrumenten. De probleemstelling die ten grond-
slag ligt aan de beleidsformulering is gemonopoliseerd, wat inhoudt dat de doel-
einden van de beleidsvoerder het uitgangspunt vormen bij de analyse van het
uitvoeringsproces. Beleid is effectief als de doeleinden zijn gerealiseerd. Een
uitdrukking van de gesloten beleidsstijl is te vinden in de wijze waarop naar stu-
ring wordt gekeken. Bij de gesloten beleidsstijl past een klassieke sturingsconcep-
tie. Deze houdt in dat planning wordt gezien als het belangrijkste instrument voor
(sociale) verandering. Deze planning dient plaats te vinden op basis van weten-
schappelijke kennis en staat daarom relatief los van politieke en sociale verhou-
dingen. Effectieve sturing is volgens de klassieke opvatting mogelijk als de orga-
nisatie logisch is ontworpen (als een machine), met duidelijke gezagsverhoudin-
gen en als de taken logisch in elkaars verlengde liggen. De bijdrage van informa-
tie en kennis aan de effectiviteit van sturing is vooral gelegen in de toename van
de rationaliteit. Grote waarde wordt dan ook toegekend aan op wetenschappelijke
wijze verkregen informatie en kennis.

De open beleidsstijl daarentegen wordt gekenmerkt door de gedachte dat de
totstandkoming en uitvoering van beleid  een vorm van coproductie  is.  Het  cen-
trale idee is dat beleid (bottom-up) wordt geformuleerd en uitgevoerd in netwer-
ken van betrokken, relatief zelfstandige, actoren. Er is in dit netwerk geen cen-
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trale, bovenstaande actor aan te wijzen. In deze context kan de totstandkoming
van beleid worden gezien als een onderhandelingsproces. De uitvoering van be-
leid is dan gericht op het verkrijgen van commitment van de betrokkenen. Het
definieren van problemen en doelstellingen is niet gemonopoliseerd, maar wordt
gezien als een proces van gemeenschappelijke beeldvorming. In dit kader is er
sprake van effectief beleid wanneer de relevante betrokkenen het beleid ook als
effectief definitren.

De klassieke sturingsconceptie past niet bij de opvattingen die ten grondslag
liggen aan de open beleidsstijl. Daarom zijn nieuwe vormen van sturing tot ont-
wikkeling gekomen. Zelfsturing en het loslaten van de gedachte dat er een actor
is die boven de anderen staat, zijn de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe
sturingsconceptie. Erkenning van differentiatie en wederzijdse afhankelijkhe(len
zijn andere belangrijke aspecten. Sturing richt zich minder op de inhoud van be-
sluitvorming, maar meer op de wijze waarop besluiten tot stand komen. Met
andere woorden: Sturing wordt meta-sturing. Doel hiervan is om oplossingen op
grond van gemeenschappelijke wilsvorming. De rol van kennis, informatie en
informatietechnologie is vooral gericht op inzichten over communicatie. Commu-
nicatie wordt in dit verband opgevat als zingevings- en selectieproces. Bovendien
wordt informatie gezien als machtsbron, omdat aan de hand hiervan de perceptie
en attitudes van een actor in de gewenste richting kunnen worden beinvloed.

§ 6.2.2 Het besluitvormingsproces

De totstandkoming en uitvoering van beleid kunnen worden gezien als een proces
waarin een reeks van diverse beslissingen in een samenhangend kader dient te
worden genomen. De beleidsstijl en de sturingsvorm vormen het kader van deze
beslissingen. Van belang is vervolgens de wijze waarop deze beslissingen tot
stand komen. Met andere woorden het gaat hier om het besluitvormingsproces
over beleid en onderdelen hiervan. Opgemerkt dient te worden dat de aandacht
hier wordt beperkt tot organisationele besluitvorming.

In hoofdstuk 4 van deze studie is expliciet aandacht besteed aan hoe besluit-
vorming verloopt en hoe, afhankelijk van de kenmerken van de specifieke situa-
tie, het proces zou moeten verlopen. In het hoofdstuk is een algemene typologie
gepresenteerd waarin achtereenvolgens een onderscheiding werd gemaakt tussen
het neo-rationele, het bureaucratische, het arena en het open-eind model van be-
sluitvomling. Deze typologie is gebaseerd op modellen die in de praktijk van
organisationele besluitvorming kunnen worden gerdentificeerd. Een van de di-
mensies waarop de typologie is gel)aseerd, is de mate van centralisatie dan wel
decentralisatie van besluitvorming. De eerste twee modellen, het neo-rationele en
het bureaucratische model, zijn sterk gecentraliseerde modellen.
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Het neo-rationele model gaat uit van het idee dat beslissingen het resultaat
zijn van bewuste keuzen van de leiding van de organisatie die tot stand zijn ge-
komen op basis van een duidelijke probleemdefinitie en een zorgvuldige afweging
van alternatieven. Hetzelfde idee ligt ten grondslag aan het bureaucratische mo-
del, maar in dit model wordt uitgegaan van een grotere mate van formalisatie  in
de besluitvonning. Dit betekent dat het besluitvormingsproces wordt gekenmerkt
door een zekere structurering en fasering waardoor het als het ware wor(it inge-
snoerd. De leiding van de organisatie houdt echter greep op het proces, omdat ze
via fasering het proces kan reguleren en beheersen.

In de andere twee besluitvormingsmodellen (het arena en het open-eind mo-
del) wordt het besluitvormingsproces gezien als een meer gedecentraliseerd pro-
ces. Uitgangspunt van het arena-model is het gegeven dat verschillende, bij de
besluitvorming in organisaties betrokken partijen vaak uiteenlopende belangen
hebben. Het benutten van machtsbronnen, ondediandeling, coalitievorming en het
gebruik maken van strategieen vormen centrale thema's binnen het arena-model.
In het model dat wordt aangeduid als het open-eind model, wordt het verloop van
het besluitvormingsproces gezien als grillig, onvoorspelbaar en welhaast toeval-
lig. Volgens dit model kenmerken de processen zich zelden door een duidelijk
begin of eind. Problemen dienen zich aan binnen een bepaalde context die de
situatie nog verwarrender maakt. Besluitvorming wordt gezien als een bijna toe-
vallig samenvallen van diverse onafhankelijke stromen binnen de organisatie. Er
is geen a-priori rangordening in de tijd. Oplossingen kunnen aan problemen voor-
af gaan, of problemen en oplossingen kunnen wachten op een geschikte gelegen-
heid voor een beslissing.

De bovenstaande vier modellen zijn typeringen van besluitvorming zoals ze in
de dagelijkse praktijk voorkomen. Ze zijn dus voornamelijk descriptief van aard.
Toch kunnen ze ook prescriptief worden gehanteerd. De modellen zijn dan Op te
vatten als strategieen voor effectieve besluitvorming. De contingentietheorie stelt
dat de effectiviteit van een model als strategie afhankelijk is van de kenmerken
van de situatie waarin de besluitvorming zich bevindt. Deze kenmerken hebben
achtereenvolgens betrekking op de omgeving van de organisatie, de organisatie
zelf en op het onderwerp van besluitvorming.
Eerder is reeds aangegeven dat er een verschuiving valt waar te nemen in de
gehanteerde stijl in het ontwikkelingsproces van beleid. De beleidsstijl is meer en
meer aan het veranderen van gesloten naar open, waaruit af te leiden is dat zich
veranderingen voltrekken in de opvattingen over de aard van het probleem, de
probleemoplossende rolverdeling van de nauw bij het beleid betrokken actoren,
de gehanteerde oplossingen en de daarmee verbonden kosten en baten. Met de
verandering van deze opvattingen, zullen ook de eerder genoemde situationele
kenmerken van de besluitvorming over het beleid en/of zijn onderdelen verande-
ren.
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Voor het denken in besluitvormingsmodellen betekent dit dat, door de ver-
schuiving  van de gesloten naar de open beleidsstijl, de aandacht steeds  meer uit-
gaat naar de twee gedecentraliseerde modellen, het arena en het open-eind model.
Deze lijken meer adequaat voor het tot stand brengen van effectieve besluit-
vorming over beleid en/of over onderdelen hiervan binnen het kader van de open
beleidsstijl dan de meer gecentraliseerde besluitvormingsmodellen. Deze laatste
modellen, het neo-rationele en het bureaucratische besluitvormingsmodel, lijken
meer aan te sluiten bij het geheel aan opvattingen en kenmerken zoals naar voren
gebracht binnen het kader van de gesloten beleidsstijl.

§ 6.2.3 Het proces van (beleids)evaluatie

Op het gebied van evaluatie heeft zich in de sociale wetenschappen een ontwikke-
ling voorgedaan die door Guba en Lincoln wordt aangeduid in generaties. Vier
generaties evaluatie blijken te onderscheiden, waarbij in iedere generatie een
bepaald soort handeling of activiteit centraal staat. Achtereenvolgens richten de
generaties zich op meten, beschrijven, beoordelen en tot slot, het vormen van
consensus tussen de bij het te evalueren object (beleid in dit geval) betrokkenen.

De overeenkomst van de eerste drie generaties is, dat ze alle drie uitgaan van
de uit de traditionele besluitvormingsliteratuur afkomstige idee dat meer informa-
tie tot betere beslissingen leidt. Met andere woorden: de eerste drie generaties van
evaluatie zijn direct gericht op het voorzien in de informatiebehoefte van de be-
sluitvormer. Ze kennen dus alle drie een sterk rationele invalshoek. In hoofdstuk
5 zijn deze drie generaties dan ook samengebracht onder de traditionele benade-
ring van evaluatie.

De vierde generatie evaluatie, daarentegen, richt zich veel meer op het tot
stand brengen van consensus tussen de in de evaluatie betrokkenen. De techno-
cratische oriBntatie ten opzichte van evaluatie zoals die geldt in de eerste drie
generaties wordt in de vierde generatie afgewezen. Deze generatie gaat uit van de
idee dat de weergave van besluitvorming als een neo-rationeel of bureaucratisch
proces te eenvoudig is. Ook andere auteurs hebben evaluatiewijzen beschreven
die zijn gebaseerd op deze veronderstelling. In dem studie is deze verzameling
van alternatieve benaderingen samengevoegd onder de noemer procesbenadering.

De ontwikkeling van evaluatie van de traditionele benadering in de richting
van de procesbenadering brengt met zich dat evaluatie niet langer een statisch
fenomeen is, maar wordt opgevat als een (welhaast continu) dynamisch proces,
waarin drie verschillende elementen worden onderscheiden. Richtinggevend hier-
bij zijn de vragen wat, hoe en waarom wordt er geevalueerd? Zodoende kunnen
de elementen inhoud, proces en context van de evaluatie worden geidentificeerd.
De betekenis van en inzicht in concrete evaluatie ontstaat door deze te beschrijven
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aan de hand van de genoemde elementen. Evaluatie wordt, in de sociale weten-
schappen althans, stee(Is vaker gezien als een vorm van sociaal handelen.

De bovenstaande verschuiving in de sociaal-wetenschappelijke opvattingen
met betrekking tot evaluatie zijn vooral te vinden in de Angelsaksische literatuur.
De laatste tijd echter, zijn kenmerken van wat in het bovenstaande de procesbe-
nadering is genoemd, ook stee(is vaker terug te vinden in de opvattingen over
beleidsevaluatie in Nederland. Zo kreeg een recente bundel over beleidsevaluatie
de opvallende titel mee 'Beleidsevaluatie: wisselwerking tussen cultuur en struc-
tuur' (Sorber, Bax en Hendriks, 1995). Het woord wisselwerking geeft al aan dat
het dynamische karakter van evaluatie steeds meer erkenning krijgt. Ook in het
werk van Abma staat het dynamische perspectief op de evaluatie van beleid cen-
traal (zie Abma, 1993).

6.3  De  processen  in  een  informatiseringscontext

In deze paragraaf wordt in plaats van beleid als onderwerp, de toepassing en
uitwerking van de ontwikkelings-, besluitvormings- en evaluatieprocessen ten
aanzien van ICT en informatisering centraal gesteld. In het licht van het thema
van deze studie gaat het dan achtereenvolgens om het informatieplanningsproces,
het besluitvormingsproces over ICT(-investeringen) en het ICT-evaluatieproces.
In deze paragraaf zal worden gekeken in hoeverre de in de vorige paragraaf be-
schreven verschuivingen ten aanzien van de processen in de toepassingscontext
van beleid zich ook laten gelden ten aanzien van de toepassing van deze processen
in de context van investeringen in ICT en informatisering.

§ 6.3.1 Het ontwikkelingsproces van ICT

In de vorige paragraaf had het ontwikkelingsproces betrekking op de wijze van
totstandkoming en implementatie van beleid. In de context van (investeringen in)
ICT en informatisering heeft dit proces op vergelijkbare wijze betrekking op de
manier van totstandkoming en implementatie van ICT in een organisatie. In
hoofdstuk 3 is beschreven dat deze ontwikkeling en implementatie meestal plan-
matig wordt vonngegeven en zodoende tot uitdrukking komt ill wat is aangeduid
als het informatievoorzieningsbeleid van de organisatie. In dit beleid worden de
eerste, globale afwegingen over ICT en de toepassing ervan gemaakt en daarmee
vormt dit beleid het kader voor de verdere ontwikkeling en toepassing van ICT en
dus ook het besluitvormingsproces over ICT-investeringen. Het informatie-
voorzieningsbeleid heeft betrekking op het aangeven van de grote lijnen, oftewel
de doelen van de informatievoorziening binnen de organisatie. Informatieplanning
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dient vervolgens aan te geven hoe men denkt deze doelen te gaan bereiken. In-
formatievoorzieningsbeleid en informatieplanning liggen in elkaars verlengde en
bepalen dus de wijze waarop informatisering en ICT in de organisatie gestalte
krijgen. In het nu volgende zal overwegend worden ingegaan op het proces van
informatieplanning als indicator voor de wijze waarop de ontwikkeling en imple-
mentatie van ICT in de organisatie plaatsvinden. In de beschouwing van het in-
formatieplanningsproces kan - op basis van de aard en het karakter van de plan-
ning - een onderscheid worden gemaakt tussen wat in hoofdstuk 3 is genoemd
blauwdrukplanning en procesplanning.

Informatieplanning is lange tijd gekenmerki door wat is genoemd blauwdruk-
planning. Hieronder vallen twee planningsvormen die respectievelijk de automati-
seringsvorm en de bedrijfskundig-strategische vorm van informatieplanning wor-
den genoemd. Bij blauwdrukplanning bestaat er een duidelijk en niet betwist of
geproblematiseerd beeld van de gewenste situatie en worden formele technieken
gebruikt om deze situatie te bereiken. De informatievoorziening wordt dus aange-
past aan de organisatie. Onzekerheid wordt gereduceerd door gedetailleerd te
plannen. Rationalisering is in blauwdm4lanning het centrale uitgangspunt. Be-
langrijke aspecten hierbij zijn de lineaire manier waarop de verhouding tussen
algemeen bedrijfsbeleid, informatievoorzieningsbeleid en informatieplanning
wordt beschouwd en de centrale rol die het topmanagement in de totstandkoming
en uitvoering van het beleid speelt. Het blauwdruk-karakter van de planning is
eveneens terug te vinden in de formele methoden die worden gebruikt voor de
ondersteuning van de totstandkoming van het informatievoorzieningsbeleid. Het
accent in de blauwdrukplanning ligt voornamelijk op de technische en econo-
mische rationaliteit. De inzet van technologie wordt gebruikt om langs deze weg
een effectievere en meer efficiente organisatie te vormen.

In deze context van blauwdrukplanning is de sturing wat betreft het infor-
matievoorzieningsbeleid vooral top-down en derhalve klassiek van aard. De rol
van het topmanagement wordt als cruciaal gezien in de sturing van het beleid.
Verondersteld wordt dat het topmanagement van de organisatie de gewenste situ-
atie (oftewel de probleemdefinitie) vaststelt en tevens ook de macht heeft centraal
het beleid te implementeren. Planning, regelgeving en control zijn belangrijke
instrumenten die het management gebruikt om onzekerheid te reduceren en de
implementatie van het beleid zo eenvoudig en ongecompliceerd mogelijk te laten
plaatsvinden. In de optimale situatie wordt het beleid helemaal uitgeschreven en
neergelegd in een handboek automatisering dat dient als leidraad voor de mede-
werkers in de organisatie.

Eigenlijk zijn de laatste jaren pas enkele problemen met de bovenstaande
blauwdrukplanning naar voren gekomen. De - voornamelijk praktische - pro-
blemen concentreren zich vooral rond het veronderstelde lineaire karakter van de
totstandkoming van planning, de aard en het karakier van de in de totstandkoming
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gebruikte methoden en de veronderstelde centrale rol van het topmanagement in
de planning (zie hoofdstuk 3).

In de kritiek op de blauwdrukplanning begint zich langzaam een verschuiving
in de opvattingen over informatieplanning (en daarmee de ontwikkeling van het
informatievoorzieningsbeleid) af te tekenen. De nieuwe opvattingen zijn voorals-
nog niet zo duidelijk uitgewerkt en coherent als de opvattingen die worden uitge-
drukt in de blauwdrukplanning, maar desondanks is er voldoende samenhang en
zijn er voldoende gemeenschappelijke uitgangspunten te identificeren die het
rechtvaardigen om te spreken van een verschuiving. In navolging van de eerder
onderscheiden soorten informatieplanning kan deze verschuiving worden aange-
duid als een verschuiving van blauwdrukplanning naar wat is genoemd proces-
planning.

Procesplanning omvat twee planningsvormen: de adoptief-evolutionaire vorm
en de verande*mdig-lerende vorm. De eerstgenoemde is gericht op het scheppen
van een goede ondersteunende organisatie voor de gebruikers. Er is meer aan-
dacht voor voorwaardenscheppende middelen dan voor inhoudelijke zaken zoals
informatie-architectuur. ICT wordt in deze benadering geleidelijk aan ingevoerd
in de organisatie. Het assimilatie-proces van ICT verloopt als een organisatorisch
leerproces: incubatie, groei, beheersing en integratie. 'I. arning-by-doing' is het
thema van deze vorm. Hetzelfde kan min of meer worden gezegd van de veran-
derkundig-lerende planningsvorm. Hierin wordt echter de strategische potentie
van ICT onderkend. Hoe ICT moet worden ingezet is nog niet bekend. Geduren-
de een leerproces worden nieuwe mogelijkheden duidelijk. Het veranderingspro-
ces van de organisatie staat centraal.

Bovenstaande ontwikkeling van blauwdrukplanning naar procesplanning met
betrekking tot de informatieplanning komt in principe neer op dezelfde verschui-
ving als die zich voordoet in het ontwikkelingsproces met betrekking tot beleid.
De uitgangspunten van de daarin aan de orde gekomen gesloten beleidsstijl zijn in
principe hetzelfde als die van de blauwdrukplanning. Hetzelfde geldt voor de
open beleidsstijl en procesplanning. Waar de opvattingen met betrekking tot de
ontwikkeling en implementatie van beleid aan het verschuiven zijn van de geslo-
ten naar de open stijl, daar verschuiven de opvattingen over de ontwikkeling en
implementatie van ICT in een organisatie van blauwdrukplanning naar proces-
planning.

§ 6.3.2 Het besluitvormingsproces over ICT(-investeringen)

Het organisationele besluitvormingsproces dat betrekking heeft op ICT (meestal
gaat het hieIbij dan om de besluitvorming over investeringen in ICT), wordt in de
literatuur veelal voorgesteld als een lineair verlopend proces van besluitvorming,
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waarin globaal een aantal afwegingsmomenten wordt onderscheiden: de initiatief-
of startfase, de definitiefase en de prioriteitstellingsfase. Er wordt dus veelal van-

uit gegaan dat de probleemstelling helder is en hierover geen discussie hoeft
plaats te vinden. In veel gevallen is het de leiding van de organisatie of het

(top)management die de probleemstelling vastlegt. Uit dem probleemstelling zijn
vrij eenvoudig eisen af te leiden waaraan een eventuele oplossing zal moeten
voldoen. Ook de alternatieven worden in de meeste gevallen als duidelijk voorge-
steld. Per alternatief zijn de kosten, baten en risico's helder en daarom kunnen de
eisen welke voortvloeien uit de probleemstelling worden gebruikt als criteria om
de verschillende alternatieven af te wegen. Vervolgens wordt de beslissing geno-
men op basis van een nutscurve: het voorstel dat met de minste kosten het best
tegemoet komt aan de gestelde doelen en eisen wordt verkozen. De uitvoering
van de eenmaal gekozen oplossing wordt verder voorgesteld als niet problema-
tisch. Er is slechts controle nodig om te bezien of de doelen inderdaad worden
bereikt. Zo niet, dan moet bijsturing worden gegeven om de doelen alsnog te
bereiken. In termen van de eerder gepresenteerde besluitvormingsmodellen vol-
doet het hier beschreven beeld aan de kenmerken die behoren bij het neo-rationele

model, dan wel het bureaucratische model van besluitvorming. Centraliteit, ratio-
naliteit en beheersing zijn de meest belangrijke kenmerken van het besluitvor-

mingsproces over ICT-investeringen volgens deze modellen.
In termen van een stroming binnen de contingentietheorie komt de effectivi-

teit van het boven beschreven dominante neo-rationele en bureaucratische besluit-

vormingsmodel als strategie momenteel echter onder druk te staan doordat zich
grote veranderingen voltrekken in de kenmerken van de situatie waarin de besluit-

vorming over ICT-investeringen zich afspeelt. Deze veranderingen hebben zowel

betrekking op de omgeving van de organisatie en de organisatie zelf, als op het
onderwerp van de besluitvorming. Voor de aard van het besluitvormingsproces,
als proces van afweging tussen kosten, baten en risico's, betekenen deze verande-

ringen dat dit proces stee(is meer wordt gekenmerki door een toename van zowel

complexiteit als onzekerheid in de afweging en een steeds groter aantal bij het
afwegingsproces betrokken actoren met ieder eigen belangen. Een erkenning van
het bestaan van deze kenmerken ligt in feite ook ten grondslag aan de in de vorige
sub-paragraaf beschreven overgang  van de blauwdrukplanningsvorm naar vormen
van procesplanning.

Eerder is al aangegeven dat het informatieplanningsproces het kader vormt
van het besluitvormingsproces over ICT. In de informatieplanning worden im-
mers de grote lijnen van de ontwikkeling en implementatie van ICT in de organi-
satie beschreven. Om nu het besluitvormingsproces in de context van de overgang
van blauwdrukplanning naar procesplanning te blijven voorstellen als een ratio-
neel en technocratisch verlopend proces, lijkt niet langer meer adequaat. Uit em-
pirisch onderzoek is eveneens gebleken dat in de praktijk zelden of nooit sprake is
van een verloop van het afwegingsproces zoals dat wordt voorgesteld in het neo-
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rationele of bureaucratische model (Farbey et al.,  1992).  In de beschouwing over
de besluitvorming over ICT-investeringen gaat de aandacht derhalve (vergelijk-
baar met het besluitvormingsproces over beleid en/of zijn onderdelen) steeds
meer uit naar modellen die qua kenmerken beter aansluiten bij de veranderde
situationele kenmerken van ICT-besluitvorming. Het zal duidelijk zijn dat het hier
dan gaat om het arena en het open-eind model. Dem modellen zijn in het vierde
hoofdstuk uitvoerig beschreven en zijn nogmaals kort samengevat in § 6.2.2.

Opvallend is dat, hoewel uit de praktijkbeschrijvingen blijkt dat de gecentrali-
seerde besluitvormingsmodellen niet langer adequaat zijn voor de situatie waarin
het besluitvonningsproces over ICT-investeringen zich vandaag de dag bevindt,
de literatuur het verloop van dit proces veelal nog wel weergeeft aan de hand van
dem modellen.

§  6.3.3 Het ICT-evaluatieproces

Kijkend naar de wijze waarop evaluatie van ICT in de literatuur wordt beschre-
ven, kan de conclusie luiden dat de traditionele benadering nog steeds veruit do-
minant is. De technocratische invalshoek is nog stee(is de belangrijkste van waar-
uit informatiesystemen worden bekeken. Het gaat in ICT-evaluatie vooralsnog
vooral om de resultaten van evaluatie en niet zozeer om de betekenis die mogelijk
van de evaluatie zelf kan uitgaan.

Zoals intussen duidelijk mag zijn, wordt evaluatie in deze traditionele benade-
ring gezien als een statische activiteit, die er in principe louter toe dient om in
staat te zijn in de besluitvorming diverse alternatieve oplossingen voor een pro-
bleem af te wegen. Evaluatie moet volgens deze benadering dan ook per alterna-
tief de kosten, baten en risico's in kaart brengen vanuit het standpunt van de be-
sluitvormer. Zodoende wordt vergelijking op basis van een standaard (bijvoor-
beeld een nutscurve) mogelijk. ICT-evaluatie houdt zich vooral bezig met het
meten, beschrijven en beoordelen van de effecten van investeringen in een nieuw
of vernieuwd informatiesysteem. Dit met het idee om zoveel mogelijk bruikbare
informatie aan te dragen voor de ondersteuning van besluitvorming. Om in ter-
men van Guba en Lincoln te blijven: ICT-evaluatie volgens de traditionele bella-
dering gaat niet verder dan de eerste drie generaties. De interpretatie die plaats-
vindt van de systemen komt neer op het verduidelijken van de bijdrage van ICT
aan het oniwikkelen van een meer effbctieve en efficiunte organisatie, dus het
verduidelijken van de bijdrage van een min of meer neutraal instrument binnen de
organisatie. Er vindt nauwelijks of geen interpretatie in een meer sociaal-con-
structivistische betekenis plaats. Dit wil zeggen dat ICT-evaluatie momenteel geenof in ieder geval heel weinig aandacht schenkt aan wat het informatiesysteem
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naast een verdere rationalisatie nog meer zou kunnen betekenen voor een organi-
satie.

De dominantie van deze generaties, en dus de traditionele benadering van
evaluatie in de hedendaagse opvattingen over ICT-evaluatie komt goed tot uit-
drukking in de verschillende evaluatiemethoden die ten aanzien van ICT in de
literatuur worden voorgesteld. Uit een beschrijving hiervan in hoofdstuk 5, blijkt
dat het grootste deel van de methoden is te beschouwen als derde generatie.
Vooral de methoden gericht op financiele effecten zoals Kosten/Opbrengsten-
analyse, Kosten/Baten-analyse en de ROI- en ROM-methode zijn gericht op het
vinden van 'objectieve' maatstaven die een oordeel opleveren over de te nemen
investeringen. Dat laatste is ook nog het geval bij de Multi Criteria-analyse en de
evaluatie op basis van Kritieke Succesfactoren, hoewel deze methoden ree(Is
trachten de belanghebbenden in informatisering te betrekken in de analyse. Waar-
de-analyse en de experimentele methoden zijn echter wel methoden die in de
richting gaan van de vierde generatie. Beide methoden zijn interactief, vereisen
goe(le en intensieve communicatie tussen adviseurs en geadviseerden en zijn
vooral ook gericht op een leereffect.

Davis et al. (1995) zien de grote nadruk die in ICT-evaluatie wordt gelegd op
(de hier beschreven) wetenschappelijke metho(len en technieken, als een probleem
voor de evaluatie zelf. Ze stellen dat 'scientific evaluation is superficial, particu-
larly in terms of time. Evaluation usually takes place at or after the time of in-
vestment of funds in the tangible artifacts. The longitudinal nature of the develop-
ments of the systems which those artefacts support is not catered for by these
techniques (de wetenschappelijk evaluatiemethoden, MT), particularly the stages
of systems maturity and maintenance, when the systems contribution to the or-
ganization may be at its peak. Thus the process of evaluation contributes little to
the organization, other than to apportion responsibility or blame: the essential
complexity of evaluation is not addressed by accounting and other sciences' (Da-
vis et al., 1995).

Daarmee zijn we gekomen bij een ontwikkeling waarin, langzaam aan, de
aandacht in evaluatie aan het verschuiven is van alleen de inhoud en de resultaten
van de evaluatie naar aandacht voor het proces van evalueren zelf en voor de
context waarin de evaluatie wordt uitgevoerd. Vragen als naar de zin van de bete-
kenis die het systeem heeft voor bijvoorbeeld processen van macht, gezag en
zingeving in de organisatie, oftewel de betekenis van het informatiesysteem als
politiek instrument (voor politiek-bestuurlijk management), komen langzaam aan
steeds meer op de voorgrond te staan. Met andere woorden: de procesbenadering
doet langzaam maar zeker zijn intrede in de wereld van de ICI'-evaluatie. Hoewel
er (nog) niet veel methoden voor handen blijken te zijn om hierin te onder-
steunen, zijn er wel ontwikkelingen op dit terrein gaande. De methode die is
aangeduid als Waarde-analyse en de meer experimentele methoden zijn hiervan
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voorbeelden. Later in dit hoofdstuk wor(it nader ingegaan op kenmerken die zijn
te onderscheiden aan een procesbenadering van ICT-evaluatie.

6.4 De processen: identificatie van twee benaderingen

§  6.4.1 De identificatie van twee benaderingen

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk is ingegaan op de uitwerking van het
ontwikkelings-, besluitvormings- en evaluatieproces in de context van beleid.
Naar voren kwam dat zich ten aanzien van ieder van de processen verschuivingen
voordoen in de opvattingen hierover.

Wanneer deze verschuivingen in de beleidscontext meer in beschouwende zin
worden bekeken, dan kan hierin een bepaald patroon worden herkend dat zich in
ieder proces herhaalt. Dit patroon komt er globaal op neer dat er een min of meer
dominant geachte set van opvattingen over het proces bestaat en dat iedere keer,
door pralaische problemen en veranderde inzichten en omstandigheden, deze
'oude' set opvattingen onder druk komt te staan. In reactie op de problemen en
veranderde inzichten, ontwikkelt zich vervolgens langzaam maar zeker een 'alter-
natieve' set van opvattingen over het proces die het beter in staat moeten stellen
tegemoet te komen aan de problemen en veranderde inzichten.

Wanneer dit beschreven patroon tot onderwerp van beschouwing wordt ge-
maakt, dan kan worden geconstateerd dat zowel de 'oude' als de 'alternatieve'
opvattingen over de processen in de beleidscontext ieder een aantal kenmerken en
uitgangspunten gemeenschappelijk hebben. Deze uitgangspunten worden dan dus
zowel gedeeld door de 'oude' opvattingen over bijvoorbeeld de ontwikkeling en
implementatie van beleid als door bijvoorbeeld de 'oude' opvattingen over (be-
lei(is)evaluatie.

Uit deze gemeenschappelijkheid van uitgangspunten die ten grondslag ligt aan
zowel de 'oude' als de 'alternatieve' opvattingen, kan worden afgeleid dat er in
principe een tweetal fundamenteel verschillende benaderingen ten aanzien van de
processen in de beleidscontext mogelijk is. Het meest duidelijk komen deze twee
benaderingen naar voren  in het (beleids-)evaluatieproces.  Bij de bespreking  van
dit proces, werd eerder in hoofdstuk 5 een onderscheid gemaakt tussen een tradi-
tionele benadering en een procesbenadering ten aanzien van evaluatie. Omdat, zo
zal blijken, deze benaming het fundamentele verschil in benaderingen goed duide-
lijk maakt, zal het onderscheid tussen de traditionele en de procesbenadering ook
worden aangehouden om de meer algemene benaderingen ten aanzien van de
processen in de context van beleid aan te duiden. In het nu volgende zullen enkele
karakieristieken van deze twee benaderingen worden beschreven.
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De traditionele benadering van processen
Voor de als traditioneel aangeduide benadering van processen geldt dat deze
wordt gekenmerkt door een technocratische, rationalistische orientatie op het
proces dat plaatsvindt vanuit een positivistisch paradigma (zie hoofdstuk   5).

Kerngedachte is het bestaan van 'de' werkelijkheid. Deze werkelijkheid kan door
actoren worden gekend en geordend. Een actor kan door een proces een verande-

ring in de werkelijkheid bewerkstelligen. Aan de basis van een proces ligt daarom
altijd een doel dat wordt nagestreefd. Om dit doel te bereiken worden verschil-
lende alternatieven in ogenschouw genomen. De keuze tussen deze alternatieven
vindt plaats op basis van rationaliteit. Dit houdt in dat het alternatief dat het beste

in staat is het vooraf geformuleerde doel te realiseren tegen de minste kosten

(oftewel het alternatief met het grootste nut  voor de besluitvormende  actor(en)),
in principe zal worden gekozen. Rationaliteit, centraliteit en objectiviteit zijn in de
traditionele benadering dus belangrijke aspecten.

Voor wat betreft de rol van informatie is de implicatie van deze benadering
dat de opvatting wordt gehuldigd dat meer informatie ook leidt tot betere beslis-

singen. Effectiviteit van het proces, of dat nu de effectiviteit van beleid, evaluatie

of besluitvorming betreft, wordt in principe afgeleid van de mate waarin het
vooraf gedefinieerde doel wordt bereikt. Dit veronderstelt dlls tevens dat er in het

proces altijd sprake zal zijn van een dominante (groep) actor(en) die in staat is het
proces min of meer te beheersen. Dit doordat hij of het probleem/doel en de op-
lossingen kan definieren eWof de beschikking heeft over de (toegang tot) infor-
matie en kennis.

De procesbenadering
Als reactie op de traditionele benadering voltrekt zich een ontwikkeling in de
richting van een nieuwe, alternatieve benadering van processen. Deze nieuwe

benadering wordt aangeduid  als de procesbenadering. Afstand wordt genomen
van de positivistische gedachte dat sprake is van 6dn objectief te definieren wer-

kelijkheid die de achtergrond vormt van het proces. In plaats daarvan vindt steeds

meer erkenning plaats van het gegeven dat ieder van de in het proces betrokkenen
in een bepaalde situatie zijn of haar eigen werkelijkheid definieert. De invulling
van dit werkelijkheidsbeeld is onder meer afhankelijk van de eigen situatie en

personele kenmerken, en is dus vooral subjectief van aard. Interpretatie en erken-

ning van pluriformiteit zijn daarmee belangrijke aspecten van de procesbenade-
ring. Een proces kan worden opgevat als een proces waarin zingeving tussen

betrokkenen plaatsvindt. Aan de nadruk op het proces zelf in plaats van op de
uitkomst van het proces ontleent deze benadering haar naam. Het positivistische
paradigma uit de traditionele benadering wordt ingeruild voor een hermeneutisch

paradigma. Effectiviteit kan in deze benadering niet zonder meer worden gedefi-
nieerd als mate van doelbereiking in het proces, omdat in de procesbenadering het
bestaan van een eenduidig gedefinieerd doel in principe wordt geproblematiseerd.
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Effectiviteit wordt in deze benadering gerelateerd aan de mate waarin in het pro-
ces steun onder de betrokkenen kan worden gegenereerd. Het bestaan van een
dominante centrale actor die het proces kan sturen en beheersen wordt in deze
benadering dus geproblematiseerd.

§ 6.4.2 De benadering van beleidsprocessen: een verschuiving

De in het bovenstaande beschreven benaderingen zijn afgeleid uit de ontwik-
kelingen die zich hebben voltrokken in opvattingen over het proces van de tot-standkoming en implementatie van beleid, het besluitvormingsproces over beleid
of onderdelen daarvan en het beleidsevaluatieproces. Het zal dus geen verbazing
wekken dat de conclusie hier wordt getrokken dat zich in de benadering van de
processen die samenhangen met beleid, een verschuiving heeft voltrokken van de
traditionele benadering naar de procesbenadering.

De lange tijd dominante opvattingen met betrekking tot het beleidsproces, het
besluitvormingsproces en het beleidsevaluatieproces kunnen worden geplaatst
tegen de achtergrond van wat is aangeduid als de traditionele benadering. Dezelf-
de algemene uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze benadering, komen
tot uitdrukking in de gesloten beleidsstijl met de klassieke sturing, de gecentrali-
seerde besluitvormingsmodellen en de traditionele benadering van evaluatie. In al
deze gevallen wordt de aanwezigheid verondersteld van een centrale actor, een
technocratische oriantatie met een top-down perspectief ten aanzien van het pro-
ces en worden de belangrijkste waarden in het proces gevormd door rationaliteit
en objectiviteit.

Via een soortgelijke redenering kunnen de kenmerken van de procesbenade-
ring worden gevonden bij de 'nieuwe' opvattingen, dus nadat de verschuivingzich heeft voltrokken. Het gaat hierbij om wat is aangeduid als de open beleids-
stijl met de daarbij behorende nieuwe vormen van sturing, de meer gedecentrali-
seerde besluitvormingsmodellen en de uitvoerig beschreven procesbenadering van
evaluatie. De overeenkomsten van deze opvattingen zijn dat ze alle rationaliteit
als overheersende waarde loslaten en pluriformiteit expliciet erkennen. Ook de rol
van subjectiviteit in het proces wordt erkend. In schema 6.1 wordt een schemati-
sche weergave gegeven van de koppeling van de benaderingen aan de opvattingenover de drie processen.
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PROCFS TRADITIONELE BENADERING PROCESBENADERING

Totstandkoming en gesloten beleidsstijl met open beleidsstijl met
uitvoering klassieke sturing nieuwe vormen van

sturing

Besluitvorming gecentraliseerd gedecentraliseerd

Evaluatie statisch dynamisch

meten, beschrijven en meten, beschrijven, be-
beoordelen oordelen en interprete-

ren

SCHEMA 6.1 ONTWIKKELING,  BESLUITVORMING EN EVALUATIE OP
VERSCHILLENDE MANIEREN BENADERD

De conclusie kan derhalve zijn dat er in het denken (in de sociale wetenschappen)
over processen van beleid, besluitvorming en (beleids)evaluatie, een duidelijke
verschuiving is opgetreden van een traditionele benadering van de processen naar
een procesbenadering. Concreet houdt dit in dat het denken zich niet langer uit-
sluitend richt op de uitkomsten van de processen, achtereenvolgens zijnde 'het'
beleid, 'de' beslissing of 'de' uitkomsten van evaluatie, maar dat tevens de waar-
de van het proces zelf belangrijk wordt geacht. De inhoud van het begrip effecti-
viteit verschuift daarbij van de mate van doelbereiking, naar de mate waarin er
steun onder de betrokkenen kan worden gegenereerd. De vraag hoe en in welke
context een beslissing, beleid of evaluatie tot stand komt is een vraag die dan in
de belangstelling komt te staan. Met de bedoelde verschuiving komt derhalve dan
ook meer nadruk te liggen op het voeren van communicatie tussen de betrokke-
nen.

§ 6.4.3 De benadering van ICT-processen: een verschuiving?

De conclusie uit de vorige sub-paragraaf is dat er een duidelijke verschuiving -
heeft plaatsgevonden in de (bestuurs- en beleidswetenschappelijke) opvattingen
over processen die tot uitdrukking komt in een overgang van de traditionele bena-
dering naar wat is genoemd de procesbenadering.

De vraag die hierbij vervolgens in het licht van deze studie kan worden ge-
steld is of het bovenstaande ook van toepassing is op de processen zoals die zijn
onderscheiden met betrekking tot ICT. Met andere woorden: zijn de verschuivin-
gen in de (informatiekundige) opvattingen zoals gesignaleerd ten aanzien van de
processen met betrekking tot ICT (zoals beschreven in paragraaf 3 van dit hoofd-
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stuk) indicaties dat zich ook in deze discipline een overgang van benaderingen in
eerder genoemde zin voltrekt?

De verschuiving van blauwdrukplanning naar procesplanning voor wat betreft
het informatievoorzieningsbeleid laat zich goed vergelijken met de verschuiving
die zich heeft voorgedaan in de opvattingen over het proces van de ontwikkeling
en uitvoering van beleid. De overeenkomsten in kenmerken tussen de gesloten
beleidsstijl en blauwdrukplanning is opvallend groot. Beide delen de technocrati-
sche orientatie die kenmerkend is voor de traditionele benadering van processen.
Doordat beide de politieke rationaliteit in het denken over het beleidsproces intro-
duceren en benadrukken kunnen ook de open beleidsstijl en procesplanning op
een lijn worden gesteld. Beide delen de uitgangspunten zoals die zijn geformu-
leerd in de procesbenadering. Hoewel de verschuiving evident lijkt, dient hierbij
wel een relativerende opmerking te worden gemaakt. De procesplanning is in
theorie duidelijk te onderscheiden van de blauwdrukplanning, maar uit beschrij-
vingen uit de praktijk blijkt dat nieuwe vormen van informatieplanning voor het
merendeel tot stand zijn gekomen door kritiek op onderdelen van de blauw-
drukplanning. Nieuwe vormen van planning delen derhalve vaak wel de uitgangs-
punten die eveneens ten grondslag liggen aan de procesplanning, maar in de
praktijk is vooralsnog niet echt sprake van een coherente en uitgewerkte methode
zoals wordt verondersteld in de gepresenteerde dichotomie van planningsvormen.

Voor wat betreft opvattingen over besluitvorming over investeringen in ICT
is de trend eveneens identiek aan die wat betreft besluitvorming in de context van
beleid. Wel komt deze trend bij de besluitvorming over ICT-investeringen minder
duidelijk naar voren. In beide gevallen komt de el'fectiviteit van top-down geori-
enteerde besluitvormingsmodellen onder druk te staan door omwikkelingen in de
situationele kenmerken. Bij ICT betreffen deze ontwikkelingen met name tech-
nologische en organisatorische ontwikkelingen waardoor de organisationele bete-
kenis van informatisering is veranderd. Dit leidt ertoe dat de aandacht in be-
sluitvorming meer en meer uitgaat naar bottom-up modellen, waarin sprake is van
verregaande decentralisatie. Met betrekking tot de ICT-context dient wel te wor-
den opgemerkt dat, ondanks beschrijvingen vanuit de empirie dat de toI)down
modellen in de praktijk niet adequaat meer zijn, de literatuur het verloop van het
besluitvormingsproces nog wel veelal beschrijft aan de hand van deze modellen.
Dit wijst erop dat de verschuiving van gecentraliseerde naar meer gedecentmli-
seerde modellen van besluitvorming binnen de ICT-context nog niet zo uitdrukke-
lijk aanwezig is als in de context van beleid.

De sterke ontwikkeling die het evaluatieproces in de sociale wetenschappen
heeft doorgemaakt is in de evaluatie ten aanzien van ICT nauwelijks of maar ten
dele terug te vinden. De aandacht in evaluatie is met name gericht op de inhoud
ervan en gaat daarbij vooral uit naar methoden die kunnen worden gebruikt. De
meeste van deze methoden zijn echter vooral gericht op de activiteiten meten,
beschrijven en beoordelen en dus te plaatsen binnen de derde generatie zoals
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onderscheiden door Guba en Lincoln. Evaluatie van ICT wordt dus nog vooral
gezien als een statische activiteit. Van een duidelijke verschuiving in de richting
van een meer dynamische benadering van evaluatie net zoals deze heeft plaatsge-
vonden in de beleidsevaluatie, is bij ICT-evaluatie vooralsnog geen sprake. Wel
zijn enkele ontwikkelingen in die richting gaande, maar vooralsnog blijven dit
veelal voorzichtige pogingen op weg naar een verdere dynamisering van de ICT-
evaluatie.

Terugkomend op de vraag die in het begin van deze sub-paragraaf is gesteld
- of er ook in de (informatiekundige) inzichten over de 'ICT-processen' sprake
is van een overgang van een traditionele benadering naar een procesbenadering -
kan de conclusie luiden dat er wel een trend in de richting van de procesbenade-
ring is waar te nemen, maar dat het vooralsnog te ver voert om op dit moment
deze trend als een definitieve overgang te bestempelen.

Een reden voor deze conclusie is bijvoorbeeld dat de informatieplanning
weliswaar steeds meer begint te lijken op vormen van procesplanning, maar dat
er nog geen uitgewerkte volwaardige methode in de praktijk is te onderkennen.
De gedachten die zijn terug te vinden in de hedendaagse informatieplanning gaan
echter duidelijk in de richting van de veronderstellingen die ten grondslag liggen
aan procesplanning. Ook wat betreft de evaluatie van ICT is de overgang naar de
procesbenadering eigenlijk pas net gestart. Er zijn enige ICT-evaluatiemethoden
voorhanden die tenderen in de richting van de vierde generatie, maar de domi-
nante belladering in ICT-evaluatie is nog steeds aan te merken als hoofdzakelijk
traditioneel.

6.5 Conclusie, verklaringen en verwachtingen

§  6.5.1  Inleiding

De belangrijkste conclusie die op basis van de voorgaande paragrafen kan worden
getrokken is dat in de benadering van de processen die betrekking hebben op
beleid er sprake is van een overgang van de traditionele benadering naar de pro-
cesbenadering, teIWijl in de benadering van de processen die zijn gericht op ICT,
deze overgang vooralsnog meer een trend is dan een daadwerkelijke overgang. In
deze paragraaf zullen enkele verklaringen voor deze conclusie naar voren worden
gebracht en in het verlengde daarvan zullen tevens enkele verwachtingen over de
(nabije) toekomst worden uitgesproken. De aandacht hierbij gaat met name uit
naar evaluatie van ICT en naar wat het een en ander betekent voor de rol en het
gebruik van evaluatie in het besluitvormingsproces over ICT-investeringen.
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§ 6.5.2 Verklaringen

Denkend in termen van verklaringen zijn er in principe twee verschijnselen die
voor verklaring in aanmerking komen. Het eerste is het feit dat ten aanzien van
de processen op het terrein van ICT blijkbaar een ontwikkeling gaande is die zich
eerder ook al heeft voorgedaan ten aanzien van processen die te maken hebben
met beleid. Een tweede opmerkelijke constatering die nadere verklaring behoeft,
is de constatering dat ondanks de trend in de richting van de procesbenadering,
het ICT-evaluatieproces van de dde behandelde processen nog de meeste ken-
merken van de traditionele benadering heeft.

Wat opvalt in de ontwikkelingen die zich voltrekken rond informatisering is
het gegeven dat nieuwe ontwikkelingen met name betrekking hebben op een be-
paalde eigenschap van ICT, te weten communicatie. Ook in transparantie, hori-
zontalisering en virtualisering (drie van de vier, door Frissen, geTdentificeerde
organisationele hedendaagse betekenissen van informatisering) staat de communi-
catieve eigenschap van ICT min of meer centraal.

Lange tijd echter, toen de communicatietechnologie nog in de kinderschoenen
stond en er nog geen sprake was van uniforme software-standaarden, ging het bij
informatisering met name om de andere eigenschappen van ICI': calculatie, con-
trole en in enigszins mindere mate, transparantie. Dit was de tijd dat de inzet van
ICT met name bestond uit het ontwikkelen van grote transactiesystemen en in-
formatisering dus vooral de bestaande werkprocessen en werkwijzen in de organi-
satie moest ondersteunen. Om in termen van de organisationele betekenis van
informatisering van Frissen te spreken: informatisering betekende in deze jaren
vooral een verdere perfectionering. Dankzij de inzet van ICT (toen vooral  nog
IT) kon de organisatie effectiever en efficienter worden gemaakt. De basis van
deze perfectionering kan worden gevonden in de overeenkomst tussen de karakte-
ristieken van de ideaaltypische bureaucratie en de karakteristieken die in deze fase
van informatisering met name gelden. Frissen heeft het in dit verband over het
bestaan van een 'Wahlvenvandschaft' tussen informatisering en bureaucratie
(1989, 1996). Het betreft met name de kenmerken van standaardisering van acti-
viteiten, specialisatie van taken, formalisatie van bevoegdheden en centralisatie
van macht en leiding. Door het bestaan van deze Wahlverwandschaft ondersteunt
IT het rationaliseringsstreven van de modernisering (Frissen 1989: 1996: 53 en
73).

De traditionele benadering van processen sluit goed aan bij deze situatie.
Informatisering wordt hierin immers hoofdzakelijk gezien als een rationa-
liseringsinstrument en hierdoor lijkt blauwdrukplanning dan ook de meest aange-
wezen weg voor de toepassing van ICT. Het management geeft de rol aan die
informatisering in de organisatie speelt. Het ligt in een dergelijke visie op infor-
matisering dan ook voor de hand dat besluitvorming over investeringen in ICT
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met name wordt bekeken vanuit het perspectief van het management. De vraag is
dan wat de inzet van ICT oplevert in vergelijking met de situatie zonder ICT. Het
gaat dan dus om efficiency. Het topmanagement bekijkt in een concrete alweging
verschillende mogelijke alternatieven en vergelijkt ze op basis van wat ze bijdra-
gen aan de verdere rationalisering van de organisatie. Met andere woorden: wat
zijn mogelijke besparingen als gevolg van de inzet van het instrument informati-
sering. Evaluatie is dan ook met name gericht op de belangrijkste waarde van
informatisering: het vaststellen van de efficiency (wat betreft besparingen door
substitutie van menskracht en verhoging van productiviteit).

Door de eerder genoemde technologische ontwikkelingen rond informatise-
ring en met name het volwassen worden van de communicatietechnologie, komt
de communicatieve eigenschap van ICT steeds meer op de voorgrond te staan.
Dit betekent overigens niet dat andere genoemde eigenschappen minder belangrijk
zijn geworden, maar juist dat de combinatie van deze eigenschappen met de sterk
uitgebreide nieuwe communicatieve mogelijkheden ertoe leidt dat traditionele
inzichten met betrekking tot informatisering onder druk komen te staan.

Zo wordt bijvoorbeeld in toenemende mate benadrukt dat de effecten en de
meerwaarde van ICT en informatisering niet uitsluitend liggen in een verhoging
van de efficiency van de organisatie. Stee(is vaker wordt gesteld dat ICT juist ook
andersoortige effecten kan hebben. Deze effecten kunnen dan zowel betrekking
hebben op de organisatie zelf als op de relaties van de organisatie met haar omge-
ving. De eerder in deze studie reeds enkele malen genoemde uitbreiding van de
organisationele betekenis van informatisering heeft hierop betrekking. Naast per-
fectionering kan deze organisationele betekenis (door het belangrijker worden van
de communicatieve eigenschap van ICT) worden uitgebreid met de categorieen
horizontalisering, transparantie en virtualisering (zie hoofdstuk 2).

Hoewel vroegere aandachtspunten van wegvallende kosten en het bereiken
van een hoger productievolume uiteraard belangrijk blijven, leidt de nieuwe bete-
kenis van informatisering ertoe dat effecten van ICT ook stee(is meer worden
gezocht in de voortbrenging van wat in termen van Legerman (1991) kan worden
genoemd competitieve investeringen en immateritle baten. Nieuwe techno-
logische mogelijkheden maken het bijvoorbeeld steeds bee mogelijk verbeterin-
gen aan te brengen in de klantvriendelijkheid van de organisatie. Hierdoor neemt
de strategische concurrentiepositie of de effectiviteit van de organisatie inzake de
legitiniteit van haar handelen toe. Dergelijke verbeteringen voor de organisatie
zijn echter niet eenvoudig meer uit te drukken in dezelfde (financiale) concepten
als waar kosten vaak mee worden beschreven. De baten van veel technologische
vernieuwingen zoals bijvoorbeeld netwerken zijn bovendien veel meer indirect
(Van Eekeren en Heinen,  1992).

Uiteraard heeft dit alles de nodige consequenties voor het besluitvormings-
proces over investeringen in ICT binnen een organisatie. In hoofdstuk 4 is be-
schreven en beredeneerd dat het afwegingsproces over investeringen in ICT dan
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ook wordt gekenmerkt door een toenemende complexiteit en onzekerheid en een
groter aantal bij besluitvorming betrokkenen met veelal ieder eigen belangen.
Zoals eerder is betoogd, zijn meer gecentraliseerde modellen van besluitvorming
volgens de contingentietheorie in een situatie met dergelijke kenmerken niet meer
adequaat. Hetzelfde kan min of meer worden gesteld met betrekking tot de veelal
dominante blauwdrukplanning. In een situatie waarin onzekerheid bestaat over
effecten van technologie (die bovendien ambigu van karakter is), waarin vele
actoren betrokken zijn en waar complexiteit een van de belangrijkste kenmerken
is,  volstaat een strikte top-down wijze van planning  niet meer. Het wordt onmo-
gelijk om vanuit Wn positie (die van het topmanagement) alle consequenties van
de inzet van ICT te overzien en zodoende de ontwikkeling van ICT centraal te
blijven sturen. Vormen van procesplanning zoals die zijn geschetst lijken in een
dergelijke situatie veel meer in staat tegemoet te komen aan de kenmerken hier-
van.

Het eerste in deze paragraaf te verklaren verschijnsel, de trend in de richting
van de procesbenadering op het terrein van ICT, kan dus grotendeels worden
verklaard uit de veranderde (situationele) kenmerken van informatisering door
technologische en organisatorische ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en
de daarmee samenhangende veranderende organisationele betekenis van ICT. De
traditionele benadering en de opvattingen die daarin zijn verwoord passen niet

langer bij deze situationele kenmerken en daardoor ontstaat een aantal praklische
problemen. De procesbenadering blijkt wel of in ieder geval beter in staat te zijn
tegemoet te komen aan deze problemen. Wanneer de vergelijking tussen beleid en
ICT wordt gemaakt, dan valt op dat de kenmerken die in deze studie worden
geassocieerd met ICT steeds meer overeenkomen met de kenmerken die worden
verondersteld ten aanzien van beleid (Zie ACI, 1992). Het gaat dan om com-
plexiteit, onzekerheid en het aantal betrokkenen.

De tweede in de inleiding van deze paragraaf beschreven constatering die
nadere verklaring behoeft, betreft het gegeven dat - ondanks de trend in de rich-
ting van de procesbenadering - het ICT-evaluatieproces van de drie behandelde

processen tot op heden nog de meeste kenmerken van de traditionele benadering
van processen heeft.

Een eerste verklaring hiervoor kan worden gevonden in het simpele feit dat
de bestuurs- en beleidswetenschappen een oudere discipline vormen dan de be-
stuurlijke informatiekunde waar het merendeel van de inzichten over ICT en
informatisering vandaan komen. Het denken over evaluatie in de sociale weten-

schappen kent een langere geschiedenis dan het denken over de evaluatie van ICT
in de bestuurlijke informatiekunde en informatica, terwijl ook het onderwerp
evaluatie in de sociale wetenschappen al langer nadrukkelijk op de agenda staat.
Dit betekent dat de empirische basis (en het beschikbare empirische materiaal) in
het geval van de sociale (bestuurs- en belei(is-)wetenschappen groter is dan die
van de bestuurlijke informatiekunde.
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Een tweede verklaring heeft te maken met de orientatie van evaluatie zelf.
Omdat evaluatie van ICT vrijwel altijd wordt uitgevoerd in de context van inves-
teringen in ICT is de ori8ntatie die men lange tijd heeft gehad ten aanzien van
deze evaluatie met name gericht geweest op economische rationaliteit. Investe-
ringsvraagstukken hebben in de economische wetenschappen altijd veel aandacht
gekregen en daar zijn methoden ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in evalu-
atie. Omdat informatisering, zoals beschreven in het bovenstaande, lange tijd is
gezien als een instrument dat kan worden ingezet voor het verhogen van de effici-
ency zijn deze methoden 'bewerkt' voor toepassing in de situatie van ICT. Nu
echter, zoals ook uit het bovenstaande blijkt, steeds duidelijker wordt dat infor-
matisering ook belangrijke andere effecten kan hebben die niet per definitie kun-
nen worden gevangen met een economisch perspectief waarin efficiency de bo-
ventoon voert, wint een ander perspectief (de procesbenadering) langzaam ter-
rein. Veel moeite is echter gedurende lange tod gestoken in het vervolmaken van
de beschikbare evatuatiemethoden. Een reden dat de procesbenadering zo lang-
zaam terrein wint in ICT-evaluatie is enerzij(Is de beperkte beschikbaarheid van
andere dan economisch georienteerde evaluatiemethoden. Dit type methoden is
vooralsnog veruit in de meerderheid en er zijn tot op heden nog maar weinig
methoden beschikbaar zijn die uitgaan van principes die ten grond&lag liggen aan
de procesbenadering. Anderzijds is het zo dat de procesbenadering niet zonder
meer geschikt is voor toepassing binnen een organisatie. Alvast vooruitlopend op
hetgeen later in dit hoofdstuk aan de orde wordt gesteld, kan worden opgemerkt
dat voor een zinvolle toepassing ervan dient te worden voldaan aan enkele rand-
voorwaarden. Ten eerste is een evaluatie volgens de procesbenadering nogal
arbeidsintensief en daardoor moet de organisatie bereid zijn financitle middelen
vrij te maken voor het uitvoeren ervan. Een andere randvoorwaarde is dat de
cultuur van de organisatie zodanig is dat waarde wordt gehecht aan leren en leer-
vermogen van actoren in de organisatie. Dit vereist dat het management in staat is
zijn eigen centrale rol te relativeren en dat een 'open' communicatie tussen alle
bij de evaluatie betrokken partijen in principe mogelijk moet zijn.

§ 6.5.3 Verwachtingen

Op basis van het voorgaande kan worden verwacht dat de benadering van ICT-
evaluatie zal verschuiven van een traditionele benadering naar een procesbena(ie-
ring. Wanneer informatieplanning en besluitvorming over ICI'-evaluatie beide
van karakter veranderen, dan kan evaluatie daar niet bij achter blijven. Zo niet,
dan zullen de zin en het nut van evaluatie steeds vaker in twijfel worden getrok-
ken. Evaluatie kan dan niet langer tegemoet komen aan de verwachtingen die er
aan worden gesteld door een in verregaande mate gedecentraliseerd besluitvor-
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mingsproces. Wanneer bovendien wordt uitgegaan van een vorm van informatie-
planning waarin leren en verandering een belangrijke rol spelen, dan raakt de
traditionele benadering van ICT-evaluatie langzaam obsoleet. Evaluatie die uit-
sluitend is gericht op het vaststellen van de efficiency van een investering draagt
immers nauwelijks bij aan het vergroten van het inzicht in wat ICT daadwerkelijk
kan betekenen voor de organisatie.

Het voorkomen van meerdere betekenissen in een evaluatie en het accepteren
dat er meerdere betrokkenen zijn die ieder vanuit hun eigen belang een bepaald
perspectief op de evaluatie hebben, past niet in de traditionele benadering. Wel
zou dit mogelijk moeten zijn binnen de procesbenadering van ICT-evaluatie.

De consequentie hiervan is wel dat evaluatie niet langer een statisch fenomeen
is, maar wordt gedynamiseerd. Een andere consequentie is dat evaluatie redelijk
complex wordt. Naast kenmerken van het te evalueren object dienen in evaluatie
immers ook vele factoren uit de omgeving van het systeem te worden meege-
nomen. Omdat vooralsnog een dergelijke benadering nergens helder is uitge-
werkt, zal in de volgende paragraaf worden getracht de contouren van een derge-
lijke procesbenadering voor ICT-evaluatie weer te geven.

6.6 De procesbenadering van ICT-evaluatie

§ 6.6.1 Inleiding

Eerder in deze studie is het algemene begrip evaluatie gedefinieerd. Wanneer
deze definitie wordt gespecificeerd naar de situatie van ICT, dan geldt dat ICT-
evaluatie kan worden gedefinieerd als de activiteit die zich richt op het beschnj-
ven, verklaren, waarderen en interpreteren van ICT aan de hand van bepaalde
criteria.

Vier belangrijke aspecten komen uit deze definitie naar voren. Ten eerste
moet de desbetreffende informatie- en communicatietechnologie, veelal een infor-
matiesysteem, worden beschreven. Dit houdt in dat moet worden gemeten of
vastgesteld in hoeverre bepaalde eigenschappen of effecten van ICI' (in dit geval
dus veelal een informatiesysteem) aanwezig, dan wel veranderd, zijn. Vervolgens
dienen de beschreven eigenschappen/effecten te wor(len verklaard. Hierbij moet
een mogelijke causale attributie van de effecten worden toegewezen aan het te
evalueren systeem. Waarderen is het volgende belangrijke aspect uit de definitie.
De verandering of interpretatie van de verklaring dient te worden gewaardeerd in
termen van hoe goed, hoe anders of hoe beter. Dit kan worden aangeduid als het
prescriptieve aspect van ICT-evaluatie.

Het onderscheid tussen de traditionele benadering en de procesbenadering van
evaluatie heeft binnen deze definitie met name betrekking op het laatstgenoemde
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aspect, het interpreteren van een systeem. In hoofdstuk 5 (paragraaf 5.4) is reeds
geconcludeerd dat, omdat de traditionele benadering is gericht op de uitkomsten
van evaluatie en minder op het proces van evalueren, de interpretatie van een
systeem neerkomt op het vaststellen van de bijdrage van het systeem aan het ont-
wikkelen van een effectieve en efficiente organisatie. Bij interpretatie binnen de
traditionele benadering gaat het dus om het beschrijven, beoordelen en waarderen
van het systeem aan de hand van min of meer 'objectieve' criteria zoals efficiency
en effectiviteit. Evaluatie wordt in deze benadering gezien als een voornamelijk
technocratische activiteit, die is gericht op het voorzien van de informatiebehoefte
van de besluitvormer. Het voorkomen van meerdere betekenissen in evaluatie en
het accepteren dat er meerdere betrokkenen zijn die ieder vanuit hun eigen belang
een bepaald (subjectief) perspectief op de evaluatie hebben, past niet in deze tra-
ditionele benadering.

Daarvoor is wel ruimte binnen de procesbenadering van evaluatie. Niet de
uitkomst staat hierin immers centraal,  maar  aan het proces van evalueren  zelf
wordt toegevoegde waarde toegekend. Het doel van de procesbenadering van
evaluatie is volgens Walsham (die wat in deze studie de procesbenadering wordt
genoemd aanduidt als 'interpretive evaluation') om een grote groep verschillende
belanghebbenden  bij de evaluatie te betrekken om zodoende te komen tot  6...  a
discourse for learning and understanding, in order to generate involvement and
commitment' (Walsham, 1993: 179). In deze benadering is op voorhand wel
ruimte om aandacht te schenken aan mogelijk uiteenlopende betekenissen van ICT
voor (onderdelen van) de organisatie. Bovendien wordt in de procesbenadering,
in tegenstelling tot de traditionele benadering, tevens expliciet erkend dat er in
evaluatie geen sprake van objectieve criteria kan zijn.

De procesbenadering stelt dat rationalisering van de organisatie alleen niet
voldoende is. Om vat te krijgen op de (werkelijke) betekenis van ICT voor de
organisatie dient evaluatie ook subjectieve interpretaties van de betrokken actoren
(zingevingspatronen) ten aanzien van de technologie te laten zien. Interpretatie
van een systeem in evaluatie is dan dus niet langer slechts het beschrijven, beoor-
delen en waarderen van een systeem. Naast het in kaart brengen van kosten en
opbrengsten, gaat het ook om vragen als bijvoorbeeld wat wil men met het sys-
teem nastreven en welke waarden en normen spelen een belangrijke rol in het
systeem? Omdat in dit perspectief ICT wordt opgevat als een institutionalisering
van bepaalde zingevingspatronen (Bekkers, 1993), dient evaluatie (naast het tonen
van de bijdrage aan de rationalisatie van de organisatie) dlls ook te laten zien wat
de gevolgen van een bepaald informatiesysteem (kunnen) zijn voor bijvoorbeeld
geinstitutionaliseerde machts- en gezagsverhoudingen binnen de organisatie. De
conclusie is dat de betekenis van interpretatie in de procesbenadering inhoudelijk
verder gaat dan de betekenis die het begrip krijgt bij een 'traditionele' benadering
van evaluatie. Door expliciete erkenning van het bestaan van waardenpluralisme
in een organisatie dient men zich in evaluatie (meer dan in de traditionele benade-
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ring) te allen tijde bewust te zijn van het gegeven dat de criteria die men hanteert
op een min of meer arbitraire wijze zijn gebaseerd op een specifiek stelsel van
waarden en normen. Het vaststellen van criteria is problematisch omdat vanuit
een ander normenstelsel (bijvoorbeeld het zingevingskader van een andere actor)
wellicht wordt gekomen tot andere criteria en dus andere afwegingen.

De procesbenadering vat ICT-evaluatie derhalve op als een dynamisch in
plaats van een statisch fenomeen. Evaluatie is daarmee vorm van sociaal hande-
len. Om een dergelijk dynamisch fenomeen te operationaliseren, is in een vorig
hoofdstuk een onderscheid gemaakt tussen drie elementen, te weten inhoud, con-
text en proces van evaluatie. Omdat concretisering van het dynamische fenomeen
evaluatie in deze paragraaf plaatsvindt voor wat betreft ICT, zal het gemaakte
onderscheid in de drie elementen ook de structuur zijn die hier zal worden gehan-
teerd. Door de verschillende elementen afzonderlijk aan de orde te stellen kan een
beeld worden verkregen van de betekenis van de procesbenadering voor ICT-
evaluatie.

In het hoofdstuk over evaluatie (hoofdstuk 5) is het inhoudelijke element van
ICT-evaluatie at uitvoerig beschreven. Enkele van de vele methoden die zijn
ontwikkeld om vat te krijgen op deze inhoudelijke kant van ICT zijn daar ree(Is
aan de orde gesteld en daarom richt dit hoofdstuk zich niet meer zozeer op het
inhoudelijke element van de ICT-evaluatie, maar meer op de overige twee ele-
menten.

Deze elementen, de context van de evaluatie en het proces van evalueren zelf,
komen ieder in een afzonderlijke sub-paragraaf aan de orde. Het element van de
context van evaluatie, de waarom-vraag, staat centraal in de tweede sub-
paragraaf. Gezien het onderwerp van het onderzoek wordt een specifieke invals-
hoek gekozen, te weten de relatie tussen evaluatie en organisationele context. In
sub-paragraaf drie staat het proceselement van evaluatie als verbinding tussen
context en inhoud centraal. Het gaat hier om de hoe-vraag met betrekking tot
evaluatie. Nadat in de sub-paragrafen twee en drie een beeld is geschetst van de
belangrijkste punten van de procesbenadering van ICT-evaluatie, wordt in de
vierde sub-paragraaf ingegaan op de consequenties die deze benadering zou kun-
nen hebben voor het soort gebruik van evaluatie in besluitvorming. Een en ander
wordt samengevat in sub-paragraaf vijf. Hier worden tevens enkele relevante
conclusies getrokken over de procesbenadering van evaluatie toegepast op ICT.

§ 6.6.2 De context van ICT-evaluatie

Edn van de belangrijkste door Guba en Lincoln (1989: 36-38) genoemde proble-
men van de traditionele evaluatiebenadering, duiden zij aan als 'context-strip-
ping'.   Omwille  van de generaliseerbaarheid en controleerbaarheid van evaluatie-
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resultaten worden veel aspecten uit de omgeving van het evaluatie-object wegge-
laten. Het te evalueren object wordt dus teveel geBoleerd van de omgeving
waarin het zich bevindt. Context-stripping wordt door Guba en Lincoln zelfs als
de reden gezien waardoor veel evaluatieonderzoek als irrelevant wordt getypeerd
in specifieke situaties.

In de procesbenadering van evaluatie wordt daarentegen juist veel waarde

gehecht aan de context waarin evaluatie zich voltrekt. Het gaat hierbij om het
trachten te begrijpen wat er tijdens de evaluatie gebeurt. Farbey et al.  (1993:  82)
stellen wat betreft het contextuele gedeelte van evaluatie dat dem belangrijk is om
te weten te komen wat er nu eigenlijk gebeurt in en rond een specifieke evaluatie.
Omdat uit door hen zelf gedaan onderzoek blijkt dat het nogal eens voorkomt dat
investeringen achteraf op een of andere manier worden gerechtvaardigd in plaats
van een rechtvaardiging voorafgaand aan de investering op inhoudelijke argumen-
ten, stellen ze dat in sommige gevallen de context van evaluatie belangrijker is
dan de inhoud ervan (Farbey et al., 1993: 82).

Symons definieert de organisationele context van IT-evaluatie  als   ' . . .   the
historical and infrastructural elements of information systems (...), together  with
the distribution of knowledge, authority and control within the organization'  (Sy-
mons, 1990: 203). Aandacht voor de geschiedenis van het systeem (de totstand-

koming  van het informatiseringsproject), de infrastructuur waarbinnen het desbe-
treffende systeem is ontwikkeld en aandacht voor de verdeling van kennis,  auto-
riteit en controle binnen de organisatie kunnen bijdragen aan de verklaring van
het waarom van evaluatie. De voor iedere evaluatie weer specifieke context oe-
fent invloed uit op de inhoud en de manier waarop evaluatie gestalte krijgt en is
met name van belang voor het verklaren van het uiteindelijke gebruik van evalua-
tie. Juist het kunnen verklaren is immers de toegevoegde waarde van het contex-
tuele gedeelte van evaluatie, aldus Symons (1990: 195).

Een wat meer gestructureerde analyse van de context van evaluatie kan wor-
den afgeleid uit de invalshoek van waaruit evaluatie in de organisatie wordt beke-
ken. In deze stu(lie wordt de specifieke context van het ICT-evaluatieproces ge-
vormd door dezelfde situationele kenmerken als die van het besluitvormings-
proces over investeringen in ICT. Het gaat hierbij dan om kenmerken die samen-

hangen met de omgeving van de organisatie, kenmerken van de organisatie zelf
en kenmerken die betrekking hebben op het onderwerp van besluitvorming.

Eerder is geconcludeerd dat voor wat betreft de kenmerken die samenhangen
met het onderwerp van besluitvorming, de technologische en organisatorische

ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat ICT als onderwerp van besluitvorming
belangrijke nieuwe aspecten kent, ambigu en urgent van karakter is en bovendien
een toenemend (strategisch) belang voor de organisatie vertegenwoordigt. Daar-
naast is de strategische inkadering langzaam aan problematisch aan het worden,
mede omdat er steeds meer actoren met verschillende belangen bij ICT betrokken
raken.
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Als organisationele kenmerken zijn eerder onderscheiden de structuur en de
cultuur van de organisatie en de machtsverhoudingen zoals die zich hierbinnen
voordoen. De conclusie met betrekking tot deze kenmerken was dat de eerder
geschetste hedendaagse organisationele betekenis van informatisering deze ken-
merken, tot uitdrukking komend in het informatievoorzieningsbeleid, in sterke
mate beinvloeden. De verschijnselen die optreden in samenhang met informatise-
ring zoals perfectionering, transparantie, horizontalisering en virtualisering, lei-
den ertoe dat de in de organisatie gangbare structuur en cultuur, maar ook de
dominante machtsverhoudingen, onder druk komen te staan. Een van de belang-
rijkste aanleidingen hiervoor is dat door de toegenomen mogelijkheden voor het
verbeteren en het versnellen van communicatie er een verandering optreedt in de
verhouding tussen de organisatie en haar omgeving. Organisaties kunnen door
standaardisering en de toegenomen communicatiemogelijkheden meer elek-
tronische relaties met andere organisaties aangaan (bijvoorbeeld door koppeling
van  databases of berichtenuitwisselingen  via  EDD.  Door de toename  van  het
aantal relaties en de gewijzigde aard hiervan veranderen de kemnerken van de
omgeving van de organisatie. Zo neemt de dynamiek toe en wordt de verhouding
tussen organisatie en omgeving complexer. Het mag duidelijk zijn dat dit ver-
strekkende gevolgen heeft voor zowel de in een organisatie geldende structuur, de
cultuur van de organisatie als de erbinnen geldende machtsverhoudingen. In de
structuur van en de machtsverhoudingen binnen de organisatie zal op enigerlei
wijze een verankering moeten plaatsvinden van de gewijzigde relatie tussen de
organisatie en de omgeving. Tegelijkertijd dient echter ook de cultuur te worden
aangepast om de gewijzigde relatie met de omgeving een plaats in het zingevings-
kader van de organisatie te kunnen geven.

Farbey et al. (1993: 86 e.v.) onderscheiden een aantal praktische aspecten
aan evaluatie. Een aantal daarvan heeft betrekking op de context van evaluatie. In
het licht van hetgeen in het bovenstaande over de context is gesteld, zou de invul-
ling van deze aspecten in een concrete situatie moeten kunnen worden verklaard
uit de specifieke kenmerken van de desbetreffende situatie. In het nu volgende zal
een korte opsomming worden gegeven van een aantal van deze praktische aspec-
ten voor zover ze enige relatie hebben met de context, oftewel de waarom-vraag
van evaluatie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het onderscheid tussen con-
text en proces in de praktijk veelal vloeiend is, wat inhoudt dat het onderscheid
tussen contextuele aspecten en aspecten die voornamelijk betrekking hebben op
het proces, in de praktijk niet altijd even scherp is te maken. Sommige van de
onderstaande aspecten die hier worden aangeduid als contextuele aspecten bevin-
den zich dan ook op het grensvlak van context en proces.

De verhouding tussen investeringen in ICI' en andere investeringsmogelijkheden
Gezien de beperkte (in een organisatie) te besteden hoeveelheid middelen, zal er
altijd sprake zijn van concurrentie tussen verschillende investeringsmoge-
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lijkheden. Om een zo goed mogelijke vergelijking tussen de verschillende opties
te kunnen maken zal de organisatie trachten deze opties, waar mogelijk,  op de-
zelfde manier inzichtelijk maken. Bij het vaststellen van deze vergelijkings-
standaard speelt met name de cultuur van de organisatie een belangrijke rol. De
cultuur van een organisatie is immers gericht op zingeving, en het opnemen en
het hanteren van bepaalde criteria in de vergelijkingsstandaard is een belangrijk
onderdeel van het zingevingsproces met betrekking tot besluitvorming. Door de
in de standaard gehanteerde criteria waarmee de verschillende alternatieven kun-
nen worden 'gescoord', kan worden overgedragen  wat  in de organisatie belang-
rijke waarden worden gevonden. De criteria vormen aldus een weerspiegeling
van de organisatiecultuur. In een organisatie met een formele verantwoordings-
cultuur bijvoorbeeld, zal de kans derhalve waarschijnlijk groter zijn dat de verge-
lijkingsstandaard is gebaseerd op 'harde' kwantitatieve criteria dan in een organi-
satie met een losse, informele cultuur.

De middelen die beschikbaar worden gesteld voor het uitvoeren van een evaluatie
Een van de zaken die in de context van evaluatie worden bepaald is de omvang
van de voor evaluatie ter beschikking staande middelen. Evaluatiemetho(len ver-
schillen immers niet alleen van elkaar voor wat betreft werkwijze en inhoud,
maar ook voor wat betreft de kosten die met de toepassing van de methoden zijn
gemoeid. Sommige methoden zijn uitgebreider of gedetailleerder en kosten daar-
door meer tijd en arbeidsinspanningen dan andere methoden.  Of er Oberhaupt een
evaluatie wordt uitgevoerd en zo ja, hoe grondig deze zal zijn (met gebruikma-
king van welke methoden), is dus mede afhankelijk van de bestedingsruimte die
door de (dominante) actoren in de organisatie wordt vrijmaakt voor evaluatie.

De identijicatie van de stakeholders met hun belangen
In de procesbenadering is erkenning van pluriformiteit van de bij evaluatie be-
trokkenen een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Iedereen die bij het
te evalueren object is betrokken heeft een ander belang bij het informatiesysteem
en zal (mede vanuit dat belang) een eigen interpretatie construeren van de uit-
komst van de evaluatie. Om het verloop van evaluatie daarom te kunnen begrij-
pen (het uiteindelijke doel van de constructivistische benadering) is identificatie
van actoren en hun verschillende belangen belangrijk. Ook is deze identificatie
van belang voor het uiteindelijke succes van het project en de acceptatie van de
resultaten van evaluatie. Verschillende typen belanghebbenden (stakeholders) zijn
te onderscheiden:

Het eerste type is wat wordt genoemd de 'sponsor' van het te evalueren pro-
ject. Met andere woorden de actor (dit kunnen uiteraard ook meerdere actoren
zijn) die het project (en eventueel ook de evaluatie ervan) uiteindelijk financiert.
Het belang van de sponsor zal duidelijk zijn aangezien het zijn financiele midde-
len zijn waarmee het project wordt uitgevoerd. Naast de sponsor van het project
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kan er ook sprake zijn van wat in de literatuur wordt aangeduid als een 'champi-
on'.  Dit  is de drijvende kracht achter het project, oftewel de projectleider.  Soms
is dit dezelfde persoon als de sponsor maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Het
belang van de champion is, even als dat van de sponsor, gelegen in het project
zelf. Het belang van het identificeren van deze actoren in de evaluatie heeft te
maken met zowel communicatie als loyaliteit van de evaluator. Het is belangrijk
dat de resultaten van evaluatie duidelijk en begrijpelijk zijn voor de opdrachtgever
(sponsor). Daarom dienen resultaten te worden weergegeven in termen waarmee
hij bekend is. Met loyaliteit wordt het dilemma voor de evaluator aangegeven als
blijkt dat het belang van de opdrachtgever niet overeenkomt met het belang van
de organisatie als geheel.

Een andere belangrijke stakeholder is degene die de evaluatie uitvoert (de
evaluator). Bedacht moet worden dat deze, afhankelijk van zijn eigen achtergrond
een bepaald perspectief in de evaluatie brengt. Het is daarom belangrijk dat de rol
van de evaluator duidelijk is voor de rest van de organisatie (de andere betrokken
actoren). Evaluatie kan immers alleen tot een succesvol einde worden gebracht als
ze in vertrouwen en met medewerking van de betrokkenen wordt uitgevoerd.
Duidelijkheid over de positie van de evaluator is daarvoor uiteraard een eerste
vereiste.

Andere typen stakeholders worden gevormd door de actoren op wie het te
evalueren informatiesysteem zich expliciet richt ('target') of die er (bij-)effecten
van ondervinden zonder dat het systeem hen centraal stelt ('impact'). Daarnaast
kunnen stakeholders worden onderscheiden die rechtstreeks worden geconfron-
teerd met de effecten van het systeem of die er meer indirect mee te maken heb-
ben. Belangrijk is te realiseren dat de laatste groep voor een groot deel kan be-
staan uit actoren buiten de organisatie, zoals bijvoorbeeld andere organisaties,
klanten en/of burgers.

De waarden die in evaluatie centraal worden gesteld
In evaluatie moet altijd worden nagedacht over waarden die worden gebruikt. Als
evaluatie niet aansluit bij het dominante waardepatroon in de organisatie, wordt
ze waarschijnlijk in een vroeg stadium reeds gediskwalificeerd als zijnde 'coun-
ter-cultural' (Farbey et al., 1993: 90). Wat in een concrete evaluatie dit domi-
nante waardenpatroon is, wordt  voor een belangrijk deel bepaald  in de context
van de desbetreffende evaluatie. Het hangt bijvoorbeeld nauw samen met de
vraag wie als belangrijkste actoren met betrekking tot de evaluatie in de organisa-
tie kunnen worden aangemerkt en wat de waardenpatronen van deze actoren zijn.
Toch wil dit niet op voorhand zeggen dat de waarden van de organisatie onaan-
tastbaar zijn. De evaluator kan zelf (professionele) waarden inbrengen, maar moet
dit voorzichtig en gedoseerd doen, zodat binnen de organisatie een nieuwe con-
sensus hierover ontstaat. Bij het beschouwen van evaluatie moet dus altijd worden
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nagedacht over de vraag wie de bron van de in de evaluatie gehanteerde waarden
is en welke benadering ten aanzien van evaluatie is gekozen.

De volgende passage uit een artikel van Oosterhaven over een evaluatieme-
thode gebaseerd op de Information Economics (IE) benadering (zie hoofdstuk 5)
levert een illustratie van het bovenstaande punt. Hij stelt met betrekking tot de
introductie van de IE-benadering in een profitorganisatie dat 'het voordeel van de
introductie van een aanpak als IE in een dergelijke omgeving is dat zij aansluit bij
bekend gedrag, bij de bestaande managementopvattingen. De acceptatie verloopt
daardoor gemakkelijker. Bovendien gebruikt men dikwijls al normen voor ROI-
berekeningen, interne verrekentarieven en andere zaken. In dienstverlenende

organisaties en bij overheids- en non-profit-instellingen is deze attitude veel min-
der ontwikkeld. Bovendien past de hierboven bepleite openheid in de menings-
vorming niet altijd in de heersende bedrijfscultuur. Introductie van IE is dan niet
zonder risico's en het succes is niet zonder meer voorspelbaar. Sterker nog: in-
troductie van deze aanpak heeft alleen maar zin als zij wordt gezien als een stap
in een bewust gekozen proces van cultuurverandering naar een meer resul-
taatgericht handelen en naar een zakelijke(r) managementstijl' (Oosterhaven,
1992: 674-675).

Het belang dat wordt gehecht aan de uiteindelijke resultaten van de evaluatie
Als een organisatie relatief veel tijd, geld en moeite investeert in het uitvoeren
van een evaluatie, mag worden verwacht dat er ook grote waarde wordt toege-
kend aan de resultaten ervan. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat een
groot belang hechten aan resultaten niet automatisch hoeft te betekenen dat men
deze resultaten ook daadwerkelijk gebruikt in besluitvorming. Ook andere wijzen
van gebruik (die moeilijker zijn aan te tonen), zoals conceptueel, symbolisch
en/of politiek-strategisch gebruik, zijn mogelijk.

Ook bij het motiveren dat actoren meewerken aan de evaluatie is het gewenst
dat  in de organisatie belang wordt gehecht aan evaluatie  (en haar uitkomsten).  De
reden dat het aspect belang wordt ondergebracht bij de contextuele aspecten, is
omdat het belang dat in een specifieke situatie aan een evaluatie wordt gehecht,
veelal zal worden bepaald in de context van de evaluatie.

De presentatie van de resultaten van evaluatie
Het laatste hier te noemen aspect van evaluatie dat in verband staat met de context
is de presentatie waarin de resultaten van de evaluatie aan de orde worden gesteld
(het gaat hierbij dus niet inhoudelijk om de resultaten, maar uitsluitend om de
manier waarop de resultaten worden gepresenteerd/kenbaar worden gemaakt).
Willen de resultaten van de evaluatie serieus worden genomen, dan dient de pre-
sentatie zoveel mogelijk aan te sluiten bij de in de desbetreffende organisatie gel-
dende cultuur. Wat meer concreet betekent dit dat aandacht dient te worden be-
steed aan zaken als bijvoorbeeld de terminologie die in de presentatie wordt ge-
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bruikt en de status van de persoon die de presentatie houdt. Wat betreft termino-
logie is het belangrijk dat aangesloten wordt bij de referentiekaders van de acto-
ren voor wie de presentatie wordt gehouden, omdat hierdoor de herkenbaarheid
van de resultaten wordt vergroot. Dit kan weer leiden tot een makkelijkere ac-
ceptatie ervan. Voor wat betreft de status van de persoon die de resultaten presen-
teert geldt dat het belangrijk is dat deze status min of meer overeenkomt met de
status van de actor aan wie wordt gepresenteerd. Ook dit heeft weer te maken met
een aansluiting op de cultuur van de organisatie. Hoewel het soms nauwelijks
inhoudelijk relevante aspecten van evatuatie lijkt te betreffen is het toch zaak
aandacht hieraan te schenken om zodoende diskwalificatie van de resultaten voor-
af, op oneigenlijke gronden, zoveel mogelijk te voorkomen. Dit aspect hangt
uiteraard nauw samen met de eerdere contextuele aspecten die betrekking hebben
op de identificatie van de stakeholders (opdrachtgever/sponsor) en de waarden die
in de evaluatie centraal worden gesteld (zie eerder).

De keuzen wat betreft ieder van de genoemde aspecten, wordt in een concrete
situatie dus beinvloed door de kenmerken van de omgeving van de organisatie,
kenmerken van de organisatie zelf en kenmerken die samenhangen met het onder-
werp van de evaluatie.

Farbey et al. geven een mooie samenvatting van hetgeen in deze paragraaf
over de context van evaluatie naar voren is gekomen. Zij stellen dat 'psychosocial
issues are to the forefront, as are bureaucratic, organizational and political pro-
blems; Little can be assumed and the logic of evaluation is rooted in the situation.
Action is strategic and communicative. Self-interest is aclmowledged' (Farbey at
al., 1993: 86).

§ 6.6.3 Het proces van ICT-evaluatie

In deze paragraaf wordt ingegaan op het gedeelte van evaluatie dat de inhoud
ervan verbindt met de context waarin ze plaatsvindt. Wat betreft ICT-evaluatie
gaat het in deze studie dan om de verbinding tussen het in kaart brengen van de
effecten van informatiesystemen Bet 'wat' van evaluatie) en het organisationele
besluitvormingsproces over investeringen in ICT (het 'waarom' van evatuatie).
De uitdrukking van deze verbinding wordt gevormd door het proces van evalua-
tie. Centraal hierbij staat de 'hoe-vraag' met betrekking tot evaluatie (Symons,
1990: 195): Hoe verloopt de evaluatie? Hoe wordt ze opgezet? Van welke me-
thoden wordt gebruik gemaakt en hoe wordt de relatie tussen opdrachtgever en
evaluator gedefinieerd? Fait)ey et al. merken over het procesgedeelte van evalua-
tie  op dat hierin  ' . . .  not only the results  of the evaluation,  but the way in which  it
is carried out, its social role and how it plays itself out over time are placed in the
foreground' (Farbey et al.,  1993:  82).
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De kerngedachte achter de procesbenadering van evaluatie is, dat wordt uit-
gegaan van het idee dat de werkelijkheid te complex is om gevat te worden in een
enkel begrip. Erkenning van pluriformiteit en het nastreven van intersubjectiviteit
staat daarom centraal in deze benadering. Voor het proces van evaluatie betekent
dit dat het niet langer kan worden gezien als een 'objectief proces waarin de
waarheid omtrent de betekenis van een systeem voor de organisatie aan het licht
wordt gebracht (zoals wel verondersteld zou kunnen worden in de traditionele
benadering van evaluatie). Opvattingen over wat 'de' waarheid is, kunnen immers
verschillen per actor. Evaluatie moet volgens de procesbenadering een stap terug
doen in aspiratieniveau en erkennen dat het hoogst haalbare is het tot stand bren-
gen van communicatie. Om vat te krijgen op een dermate pluriform begrip als de
'betekenis van IT voor de organisatie' moeten visies van verschillende bij het
systeem betrokken actoren met elkaar worden geconfronteerd. Zodoende kunnen
inzicht en begrip voor elkaars visie (werkelijkheidsbeeld) en denkpatronen ont-
staan waardoor het draagvlak voor de uiteindelijk te nemen beslissing op voor-
hand zou kunnen worden vergroot. Evaluatie is dan geen beoordelend proces
meer  (zoals  in de traditionele evaluatiebenadering),  maar een leerproces.  Het  is
een leerproces waarin actoren vanuit elkaars inzichten trachten te komen tot een
standpunt dat in het belang van de gehele organisatie is.

Evaluatie als 'multistage process'
Eerder is aangeduid dat evaluatie vanuit de procesbenadering moet worden gezien
als dynamisch in plaats van statisch. In aansluiting hierop stelt Walsham (1993:
184) dat het vaststellen van de betekenis van een informatiesysteem op basis van
inzichten van diverse betrokken actoren een continu proces is dat zich afspeelt in
stee(is wisselende contexten. Het proces van evaluatie is dan een 'multistage pro-
cess' (Walsham, 1993: 184) waarin de momenten (tijdsintervallen) van elkaar
kunnen worden onderscheiden aan de hand van belangrijke gebeurtenissen of
handelingen. Formele evaluaties zijn dan slechts fasen (stages) uit het zich immer
verder ontwikkelende evaluatieproces. De sociale context van een evaluatie op
een specifiek moment wordt voor een deel bepaald door evaluatie in de voor-
afgaande fase. Individuele actoren en groepen van actoren zullen voor het bepalen
van hun eigen (subjectieve) interpretatie goed kijken naar handelingen als gevolg
van de evaluatie die in een eerdere fase is uitgevoerd. Evenals naar de bedoelde
maar ook onbedoelde effecten ervan.

Van context tot context worden werkelijkheidsconstructies van actoren bijge-
steld op basis van ervaringen en nieuwe inzichten. Uitvloeisel van de typering van
evaluatie als multistage process is vervolgens de opvatting dat evaluatie kan wor-
den gezien als leerproces.
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Evalizatie als leerproces
Door verschillende fasen in het evaluatieproces te onderscheiden en door het
schenken van aandacht aan de manier waarop de fasen van invloed zijn op de
beeldvorming over het te evalueren object door de verschillende actoren, kan
worden beredeneerd dat leren cruciaal is in de procesbenadering van evaluatie.
Het proces van evaluatie, gezien als verbinding tussen inhoud en context is dan
een sociaal leerproces. Farbey et al. drukken het belang van deze zienswijze voor
ICT-evaluatie als volgt uit: 'Evaluation is one way, among many, in which people
in organizations make sense of their environments, bargain and negotiate together
to form a new consensus. In the process they adjust their mental models of the
business and the place of information systems within it' (Farbey et al.,  1993: 82).

Omdat, wanneer evaluatie wordt gezien als leerproces, het gaat om commu-
nicatie tussen betrokken actoren, is het handelen dat in dit gedeelte van evaluatie
plaatsvindt hoofdzakelijk communicatief en discursief van aard. Met discursief
wordt bedoeld dat wordt getracht de betekenis van het systeem uit te drukken in
termen en begrippen die voor iedereen bekend zijn en die iedereen kan begrijpen.
Slechts wanneer iedere actor het gevoel krijgt serieus te worden genomen en kan
begrijpen waar het om gaat, kan zinvolle communicatie tot stand worden ge-
bracht. Wil een organisatie daadwerkelijk profiteren van evaluatie, dan moet
evaluatie zijn gericht op de ontwikkeling van een soort gemeenschappelijke taal
waarin de betekenis van het te evalueren object op een zinvolle manier bedis-
cussieerd kan worden. Met name valt dan te denken aan de kloof die moet wor-
den gedicht tussen de taal van de 'techneuten' (die vooral zullen denken in techni-
sche aspecten van een informatiesysteem, zoals bits, bauds en bytes) en de taal
van de 'managers' (die vooral zullen denken aan organisatorische aspecten  van
ICT, zoals strategische implicaties en gevolgen van het systeem voor de klant-
vriendelijkheid). Om elkaar daadwerkelijk te begrijpen en dus inzicht te krijgen in
wat het systeem voor de verschillende groepen actoren in de organisatie betekent
(en dus een werkelijk gefundeerd oordeel hierover in besluitvorming te kunnen
geven), dienen beide groepen in staat te zijn om op een voor anderen begrijpelijke
manier over te dragen wat men bedoelt.

Het belang om ICT-evaluatie te zien als een leerproces wordt door Davis et
al. als volgt uitgedrukt: 'Evaluation can have a range of contexts beyond invest-
ment appraisal - the process of evaluation means different things to different peo-
ple. This issue must be addressed in order, firstly, to overcome the fears and
suspicions of those who feel 'subjected' to evaluation and secondly to maximize
the positive aspects of the evaluation process itself for explaining the capabilities
and limitations of the emergent information system. If evaluation is recognized as
a continuous, cumulative process, learning occurs in the organizational setting
both about what the system is and how it can be appraised' (Davis et al.,  1995).
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§ 6.6.4 Consequenties van de procesbenadering voor het gebruik

Wanneer nu een dergelijke complexe evaluatiebenadering in verband wordt ge-
bracht met besluitvorming, dan lijkt ze vooral geschikt voor de ondersteuning van
een bepaald soort besluitvonningsprocessen. Meer specifiek gaat het daarbij dan
om processen waarin het nemen van een besluit van groot belang is maar waarin
tevens onduidelijkheid en/of onenigheid tussen een aantal betrokken actoren be-
staat over de oplossingsrichting of waarin het op te lossen probleem zelf niet eens
(voor iedereen) duidelijk  is. Dan immers is communicatie tussen betrokkenen
cruciaal om tot een voor alle partijen bevredigende besluitvorming te komen.

Het besluitvormingsproces over grote investeringen in informatietechnologie
voldoet bij uitstek aan deze beschrijving, zo blijkt uit hoofdstuk 4. De aard van
dit proces is aan de hand van drie aspecten beschreven. Ten eerste wordt de be-
sluitvorming over ICT-investeringen getypeerd door een hoge mate van com-
plexiteit. Ten tweede heeft het proces te maken met een hoge mate van onzeker-
heid en grote risico's en ten derde spelen steeds meer betrokkenen met ieder ei-
gen belangen een rol in de besluitvorming.

Kijkend naar de rol van evaluatie in een dergelijke context, dan lijkt een ze-
kere samenhang te bestaan tussen de aard van het beschreven proces en de ken-
merken van de procesbenadering.

De verwachting is uitgesproken dat de benadering van ICI'-evaluatie, onder
druk van veranderde situationele kenmerken van informatisering en de daarmee

samenhangende voorkeur voor een procesdynamisch perspectief op de relatie
tussen infomiatisering en de organisatie, verandert in de richting van de proces-

benadering. In dit hoofdstuk is getracht enkele van de belangrijkste aspecten van
een dergelijke benadering van ICT-evaluatie aan te duiden. Waarschijnlijk echter
betekent de opkomst van de procesbenadering ook dat zich veranderingen gaan
voltrekken ten aanzien van de rol en de wijze van gebruik van evaluatie. Deze
paragraaf zal hier nader op ingaan.

Bij hantering van de procesbenadering is de belangrijkste consequentie voor
het gebruik van evaluatie dat dit gebruik veel meer indirect van karakter zal zijn.
Niet het instrumentele gebruik wordt benadrula maar veel meer het conceptuele,
het symbolische en/of het politiek-strategische gebruik van evaluatie. Omdat de
traditionele benadering van processen vooral technocratisch van aard is zal, van-
uit deze benadering gezien, de nadruk worden gelegd op wat in deze studie wordt
genoemd de instrumentele gebruikswijze van evaluatie. De veronderstelling die
wordt gehanteerd bij de instrumentele gebruiksvorm sluit aan bij de veronder-
stellingen die de basis vormen van de traditionele benadering. In beide gevallen
wordt immers uitgegaan van het idee dat meer en betere informatie leidt tot betere
beslissingen. Instrumenteel evaluatiegebruik gaat dus uit van een direct gebruik
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van de resultaten van evaluatie in besluitvorming. Evaluatie wordt gezien als
rechtstreekse informatiebron hiervoor.

Omdat evaluatie in de procesbenadering expliciet wordt gezien als leerproces,
waarbij niet alleen de uitkomsten waarde hebben maar vooral ook het proces van
evalueren zelf, zal het conceptuele gebruik van evaluatie meer op de voorgrond
treden. Het gaat hierbij dan om het beinvloeden van de algemene oordeelsvor-
ming en de gebruilae begrippenkaders. Evaluatie wordt dan meer ingezet als
instrument om iedereen op een lijn te krijgen dan om een direct antwoord te krij-
gen op de vraag of men al dan niet moet investeren in een specifieke situatie.
Naast het conceptuele gebruik zal ook het symbolische gebruik toenemen. Juist in
een situatie waarin sprake is van relatief grote onzekerheid zoals bij een investe-
ring in een strategisch ICT-project, is de kans aanwezig dat het management -
om aan anderen te laten zien dat men alles onder comrole heeft en dat men 'vat'
heeft op het onderiverp - een evaluatie laat uitvoeren.

In een eerder beschreven schets van de aard van het akegingsproces over
hedendaagse ICT-investeringen is aangegeven dat dit proces wordt gekenmerkt
door een toename van complexiteit en onzekerheid en een groter aantal bij be-
sluitvorming betrokken actoren met ieder eigen belangen. Juist in een dergelijke
situatie, waar de centrale en dominante positie van het topmanagement onder druk
staat, loopt evaluatie ook een grote kans om ingezet te worden in een rol die eer-
der politiek-strategisch is genoemd. Het management zou evaluatie kunnen ge-
bruiken om zodoende een kennisvoorsprong ten opzichte van de andere actoren te
kunnen opbouwen en daarmee de eigen belangen trachten veilig te stellen. Men
legitimeert dan dus het doordrukken van de eigen mening ten opzichte van de
andere actoren door te verwijzen naar 'harde en objectieve feiten' die (zouden)
blijken uit evaluatie.

Dus met het verschuiven van de traditionele benadering naar de procesbena-
dering, is het de verwachting dat ook het gebruik van evaluatie zal verschuiven
van een directe gebruiksvorm naar meer indirecte vormen van evaluatiegebruik.
Het aanionen van deze vormen blijft echter problematisch (zie ook hoofdstuk 5).

§ 6.6.5 Conclusies

Op basis van de in dit hoofdstuk gepresenteerde beschrijving van ICT-evaluatie
vanuit de orientatie van de procesbenadering kan de conclusie worden getrokken
dat evaluatie van informatie- en communicatietechnologie geen neutrate of 'objec-
tieve' activiteit is. Sterker  nog ' . . .i t rests  on a number of underlying beliefs,
including beliefs about the nature of evaluation and about information systems'
(Farbey et at.,  1993:  92). De beschrijving laat zien dat overwegend in de context
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en het proces van evaluatie zelf aannames, waarden en normen van groot belang
zijn.

Een tweede, en meer belangrijke, conclusie is dat in de eerste benadering de
aandacht in hoofdzaak uitgaat naar de inhoud van evaluatie (dus het zo goed mo-
gelijk meten en zo systematisch mogelijk in kaart brengen van de effecten van
ICT). De vervolmaking van methoden en technieken staat derhalve centraal.  De
procesbenadering van evaluatie daarentegen, stelt niet zozeer de inhoud van de
evaluatie centraal, maar veel meer de relaties tussen inhoud (in dit geval de eva-
luatie van informatie- en communicatietechnologie) en omgeving van de evalua-
tie. Ook wordt de aandacht meer gericht op het verloop en de betekenis van eva-
luatie als (leer)proces. Het gaat om het beter begrijpen van de moeilijke en com-
plexe materie van de betekenis van ICT waarover uiteindelijk een besluit moet
worden genomen.

Eerder is ree(Is aangeduid dat de procesbenadering van evaluatie vooral ge-
schikt is voor de ondersteuning van het besluitvormingsproces over investeringen
in informatietechnologie. De derde conclusie is dat een ICT-evaluatie vanuit de
procesbenadering inderdaad meer recht doet aan de complexiteit van het pro-
bleem van investeringen in ICT dan een evaluatie vanuit de traditionele benade-
ring. Uit een evaluatie volgens de principes achter de procesbenadering komt op
min of meer systematische wijze naar voren welke actoren op een of ander wijze
bij de investering in ICT zijn betrokken en welk belang ieder van deze actoren
heeft. Bovendien worden situationele kenmerken onderscheiden die van invloed
zijn op evaluatie, waardoor het beter mogelijk wordt bepaalde handelingen en
opvattingen van actoren in een kader te plaatsen. Communicatie tussen deze acto-
ren over menings- of inzichtsverschillen kan aldus leiden tot een verdiept inzicht
in wat nu de betekenis van het te evalueren systeem is voor de organisatie als ge-
heel. Invalshoeken van actoren die wel bij het systeem betrokken zijn, maar an-
ders mogelijk niet aan de orde zouden zijn gekomen, spelen nu wel een rol. Zo-
doende kan worden gewerkt aan een beslissing die daadwerkelijk in het belang
van de organisatie als geheel is en ook kan rekenen op voldoende draagvlak bin-
nen de organisatie. Bij grote informatiesystemen die alle organisationele lagen
raken maar die verschillende effecten (zowel positief als negatief) voor de ver-
schillende lagen kunnen hebben is de in de op de principes van de proces-
benadering gebaseerde evaluatie tot stand gebrachte communicatie tussen betrok-
kenen immers cruciaal om tot een voor alle partijen bevredigende besluitvorming
te komen en dus de invoering van het (vernieuwde) systeem tot een succes voor
de organisatie als geheel te maken.

Randvoorwaarden voor de toepassing van de procesbenadering in ICI'-evaluatie
De beschrijving van de procesbenadering van ICT-evaluatie zoals gegeven in dit
hoofdstuk, maakt duidelijk dat deze benadering redelijk complex van aard is. Dit
betekent dat deze benadering in de praktijk dan ook waarschijnlijk niet eenvoudig
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toepasbaar zal zijn. Uit de beschrijving zijn op voorhand reeds enkele rand-
voorwaar(len te identificeren waaraan voldaan dient te worden, wil de procesbe-

nadering zinvolle inzichten opleveren in een praktijkgeval en dus een rol kunnen
spelen in organisationele leerprocessen. Omdat ICT-evaluatie, zoals in de voor-
gaande paragraaf naar voren is gekomen, sterk wordt beinvloed door de organisa-
tionele context (de situationele kenmerken), hangen deze randvoorwaarden  (die
voor een groot deel prakiisch van aard zijn) nauw samen met deze context. Zon-
der uitputtend te willen zijn kunnen enkele voorbeelden van dergelijke randvoor-
waarden worden genoemd waaraan op voorhand voldaan lijki te moeten worden:
-        de financi8le middelen die men aan evaluatie wil besteden dienen vol-

doende te zijn om een complexe en dus tijdrovende evaluatie op basis
van de procesbenadering uit te voeren;

-          de opdrachtgever van de evaluatie dient zich qua houding niet op te stel-
len boven de evaluatie, maar slechts als Wn van de actoren die betrokken
is in evaluatie.

-        het voorgaande impliceert dat de resultaten van evaluatie niet slechts in
een rapport worden beschreven, maar dat de evaluator over deze resul-
taten een gesprek aangaat met de betrokken partijen (of in ieder geval
met de opdrachtgever).

-           de cultuur van de organisatie moet zodanig van aard zijn dat (organisati-
oneel) leren als belangrijk voor de organisatie en haar leden wordt be-
schouwd. Dit houdt tevens in dat in de cultuur van de organisatie ruimte
bestaat voor actoren om met anderen (als het zo voorkomt dus ook hun
meerderen) van mening te verschillen en deze meningsverschillen ook
kenbaar te maken.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan en de procesbenadering van ICL
evaluatie inderdaad in de plaats wordt gesteld van de traditionele benadering, dan
is de slotconclusie van dit hoofdstuk dat het gebruik van evaluatie zal verschuiven
van de directe gebruiksvorm (instrumenteel gebruik) naar meer indirecte ge-
bruiksvormen, zoals conceptueel, symbolisch en politiek-strategisch gebruik van
evaluatie. Het aantonen van deze indirecte gebruiksvormen in de praktijk is en
blijft echter moeilijk.
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Hoofdstuk 7 De Belastingdienst, informatietechnologie en infor-
matievoorziening

7.1 De gevalsstudie: een inleiding

Hoewel veel van de beweringen die aan de orde zijn gekomen in de vorige hoofd-
stukken een empirische basis hebben, zijn de uitspraken toch vooral gedaan op
theoretisch niveau. In dit hoofdstuk en de drie daarop volgende hoofdstukken,
zullen de verschillende thema's vanuit een concrete gevalsstudie worden bekeken,
die (in verschillende delen) is uitgevoerd bij de Nederlandse Belastingdienst gedu-
rende de periode november 1992 tot en met oktober 1995: Gebruik is gemaaki
van documentatie afkomstig uit de dienst zelf, aangevuld met interviews die zijn
afgenomen met personen die werkzaam zijn binnen diverse geledingen van de
dienst. Doel van de gevalsstudie is in eerste instantie om te komen tot een verdie-
ping van de inzichten (de geidentificeerde verschuivingen en daaruit afgeleide
verwachtingen ten aanzien van ICT-evaluatie) zoals die aan de orde zijn gesteld in
het theoretische gedeelte. Daarnaast vindt tevens toetsing plaats van de veronder-
stellingen die aan deze inzichten ten grondslag hebben gelegen. De gevalsstudie
kent hiermee dus zowel een exploratief als een toetsend karakter. De nadruk ligt
echter op het eerste, het exploratieve.

Gezien deze doelstelling kan de gevalsstudie worden bestempeld als kwalita-
tief van aard (Wester, 1992). Bij het onderscheid tussen kwalitatief en kwantita-
tief onderzoek gaat het volgens Wester niet om aparte methodologieen, maar om
onderzoeksvarianten die gekarakteriseerd kunnen worden aan de hand van alge-
mene methodologische thema's zoals de waarnemingsproce(lure, de meettechnie-
ken, de analyseprocedure, de soort analyse en analyse-uitkomsten en de doelstel-
ling van het onderzoek (Wester, 1992: 212). In deze gevalsstudie gaat het in het
bijzonder om het beschrijven en interpreteren van de rol van evaluatie in een spe-
cifieke organisationele achtergrond: de Belastingdienst. Het gaat om het onder-
scheiden van relevante eigenschappen aan evaluatie en haar wijze van gebruik.
Door documentstudie en gesprekken met medewerkers van de dienst worden vrij
gedetailleerde beschrijvingen gegeven van zowel het informatievoorzieningsbeleid
binnen de dienst als het besluitvormings- en evaluatieproces met betrekking tot
ICT. Het criterium of uitgangspunt voor het onderzoek wordt niet gevormd door
herhaalbaarheid of betrouwbaarheid zoals dat het geval zou zijn in kwantitatief
onderzoek, maar uniciteit vormt het belangrijkste aspect van de gevalsstudie.
Evaluatie en de specifieke processen met betrekking tot ICT zoals die zich in de
context van de Belastingdienst afspelen staan centraal.

In de gevalsstudie wordt hetzelfde stramien gevolgd als de opbouw van de
theoretische hoofdstukken. Dit betekent dat achtereenvolgens centraal komt te
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staan: het informatievoorzieningsbeleid binnen de dienst (het voorliggende hoofd-
stuk), het besluitvormingsproces over ICT-investeringen (hoofdstuk 8) en het
ICT-evaluatieproces zoals dat binnen de dienst is te onderscheiden (hoofdstuk 9).
Ter verdieping volgt dan in hoofdstuk 10 tenslotte nog een beschrijving van een
concrete evaluatie van ICT (in dit geval een specifiek informatiesysteem zoals dat
binnen de dienst wordt gebruikt). Conclusies uit de empirische hoofdstukken zul-
len worden getrokken in hoofdstuk  11. De voornamelijk theoretische inzichten uit
deze studie zullen daar worden geconfronteerd met de inzichten uit de gevalsstu-
die en op basis daarvan zal worden getracht om te komen tot verdere en meer
concrete uitspraken over de (toekomstige) rol van evaluatie in de besluitvorming
over ICT in een organisationele context.

Zoals uit het voorgaande duidelijk mag zijn geworden, richt dit hoofdstuk
zich voornamelijk op het introduceren van de gevalsstudie en het beschrijven van
het informatievoorzieningsbeleid binnen de Belastingdienst. Het gaat hierbij om
het aangeven van het kader waarbinnen de ontwikkeling en toepassing van ICT
plaatsvindt. Dit kader is tevens het kader waarbinnen het besluitvormingsproces
over ICT-investeringen zich afspeelt (zie ook hoofdstuk 6). Voorafgaand aan deze
beschrijving wordt de specifieke context van de verschillende processen, zijnde
de Belastingdienst, uitvoerig geintroduceerd. Ingegaan wordt onder meer op de
organisatiestructuur en de werkwijze van de dienst. Uiteraard wordt veel aandacht
geschonken aan de rol van informatietechnologie2 binnen de organisatie. Gezien
het beschrijvende karakier van dit hoofdstuk betreft het dan voornamelijk de rol
zoals de dienst deze zelf ziet. In de laatste paragraaf zal, enigszins vooruitlopend
op de analyse van de gevalsstudie in het laatste hoofdstuk, een eerste beschou-
wing worden gegeven van het in dit hoofdstuk beschreven informatievoorzie-
ningsbeleid.

7.2 De Belastingdienst

Een beschrijving van de organisatie zelf vindt grotendeels plaats in de eerste sub-
paragraaf. De hierin beschreven huidige inrichting en vormgeving van de orga-
nisatie is het gevolg van een ingrijpende herstructurering die de dienst heeft door-
gemaakt en die is afgerond in 1992. Vanwege het grote belang van deze herstruc-
turering zowel voor de formele organisatie als voor de bedrijfsvoering zoals die
plaatsvindt binnen de Belastingdienst, komen deze herstructurering en de gevol-
gen daarvan aan de orde in de tweede sub-paragraaf.
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§ 7.2.1 De organisatie  van de Belastingdienst

De Belastingdienst Vormt een onderdeel van het ministerie van Financitn. Dit
ministerie heeft een belangrijke taak met betrekking tot het financieel-economi-
sche beleid in Nederland. Dit houdt in dat het onder meer verantwoordelijk is
voor het begrotingsbeleid (tot uiting komend in het algemene financidle beleid en
het doelmatig beheer van het geld van de overheid), het monetaire beleid (dat wil
zeggen de gang van zaken rond geld en kapitaal in het kader van economische
ontwikkeling) en het fiscale beleid (taken op het gebied van belastingheffing). De
taken die voortvloeien uit de genoemde drie beleidsterreinen zijn verdeeld over in
totaal vier directoraten-generaal te weten de Generale Thesaurie, het Directoraat-
Generaal van de Rijksbegroting, het Directoraat-Generaal voor Fiscale zaken en
het Directoraat-Generaal der Belastingen. Binnen het laatstgenoemde directoraat-
generaal (af te korten tot DG-BEL) is de Belastingdienst ondergebracht. Aan het
hoofd van de dienst staat de Directeur-Generaal der Belastingen. Hij is verant-
woordelijk voor de uitvoering van de aan de Belastingdienst toegewezen op-
dracht. Deze (permanente) opdracht luidt: het zo doeltreffend en doelmatig mo-
gelijk uitvoeren van de aan de Belastingdienst opgedragen wetgeving en het in het
handelen nastreven van handhaving van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
Dienstverlening aan en respect voor het publiek zon aan het handelen onlosmake-
lijk verbonden (Belastingdienst, 1992b: 3). Als strategische doelstelling is daarbij
geformuleerd: 'Het onderhouden en versterken van de bereidheid van belasting-
plichtigen tot zoveel mogelijk vrijwillige nakoming (compliance) van de (fiscaal-
)wettelijke verplichtingen' (Belastingdienst, 1992b: 3).

Voortvloeiend uit de aan de dienst gegeven opdracht zijn als primaire taken
van de Belastingdienst te onderscheiden de heffing, controle en inning van belas-
tingen. Voor de uitvoering van deze taken maakt men gebruik van een (lijn)or-
ganisatie waarin in principe drie (min of meer hierarchische) niveaus worden on-
derscheiden.

Aan de top van de organisatie (veelal aangeduid als het concernniveau van de
dienst) staat de leiding van de Belastingdienst, oftewel de Directeur-Generaal. Hij
wordt in zijn taken bijgestaan door enkele stafdirecties. Deze directies dragen
zorg voor de beleidsvoorbereiding van taken die betrekking hebben op de Belas-
tingdienst als gehee13.

Direct onder het concernniveau is het divisieniveau geplaatst. Vroeger was de
organisatie van de Belastingdienst afgestemd op de verschillende belastingsoorten
die we in Nederland kennen. Na de herstructurering van 1992 is de organisatie
drastisch gewijzigd (zie paragraaf 7.2.2.). Niet langer is belastingsoort het lei-
dende organisatieprincipe, maar nu is dat een indeling naar klantgroepen van de
dienst (de dienst zelf spreekt over doelgroepen). Onderscheid wordt gemaakt naar
individuele belastingplichtigen (particulieren) en bedrijven en instellingen (onder-
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nemingen). Binnen de doelgroep ondernemingen maakt men verder nog  een on-
derscheid naar midden- en kleinbedrijf ondernemingen en grote ondernemingen,
waarbij voor de eerste categorie weer een indeling is gemaakt in Noord- en Zuid-
Nederland. Vanwege de specifieke aard van de werkzaamheden kent men ook
nog een aparte directie voor douanezaken. Iedere doelgroep heeft haar eigen di-
rectie en zodoende zijn er uiteindelijk vijf doelgroepdirecties te onderscheiden
(ook wel divisies genaamd en vandaar dus de term divisieniveau): de Directie
Douane (dir. D), de Directie Grote Ondernemingen (dir. GO), de Directie Onder-
nemingen-Noord (dir. 0-N), de Directie Ondernemingen-Zuid (dir. 0-Z), en
tenslotte de Directie Particulieren   (dir.   P). Deze divisies zijn verantwoordelijk
voor het feitelijke proces van belastingheffing.

De operationele uitvoering van het beleid van de Belastingdienst vindt ten-
slotte plaats op wat wordt aangeduid als het eenheidsniveau. In het totaal zijn er
zo'n honderdtal lokale eenheden verspreid over heel Nederland.

Naast de bovenstaande lijnorganisatie kent de Belastingdienst ook nog een
aantal diensten die meer facilitair van aard zijn. Het betreft hier voornamelijk de
volgende diensten: het Belastingdienst/Automatiseringscentrum  (13/AC),  de  Fis-
cale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD), het Belastingdienst/Centrum voor
Personeelsontwikkeling en Organisatie-advies (B/CPO) en het Belasting-
dienst/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD). In figuur 7.1 wordt
een overzicht gegeven van de organisationele structuur van de dienst.
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FIGUUR 7.1: DE ORGANISATIONELE STRUCTUUR VAN DE BELASTINGDIENST

Binnen de organisationele structuur van de dienst heeft de concernleiding een be-

langrijke rol, overwegend wanneer het gaat om allerlei besluitvormingsprocessen
die spelen binnen de Belastingdienst. Vanwege deze cruciale rol in de besluitvor-
ming is enige nadere aandacht voor de concernleiding gerechtvaardigd.

Eerder is betoogd dat de Directeur-Generaal der Belastingen, ondersteund
door de stafdirecties, de concernleiding van de dienst vormt. Deze is verantwoor-
delijk voor twee verschillende soorten processen: het politiek ondersteunende
proces en het bedrijfsproces. In het eerste proces, het politiek ondersteunende
proces, heeft de leiding de rol van aanspreekpunt voor de Staatssecretaris. In het
andere proces, het bedrijfsproces, fungeert de leiding meer als manager van de
toepassing van wetten. Beide processen worden gekenmerkt door een eigen dy-
namiek.

Een belangrijke taak voor de concernleiding die voortvloeit uit het eerste pro-
ces, is de algemene beleidsvoorbereiding. Taken die samenhangen met de verant-
woordelijkheid voor het bedrijfsproces van de dienst, betreffen, naast het sturen
van de beleidsuitvoering van belastingheffing, toetsing en inning, vooral de con-
trol en de allocatie van middelen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van de
Belastingdienst. Politiek verantwoordelijk is de Staatssecretaris en ambtelijk is,
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zoals reeds gezegd, de Directeur-Generaal het hoofd van de dienst. In figuur 7.2
worden de functies van de concernleiding verduidelijkt4.

Maatschappelyke krachten

Politiek ondersteunend proces

  Concemleiding
1

Belastingdienst
-

Bedrijfsproces

  Betastingplichbgen

FIGUUR 7.2: DE FUNCTIES VAN DE CONCERNLEIDING VAN DE BELASTINGDIENST

Voor het besluitvormingsproces over investeringen in informatietechnologie is
van de stafdirecties de directie Planning, Financien en Control (dir. PFC) de
meest belangrijke. Deze directie heeft onder meer tot taak het voorbereiden van
het lange termijnbeleid van de Belastingdienst, het uitoefenen van de controllers-
functie op concernniveau en het voorzien in een efficiente allocatie van de finan-
citle middelen van de Belastingdienst. Met deze taakstelling kan de directie PFC
worden gezien als een stafdirectie ten aanzien van de Directeur-Generaal en de
directies die (lijn)verantwoordelijk zijn voor de belastingheffing en toetsing, zoals
de directie Particulieren.

§ 7.2.2. Bedrijfsvoering

Zoals eerder aangegeven, is de organisatie van de Belastingdienst lange tijd afge-
stemd geweest op de verschillende belastingsoorten die we in Nederland kennen.
Met het stijgen van de werkdruk van de Belastingdienst in de jaren tachtig, zette
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men voor het eerst vraagtekens bij de wijze waarop de organisatie was ingericht.
Het bleek moeilijk om met de tot dan toe binnen de dienst gehanteerde inrichting
en de daarvan van afgeleide werkwijze, het fors toegenomen aantal aangiften en
bezwaarschriften op een bevredigende wijze te kunnen afhandelen binnen de ter-
mijnen die daarvoor waren gesteld. De effectiviteit en de efficiency van de toe-
nmalige organisatie werden meer en meer in twijfel werd getrokken. De Kam en
Van Wuijtswinkel typeren het gedrag van de dienst in de jaren tachtig zells als
'traag en bureaucratisch'.

Een reden voor de sterk toenemende werkdruk was onder meer de stijging
van de welvaart waardoor het aantal belastingplichtigen, en daardoor ook het ta-
kenpakket van de Belastingdienst, sterk toenam (De Kam en Van Wuijtswinkel,
1993: 238, zie ook Voigt, 1994 en Gerritsen, 1992). Een andere reden voor het
toenemen van de werkdruk was een wijziging die in de maatschappelijke opvattin-
gen over de relatie overheid en burger en dus in dit geval, het betalen van belas-
ting, kon worden gesignaleerd. Naast misbruik en oneigenlijk gebruik maakten de
belastingplichtigen ook in toenemende mate bezwaar tegen de aan hen opgelegde
aanslagen (De Kam, 1993; De Kam en Van Wuijtswinkel, 1993; Vermeulen,
1993).

Indien de inrichting en de werkwijze van de dienst onveranderd zouden blij-
ven, dan bestond het risico dat maatschappelijke ontwikkelingen als boven ge-
schetst de Belastingdienst verder van de samenleving zou brengen. Men was bang
dat hierdoor de effectiviteit van de dienst zou teruglopen, aldus De Kam en Van
Wuijtswinkel (1993: 238).

Om de volumestijgingen en de werkdruk te kunnen opvangen met het toen
beschikbare personeelsbestand, heeft de dienst in het begin van de jaren tachtig
gekozen voor een strategie voor de bedrijfsvoering die voornamelijk was gericht
op de verbetering van de productiviteit, een efficiente inzet van personen, een
doelmatig gebruik van materiele middelen en het realiseren van een gunstige op-
brengsten/kostenvedhouding (Belastingdienst, 1995c: 5). Efficiency   was   dus   de
centrale waarde in deze strategie.

Om de toenemende werkdruk ook verder in de toekomst het hoofd te kunnen
bieden, realiseerde het management van de dienst zich echter halverwege de jaren
tachtig, dat een radicale verandering in de manier van werken nodig zou zijn. Het
uitgangspunt werd verlaten dat de gewenste beleidsmatige veranderingen binnen
de bestaande organisatiestructuur en werkwijze zijn te realiseren (Gerritsen en
Van Breukelen, 1992: 11). Besloten werd daarom tot een ingrijpende wijziging
(door de dienst zelf aangeduid als herstructurering) van zowel de structuur als de
cultuur van de dienst.

V66r de herstructurering (die gefaseerd heeft plaatsgevonden van januari
1990 tot juni 1992) kende de dienst een hoofdzakelijk functioneel georganiseerde
structuur. Heffing, controle en inning werden uitgevoerd in afzonderlijke eenhe-
den, namelijk Inspecties voor de heffing, Bureaus van de Rijksaccountantsdienst
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voor de controle en Ontvangkantoren voor de inning. Voor de uitvoering van
heffingstaken werd voorts een onderscheid gehanteerd tussen de verschillende
soorten inspecties. Zo waren er bijvoorbeeld afzonderlijke inspecties der directe
belastingen, inspecties vennootschapsbelastingen, inspecties omzetbelasting en
inspecties invoerrechten en accijnzen (De Kam, 1993: 9). Deze organisatiestruc-
tuur had tot gevolg dat belastingplichtigen in de praktijk met veel eenheden te
maken kregen met daarbij een grote verscheidenheid in aanpak en procedures.
Bestrijding van misbruik verliep over veel schijven en elke eenheid was slechts
verantwoordelijk voor een deel van het proces. Gevolg van deze oude structuur
was dat een consistent beleid voor de verschillende soorten belastingplichtigen
c.q. doelgroepen moeilijk was te realiseren (De Kam en Van den Berg, 1992; De
Kam en Van Wuijtswinkel, 1993).

De herstructurering had tot doel de functionele organisatiestructuur om te
vormen tot een marktgerichte structuur. Als belangrijkste uitgangspunten hierbij
zijn aangeduid een betere dienstverlening aan het publiek en een verhoging van de
effectiviteit en flexibiliteit van de organisatie. Dit zou moeten geschieden aan de
hand van een klantgerichte aanpak (Veele, 1992). Deze uitgangspunten zijn even-
eens terug te vinden in de eerder reeds weergegeven permanente opdracht en bij-
behorende strategische doelstelling van de Belastingdienst. Daar beschrijft men
immers dat het de Belastingdienst gaat om het zo doeltreffend en doelmatig uit-
voeren van wetgeving, waarbij wordt gestreefd naar handhaving van rechtszeker-
heid en rechtsgelijkheid. Centraal hierbij, zo vervolgt men, zou moeten staan het
versterken van de bereidheid van de belastingplichtigen tot zoveel mogelijk vrij-
willige nakoming van de wettelijke verplichtingen.

Na  de herstructurering worden 'klant'-groepen (groepen belastingplichtigen)
van de Belastingdienst in plaats van de verschillende soorten belastingmiddelen
als leidend organisatieprincipe genomen. Onderscheiden worden achtereenvolgens
de doelgroepen particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en de doel-
groep grote ondernemingen. In de beschrijving van de formele structuur in de
vorige paragraaf komt dit ook tot uitdrukking. In verband met de specialistische
aard van de douane-werkzaamheden wordt daarnaast een afzonderlijke douane-
organisatie onderscheiden (De Kam, 1993: 9).

Veele merkt op dat de herstructurering is aan te merken als de grootste reor-
ganisatie die ooit is uitgevoerd binnen de Rijksdienst (Veele, 1992) en het mag
dan ook duidelijk zijn dat de herstructurering niet alleen van invloed is (geweest)
op de formele organisatiestructuur van de dienst, maar ook op andere organisatio-
nele aspecten zoals de besturingsfilosofie, de werkwijze en de cultuur van de or-
ganisatie.

Voor wat betreft de besturingsfilosofie wordt het strikt hierarchische bestu-
ringskader uit de 'oude' organisatiestructuur vervangen door een kader waarin
resultaatverantwoordelijkheid het belangrijkste criterium vormt (De Kam, 1993:
10). Gestreefd wordt    naar een flexibele en slagvaardige bedrijfsvoering
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(Gerritsen, 1992: 206). In de 'nieuwe' Belastingdienst moeten begrippen als inte-
graal management, planning en control, contractmanagement en decentralisatie
derhalve centraal komen te staan (De Kam en Van Wuijtswinkel, 1993). Men
stapt na de herstructurering over op een collegiale bestuursvorm, namelijk een
directieraad bestaan(ie uit divisiedirecteuren onder de formele eindverantwoorde-

lijkheid van de Directeur-Generaal der Belastingen. Elke divisie kent voorts een
divisieraad, die een soort klankbordfunctie voor de divisiedirecteur vervult. De
verantwoordelijkheid voor de inrichting en de innovatie van bedrijfsprocessen en
producten/diensten wordt bij de divisies neergelegd, terwijl de verantwoordelijk-
heid voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen wordt toegewezen aan de lokate

eenheden (De Kam en Van den Berg, 1992).
Het werkproces van de Belastingdienst oude stijl richtte zich primair op een

afhandeling van de miljoenen aangiften die jaarlijks worden ingediend. Hierbij
ontving iedere aangifte in principe evenveel aandacht. De fiscaaljuridische beoor-

deling van de aangifte stond in het primaire proces van de dienst voorop. Om
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te handhaven bij een omvangrijk werkpakket
achtte men een juridische beoordeling alleen echter niet voldoende. Men voert
risicoanalyse in waarmee de dienst tracht differentiatie aan te brengen in de be-
handeling. Bij een dergelijke analyse streeft men ernaar om na de herstructurering
preventief te werken en de risico's bij het invullen van de aangifte al te beperken.

Fraudebestrijding wordt door de 'nieuwe' dienst dus niet langer alleen gezocht in
een grotere controledichtheid, zwaardere sancties en grotere bevoegdheden voor
de fiscus, maar ook in een publiekgerichte opstelling (De Kam en Van
Wuijtswinkel, 1993). Het vooraf innemen van standpunten en het voeren van
vooroverleg worden, in vergelijking met de oude werkwijze, in de nieuwe wijze
van werken dan ook veel nadrukkelijker als deel van het totale behandelproces

gezien. Binnen de Belastingdienst duidt men deze ontwikkelingen aan met het
begrip 'klantbehandeling'.

Doordat niet langer de beoordeling van de aangifte centraal staat maar de
belastingplichtige, wordt binnen de dienst na de herstructurering dan ook ge-
streefd naar een organisatiecultuur die meer extern is gericht. De uitvoering van
belastingheffing moet meer plaatsvinden vanuit een ori8ntatie op de burgers. Een
dergelijke cultuur vereist dan wel dat medewerkers zich bezighouden met vormen
van relatiebeheer, zo realiseerde men zich. Dit vraagt echter meer van hen dan
alleen fiscale kennis. Belangrijk in de 'nieuwe' Belastingdienst is dan ook een
verbreding van de kennis en een vergroting van de vaardigheden van de mede-
werkers. Voor de cultuur van de 'nieuwe' organisatie is het daarnaast ook belang-
rijk dat medewerkers, in tegenstelling tot de oude situatie, na de herstructurering
voornamelijk in teamverband werkzaam zijn. Niet langer werkt men alleen aan
een aangifte om te komen tot een juiste fiscale beoordeling, maar er moet worden
samengewerkt met anderen om een geintegreerd beeld te krijgen van de fiscale
positie van belastingplichtigen (De Kam, 1993: 11). Op eenheidsniveau werden
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autonome teams ingesteld die verantwoordelijk zijn voor het gehele takenpakket
van een bepaald aantal belastingplichtigen. Zij worden dus verantwoordelijk ge-
steld voor zowel de heffings- en controletaken als de taken die voortvloeien uit
het proces van inning.

In het begin van deze sub-paragraaf is aangeduid dat de bedrijfsvoering in de
jaren tachtig sterk gericht is geweest op productiviteitsverbetering. In de bedrijfs-
voering voor de jaren negentig, dus na uitvoering van de herstructurering, is pro-
ductiviteitsverbetering nog stee(Is een speerpunt van het beleid, in het bijzonder
voor de doelgroepdirectie Particulieren. Het versterken van de compliance met de
particuliere klanten moet worden gerealiseerd met aanzienlijk minder mensen. De
productiviteitsstijging zal, volgens eigen zeggen  van de dienst, in belangrijke
mate bereikt moeten worden met verdergaande automatisering (Belastingdienst,
1995c: 7).

Voor de doelgroepdirecties Ondernemingen en Douane, verschuift het accent
in het beleid daarnaast steeds meer naar verbetering van de effectiviteit en de
kwaliteit van het heffings- en inningsproces. Als kerntherna's identificeert men
hierbij vernieuwing van de klantbehandeling, bestrijding van misbruik en onei-
genlijk gebruik en vetnieuwing van het fiscaal technische instrumentarium (Be-
lastingdienst, 1995c: 6).

Zoals eerder gesteld is de herstructurering in 1992 doorgevoerd. Dit is echter
slechts een formeel moment. Vanwege de enorme omvang en de verregaande
gevolgen van de herstructurering is men ook in de jaren daarna bezig geweest met
het voltooien en vervolmaken ervan. Ook in de komende jaren zal dit waarschijn-
lijk nog wel het geval zijn. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke herstructure-
ring ingrijpende gevolgen heeft voor de dienst. Niet alleen is de formele structuur
van de organisatie sterk veranderd, maar ook de werkwijze en de mentaliteit van
de medewerkers (de organisatiecultuur) dient te worden aangepast. Er zijn ver-
schillende redenen aan te voeren waarom een dergelijke grote organisatieverande-
ring, die toch op voorhand grote risico's meebrengt, kan worden doorgezet. Als
belangrijkste redenen kunnen worden genoemd de eerder al gememoreerde sterk
toegenomen werkdruk en de rol van het management dat had ingezien dat door-
gaan op de ingeslagen weg geen optie voor de toekomst zou zijn (zie ook Voigt,
1994: 13). Deze twee doorslaggevende thctoren voor het welslagen van de her-
structurering werden ondersteund en versterkt door de stand van de ontwikkelin-
gen op het gebied van de infonnatietechnologie. Een ingrijpende wijziging van de
organisatie op de manier zoals beschreven kon worden uitgevoerd omdat de hui-
dige stand van de informatietechnologie dit mogelijk maakte. Zonder het gebruik
van nieuwe informatietechnologische mogelijkheden waren de huidige organisa-
tiestructuur en de huidige manier van werken niet mogelijk geweest.
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7.3 Informatietechnologie en informatievoorziening

De kern van de primaire taak van de Belastingdienst komt, net als bij veel andere
overheidsorganisaties, in feite neer op het verwerken van gegevens. De Belas-
tingdienst bewerki gegevens om te komen tot aangiften, aanslagen, etc. Het be-
lang van een adequate informatievoorziening is derhalve groot. Om dit te kunnen
bereiken tegen de achtergrond van een almaar stijgende werkdruk, ziet de Belas-
tingdienst daarom een belangrijke rol in de informatievoorziening weggelegd voor
de grootschalige inzet van informatie- en communicatietechnologie.

Deze paragraaf geeft enerzijds een inhoudelijke beschrijving van de ontwik-
keling van de informatievoorziening (en dus ook de ontwikkelingen met betrek-
king tot ICT), terwijl anderzij(is  ook de wijze waarop de Belastingdienst sturing
tracht te geven aan deze ontwikkelingen aan de orde komt.

§ 7.3.1 De informatievoorziening

In het bedrijfsplan van de Belastingdienst wordt jaarlijks aangegeven welke doel-
stellingen de komende jaren worden nagestreefd. Enerzijds legt dit plan de ver-
binding met de omgeving van de Belastingdienst door aan te geven welke poli-
tiek-bestuurlijke opdrachten en randvooI aar(len aan de dienst zijn meegegeven.
Anderzijds wordt aangegeven hoe de doelstellingen de onderliggende beleidster-
reinen (organisatiebeleid, personeelsbeleid, informatiebeleid, enz.) richting geven
(Belastingdienst,  1994).

Omdat de Belastingdienst bij uitstek een organisatie is waar het primaire pro-
ces (het heffen en innen van belastingen) in hoofdzaak bestaat uit gegevensver-
werking, vormt het informatiebeleid dan ook een belangrijk ondersteunend proces
bij de uitwerking van het bedrijfsbeleid. Het belang van het goed omgaan met
gegevensverwerking wordt groter, doordat de omvang van de administratie een
gestage groei vertoont, onder meer veroorzaakt door een toename van het aantal

belastingplichtigen, de grotere complexiteit van wetten en het opdragen van extra
taken aan de Belastingdienst (Van Lunteren, 1991: 108). Bij informatiebeleid gaat
het om het tot stand brengen van een goede informatievoorziening, waarbij onder
'goed' door de Belastingdienst wordt verstaan 'een precies op de informatiebe-
hoefte afgestemd aanbod van gegevens, dat voldoet aan de (door de gebruiker)
gestelde eisen met betrekking tot de inhoud en vorm. Maar ook dat er verant-
woordelijkheden voor de informatievoorziening zijn en dat die duidelijk in de
organisatie moeten worden neergelegd en moeten worden opgepakt' (Belasting-
dienst,  1994).

De in de voorgaande paragraaf beschreven herstructurering van de  Belasting-
dienst waarin de organisatie werd getransformeerd van een middel-georienteerde
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naar een klant- en doelgroepgerichte organisatiestructuur, vormde mede de aan-
leiding tot een herbezinning op de opzet van de (toenmalige) geautomatiseerde

informatievoorziening.
In de tijd van v66r de herstructurering was, zo kwam eerder ree(is naar vo-

ren, de organisatie ingericht naar belastingmiddel.  Ook de informatievoorziening
was overeenkomstig opgezet en ingericht. Het ontwerp en de ontwikkeling van de
informatievoorziening was derhalve specifiek ingericht per te onderscheiden pro-
duet en/of dienst (in feite dus per belastingmiddel). De situatie rond  1985 was dan
ook dat de dienst beschikie over een aantal grote informatiesystemen (per belas-
tingmiddel een apart systeem voor heffing  en 66n inningssysteem),   die  op   zich
goed functioneerden, maar onderling moeilijk bleken te koppelen. Door deze ge-
fragmenteerde aanpak van de informatievoorziening kreeg de dienst geleidelijk
aan te maken met verschijnselen die in het algemeen worden aangeduid met het
begrip 'eilandautomatisering'. Men constateerde onder meer de volgende concrete
problemen:
•    er werd een te groot beslag op de (personele) ontwikkelingscapaciteit gelegd

voor het onderhoud van de (oude) middelgerichte applicaties, hetgeen een be-
lemmering vormde voor nieuwe ontwikkelingen;

•    de automatisering richtte zich op individuele processen. Geen rekening werd
gehouden met de samenhang met andere processen, waardoor informatiesys-
temen niet optimaal op elkaar aansloten en functies soms meer dan 66n keer
werden ontwikkeld;

• gegevens hadden vaak alleen een zinvolle betekenis in de context van de toe-
passing waarvoor ze ontwikkeld waren. Daardoor moesten gegevens vaak
meer dan eens worden ingevoerd. Omdat ze daarnaast vaak alleen voor de
duur van het proces werden opgeslagen, waren ze ook vaak niet raadpleeg-
baar voor andere doeleinden;

•    er werden in de loop der tijd meerdere hardwareplatforms voor verschillende
applicaties geintroduceerd, daar voor iedere applicatie of toepassing een ei-
gen technische oplossing moest worden gekozen;

•   het vorenstaande leverde beperkingen op voor de potentiale uitbreidbaarheid
van de geautomatiseerde informatievoorziening (Belastingdienst,  1994).

De overgang (vanuit strategische overwegingen) naar een organisatie die is inge-
richt per doelgroep betekent een verregaande integratie van processen op be-
drijfsniveau. Het gevolg van deze overgang is dat er na de herstructurering een
grote mate van eenduidigheid en eenvormigheid in de door de divisies uitge-
voerde processen is te constateren. Min of meer dezelfde producten en/of dien-
sten worden uitgevoerd, zij het voor verschillende doelgroepen. Een nog immer
specifiek per product en/of dienst (dus per belastingmiddel) opgezette en inge-
richte informatievoorziening voldoet in een dergelijke situatie niet meer: 'De
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klantgerichte orientatie van werken dwingt de Belastingdienst dus niet alleen zijn
werkprocessen te integreren, maar ook de informatievoorziening als ondersteu-
nend proces hierop  aan te passen' (Belastingdienst,  1994).

Deze constatering, in combinatie met de bovenstaande problemen door de
ontstane eilandautomatisering, resulteerde in een herbezinning op de verdere ont-
wikkeling van de informatievoorziening. Het nieuwe speerpunt hierbij is samen-
hang en gemeenschappelijkheid, wat dus tevens inhoudt dat niet langer de nadruk
exclusief wordt gelegd op efficiency. Gezien de grote overeenkomsten in de aard
van de processen binnen de nieuw gevormde doelgroepdirecties kennen deze te-
vens een gemeenschappelijke behoefte tot ondersteuning van de processen met IT.
Het is deze gemeenschappelijkheid tussen de divisies die centraal komt te staan in
de informatievoorziening. Belangrijk is hierbij is het tot stand brengen van bij-
voorbeeld gemeenschappelijke basisvoorzieningen en het goed laten aansluiten op
elkaar van toepassingen en infrastructuren. Juist door gebruik te maken van de
gemeenschappelijkheid tussen de divisies kan de informatievoorziening een effec-
tievere en efficientere ondersteuning van de nieuwe (geintegreer(le) bedrijfspro-
cessen leveren. Dit betekent dat de informatievoorziening, meer dan in het verle-
den het geval was, een substantiele bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking
van de bedrijfsdoelstellingen van de Belastingdienst (Belastingdienst, 1994).

Ook in het Informatie- en AutomatiseringsBeleidsPlan (IABP) van de dienst
wordt geconcludeerd dat een goede afstemming tussen bedrijfsvoering en infor-
matievoorziening van wezenlijk belang is voor de Belastingdienst. Gesteld wordt
dat de juiste keuze van ICT steeds belangrijker wordt voor het halen van de be-
drijfsdoelstellingen. Dit, zo gaat men verder, past in het beeld dat ook in andere
organisaties zichtbaar wordt, namelijk dat ICT steeds meer van strategisch belang
voor de organisatie wordt (Belastingdienst, 1995c: 5).

In het nu volgende wordt meer inhoudelijk een beschrijving gegeven van de
informatievoorziening van de Belastingdienst, waarbij zowel de informatievoor-
ziening  in de jaren tachtig als in de jaren negentig aan de orde komt5. Van belang
daarbij is op te merken dat de dienst binnen de informatievoorziening een onder-
scheid maakt tussen toepassingen en infrastructuren van de informatievoorzie-
ning. Infrastructuren zijn gemeenschappelijke basisvoorzieningen van de infor-
matievoorziening (technologische basisvoorzieningen, zoals hard- en software,
maar ook standaar(is voor beveiliging, gegevens en de informatievoorzieningsor-
ganisatie, ook wel afgekort tot IV-organisatie). Toepassingen (ook wel applicaties
genoemd) daarentegen omvatten de programma's en de procedures die de mede-
werkers van de Belastingdienst in staat stellen een nuttig gebruik te maken van
deze basisvoorzieningen. De applicaties zorgen dus voor directe ondersteuning
van het bedrijfsproces (Belastingdienst,  1995c).
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Informatievoorziening in de jaren tachtig:

Toepassingen
Bij de weergave van de bedrijfsvoering in de jaren tachtig werd het accent door
de dienst gelegd bij productiviteitsverbetering. Deze is voor een belangrijk deel
gerealiseerd door de inzet van ICT, voornamelijk door automatisering van de
massale routinematige processen. Zonder ICT hadden de volumestijgingen niet
kunnen worden opgevangen. De ICT-toepassingen hadden het karakter van mid-
delgerichte batch- en transactiesystemen, waarmee per belastingsoort (een deel
van) de routinematige werkzaamheden werden geautomatiseerd. Dit type toepas-
singen paste bij de toenmalige behoefte aan efficiencyvergroting in het primaire
proces en de middelgerichte organisatiestructuur in die periode.

Infrastructuur
De ICT-infrastructuur (en dan gaat het hier om de technische infrastructuur) was
sterk gericht op de verwerking via centrale computers. In beperlae mate werden
ook minicomputers op de eenheden ingezet. De werkplek van de medewerkers op
deze eenheden werd gedomineerd door verschillende typen terminals die verbon-
den waren met de centrale computer of met de minicomputers.  Aan het eind van
de jaren tachtig werden ook in toenemende mate personal computers geinstal-
leerd. Dit was een infrastructuur volgens het zogenaamde master/slave-concept.
De grote en middelgrote computers fungeerden als 'master' en de werkpleksys-
temen waren slechts een verlengstuk van deze computers (de 'slave'). Dit type
infrastructuur was afdoende voor de toepassingen.

Informatievoorziening in de jaren negentig:

Toepassingen
Bij de beschrijving van de bedrijfsvoering in de jaren negentig zoals eerder gege-
ven, werd een aantal kernthema's aangeduid. Deze kernthema's vormen de speer-
punten van het te voeren beleid en kunnen achtereenvolgens worden aangeduid
met de begrippen productiviteitsverbetering, vernieuwing van klantbehandeling en
fraudebestrijding en verbetering van het fiscaal-technische instrumentarium.

Het centraal stellen in de bedrijfsvoering van deze thema's heeft grote conse-
quenties voor de informatievoorziening. De thema's vereisen een andere aanpak
van automatisering dan in de jaren tachtig. Voor wat betreft de toepassingen moet
worden geconstateerd dat niet meer kan worden volstaan met basistransactiesys-
temen die de administratieve routines automatiseren. Men heeft daarnaast be-
hoefte aan toepassingen (informatieverstrekkende systemen) die ondersteuning
bieden aan andere niveaus c.q. functies in de organisatie. Informatiesystemen die
adequate informatie verstrekken aan bijvoorbeeld klantbehandelaars, 'kenniswer-
kers',     managers, etc. (Belastingdienst, 1995c:   9).   Voor de realisatie   van  het
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voorgenomen beleid in de jaren negentig zijn, afhankelijk van de kernthema's,
verschillende typen informatiesystemen noodzakelijk.

Voor het bewerkstelligen van productiviteitsverbetering dienen basistransactiesys-
temen te worden ontwikkeld die zorg kunnen dragen voor de geautomatiseerde
volumeverwerking van aangiften en andere inkomende ktantbescheiden. De au-
tomatisering van het administratieve proces leidt tot een aanzienlijke arheidsbe-
sparing zeker wanneer ook de aanlevering van de gegevens langs elektronische
weg plaatsvindt.

De informatiesystemen die ontwikkeld moeten worden voor de vernieuwing
van de klantbehandeling en de ondersteuning van de fraudebestrijding moeten
voldoen aan enkele eisen. De eerste is klantgerichtheid, dit wil zeggen dat de toe-
passingen te allen tijde de klant- en doelgroepgerichte aanpak van heffing en in-
ning moeten ondersteunen. Daarbij is het essentieel dat de toepassingen een to-
taaloverzicht kunnen bieden van alle op elektronische media beschikbare gege-
vens over een bepaalde belastingplichtige of groep van belastingplichtigen in on-
derlinge samenhang.

Een  andere eis hangt samen met gegevensverwerking op transactiebasis:  op
elk gewenst moment moeten gegevens van een individuele belastingplichtige ge-
raadpleegd en gemuteerd kunnen worden. Daarom moeten de toepassingen de
mogelijkheid bieden van geautomatiseerde gegevensverwerking op transactieba-
sis. Deze eis is noodzakelijk om individuele gegevens in de actualiteit te kunnen
toetsen en bewaken.

Dossieronalhankelijkheid is een derde eis waaraan nieuwe systemen voor
klantbehandeling en fraudebestrijding moeten voldoen. Om wachttijden in het
productieproces te verkorten is het van belang om bij het verstrekken van behan-
delopdrachten en bij de behandeling zelf zo onafhankelijk mogelijk te zijn van het
fysieke dossier. Dit kan gerealiseerd worden door automatisering van basisgege-
vens (elektronische legger) en door het scheiden van besturingsinformatie (behan-
delopdrachten) van basisgegevens.

Nauw met de vorige eis verbonden is een vierde eis, die kan worden om-
schreven ali de elektronificering van de input. Voor het terugdringen van de
doorlooptijden van het heffings- en inningsproces en vanwege de massaliteit van
de inkomende gegevensstromen, dient de invoer van gegevens in de bestanden
zoveel mogelijk op elektronische wijze plaats te vinden. Mogelijkheden voor
elektronische invoer zijn gelegen in toepassing van EDI (Electronic Data
Interchange), OCR (Optical Character Reading) en aanlevering van gegevens via
floppies of tapes.

Een laatste eis die men stelt aan de nieuw te ontwikkelen informatiesystemen
is de eis dat ze ondersteuning bieden van hoogwaardige functies in controle en
aanslagregeling: de toepassingen van de jaren negentig moeten fiexibiliteit bieden
om zodoende fraudebestrijding en klantbehandeling mogelijk te maken. Zij moe-
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ten de behandelaar een zo groot mogelijk aantal mogelijkheden bieden om gege-
vens van de belastingplichtige of een groep van belastingplichtigen zodanig aan te
wenden dat analyses mogelijk zijn en dat gegevens kunnen worden bewerkt of
geraadpleegd op een door hem of haar op dat moment gewenste wijze. Dit type
maatwerk stelt, veel meer dan routinewerk, hoge eisen aan de flexibiliteit en de
gebruikersvriendelijkheid van de toepassingen.

Voor de verbetering van het fiscaal-technische instrumentarium ontstaat, vol-
gens de dienst, behoefte aan twee categorieBn informatiesystemen, te weten toe-
passingen die voorzien in het ontsluiten en beschikbaar stellen van documentaire
informatie en toepassingen van kennistechnologie (expertsystemen). Het eerste
soort toepassingen is nodig omdat fiscaal-technische werkzaamheden onder an-
dere een goede structurering en een snelle toegankelijkheid van jurisprudentie,
rijksboekwerken, fiscaal beleid en informatie over praktijkgevallen vereisen.

Het tweede soort toepassingen stelt de fiscale specialisten van de dienst in
staat om een optimaal gebruik te maken van de expertise die er op fiscaal-juri-
disch gebied binnen de Belastingdienst is. Expertsystemen ontsluiten de expertise
voor de fiscale specialisten en bieden een belangrijke ondersteuning bij de inter-
pretatie van wetgeving en regelgeving. Het resultaat is dat de Belastingdienst be-
ter in staat is zijn handelen te toetsen aan normen met betrekking tot fiscale ri-
sico's, rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid (Belastingdienst,
1995c: 11).

Infrastructititr
Er zijn binnen de informatievoorziening diverse infrastructuren te onderscheiden
(Belastingdienst 1995c: 12 en verdeO. In het IABP 1996-2000 worden achtereen-
volgens genoemd de IT-infrastructuur (deze omvat in dit geval de technische in-
frastructuur en de infrastructuur systeemontwikkeling), de gegevensinfrastructuur,
de infrastructuur van de IV-organisatie en de beveiligingsinfrastructuur.

Voor wat betreft de technische inf'rastructuur in de jaren negentig, acht men
vooral de opkomst van de netwerkautomatisering van belang. In de technische
infrastructuur van de jaren tachtig stonden centraal opgestelde mainframes en 10-
kale minicomputers centraal. Applicaties waren systeemgebonden, wat betekende
dat een applicatie ofwel draaide op een centrale computer, ofwel op de lokale
minicomputer. In de jaren negentig komt het accent niet meer te liggen op indivi-
duele computersystemen, maar op het netwerk van samenwerkende (lokale en
centrale) computersystemen. Applicaties zijn in veel mindere mate 'systeemge-
bonden' omdat ze gebruik maken van verschillende computersystemen. Een van
de redenen voor de sterke opmars van de netwerktechnologie is gelegen in invloe-
den vanuit de bedrijfsvoering. Het werkpleksysteem (de personal computer en
randapparatuur) speelt een belangrijke rol in de klant- en doelgroepgerichte strate-
gie in de bedrijfsvoering. De invoer van gegevens, de presentatie van gegevens
aan de eindgebruikers en de verwerking van gegevens, zal voor een belangrijk
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deel op het werkstation plaatsvinden. Daarnaast is bij dit type systemen van groot
belang dat op elk gewenst moment op de werkplek een elektronisch overzicht kan
worden verkregen van alle gegevens van een belastingplichtige of een groep van
belastingplichtigen in onderlinge samenhang. Dit vereist een hoogwaardige vorm
van communicatie tussen enerzij(Is het werkpleksysteem en andetzijds de syste-
men die meer geschikt zijn voor de opslag en beheer van de zeer omvangrijke
gegevensverzamelingen van de Belastingdienst, i.c. de lokale minisystemen en de
centrale computersystemen. De technische infrastructuur zal deze communicatie
moeten verzorgen op een snelle en betrouwbare wijze. Omdat de technische infra-
structuur uit de jaren tachtig niet aan deze eisen kan voldoen, is een nieuwe infra-
structuur nodig waarin het netwerk centraal staat. Een andere belangrijke reden
voor de opmars van de netwerktechnologie ziet men in technologische ontwikke-
lingen. Door deze ontwikkelingen kan men afstappen van het master/slave-con-

cept voor infrastructuur. Hoewel er ook wel nadelen aan zijn verbonden, kan men
nu gaan werken volgens het concept van de zogenaamde client/server. Binnen dit
concept kunnen door netwerken verbonden computersystemen samenwerken,
zodat een infrastructuur ontstaat met een rijke functionaliteit. Het ene computer-
systeem (de server) kan diensten verrichten voor het andere computersysteem (de
cliant). De totale functionaliteit is dan de optelsom van de functionaliteiten van de
onderscheiden computersystemen.

Naast de technische infrastructuur ziet men ook de inf'rastructuur systeem-

ontwikkeling als een onderdeel van de ICT-infrastructuur. Als belangrijke ont-
wikkeling op dit gebied ziet men het toenemende belang van standaardpakketten.

Toepassing van standaardpakketten voor workflow en imaging kunnen voor de
dienst belangrijke voordelen met zich brengen. Niet alleen verbetert de producti-
viteit van werkprocessen, maar ook neemt de flexibiliteit toe. Werkplanning kan
meer onafnankelijk worden gemaakt van het fysieke dossier, terwijl daarnaast ook
snellere herverdeling en herplanning van werkaanbod of verwerking kan plaats-
vinden. Een derde voordeel is dat de kwaliteit en klantgerichtheid van diensten en

producten kunnen verbeteren. Klanten kunnen exact op de hoogte worden gesteld
van de status van een verwerkingsproces; bijvoorbeeld tot waar de verwerking is
gevorderd en hoeveel tijd nog nodig zal zijn voor de eindafwerking/beantwoor-
ding.

Een ander aspect van de systeemontwikkeling betreft de methode welke
wordt gebruikt in de ontwikkeling van systemen. Binnen de Belastingdienst is tot
aan de huidige situatie voor de ontwikkeling van basistransactiesystemen 6tn me-
thode gebruikt, waarbij het ontwikkeltraject in fasen is opgedeeld en elke fase
slechts 86nmaal wordt doorlopen. Deze aanpak acht men met name geschikt voor
de automatisering van administratieve routines en minder voor de ontwikkeling
van informatie(verstrekkende)-systemen (Belastingdienst, 1995c: 14). Bij de ont-
wikkeling van informatiesystemen staat centraal 'het samen met de gebruiker
ontwikkelen   van een interactieve mens-machine dialoog', waarbij de methode
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veel flexibiliteit moet bieden om gedurende het gehele ontwikkeltraject de specifi-
caties van de dialoog aan te passen en uit te breiden (Belastingdienst, 1995c: 15).
De huidige methode biedt die flexibiliteit niet en daarom kiest men voor de zoge-
naamde evolutionaire methode. In deze methode wordt veel belang gehecht aan
bijvoorbeeld prototyping als techniek om specificaties van een systeem met de ge-
bruiker af te stemmen. Het verder geschikt maken van deze methode voor toepas-
sing binnen de dienst is - naast het verbeteren van de onderhoudbaarheid van de
basistransactiesystemen - een belangrijke beleidsprioriteit voor de komende ja-
ren.

Voor wat betreft de gegevensinfrastructuur geldt dat in het primaire proces
dezelfde gegevens zowel voor basistransacties als voor informatieverstrekking
gebruikt worden. Gegevens dienen dus gebruikt te kunnen worden voor verschil-
lende doelen (c.q. in verschillende toepassingen). Voor een effectief, gemeen-
schappelijk gegevensgebruik is een gegevensinfrastructuur nodig, zo stelt men.
Deze infrastructuur bestaat uit een systematisch geheel van gemeenschappelijk te
gebruiken en goed toegankelijke gegevensverzamelingen, waarbij naamgevingen
en definities van de in deze verzamelingen opgenomen gegevens verregaand ge-
standaardiseerd zijn (Belastingdienst, 1995c: 16).

Voor wat betreft de infrastructuur van de IV-organisatie kan het volgende
worden opgemerkt. Binnen de herstructurering heeft ook voor automatisering in
principe een decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden plaats-
gevonden naar directies en eenheden. Hiermee werden de belangen en verant-
woordelijkheden voor automatisering voor een bepaald toepassingsgebied meer in
Wn hand gelegd en kon de lijnsturing van automatisering worden versterkt. Door
grotere spreiding van verantwoordelijkheden over de doelgroepdirecties en daar-
mee de toename van het aantal bij automatisering betrokken partijen, is echter
ook de beheersing van het totale automatiseringsproces complexer geworden. Een
en ander legt een hoge prioriteit bij de ontwikkeling van planning- en controlin-
smImenten. Ook uit het oogpunt van verantwoord middelenbeheer, mede in het
licht van de sterk gestegen investeringen in de automatisering, ziet men een ver-
sterking van de planning- en controlfunctie als een prioriteit (Belastingdienst,
1995c: 16-17).

Tot slot nog iets over de beveiligingsinfrastructuur. Integriteit is voor een
overheidsorganisatie als de Belastingdienst een wezenskenmerk, zo realiseert men
zich. Met integriteit bedoelt men niet alleen de attitude en het handelen van mede-
werkers (ambtelijke integriteit), maar nadrukkelijk ook administratieve integriteit.
Dat betekent een permanente aandacht voor de inrichting en gang van de proces-
sen, het onderhouden van de kwaliteit door middel van strikte interne controle en
het aanpassen van de processen aan nieuwe informatietechnologische ontwikkelin-
gen. Beveiliging en interne controle worden als een cruciaal onderdeel van de
kwaliteit van de bedrijfsprocessen c.q. van de informatievoorziening gezien. Bij
het ontwerp en de realisatie van informatiesystemen wordt aan deze aspecten
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daarom dan ook een hoge prioriteit toegekend (Belastingdienst, 1995c: 17-18).
Het toenemend belang van ICT binnen de bedrijfsprocessen van de Belasting-
dienst en de nieuwe innovatieve ICT-toepassingen leiden tot een grote complexi-
teit in technologisch en organisatorisch opzicht. De mate waarin de aspecten be-
heer en beveiliging op verantwoorde wijze kunnen worden ingevuld is mede be-
palend voor het tempo waarin de vernieuwingen kunnen worden geimplemen-
teerd. Aan de ontwikkeling hiervan heeft men dan ook veel aandacht besteed

(Belastingdienst, 1995c: 20).

§  7.3.2  Planning en sturing

Om bovenstaande ontwikkelingen te kunnen beheersen en te sturen heeft de
Belastingdienst ervoor gekozen de informatievoorziening door een planmatige
aanpak vorm te geven en uit te bouwen. Met deze planmatige aanpak wordt be-
oogd de gewenste veranderingen in de informatievoorziening zo effectief moge-
lijk te realiseren en daarmee een optimaal gebruik van de financitle, personele en
technische middelen binnen de dienst te bewerkstelligen. In deze (sub)paragraaf
wordt de visie van de belastingdienst zelf op deze planning en sturing beschre-
ven6. Het belang van het hanteren van een planning voor de informatievoorzie-
ning ziet men in het enerzijds beter kunnen bewaken van de samenhang tussen het
bedrijfsbeleid en het informatie- en automatiseringsbeleid, terwijl anderzijds de
ontwikkeling van de informatievoorziening consistent kan worden ingericht, de
benodigde financiele middelen op basis van de plannen over de betreffende plan-
periode  (vijf jaar) kunnen worden gealloceerd  en de directies nauw kunnen  wor-
den betrokken bij het richting geven aan het informatie- en automatiseringsbeleid.

Centraal in de planning en sturing van het informatie- en automatiseringsbe-
leid staat de jaarlijkse IABP-procedure. Met deze procedure worden de beleids-
voornemens van alle geledingen binnen de Belastingdienst op het terrein van de
informatievoorziening en automatisering uiteindelijk tot 6dn coherent geheel, het
concern-IABP, geconsolideerd. Er is sprake van een cyclisch planningsproces
voor de informatievoorziening, waaraan op basis van in de directieraad vastge-
stelde doelstellingen door de verschillende directies een eigen uitvoering wordt
gegeven.  Het is een jaarlijkse planningsronde met daarbij een verdeling en toede-
ling van de beschikbare middelen. De sturing komt voort uit afstemming van het
informatiebeleid op het bedrijfsbeleid. In concreto resulteert dit in het richten van
de inspanningen op het behalen c.q. het verlenen van ondersteuning bij het beha-
len van de geformuleerde bedrijfsdoelstellingen (Belastingdienst, 1994). Planning
wordt in dit kader dus gezien als gestructureerde sturing.
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De IABP-procedure bestaat uit drie procedures en bijbehorende plannen, te we-
ten:
1.      het  plan   voor een functioneel of toepassingsgericht  deel   van de informatie-

voorziening als resultaat  van  de  itionnatieplanning  ( -   de  planning  van  in-
formatiesystemen). Verantwoordelijk  voor een dergelijk  plan   is een porte-
feuillehouder (zie verder deze paragraaf). Wanneer een portefeuillehouder
deze plannen consolideert ontstaat het portefeuille-IABP.

2.   het plan voor infrastructurele voorzieningen op het terrein van de informatie-
voorziening als resultaat van de i4/>.astnictuu,plaiming. Gezien het 'Belas-
tingdienstbrede' karakter van deze plannen is de verantwoordelijkheid hier-
voor neergelegd bij zowel de directie PFC als het B/AC (Belasting-
dienst/Automatiseringscentrum). Samen  zijn  zij de portefeuillehouders infra-
structuren. Het resultaat is eveneens een portefeuille-IABP.

3.      het overall-plan (concern-IABP)   dat de consolidatie vormt   van de porte-
feuille-IABP-en en de samenhang tussen de diverse plannen beschrijft, is het
(eind)resultaat van de IABP-procedure. Belangrijk daarnaast is het projecten-
plan. Dit is een overzicht van projecten die op de betreffende terreinen het
komende jaar (eerstkomende planjaar) gepland zijn om daadwerkelijk te wor-
den uitgevoerd. De directie PFC is verantwoordelijk voor de voorbereiding
van het concern-IABP en het bijbehorende projectenplan (formeel: het Pro-
jecten- en Investeringsplan Informatievoorziening). De directievergadering
besluit, na geadviseerd te zijn door de CoOrdinatieraad Automatisering
(CORA)7, over de uiteindelijke vorm en inhoud van beide plannen.

De drie onderscheiden elementen, informatieplanning, infrastructuurplanning en
het concern-IABP zullen in het nu volgende kort worden toegelicht.

Informatieplan,ling
Bij informatieplanning gaat het om geautomatiseerde voorzieningen die de be-
drijfsprocessen moeten ondersteunen door middel van informatiesystemen (Belas-
tingdienst, 1994: 22). Aan deze informatieplanning worden binnen de Belasting-
dienst verschillende eisen gesteld. De planning moet achtereenvolgens door inter-
pretatie van het relevante bedrijfsbeleid het informatiebeleid weergeven en een
beschrijving geven van de planmatige ontwikkeling van informatiesystemen in
hun onderlinge samenhang. Hierbij is het informatiebeleid vertaaid in functionele
eisen voor individuele systemen. Verder moet ze de gegevensgerichte aanpak
ondersteunen, resulteren in een informatievoorziening die minimale gevolgen
heeft voor het voor de Belastingdienst gebruikelijke onderhoud en tegelijkertijd
moet ze resulteren in een flexibele, dat wil zeggen een uitbreidbare of aanpas-
bare, systeemarchitectuur, gezien de toenemende penetratie van automatisering in
de Belastingdienst en een mogelijk veranderende rol van de Belastingdienst in het
maatschappelijk bestel.
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Om te kunnen bereiken dat de informatieplanning tegemoet komt aan al de
boven beschreven eisen, legt men deze vorm van planning uiteen in twee niveaus.
Men ordent eerst het gehele informatiegebied van de Belastingdienst door het op-
knippen van de informatievoorziening in een aantal aandachtsgebieden. Ver-
volgens vindt binnen deze ordening een planmatige structurering plaats van de
activiteiten binnen de onderdelen.

Men heeft gekozen voor het 'oplmippen' van de gewenste informatievoorzie-
ning in onderdelen die individueel verder kunnen worden uitgewerkt. Dit opknip-
pen heeft voor wat betreft de informatieplanning geleid tot informatieplanningsge-
bieden, de IP-gebieden genaamd8. Het criterium voor deze ordening van het ge-
heel is de sterke interne samenhang binnen de onderscheiden onderdelen (IP-ge-
bieden) en de beperkte (informatie)relaties tussen de onderdelen. Het doel dat met
het onderkennen van IP-gebieden wordt nagestreefd, is het eenduidig afbakenen
van delen van het bedrijfsproces waarop potentiele ontwikkeling van informatie-
systemen relevant kan zijn (Belastingdienst, 1994: 30-31). Voor het beleid, de
planning en de ontwikkeling van de IP-gebieden zijn portefeuillehouders aange-
wezen. Onder een portefeuillehouder wordt verstaan een concernstaf- of doel-
groepdirectie of ondersteunende dienst die verantwoordelijk is voor de informa-
tieplanning (en daarnaast de ontwikkeling en het onderhoud van de informatie-
systemen) met betrekking tot een IP-gebied. Een portefeuillehouder kan deze ver-
antwoordelijkheid hebben voor een of meerdere IP-gebieden (Belastingdienst,
1994: 13). Meer specifiek zijn uit deze omschrijving een aantal taken voor een
portefeuillehouder af te leiden. Een portefeuillehouder heeft tot taak:
•   het tot stand brengen van informatieplannen voor aan de portefeuillehouder

toegewezen IP-gebied(en) dan weI infrastructuren;
•    het leveren van een bijdrage aan de jaarlijkse IABP-ronde (i.c. het vervaar-

digen van een voor zijn verantwoordelijkheidsgebied geconsolideerde porte-
feuille-IABP op basis van de hiervoor genoemde informatieplannen);

•    het voeren van overleg (coOrdineren) met belanghebbenden van het IP-gebied
c.q. de infrastructuur;

•   het geven van sturing aan toepassingsmanagement c.q. de ontwikkeling en
het onderhoud van informatiesystemen dan wel infrastructuren;

•   het afleggen van verantwoording over het vervullen van het portefeuillehou-
derschap (Belastingdienst,   1994).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat men het toepassingsgebied (de toegewezen
IP-gebieden/infrastructuren) van een portefeuillehouder soms ruimer of beperkter
definieert dan het gebied waarover hij organisatorisch/bestuurlijk verantwoorde-
lijk is. De portefeuillehouder zal bij het opstellen van het informatiebeleid en het
realisatieplan voor zijn toepassingsgebied dan ook nadrukkelijk rekening dienen te
houden met de wensen en verlangens van de andere belanghebbenden. Tussen
hen dient overeenstemming te zijn over de meerwaarde van de informatietechno-
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logie voor de bedrijfsvoering, aldus de dienst (Belastingdienst, 1994: 13). In het
Handboek Informatiemanagement wordt hierbij het voorbeeld gegeven van het
IP-gebied Beheer van Relaties. Alle doelgroepdirecties hebben in principe belang
bij dit IP-gebied, maar de directie Ondernemingen-Noord is hiervoor de porte-
feuillehouder. Deze directie is er dus verantwoordelijk voor om de behoeften
voor het betreffende IP-gebied te inventariseren. In overleg met de betrokkenen
dient besluitvorming over sturing en inrichting van het IP-gebied plaats te vinden.
Dit laat overigens onverlet, dat de overige belanghebbende directies het informa-
tiebeleid op dit terrein wel zelfstandig kunnen definitren om vervolgens over de
realisatie hiervan te overleggen met de portefeuillehoudende directie (Handboek
Informatiemanagement, 1994, sectie 2.0, p.p. 13).

De portefeuillehouders leggen jaarlijks (na consolidatie en prioriteitenstelling)
hun realisatieplan met bijbehorende begroting voor aan de CORA (zie voetnoot 7)
en de directieraad, waardoor de voortschrijdende ontwikkeling formeel bekrach-
tigd kan worden. Het B/AC is aangewezen voor de ondersteuning met mensen,
middelen, methoden en technieken. De hoofden van de eenheden zijn formeel niet
verantwoordelijk voor de informatieplanning, maar de effecten van deze planning
en de daaruit voortvloeiende systeemontwikkeling kunnen de informatievoorzie-
ning en veelal ook de procesgang en de organisatie van de eenheid dermate doen
veranderen, dat zij hiervan op de hoogte moeten zijn.

Voor de uitvoering van de informatieplanning heeft de Belastingdienst, in
samenwerking met een externe parmer, de Belastingdienst Methode voor Infor-
matieplanning (BMD Opgezet. De belangrijkste doelstellingen van de methodiek
zijn het ontwerpen van de informatievoorziening op een dusdanige wijze dat deze
een optimale bijdrage levert aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen en het
inzicht bieden in de wijze waarop deze informatievoorziening kan worden gereali-
seerd. Het dient een kader te bieden waarbinnen individuele systemen projectma-
tig kunnen worden ontwikkeld zonder dat de samenhang met andere (bestaande
en toekornstige) systemen verloren gaat. Door planmatig de gewenste situatie van
de informatievoorziening op de onderscheiden IP-gebieden te inventariseren en
deze af te zetten tegen de huidige situatie, kan het migratiepad worden opgesteld
met bijbehorende (systeemontwikkelings-)activiteiten om tot de gewenste situatie
te (kunnen) komen. Jaarlijks wordt gekeken of het beeld van de gewenste situatie
is veranderd (aangepast) en welke vorderingen zijn gemaakt. Op basis van deze
analyse is het mogelijk de te verrichten activiteiten op een rij te zetten en hiervoor
een nieuwe planning te maken. Informatieplanning is daarmee als methode een
dynamisch en cyclisch geheel van ontwikkelingen, resultaatverantwoordelijkhe-
den, budgetten en terugkoppeling op een bepaald IP-gebied geworden (Belasting-
dienst, 1994: 31).
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Infrastnictwurplanning
Bij de beschrijving van de ICT-infrastructuur in de jaren negentig (eerder dit
hoofdstuk) is reeds aangegeven dat de Belastingdienst er vanuit gaat dat er vijf
basisvoorzieningen nodig zijn om de informatievoorziening van de dienst op de
gewenste wijze te laten functioneren. Deze vijf zijn achtereenvolgens de infra-
structuur van de informatievoorzieningsorganisatie (als overkoepelend en onder-
ling consistent geheel van in de dienst neergelegde taken en verantwoordelijkhe-
den  voor de informatievoorziening), de technische infrastructuur, de beveili-
gingsinfrastructuur, de infrastructuur van de systeemontwikkeling en de gege-
vensinfrastructuur.

De infrastructuurplanning is de uitkristallisering van beleidsvoornemens over
een bepaalde infrastructuur. De nadruk ligt op het creeren van randvoorwaarden
om informatiesystemen te kunnen inbedden in een groter geheel waardoor een
effectieve en een beheersbare informatievoorziening kan worden bewerkstelligd
(Belastingdienst,   1994:  22).   De beleidsplanning hierachter  is een dynamisch  pro-
ces dat er op is gericht Belastingdienstbreed basisvoorzieningen te scheppen op
het terrein van de informatievoorziening. Deze basisvoorzieningen vervullen
randvoorwaarden voor portefeuillehouders voor de ontwikkeling en de exploitatie
van hun informatiesystemen (de toepassingen). Belangrijk   bij het proces    van
plannen van basisvoorzieningen is een goede afstemming tussen aan de ene kant
de (noodzakelijke) regelgeving en aan de andere kant de keuzevrijheid van de
dienst.

Bij het eerder beschreven proces van informatieplanning dragen portefeuille-
houders de verantwoordelijkheid voor een deel van de planning van de toepassin-
gen binnen de informatievoorziening van de dienst. Voor de planning van het
infrastructurele gedeelte van deze informatievoorziening zijn (dit kan reeds uit de
eerder weergegeven taakornschrijving worden opgemaakt) eveneens portefeuille-
houders aangewezen. Voor de infrastructuurplanning is de verantwoordelijkheid
neergelegd bij de directie PFC en het B/AC. Samen stellen ze de beleidsmatige
lijnen op en selecteren strategische producten. Het B/AC en de doelgroepdirecties
(afdelingen PFC) dragen vervolgens zorg voor de invoering van de infrastructu-
rele voorzieningen binnen de Belastingdienst.

Binnen de dienst wordt een aantal mechanismen onderscheiden waarvan
wordt verondersteld dat ze de inrichting van de basisvoorzieningen in hoge mate
bepalen. Het gaat respectievelijk om standaardisatie, gecoordineerde besteding
van budgetten en middelen, koncyclische beleidsbepaling en beheersbaarheid.
Standaardisatie is zowel belangrijk in de technische sfeer - bijvoorbeeld voor een
effectieve communicatie - als voor de gegevensbewerking en de beveiliging.
GecoOrdineerde besteding verwijst naar het gegeven dat de middelen voor infra-
structuren via de IABP-procedure uiteindelijk door de directieraad worden vast-
gesteld. Dit om een evenwichtige ontwikkeling ervan te garanderen. In de kort-
cyclische beleidsbepaling wordt jaarlijks gekeken wat de stand van zaken is voor
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de betreffende infrastructuur en wordt aangegeven hoe het migratiepad voor het
eerstkomende jaar dient te worden ingericht om de gewenste situatie dichterbij te
brengen. Beheersbaarheid tenslotte verwijst naar centraal opgestelde eisen en
richtlijnen voor de aanschaf van nieuwe hard- en software, om zodoende te kun-
nen garanderen dat de functionaliteiten van ontwikkelde informatiesystemen niet
worden ondergraven. In de genoemde mechanismen ziet men aanleiding om de
totstandkoming en de uitbreiding van basisvoorzieningen in een planmatige aan-
pak tot stand te laten komen. Een integrale benadering ('over de dienst heen') en
een strakke coOrdinatie zijn nodig om een optimale ondersteuning met de tech-
nische faciliteiten ook daadwerkelijk waar te maken (Belastingdienst, 1994: 29-
30).

Het concern-IABP
Het resultaat van zowel de informatieplanning als de infrastructuurplanning wordt
neergelegd in zogenaamde portefeuille-IABP-en. Om de samenhang in het infor-
matievoorzieningsbeleid binnen de dienst te garanderen, worden de verschillende
IABP-en op concernniveau geconsolideerd tot een concern-IABP. Het concern-
IABP (opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie PFC) geeft voor een
periode van vijf jaar (middellange termijn)  aan wat de geaccordeerde beleids-
voornemens op het terrein van de informatievoorziening en automatisering zullen
zijn en welke budgetten op hoofdlijnen aan deze beleidsvoornemens zijn toebe-

deeld  (Belastingdienst,   1994:  22).
Nauw samenhangend met het concern-IABP is het projectenplan. Dit plan is

een overzicht van projecten die op de betreffende terreinen het komende jaar (dus
het eerstkomende planjaar) zijn gepland om daadwerkelijk te worden uitgevoerd.
Daaimee is het projectenplan een stuurinstrument voor de uitvoering van het con-
cern-IABP. De in het projectenplan van de portefeuille-IABP geformuleerde pro-
jecten zijn slechts voorstellen. Pas nadat deze zijn overgenomen in het projecten-
plan van het concern-IABP kan hieraan uitvoering worden gegeven. Het
projectenplan zelf is onderverdeeld in drie programma's, te weten:

Het wetgevende programma. Dit programma omvat de projecten die de infor-
matievoorziening aanpassen aan veranderende of nieuwe wetgeving. Het betreft
hier alleen de grote wetgevende operaties. Kleine aanpassingen voor bijvoorbeeld
wijzigingen in de belastingtarieven zijn ondergebracht bij de portefeuillepro-
gramma's;

Het strategische programma. Dit programma omvat de projecten die de basis

leggen voor een vernieuwde, onder architectuur gebouwde, informatievoorzie-
ning. Doel van het programma is een aanzienlijke verbetering tot stand brengen in
de geautomatiseerde ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen gebaseerd
op een gerntegreerde verwerking van teksten, beelden en data en de geautomati-
seerde aanlevering van gegevens van derden. Het programma bestaat uit een he-
perkt aantal relatief grote projecten met een directie-overstijgend belang;
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De portefeuilleprogramma's. Dit programma omvat de goedgekeurde
projecten van iedere portefeuillehouder. Deze projecten bestaan uit
automatiseringsprojecten ten behoeve van de meer specifieke belangen en
(afgeleide) bedrijfsdoelstellingen van individuele portefeuillehouders. Het betreft
veelal onderhoudsprojecten (van toepassingen en basisvoorzieningen) en kleinere
nieuwbouwprojecten, die noodzakelijk zijn om de bestaande geautomatiseerde
informatievoorziening in stand te houden (Belastingdienst, 1994: 27).

7.4 Het infor,natievoorzieningsbeleid: samenvatting en beschouwing

In dit hoofdstuk kwam naar voren dat de transformatie van de Belastingdienst van
een functionele naar een marktgerichte organisatie van grote invloed is geweest
op de structuur, de cultuur, de werkwijze en de besturingsfilosofie van de dienst.
Deze transformatie bleek echter ook in een wisselwerking te staan met de (geau-
tomatiseerde) informatievoorziening'. Zonder het gebruik van mogelijkheden
welke werden geboden door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatie-
en communicatietechnologie had men een dergelijke drastische operatie nooit in
gang kunnen zetten. Aan de andere kant is het zo dat het centraal stellen van de
klant in plaats van het belastingmiddel, ook andere eisen stelt aan de inrichting
van informatievoorziening.

De herstructurering naar doelgroepen resulteerde in een verregaande integra-
tie van bedrijfsprocessen, waardoor een specifiek per belastingmiddel of per be-
drijfsproces opgezette informatievoorziening niet langer meer voldeed. Bovendien
kreeg de dienst halverwege de jaren tachtig ook steeds meer te maken met nade-
len en problemen die samenhingen met de in de loop der tijd ontstane eiland-
automatisering. Dit laatste had onder meer betrekking op het feit dat systemen
niet (goed) aan elkaar konden worden gekoppeld wat de uitwisseling van gege-
vens tussen de systemen moeilijk maakte.

Vanwege bovenstaande redenen heeft de dienst besloten tot een herbezinning
op de informatievoorziening. De kern van deze herbezinning wordt gevormd door
de gedachte dat voor een effectieve en efficiente ondersteuning van de gernte-
greerde bedrijfsprocessen, de informatievoorziening zelf ook dient te worden ge-
integreerd. Waar, in de informatievoorziening die specifiek was ingericht naar
product en/of dienst (per belastingmiddel) vooral het economische criterium van
efficiency doorslaggevend was, daar komt de nadruk nu vooral te liggen op sa-
menhang en gemeenschappelijkheid. De herstructurering heeft geleid tot grotere
integratie van de voorheen gescheiden processen voor de verschillende belasting-
middelen. Voor de ondersteuning met IT geldt dan ook dat de divisies grotendeels
dezelfde behoeften hebben. Deze gemeenschappelijkheid wordt in de nieuwe
benadering van de informatievoorziening zoveel mogelijk tot uitgangspunt ge-
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maakt. Naast het uiteraard behalen  van een grotere efficiency, kan langs  deze
weg ook de ondersteuning van de (geintegreerde) bedrijfsprocessen eveneens ge-
integreerd, en dus effectiever, plaatsvinden. Concreet dient dit te resulteren in het
tot stand brengen van zoveel mogelijk gemeenschappelijke basisvoorzieningen.
Hier kunnen de afzonderlijke divisies dan gebruik van maken en zij kunnen
hierop hun eigen specifieke toepassingen baseren. Op deze manier kan een goede
aansluiting tussen de toepassingen en de infrastructuren worden bewerkstelligd en
kan bijvoorbeeld worden gegarandeerd dat de koppeling van systemen in de toe-
komst steeds makkelijker kan plaatsvinden, waardoor de uitwisseling van gege-
vens binnen de dienst wordt vergemakkelijkt.

Door bovenstaande ontwikkelingen wordt de afstemming tussen bedrijfsvoe-

ring en informatievoorziening steeds meer van strategisch belang geacht door de
Belastingdienst en daardoor krijgt ook de inzet van ICT een steeds meer strate-

gisch, in plaats van hoofdzakelijk instrumenteel en ondersteunend, karakter. Al-
leen door de informatievoorziening binnen de organisatie (en dus tussen de divi-
sies) zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen Glit betekent dus onder meer het
zorgen voor een goede aansluiting op elkaar van toepassingen en infrastructuren)
en door uit te gaan van gemeenschappelijkheid, kan tegemoet worden gekomen
aan de steeds verdergaande eisen die vanuit de bedrijfsvoering worden gesteld en
alleen dan kan de inzet van ICT daadwerkelijk bijdragen aan het bereiken van de
strategische doelstelling van de Belastingdienst.

Het informatievoorzieningsbeleid is er op gericht om te komen tot de bedoel-
de afstemming en gemeenschappelijkheid. Dit beleid komt binnen de dienst tot
stand in een procedure waarvan de kern wordt gevormd door het informatie- en
automatiseringsbeleidsplan (het IABP). De IABP-procedure, eerder dit hoofdstuk
uitvoerig beschreven, komt er in het kort op neer dat door portefeuillehouders
plannen voor verschillende aandachtsgebieden van de informatievoorziening wor-
den opgesteld. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze aandachtsgebie-
den zijn ingedeeld aan de hand van een criterium waarbij is gekeken naar de mate
van interne samenhang binnen een gebied in de informatievoorziening. De inde-
ling heeft dus niet plaatsgevonden op basis van de soorten belastingmiddelen zoals
dat voor de herstructurering waarschijnlijk zou zijn gebeurd. De plannen betref-
fun zowel toepassingen als infrastructuren en worden vervolgens op concemni-
veau geconsolideerd tot 66n gemeenschappelijk plan, het concern-IABP. De aan-
sturing en uitvoering van de (deel)plannen vindt vervolgens weer plaats onder
verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders.

Wanneer in beschouwende zin wordt gekeken naar de eerder dit hoofdstuk
reeds uitvoeriger beschreven informatievoorzieningsbeleid, dan ontstaat het beeld
dat hierin het belangrijkste principe van de 'nieuwe' besturingsfilosofie van de
dietst (het principe 'decentralisatie, tenzij..'), zich duidelijk laat gelden.   Het-
zelfde geldt voor enkele van dit principe af te leiden uitgangspunten voor bestu-
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ring, zoals sturing op hoofdlijnen, decentrale beleidsvoorbereiding en -uitvoering,
centrale beleidsplanning en integrale vet'antwoordelijkheid voor lijnmanagers.

Leidend in het beleidsproces voor de informatievoorziening binnen de Belas-
tingdienst zijn de portefeuillehouders. Niet alleen hebben ze tot taak om het beleid
voor een aandachtsgebied voor te bereiden, maar tevens zijn ze verantwoordelijk
voor de uitvoering van het beleid nadat het eenmaal is vastgesteld. Dit vaststellen
geschiedt door de directieraad. Vanuit het idee dat het belang van de divisies bij
het hebben van gemeenschappelijke basisvoorzieningen toeneemt, dienen de in de
informatievoorziening onderscheiden specifieke aandachtsgebieden op elkaar te
worden afgestemd en dient de samenhang (aansluiting toepassingen en infrastruc-
turen) en de gemeenschappelijkheid in de informatievoorziening concreet tot ui-
ting te worden gebracht.

Behalve het afstemmen van de plannen van de portefeuillehouders tracht de
directieraad daarnaast ook om de portefeuillehouders zo goed mogelijk uit te rus-
ten voor de aan hen opgedragen taken en verantwoordelijkheden. Concreet komt
dit tot uiting in de formulering door de directieraad van de beleidsvoornemens
voor de komende jaren. Deze voornemens fungeren als een soort kaders en richt-
lijnen voor de portefeuillehouders. Ze kunnen deze gebruiken om op decentraal
niveau zowel de uitvoering van het vastgestelde beleid als de ontwikkeling van
nieuw beleid richting te geven. Voor de uitvoering van de overeengekomen plan-
ning geldt dat de sturing hiervan plaatsvindt aan de hand van het eveneens door
de directieraad vastgestelde projectenplan met de daarin gehanteerde prioriteits-
stelling (programma's). De portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering.

Wat opvalt in het beleidsproces is dat er in de diverse stadia ervan relatief
veel (expliciete) nadruk wordt gelegd op het creeren van draagvlak voor het (te
vormen dan wel uit te voeren) beleid. Dit past binnen het streven om in de infor-
matievoorziening zoveel mogelijk uit te gaan van gemeenschappelijkheid. Op het
niveau van de portefeuillehouder is het zorgen voor draagvlak zelfs gedefinieerd
als een van zijn taken zoals die staan vermeld in het Handboek Informatiemanage-
ment. Daarmee wordt duidelijk tot uitdrukking gebracht dat hij zijn taak niet al-
leen voor zijn eigen directie dient uit te voeren, maar dat alle directies een belang
bij 'zijn' deel van de informatievoorziening hebben. De portefeuillehouder krijgt
expliciet opgedragen om overleg te voeren (of in ieder geval het overleg te coilr-
dineren) met de belanghebbenden die zijn te onderscheiden binnen het IP-gebied
dan wel de infrastructuur waarvoor hij verantwoordelijk is. Deze verplichting tot
het communiceren van de portefeuillehouder met de bij zijn verantwoordelijk-
heidsgebied betrokkenen komt ook tot uitdrukking in de manier waarop het porte-
feuille-IABP in het Handboek Informatiemanagement wordt beschreven. Nadruk-
kelijk staat hierin dat het portefeuille-IABP wordt geacht een geconsolideerd
IABP te zijn (Handboek Informatiemanagement,   1994).   Dit  betekent  dat de porte-
feuillehouder, voordat hij zijn beleidsplan aan de directieraad voorlegt, moet zor-
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gen voor voldoende draagvlak voor de ideeen in het IABP bij de bij het IP-gebied
betrokkenen. Ook bij het afwegen van de beleidsplannen en het hieruit afleiden
van de beleidsvoornemens voor de komende jaren door de directieraad neemt het
cretren van draagvlak voor de te nemen besluiten een belangrijke positie in. Dit
doordat de directieraad in principe een collegiale bestuursvorm is. Het lijnmana-
gement, in dit geval dus de divisiedirecteuren, besluit dus gezamenlijk over de
verschillende plannen en de te maken keuzen. Zij zijn daarom dan ook gezamen-
lijk verantwoordelijk voor de uitkomsten van de besluitvorming door de directie-
raad, in dit geval dus het concern-IABP en het projectenplan. Wederom wordt het
belang van het aspect gemeenschappelijkheid binnen de informatievoorziening
hiermee duidelijk tot uitdrukking gebracht.

In de IABP-procedure komt tot uitdrukking hoe de bevoegdheids- en verant-
woordelijkheidsverdeling ten aanzien van de informatievoorziening gestalte krijgt.
Concreet gaat het hierbij om de verhouding tussen de actoren die het beleid vast-
stellen, de directieraad ondersteund door het Informatiemanagers-overleg (IM-
overleg) en de actoren die het beleid moeten voorbereiden en uiteindelijk dienen
uit te voeren, in dit geval de portefeuillehouders.

Uit gesprekken met medewerkers is gebleken dat de IABP-procedure niet
alleen in theorie, maar ook in de praktijk in het algemeen naar tevredenheid func-
tioneert. Wel wordt erkend dat het soms moeilijk is om de balans tussen de ge-
noemde actoren in een goed evenwicht te houden. Een voorbeeld hiervan is het
eerder dit hoofdstuk beschreven feit dat de directieraad niet alleen het concern-
IABP vaststelt, maar ook het projectenplan. Dit plan bevat alle projecten die het
eerstvolgende planjaar daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd en is bedoeld als
een stuurinstrument voor de uitvoering van het concern-IABP. Omdat het hierbij
gaat over concrete projecten (en dus niet zozeer over de meer abstracte hoofdlij-
nen van de besturing van de dienst) kan worden geconstateerd dat de sturing van-
uit de directieraad plaatsvindt op een redelijk diepgaand, concreet niveau, waar-
van gezegd zou kunnen worden dat dit op gespannen voet staat met het in de be-
sturingsfilosofie van de dienst vastgestelde uitgangspunt dat sturing dient plaats te
vinden op hoofdlijnen. Ook kan een zekere spanning worden geconstateerd tussen
de mate van detail van de sturing en het idee dat de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de planning ligt hij de portefeuillehouders.

Dat er in de IABP-procedure ondanks de genoemde kanttekeningen toch is
gekozen voor een redelijk gedetailleerd niveau van sturing vanuit de directieraad,
wordt beargumenteerd vanuit de gedachte dat het merendeel van de grotere pro-
jecten vallen binnen het wetgevende en het strategische programma. Omdat deze
programma's van belang worden geacht worden voor de gehele Belastingdienst,
is het bewaken van de gemeenschappelijkheid door de directieraad hiervoor van
groot belang. Daarom is ervoor gekozen om de directieraad dan ook een helang-
rijke rol te laten spelen in vooral de aansturing van de projecten die vallen onder
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de genoemde programma's. Dit laat overigens onverlet dat de portefeuillehouders
uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan blijven dragen.

Een en ander samenvattend komt het informatievoorzieningsbeleid binnen de
Belastingdienst tot stand in een wisselwerking tussen de portefeuillehouders en de
directieraad (hierbij ondersteund   door het IM-overleg), waarbij de hoofdrol   is
weggelegd voor de eerstgenoemden. De portefeuillehouders bereiden het beleid
voor en voeren het uit. De directieraad stelt het beleid vast. De IABP-procedure
vormt het kader voor de totstandkoming en uitvoering van het informatievoorzie-
ningsbeleid.

Dit betekent dat wijzigingen binnen de Belastingdienst die zich na deze
periode hebben afgespeeld derhalve buiten beschouwing blijven.

2    In de Belastingdienst wordt gesproken van informatietechnologie, waarvoor
de afkorting IT wordt gebruikt. In hoofdstuk 2 van deze studie is echter
aangegeven dat binnen deze studie de term ICT wordt geprefereerd boven IT.
Gevolg hiervan is dat om wille van de consistentie de term ICT ook zal
worden gebruikt in de empirische hoofdstukken. Het kan dus voorkomen dat
waar ICT staat, de dienst zelf de term IT gebruikt. Inhoudelijk maakt dit
echter geen verschil.

3       De volgende directies zijn aan te merken als stafdirecties:
- Directie Algemene Fiscale Zaken (dir. AFZ);
- Directie Planning, Financian en Control (dir. PFC);
- Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst  (dir.  POB);
- Directie Directe Belastingen (dir. DB);
- Directie Douaneaangelegenheden (dir. DA);
- Directie Verbruiksbelastingen (dir. VB); en de
- Interne Accountantsdienst Belastingen  (IAB).
Bron: Belastingdienst (z.j.), Rapport Bestuurlijke structuur.
Deze beschrijving is hoofdzakelijk gebaseerd     op     het IABP 1996-2000
(Belastingdienst, 1995c), tenzij anders vermeld.

6 Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd   op het Handboek
Informatiemanagement (Belastingdienst, 1994), tenzij anders vermeld.

i  De CORA is per 1 september 1995 opgeheven en haar taken zijn
overgenomen door de directieraad Belastingdienst respectievelijk het
Informatiemanagersoverleg.
Binnen het aandachtsgebied van de informatievoorziening van de
Belastingdienst zijn thans veertiieenn IP-gebieden beschreven:   1

Bedrijfsbesturing, 2 Informatiemanagement, 3 Personeels- en Organisa-
tiemanagement, 4 Financieel Management, 5 Ondersteunende
kantoorprocessen, 6 Beheer van Relaties, 7 Lngistiek Management, 8 Heffing
Particulieren, 9 Heffing Ondernemers, 10 Heffing Douane, 11 Beheer van
Persoonsgebonden Renseignementgegevens, 12 Beheer van Documentaire
Informatie, 13 Inning, en 14 Opsporing (Belastingdienst, 1994: 33).

213



Hoofdstuk 7

9 Mede vanwege deze wisselwerking tussen organisatieverandering en
informatievoorziening kan de herstructurering zoals de Belastingdienst deze
heeft doorgemaakt worden aangemerkt als een voorbeeld van Business
Process Redesign oftewel BPR (zie ook Thaens, Bekkers en Van Duivenbo-
den, 1995). Naast de genoemde wisselwerking voldoet de herstructurering
ook aan andere principes die ten grondslag liggen aan het BPR-concept. In
een later hoofdstuk zal hierop nader worden ingegaan.

214



Hoofdstuk 8 Het besluitvormingsproces over ICT-bestedingen

8.1   Inleiding

In deze studie is eerder aangeduid dat het proces van de totstandkoming en uit-
voering van het informatievoorzieningsbeleid kan worden gezien als het kader
waarbinnen het besluitvormingsproces over ICT-bestedingen zich afspeelt. In het
vorige hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij het eerstgenoemde proces. In dit
hoofdstuk daarentegen, staat het besluitvormingsproces binnen de dienst centraal.

In de tweede paragraaf wordt het onderwerp van besluitvorming nader beke-
ken: er wordt een overzicht gegeven van de omvang van de financitle middelen
welke met de ontwikkeling van de informatievoorziening de komende jaren zijn
gemoeid. Tevens wordt een beeld geschetst van het soort uitgaven waarvoor de
dienst zich op het gebied van ICT ziet gesteld.

De derde paragraaf beschrijft het besluitvormingsproces over de inzet van de
personele en financiele middelen zoals dit binnen de dienst verloopt. Aan de orde
komen onder andere de jaarplancyclus en de IABP-procedure. Centraal in het
besluitvormingsproces, zo zal blijken, staat het vraag/aanbod-model. In deze
paragraaf zullen tevens de in en bij de besluitvorming betrokkenen aan de orde
worden gesteld.

Ontwikkelingen die zich voordoen wat betreft het besluitvormingsproces
komen aan de orde in de vierde paragraaf. Het hoofdstuk wordt tenslotte afgeslo-
ten met een samenvatting en een conclusie over het in dit hoofdstuk beschreven
besluitvormingsproces over ICT-bestedingen.

8.2 Omvang en besteding van de met ICT gemoeide financi2le middelen

In paragraaf 7.3 zijn de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de informa-
tievoorziening van de Belastingdienst beschreven. De gewenste toekomstige situ-
atie met betrekking tot de toepassingen en de infrastructuren is aan de orde geko-
men. Om een dergelijk gewenst voorzieningenniveau te bereiken is de inzet van
omvangrijke financiele middelen vereist.  In het IABP 1996-2000 geeft de dienst
een overzicht van de ramingen van financiale middelen die men nodig acht om de
informatievoorziening in de gewenste richting te kunnen ontwikkelen. Tevens
worden verschillende soorten bestedingen in het genoemde IABP verder gediffe-
rentieerd. Het is dan ook dit plan dat dient als basis voor deze paragraaf.
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Benodigde financidle mid- 1996 1997 1998 1999 2000

delen

Investeringen 152,0 140,5 164,2 164,3 133,5

Exploitatiekosten 125,1 131,6 134,1 137,7 144,3

Inhuur en uitbesteding 120,4 119.0 104,3 76,8 73,1

Totaal benodigde autom. 397,5 391,1 402,6 378,8 350,9

middelen

Totaal beschikbare 377,7 410,9 402,6 388,0 388,0

autom.middelen

OverschoUtekort -/-19,8 +19,8 0        + 9,2 +37,1

FIGUUR 8.1: OVERZICHT BENODIGDE VS. BESCHIKBARE MIDDELEN

(X FL.1 MILJOEN).
Bron: Belastingdienst (1995c), IABP 1996-2000,  p.p.   105.

In het bovenstaande overzichti wordt een globaal onderscheid gehanteerd naar

investeringen, exploitatiekosten en de kosten van inhuur en uitbesteding. De per-
sonele uitgaven voor het tot de Belastingdienst behorende automatiseringsperso-
neel en de bouwkundige kosten zijn buiten het overzicht gehouden omdat deze
uitgaven deel uitmaken van de personeelsbegroting, respectievelijk de huisves-

tingsbegroting.
Met investeringen worden door de dienst zowel hard- als software inves-

teringen bedoeld. De ramingen zijn gebaseerd op plannen voor de ontwikkeling
van applicaties en infrastructuren. Hardware-investeringen betreffen de aanschaf

of vervanging van hardware-componenten met faciliteiten voor de bewerking en
opslag van gegevens, alsmede voor het transport van gegevens tussen de ver-
schillende locaties. Dit type investeringen valt uiteen in investeringen in de
mainframe-server (als onderdeel  van de gewenste technische infrastructuur),  voor
het UNIX-platform (eveneens als onderdeel  van de toekomstige infrastructuur),  in
file- en printservers voor de LAN's (Local Area Networks) op de verschillende
locaties, in het Clientplatform (de (portable) Pc's en de printers) en investeringen
in de apparatuur en de bekabeling die is benodigd voor datacommunicatie. Daar-
naast zijn nog enkele investeringen nodig die worden geschaard onder de verza-
melnaarn 'additionele investeringen'. Het betreft  hier dan investeringen  in  het
kader van bijvoorbeeld uitwijkregelingen en dergelijke. Investeringen in software
betreffen investeringen in geintegreerde (systeem)software-architectuur die is
samengesteld uit verschillende componenten, waaronder bijvoorbeeld besturings-
systemen, informatiebeveiliging en datacommunicatie. Het gaat dan om investe-

ringen in software voor de mainframe-server, het UNIX-platform, de file- en
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printservers, cliantsoftware (voor op de werkplekken), standaardpakketten en
EDI.

Onder exploitatiekosten verstaat de dienst kosten die noodzakelijk zijn om de
technische infrastructuur in stand te houden. De volgende kosten onderscheidt
men hierbij: huur en licentierechten, onderhoudskosten, datacommunicatiekosten,
(bijvoorbeeld huurlijnen en diverse berichtendiensten), computerbenodigdheden
(bijvoorbeeld diskettes e.d.) en diensten van derden. Onder deze laatste kosten-
post worden uitgaven verstaan die door externe instanties in rekening worden ge-
bracht voor het op geautomatiseerde wijze aanleveren van gegevens, alsmede
kosten voor speciaal 66nmalig advies, zoals marlaprognoses, specifieke product-
en/of bedrijfsinformatie.

Ramingen voor besteding met betrekking tot inhuur en uitbesteding komen tot
stand doordat een schatting wordt gemaakt van het aantal dagen dat men automa-
tiseringspersoneel nodig heeft. Deze schatting (de vraag) wordt vervolgens ver-
geleken met de capaciteit die het Belastingdienst/Automatiseringcentrum (B/AC)
kan leveren (aanbod). Omdat het aanbod aan eigen capaciteit altijd kleiner is dan
de benodigde capaciteit, wordt voor het opvangen van het verschil tussen vraag
en aanbod (uiteraard binnen bepaalde grenzen) gebruik gemaakt van inhuur en
uitbesteding. Als belangrijke ontwikkelingen die beslag leggen op de personele
capaciteit worden genoemd noodzakelijk onderhoud, nieuwbouw vanwege wetge-
ving, strategische nieuwbouw en onderhoud infrastructuren, strategische nieuw-
bouw en onderhoud applicaties en overige nieuwbouw (Belastingdienst, 1995c:
82).

8.3  Het  besluitvormingsproces  over  ICI'-bestedingen

§ 8.3.1 Inleiding: kader en uitgangspunten

Het totaal aan beschikbare middelen dient zo goed mogelijk te worden verdeeld
over de verschillende binnen de organisatie te onderscheiden sectoren die elk
worden geacht een bijdrage te leveren aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellin-
gen. Concreet betekent dit dat moet worden besloten welke financiale en perso-
nele capaciteit wordt aangewend voor bijvoorbeeld automatisering, organisa-
tieontwikkeling, personeelsbeleid, en dergelijke. Uit het voorgaande hoofdstuk is
duidelijk geworden dat informatie- en communicatietechnologie een belangrijke
rol speelt binnen de Belastingdienst. Dit komt tevens tot uitdrukking in het beslag
dat de ontwikkeling en het gebruik ervan legt op de financitle en personele mid-
delen waarover de dienst in kan beschikken.

Wanneer wordt geredeneerd vanuit het perspectief van het automatiseringsbe-
leid, dan kan de eerder beschreven afweging worden gezien als initiele besluitvor-
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ming over bestedingen in automatisering en informatisering. Binnen de Belasting-
dienst vindt deze initiele besluitvorming plaats in wat wordt aangeduid als de jaar-
plancyclus. Een beschrijving hiervan is te vinden in de tweede sub-paragraaf
(paragraaf 8.3.2). Nadat de totale omvang van de aan ICT te beste(len middelen
is vastgesteld, komt de vraag aan de orde waaraan deze middelen exact besteed
zullen worden. In de vorige paragraaf is reeds een beeld geschetst waaruit blijkt
voor welke automatiseringsposten de middelen met betrekking tot automatisering
zijn en nog zullen worden aangewend. Het kader waarbinnen de besluitvorming
hierover zich afspeelt is de IABP-procedure. Dit is in wezen dezelfde procedure
die ook centraal staat in het proces met betrekking tot het informatievoorzienings-
beleid (zie vorige hoofdstuk). In sub-paragraaf 8.3.3 wordt daarom in het bijzon-
der ingegaan op de specifieke besluitvormingsaspecten die zijn te identificeren
binnen deze IABP-procedure.

Centraal in deze besluitvorming, zo zal blijken, staat het zorgvuldig afwegen
van vraag naar en aanbod aan middelen. In de vierde sub-paragraaf (8.3.4) wordt
dieper ingegaan op deze afweging. Tevens zal de door de Belastingdienst in de
besluitvorming onderkende fasering aan de orde komen.

Tot slot wordt in deze paragraaf nog aandacht besteed aan de verschillende
actoren die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het besluitvormingsproces over
ICT-bestedingen binnen de dienst zoals beschreven (sub-paragraaf 8.3.5).

§ 8.3.2 Initiele besluitvorming: de jaarplancyclus

Binnen de Belastingdienst is een verdeling van de totaal beschikbare middelen de
uitkomst van wat wordt genoemd de Jaarplancyclus. Kort samengevat  is  deze
cyclus het geheel aan planningscycli met betrekking tot de inzet van middelen die
binnen de dienst zijn te onderscheiden. De kern van de jaarplancyclus wordt ge-
vormd door het Bedrijfsplan. Dit plan legt enerzijds verbinding met de omgeving
van de Belastingdienst door aan te geven welke politiek-bestuurlijke opdrachten
en randvoorwaarden aan de dienst zijn meegegeven. Anderzijds wordt aangege-
ven hoe de doelstellingen de onderliggende beleidsterreinen (organisatiebeleid,
personeelsbeleid, informatiebeleid, enz.) richting geven (Belastingdienst, 1994:
2).

Tevens is in dit centrale document de meeIjarige beleids- en middelenplan-
ning neergelegd. Het geeft voor de planperiode  (vijf jaar) de algemeen geldende
doelstellingen, de te Verwachten beleidsontwikkelingen en de formatieve en finan-
cide gevolgen daarvan weer, alsmede de geldende meerjarige begro-
tings/formatiekaders. Het bevat aldus de gemaakte beleidskeuzes en de gestelde
prioriteiten (Belastingdienst,  1994:  39).
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Daarnaast worden voor de verschillende sectoren de sectormeerjarenplannen
vervaardigd. Het IABP is daar een voorbeeld van voor de sector informatievoor-
ziening. Andere voorbeelden zijn het Personeels- en Formatieplan en het Oplei-
dingsplan. Deze plannen worden jaarlijks - uiterlijk gelijktijdig met het bedrijfs-
plan - geactualiseerd. Het geheel van deze planningscycli wordt de jaarplancy-
clus genoemd (Belastingdienst, 1994: 39).

De budgetproce(lure volgens de Jaarplancyclus verloopt als volgt (gebaseerd
op het handboek Informatiemanagement, 1994). Jaarlijks worden door de
verschillende directies directiejaarplannen opgesteld. Belangrijk onderdeel van
deze jaarplannen zijn de bijbehorende begrotingsvoorstellen. Deze voorstellen
worden ingediend bij de Directeur-Generaal der Belastingen. Het gaat hier om
zowel de personele als de materi8le meeijarenbegroting. Vervolgens voeren de
stafdirecties Planning, Financian en Control (PFC) en Personeel en Organisatie
van de Belastingdienst (POB) overleg met de desbetreffende directie (c.q.
facilitaire dienst) over de voorstellen. Dit overleg kan leiden tot aanpassingen van
de voorstellen. Eventuele niet in het overleg opgeloste punten worden aan de DG
voorgelegd en besproken in de directieraad.

Na de vaststelling van de hoogte en de samenstelling van de budgetten stuurt
de DG de directeuren en de hoofden van de facilitaire diensten een budgetbrief
waarin hij hen aanwijst als hoofdbudgethouder voor het budget dat aan hen wordt
verleend. De directeur verleent vervolgens, uit het hem toegekende hoofdbudget,
een werkbudget aan de hoofden van de eenheden en wijst hen daarbij aan als
budgethouder. Per budgetbrief van de DG gebeurt hetzelfde voor de projectlei-
ders en de hoofden van de facilitaire diensten. In de budgetbrief (aan directeuren,
projectleiders en hoofden van facilitaire diensten) staat achtereenvolgens het vast-
gestelde budget voor de directie, het project of de dienst, eventueel de hoogte van
een tot nader order niet aan te wenden 'reserveringsbedrag' met vermelding van
de redenen, en eventueel per divisie, project of dienst gemaakte afspraken.

Tussentijdse controle op het (bestedings)verloop van de budgetten vindt plaats
via managementrapportages die dienen te worden gemaakt op het bestuursniveau
van zowel het concern (DG-BEL) en de divisies, als op het niveau van de een-
heden. Ter venntwoording verschijnt daarnaast jaarlijks een jaarverslag van de
divisies en een beheersverslag van het DG-BEL.

Op grond van de bovenstaande jaarplancyclus bepaalt de dienst de totale ca-
paciteit aan personele en financiele middelen voor de komende planperiode (5
jaar). Eveneens wordt een beperkt deel van de automatiseringsbudgetten via de
bovengeschetste cyclus aan de directies en de eenheden gebudgetteerd. Het gaat
hierbij dan alleen om de budgetten voor kleine autornatiseringsapparatuur en
computersupplies. De rest van de budgettoekenning (verreweg het grootste deel
ervan) verloopt via de IABP-cyclus. Deze kan worden opgevat als de jaarplancy-
clus van de planning en control voor de informatievoorziening en automatisering
(Belastingdienst, Handboek IM, p.p. 41). In de volgende sub-paragraaf wordt
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nader ingegaan op deze voor de informatievoorziening specifieke planning-  en
controlcyclus.

§  8.3.3 De IABP-procedure

Uit hoofdstuk 7 komt naar voren dat de dienst de IABP-procedure gebruikt om de
ontwikkelingen op het gebied van ICT te beheersen en te sturen. Belangrijke uit-
gangspunten hierbij zijn het goed op elkaar laten aansluiten van toepassingen en
infrastructuren en vooral het tot stand brengen van gemeenschappelijke basisvoor-
zieningen. Voor het zo effectief mogelijk in deze richting verder vormgeven en
uitbouwen van de informatievoorziening is gekozen voor een planmatige aanpak.
Met deze aanpak wordt echter tevens een optimaal gebruik van de financitle,
personele en technische middelen binnen de dienst nagestreefd.

Tot nu toe is in deze studie vooral ingegaan op de inhoudelijke aspecten van
de informatieplanning en de infrastructuurplanning. Juist vanwege het planmatige
karakter van de hiervoor gekozen aanpak, is echter tevens bepaald dat bestedin-
gen die van de planning een afgeleide zijn, ook integraal worden meegenomen in
deze planning. Daarmee bevat het IABP niet alleen een beleidsplanning van de
ontwikkeling van de informatievoorziening, maar ook een financiale vertaling van
de prioriteitenstelling. Dit betekent dat het IABP dus zowel centraal staat in het
proces van de ontwikkeling en uitvoering van het informatievoorzieningsbeleid
als in het besluitvormingsproces over ICT-bestedingen. Met het IABP, en dan
overwegend dus de eerder genoemde financiale vertaling van de prioriteitenstel-
ling, wordt een overzicht verkregen van het beslag van financitle en personele
middelen en de investeringen in de ICT-sfeer voor de betreffende planperiode. In
termen van de Belastingdienst zelf: het IABP bevat onder andere de meerjarige
begrotingskaders voor automatiseringsbudgetten en de planningscyclus ervan sluit
aan op de jaarplancyclus (Belastingdienst,  1994:  41).

In de besluitvorming binnen de jaarplancyclus wordt, op basis van het begro-
tingskader, de totaal beschikbare capaciteit aan personele en financiele middelen
voor automatisering voor de komende planperiode vastgesteld (aantal beschikbare
mandagen bij het B/AC en de hoogte van de voor automatisering beschikbare
financiale middelen). Het besluitvormingsproces binnen de sector automatisering,
dus binnen de IABP-procedure, richt zich vervolgens voornamelijk op het vraag-
stuk van de verdeling van de beschikbare middelen. Uiteraard gaat het hierbij om
het zo effectief en zo efficient mogelijk uimutten van deze middelen.

De Belastingdienst maakt daartoe gebruik van een besluitvormingsproces
waarin vraag naar en aanbod aan middelen zorgvuldig met elkaar worden verge-
leken. Door zowel vraag als aanbod van automatiseringsmiddelen expliciet wat
betreft kwantiteit en kwaliteit te formuleren, kan ter zake van de beschikbaar
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gestelde middelen worden aangegeven waar en wanneer deze bij de aanschaf, de
ontwikkeling en de exploitatie zullen worden ingezet. Een belangrijke rol met het
oog op het financiele en administratieve beheer van de middelen ziet men hierbij
dan weggelegd voor een periodieke rapportage over de besteding ervan. Het be-
sluitvormingsproces wordt aldus uiteengelegd in achtereenvolgens de fasen plan-
ning, uitvoering en control.

De eerste stap in de IABP-procedure is de begrotingsvoorbereiding met als
resultaat een voorlopige toekenning van budgetten aan de onderscheiden IABP-
programma's (Belastingdienst, Handboek IM, 1994: 44). Tevens wordt het bud-
gettaire kader voor latere jaren geschetst. Omdat de aanvragen de beschikbare
middelen ieder jaar weer overtreffen, wordt de aanvragers van projecten veelal
verzocht intern te zoeken naar de mogelijkheden om het aantal aangevraagde

middelen (voor het project benodigde aantal mensdagen) te reduceren. Leidt deze
ronde niet tot de benodigde reductie van het totaal aantal aangevraagde manda-

gen, dan is het uiteindelijk het IM-overleg dat zal bepalen op welke manier de
reductie van het aantal aangevraagde dagen zal plaatsvinden. Men kan bijvoor-
beeld - uiteraard geldt dit alleen in uiterste gevallen - besluiten dat ieder project
een bepaald percentage in benodigde dagen moet 'bezuinigen'. Indien de omstan-

digheden hiertoe aanleiding geven kan hierbij een uitzondering worden gemaakt.
De tweede stap in de procedure is het definitief vaststellen van het concern-

IABP, inclusief de daarmee gemoeide personele en financiale middelen. Deze
cyclus mondt uit in een concrete toewijzing van budgetten aan budgethouders

(Belastingdienst,   1994: 45). Omdat de vraagzijde de aanbodzijde vrijwel altijd
overtreft acht men het stellen van algemene prioriteiten hierbij noodzakelijk. De
automatiseringsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de continuiteit van het be-
drijfsproces hebben de hoogste prioriteit, gevolgd door projecten die het gevolg
zijn van nieuwe wetgeving. Aan infrastructuren wordt vervolgens een hogere
prioriteit toegekend dan aan de innovatie van applicaties, omdat de infrastructuren
voorwaardenscheppend  zijn  voor deze innovatie (Belastingdienst, april   1995).

Samengevat worden in de budgettoekenning de volgende prioriteiten onderkend:
1. noodzakelijk ondelhoud aan applicaties en infrastructuren;
2. nieuwbouw in verband met wetgeving;
3. strategische nieuwbouw en onderhoud van infrastructuren;
4. strategische nieuwbouw en onderhoud van applicaties, en
5. overige nieuwbouw en onderhoud (Belastingdienst, 1995c: 21).

§ 8.3.4 Het afwegen van vraag en aanbod

Een belangrijke rol in de budgettoewijzing wordt gespeeld door het Projecten- en
Investeringsplan informatievoorziening   (ook wel aangeduid als projectenplan).
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Zoals ook in hoofdstuk 7 ree(Is is aangegeven worden in dit plan de projecten be-
schreven die het eerstvolgende jaar van de planperiode ter hand worden genomen,
met de daarmee gemoeide investeringen. Het projectenplan is het concrete resul-
taat van de vergelijking van de plannen van de directies en ondersteunende dien-
sten (i.c. portefeuillehouders, = vraagzijde) met de beschikbare financiele en
personele middelen (kaders  uit de meeijarenbegroting = aanbodzijde).   In  het
projectenplan vindt een vertaling plaats van de algemene prioriteitenstelling (zie
slot vorige sub-paragraaf) naar een prioriteitenstelling van de onderscheiden au-
tomatiseringsprognmma's en de daarvan deel uitmakende projecten.

Een concreet voorbeeld van een dergelijke vertaling is te vinden in het pro-
jectenplan 1995: 'Vanwege de continuReit wordt voorrang gegeven aan de porte-
feuilleprogramma's van de doelgroepdirecties en de infrastructuren, waarin het
noodzakelijk onderhoud aan de operationele systemen en de infrastructuren is
opgenomen. De tweede prioriteit is toegekend aan het wetgevend programma.
Daarop volgend in prioriteit komen de strategische infrastructuurprojecten en de
projecten die betrekking hebben op de innovatie van applicaties (beide soorten
projecten  maken deel  uit  van  het  strategisch  programma). Daarbij wordt voorrang
gegeven aan de infrastructuurprojecten vanwege het voorwaardenscheppend ka-
rakter van deze projecten' (Belastingdienst, april 1995, Projectenplan).

Na vaststelling door de directieraad dient het projectenplan vervolgens als
stuurinstrument voor de uitvoering van de plannen en budgetten op het terrein van
de informatievoorziening. Voor verdere concretisering van de geschetste hoofd-
lijnen in de middelentoekenning wordt in het nu volgende ingegaan op de wijze
waarop deze toekenning plaatsvindt voor wat betreft twee belangrijke aspecten
van de informatievoorziening, te weten de systeemontwikkeling en de systeemex-
ploitatie.

Voor wat betreft de systeemontwikkeling binnen de informatievoorziening is
op dit moment gekozen voor het eerder in deze studie beschreven portefeuillehou-
dersmodel. De portefeuillehouder krijgt hierbij een budget voor de personele
middelen (in mandagen) toegewezen voor een project en wordt daarmee verant-
woordelijk voor het functionele of toepassingsgerichte onderdeel van de informa-
tievoorziening dat onder zijn portefeuille valt. Deze capaciteit in mandagen wordt
toegewezen aan de projecten van het wetgevende en strategische programma en
omvatten een totaalbudget voor het portefeuilleprogramma. Het B/AC stelt de
personele resources ter beschikking aan de portefeuillehouders en is in dit kader
ook verantwoordelijk voor de financiale verantwoording van de inhuur en de
uitbestedingsbudgetten.

De financitle middelen ten behoeve van investeringen worden - met uitzon-
dering  van het budget

' kleine automatiseringsapparatuur' - centraal  bij de direc-
tie PFC gehouden. De in de IABP-procedure voor de verschillende projecten
voor aanschaf gereserveerde middelen worden pas na een machtigingsaanvraag
door het betrokken organisatieonderdeel (directie, projectorganisatie, etc.) aan het
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B/AC ter beschikking gesteld. Het B/AC verzorgt vervolgens het bestel- en in-
stallatietraject, alsmede de financiele afwikkeling en rapporteert over het verloop
van de uitnutting van deze budgetten.

De middelentoekenning voor wat betreft systeemexploitatie wijkt af van die
voor de hierboven beschreven systeemontwikkeling. Bij systeemexploitatie geldt
dat kosten van de exploitatie niet zijn doorbelast aan de divisies respectievelijk de
eenheden. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de exploitatiebudget-
ten van de technische infrastructuur zijn bij het B/AC neergelegd. De exploitatie-
budgetten betreffen uitgaven voor onderhoud en huur van automatiseringsappa-
ratuur en datacommunicatie. Aan de hand van de door het B/AC opgestelde rap-
portages over het verloop van de uitnutting van deze budgetten kunnen deze in de

loop van het jaar worden bijgesteld (Belastingdienst,  1994: 45).
In het bovenstaan(le is aangeduid dat de kern van het besluitvormingsproces

met betrekking tot ICT-bestedingen binnen de dienst wordt gevormd door de
afweging tussen vraag en aanbod. Het besluitvormingsproces wordt door de
dienst zelf beschreven als een 'continue beleidsprocesgang met de fasen planning,
uitvoering en control' (Belastingdienst,   1994:  41-42).  Tot  nu  toe  is  in  deze  para-
graaf de aandacht echter vooral uitgegaan naar de planning en, in mindere mate,
de uitvoering van de investeringen en bestedingen. In de visie van de Belasting-
dienst is verantwoording (control) hiermee echter onlosmakelijk verbonden.

De controlcyclus die behoort bij de geschetste wijze van budgettoekenning
zoals die plaatsvindt binnen de dienst, begint op het moment waarop de uitvoering
van de IABP-projecten start (1 januari van elk begrotingsjaar). Periodiek (per 4
weken) wordt gerapporteerd over de voortgang en de mogelijke risico's van de
verschillende projecten en de gepleegde investeringen. Deze van het B/AC en de
portefeuillehouders afkomstige rapportages worden door de directie PFC 'gecon-
solideerd' tot een perioderapportage, die vervolgens naar het IM-overleg wordt
verstuurd ten behoeve van de door haar uit te voeren (bestuurlijke) voortgangs-

bewaking. De budgethouders zijn primair verantwoordelijk voor de bestedingen
en het blijven binnen de budgettaire kaders. Daar waar overschrijdingen dreigen
plaats te vinden, dient men in beginsel zelf binnen de beschikbare budgetten naar
interne compensatie te zoeken (Belastingdienst, 1994: 46).

Wanneer het vraag/aanbodmodel zoals tot nu toe in dit hoofdstuk beschreven,
wat meer in detail wordt bekeken, dan kan zowel voor de vraagkant (ontwik-
keling en exploitatie) als voor de aanbodkant (personele en materiele middelen)
een aantal relevante activiteiten c.q. beleidsstukken worden onderscheiden. In het
Handboek Informatiemanagement (Belastingdienst, 1994) worden deze activitei-
ten gekoppeld aan de onderscheiden drie fasen planning, uitvoering en control.
Vervolgens ontstaat de matrix die is weergegeven in figuur 8.2.
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VRAAG AANBOD

Onnt,ikkehng Exploitatie Personele Materitle
Middelen middeten

Planning begroting begroting begroting begroting
ontwikkeling exploitatie personele mid- materiale

delen middelen
(investeringsplan)

Uitvoering besteden besteding resource- resource-
ontwikkel re- exploitatie management management
sources resources personele mid- materiele

delen middelen

Control verantwoording verantwoording verantwoording verantwoording
bestede bestede aanbod aanbod

ontwikkel re- exploitatie re- personele mid- materiEle middelen
sources sources delen

FIGUUR 8.2: ACTIVITETEN BINNEN HEr VRAAG/AANBODMODEL
(Bron: Belastingdienst 1994, Handboek Informatiemanagement,

1994, sectie 2.0, p.p. 42).

Ten tijde van het verschijnen van het Handboek Informatiemanagement 1994 zijn
nog niet voor alle elementen van deze matrix ook daadwerkelijk instrumentaria
ingevoerd om deze activiteiten gedegen uit te voeren, dan wel de stukken goed te
kunnen opstellen. Vooral voor het terrein van de exploitatie en het aanbod aan
personele middelen is de ontwikkeling van een adequaat instrumentarium nog niet
afgerond. Voor de ontwikkeling aan de vraagkant geldt dat  deze middels de
IABP-procedure geheel is afgedekt. Voor de aanbodkant geldt hetzelfde voor de
inzet van de materiele middelen.

In het Handboek Informatiemanagement wordt een stand van zaken gegeven
met betrekking tot de ontwikkeling van de instruInenten voor de ondersteuning en
aansturing van de verschillende activiteiten in 1994 (Belastingdienst, 1994, sectie
2.0 Handboek Informatiemanagement, p.p. 43-44). Op basis hiervan volgt nu in
het kort een beschrijving.

Ontwikkeang
Met de IABP-procedure wordt sturing gegeven aan de systeem- en infrastructuur-
ontwikkeling binnen de dienst. Het resultaat van deze procedure is een toewijzing
van budgetten (in mandagen aan portefeuillehouders).  Om de portefeuillehouders
vervolgens in de uitvoering te ondersteunen bij het sturen op de besteding van de
toegekende budgetten van de projecten, is er de Prestatie Meting Systematiek
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(PMS).  Met deze systematiek wordt beoogd het beheer en de uitputting  van het
inhuur- en uitbestedingenbudget beter te kunnen sturen door adequaat beheren
van en rapporteren over de aanbodzijde van automatiseringsresources (mensen en
middelen).   De   kern  van  PMS   is het kunnen sturen op resultaten op basis   van

inzichten in het verbruik door het project van geld en tijd. De kwaliteit van de
(opgeleverde) resultaten is binnen PMS geen stuurparameter (Belastingdienst,

1994, Handboek IM, sectie 2.00, p.p. 47). De verantwoording over de beste(ling
van de ontwikketresources tenslotte, geschiedt kwalitatief door het realisatieplan
in de IABP-procedure en kwantitatief door de PMS-rapportages. Sturing kan dan
ook op deze informatie plaatsvinden; jaarlijks tijdens de IABP-procedure en (in-
dien nodig) tussentijds.

Exploitatie
Zowel voor wat betreft het instrumentarium voor het begroten van exploitatie-
kosten, als voor het volgen van het besteden van exploitatieresources (en het
doorbelasten hiervan) en voor de verantwoording van de exploitatiekosten, wordt
gesteld dat dit in ontwikkeling is. De sturingsmogelijkheden voor deze activiteiten

zijn daarom vooralsnog beperkt.

Personele middelen
Met een nieuwe werkwijze binnen het B/AC wordt beoogd de planning van de
beschikbare personele middelen te verbeteren waardoor deze beter begroot kun-
nen worden. De planning vormt de basis van de sturing. Van groot belang is het
goed kunnen inschatten welke kwaliteit (kennis en/of ervaring) benodigd is. Het
instrumentarium ten aanzien hiervan wordt verder ontwikkeld. De allocatie en
inkoop van de personele middelen kan gestuurd worden door de toewijzing van
de capaciteit te wijzigen. Deze wijziging kan zijn ingegeven door een verandering
van de vraag (behoefte) of het aanbod (besparing of uitputting). Het instrumenta-
rium wordt eveneens verder ontwikkeld. De uitkomsten van de TWR
(Tijd/werkregistratie) is op dit moment het belangrijkste verantwoordingsinstrU-
ment. Een adequater instrumentarium wordt verder ontwikkeld.

Materiele middelen
Voor de sturing van de begroting materitle middelen is het Projecten- en Investe-

ringsplan (als onderdeel van de IABP-procedure) het aangewezen instrument.
Voor wat betreft het resourcemanagement van de materiele middelen wordt ge-
steld dat het hiervoor bedoelde instrumentarium nog verder wordt ontwikkeld. De
verantwoording vindt plaats middels rapportages: maandelijks wordt aan het IM-
overleg gerapporteerd. Op basis van deze rapportages kan het IM-overleg beleids-

wijzigingen voorstellen of nemen.
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§ 8.3.5 Betrokkenen bij de informatievoorziening

Tot slot van de in deze paragraaf gegeven beschrijving van het besluitvormings-
proces nog een overzicht van de personen en organen die op enigerlei wijze be-trokken zijn bij of een belang hebben in dit proces. Te beginnen met de meest
direct betrokkenen, de budgethouders.

Waar in de inhoudelijke kant van de planning van de informatievoorziening
portefeuillehouders een belangrijke rol spelen, daar zijn dat bij de verdeling van
de financiele en personele middelen binnen de IABP-cyclus de budgethouders.
Onder een budgethouder wordt verstaan een organisatorische eenheid die verant-
woordelijkheid draagt voor bepaalde activiteiten en voor de uitvoering van dieactiviteiten financiale en personele middelen krijgt toegewezen. Binnen de organi-
satie van de informatievoorziening worden de volgende budgethouders onder-
kend:

A. de portefeuillehouders onder wie de informatieplanningsprojecten (alsmede
de systeemontwikkelings- en onderhoudsprojecten) ressorteren;

B.  de directie PFC en het B/AC voor de infrastructurele projecten die betrek-
king hebben op de ontwikkeling van de architecturen;

C.    de  directie  PFC  voor de materiele aanschaffingen met uitzondering  van  de
onder d. genoemde budgetten;

D.  de directies, de eenheden en het B/AC voor aanschaf van de aan hen gebud-
getteerde componenten van de ICT-infrastructuur (het zgn. 'budget kleine
automatiseringsapparatuur') (Belastingdienst,  1994:  14).

Naast de bovengenoemde budgethouders ziet men een structurele inbreng van
andere betrokkenen en belanghebbenden als onontbeerlijk voor het adequaat kun-
nen vormgeven en sturen van een complexe informatievoorziening als die van deBelastingdienst. De volgende interne actoren (zowel besluitvormende organen als
functionele organen) spelen op enigerlei wijze een rol in de besluitvorming over
de  informatievoorziening en de automatisering (Belastingdienst,  1994).

Als eerste kan de al eerder aan de orde gestelde Directieraad worden ge-
noemd. De directieraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de Belasting-
dienst. Voorzitter van deze raad is de Directeur-Generaal. Verder maken alle
doelgroepdirecteuren en enkele stafdirecteuren deel uit van deze raad. De direc-
tieraad neemt strategische beslissingen op automatiseringsterrein.

Belangrijk is verder het IM-overleg. In dit orgaan vindt afstemming plaats
tussen de doelgroepdirecties, het B/AC en de directie PFC over vraagstukken op
het terrein van de informatievoorziening en de automatisering. Het is de taak van
het IM-overleg om de jaarlijkse IABP-planning voor te bereiden en de voort-
gangscontrole gedurende een planningsjaar te bewaken. Naast de bovengenoemde
organen, zijn er ook andere organen die een rot in het besluitvormingsproces
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spelen, zij het op veel bescheidener schaal. Voorbeelden hiervan zijn de binnen
de (doelgroep)directies te identificeren overlegstniauren waar automatisering
wordt behandeld en (voor specifieke aspectgebieden van de informatievoorzie-
ning) een aantal codrdinerende en adviserende overlegvot'men. Omdat deze orga-
nen meer een indirecte of slechts een erg geringe rol in het besluitvormingsproces
spelen, blijven ze hier verder buiten beschouwing.

De bovengenoemde overlegorganen zijn de belangrijkste actoren op het ter-
rein van de informatievoorziening binnen de Belastingdienst. Omdat deze dienst
een onderdeel is van het ministerie van Financien en dus een overheidsorganisatie
is, zijn er ook organen/gremia buiten de dienst die mogelijk van invloed (kunnen)
zijn op de inrichting van de informatievoorziening. Veelal betreft het hier echter

algemene randvoorwaarden die gelden voor alle overheidsorganisaties. In dit
kader kan worden gedacht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken vanwege
de algemene coOrdinatie van de informatievoorziening binnen de Rijksdienst of
het ministerie van Justitie in verband met de zorg voor het privacybeleid en het
toezicht op de uitvoering van de desbetreffende wet- en regelgeving. Door regels
die zijn gesteld voor aanbestedingen door overheden op ICT4errein, is verder
nog de Europese Unie van belang. Als laatste voorbeelden van actoren die niet
behoren tot het ministerie van Financian, maar toch op enigerlei wijze van belang

zijn voor de informatievoorziening binnen de Belastingdienst, kunnen worden
genoemd de interdepartementale overlegorganen die te maken hebben met aspec-
ten van de informatievoorziening. Een voorbeeld van een dergelijk overlegorgaan
is het Informatiseringsberaad Rijksdienst (voorheen de Adviescommissie Informa-
tisering, oftewel de  ACD.

8.4 Ontwikkelingen ten aanzien van het bestuitvormingsproces

In de voorgaande paragraaf is een beschrijving gegeven van het besluitvormings-
proces over ICT-bestedingen zoals dat binnen de Belastingdienst is te onderken-
nen. Aangeduid is dat dit proces in zijn algemeenheid er op is gericht om te ko-
men tot een zo effectief en efficient mogelijke inzet van de beschikbare middelen,
waartoe gebruikt wordt gemaakt van een 'continue beleidsprocesgang met de
fasen planning, uitvoering en control'. Door het besluitvormingsproces te zien als
een continue beleidsprocesgang wordt duidelijk gemaakt dat de dienst van mening
is dat het hier beschreven besluitvormingsproces in principe dynamisch van ka-
rakter is. De verschillende fasen dienen met elkaar te interacteren om zodoende
tot een zo effectief en efficient mogelijke inzet van de schaarse middelen te ko-
men.

Het dynamische karakter van het besluitvormingsproces heeft echter niet
alleen betrekking op de genoemde interactie. De dynamiek hangt ook samen met
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het feit dat de dienst het besluitvormingsproces steeds verder tracht te ontwikke-
len en aan te passen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de vorige paragraaf.
Ten aanzien van de activiteiten binnen het vraag/aanbodmodel werd daar immers
geconstateerd dat nog niet voor alle activiteiten reeds instrumenten voor handen
zijn die de uitvoering dan wel aansturing ervan kunnen ondersteunen. In het bij-
zonder voor het terrein van de exploitatie en het aanbod aan personele middelen is
men nog bezig met de verdere ontwikkeling van een adequaat instrumentarium
(zie § 8.3.4).

Van belang voor een verdere ontwikkeling van het besluitvormingsproces is
het signaleren en bediscussiuren van mogelijke nadelige gevolgen en mogelijke
verbeteringen die samenhangen met de gekozen huidige vormgeving en inrichting
van het proces. In het streven naar vervolmaking van het beschreven besluitvor-
mingsproces, heeft de dienst hier ook aandacht voor. Als voorbeeld in dit kader
kan order meer worden verwezen naar enkele notities (1994) die intern binnen de
dienst zijn verschenen. In deze notities, die overigens geen besluitvormingsstuk-
ken zijn maar veelmeer het karakter hebben van discussiestukken, worden onder
andere de volgende kanttekeningen geplaatst bij het besluitvormingsproces.

Een eerste constatering in de notities is dat de huidige vormgeving van het
vraag/aanbodmodel nogal wat werkdruk en verantwoordelijkheid voor het con-
cernniveau van de dienst met zich brengt. Het is immers dit niveau dat het meest
concreet met de daadwerkelijke afweging tussen vraag en aanbod te maken heeft.
Het concernniveau is gepositioneerd tussen enerzij(is de vastgestelde begrotings-
kaders (aanbod) en anderzijds de vraag naar middelen vanuit de portefeuillehou-
ders. Omdat, eerder is dit enkele malen naar voren gebracht, de vraag vrijwel
altijd het aanbod overtreft, dient het concernniveau derhalve soms moeilijke keu-
zen te maken.

In de interne notities wordt verder een kanttekening geplaatst bij het verloop
van het proces rond de exploitatie van systemen. De kosten hiervan worden niet
doorbelast aan de divisies, respectievelijk de eenheden. Deze uitgaven komen
derhalve rechtstreeks ten laste van het Automatiseringscentrum (B/AC).  De kant-
tekening die hierbij, volgens de interne notities, kan worden gemaakt is dat er in
de exploitatie geen sprake is van resultaatverantwoordelijkheid als belangrijkstecriterium. Dit omdat een rechtstreekse koppeling tussen belang en verantwoorde-
lijkheid in deze zou ontbreken. Dit zou tot problemen kunnen leiden omdat wat
doelmatig is uit het oogpunt van systeemontwikkeling, dat niet behoeft te zijn
vanuit het oogpunt van systeemexploitatie (interne notities, 1994).

In de eerder genoemde notities worden niet alleen kanttekeningen geplaatst,maar ook voorstellen gedaan om tegemoet te komen aan de gesignaleerde pro-
bleempunten. Een van de voorstellen is om te overwegen de automatiseringsbud-
getten 'in de lijn' toe te gaan kennen. Het model van portefeuillehouderschap
voor de systeemontwikkeling blijft dan bestaan, maar de portefeuillehouder zou
dan niet langer automatisch een budget hiervoor krijgen toegewezen. De dekking
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voor zijn plannen moet worden verkregen uit bijdragen van de diverse belangheb-
bende directies. Projectvoorstellen worden dan als het ware gesponsord voordat
ze definitief kunnen worden uitgevoerd. Over dit voorstel wordt wel opgemerkt
dat een uitzondering zou kunnen worden overwogen voor infrastructurele projec-
ten die betrekking hebben op architecturen. Vanwege het expliciete 'belasting-
dienst-brede' belang van deze architecturen is het, volgens de notities, te recht-
vaardigen dat de budgetten hiervoor bij de directie PFC en het B/AC (als porte-
feuillehouders) worden gehouden (interne notities, 1994).

Een ander voorstel betreft een gedeeltelijke decentralisatie van de budgettoe-
kenning. Zo zou bijvoorbeeld het totaal beschikbare budget voor de aanvragen
binnen het portefeuilleprogramma beschikbaar kunnen worden gesteld aan de
portefeuillehouders. Het concernniveau zou zich dan meer kunnen beperken tot
het geven van aandacht aan de sturing van enkele grote projecten binnen het stra-
tegische en het wetgevende programma. Op deze manier zou het concernniveau
meer ontlast kunnen worden.

Om tegemoet te komen aan het eerder geschetste probleem dat zich zou
voordoen rond de resultaatverantwoordelijkheid in de systeemexploitatie, wordt
in de interne notities voorgesteld om de exploitatie-uitgaven binnen enkele jaren
door te belasten aan de divisies respectievelijk de eenheden.

Zoals eerder aangegeven zijn zowel de geschetste kanttekeningen, als de be-
schreven oplossingen, hoofdzakelijk bedoeld als input voor interne discussie bin-
nen de Belastingdienst om zodoende te komen tot verbetering en verdere ontwik-
keling van het huidige besluitvormingsproces.

Inmiddels zijn ree(is diverse meer of minder concrete stappen gezet met be-
trekking tot deze ontwikkeling. Zonder hier op dit moment verder op in te gaan,
kan worden gemeld dat uit gesprekken met medewerkers van de dienst is geble-
ken dat er momenteel onder andere concrete initiatieven worden ondernomen om
te komen tot de toekenning van integrate portefeuillebudgetten en een daadwer-
kelijke doorbelasting van kosten.

8.5 Samenvatting en conclusie

In deze paragraaf worden de belangrijkste aspecten van het besluitvormingsproces
over ICT-bestedingen zoals dat binnen de dienst kan worden onderkend nogmaals
kort samengevat. Vervolgens zal, in aanloop naar de analyse van de gevalsstudie
in het laatste hoofdstuk van deze studie, worden gekeken hoe dit proces zich ver-
houdt met enkele in het theoretische gedeelte van deze studie beschreven alge-
mene noties over het proces van ICT-investeringsbesluitvorming.

Omdat middelen altijd alternatief kunnen worden aangewend, is de eerste
beslissing die in het besluitvormingsproces over ICT-bestedingen wordt genomen,
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het vaststellen van het totaal aan middelen dat binnen de dienst beschikbaar wordt
gesteld voor automatisering. In deze studie wordt het proces om te komen tot
deze beslissing aangeduid als de initiele besluitvorming. In deze besluitvorming
(binnen de dienst zelf beter bekend als de jaarplancyclus) worden - op basis van
het bedrijfsplan waarin de gemaakte beleidskeuzen en de gestelde prioriteiten zijn
neergelegd - de geldende meeIjarige begrotingskaders voor onder andere de
automatisering bepaald. In paragraaf twee bleek dat de omvang van de personele
en financiele middelen die met de inzet van ICT binnen de dienst zijn gemoeid,
fors kan worden genoemd.

Nadat het totaal aan beschikbare middelen is bepaald, wordt vervolgens bin-
nen de IABP-procedure gekomen tot een nadere verdeling hiervan. Deze proce-
dure is in het vorige hoofdstuk reeds aan de orde gekomen. Daar is echter vooral
een beschrijving gegeven van het proces met betrekking tot de inhoudelijke plan-
ning en sturing van de informatievoorziening. Omdat is bepaald dat de beste-

dingen die met deze inhoudelijke planning en sturing samenhangen, ook integraal
dienen te worden meegenomen in deze planning, bevat het IABP daardoor ook
een financitle vertaling van de prioriteitenstelling zoals bepaald in het informa-
tievoorzieningsbeleid. Dit heeft tot gevolg dat het IABP dus niet alleen centraal
staat in het proces van de ontwikkeling en uitvoering van het informatievoorzie-
ningsbeleid, maar ook in het besluitvormingsproces over ICT-bestedingen. Voor
dit laatste proces geldt overigens dat de ontwikkeling hiervan nog niet volledig is
afgerond. Zo dient bijvoorbeeld een instrumentarium voor de ondersteuning en
aansturing van het besluitvormingsproces nog verder te worden ontwikkeld.

Om binnen de kaders en doelstellingen zoals geformuleerd in het informatie-
voorzieningsbeleid te komen tot een verdeling van de beschikbare middelen,
maakt de dienst gebmik van een vraag/aanbodmodel. Door zowel vraag als aan-
bod van automatiseringsmiddelen expliciet wat betreft kwantiteit en kwaliteit te
formuleren, kan ter zake van de beschikbaar gestelde middelen worden aange-

geven waar en wanneer deze bij aanschaf, ontwikkeling en exploitatie zullen
worden ingezet. Het aanbod aan middelen is het resultaat van de initiele besluit-
vorming, terwijl de vraag naar middelen afkomstig is van de portefeuillehouders.
Het concrete resultaat van de afweging tussen vraag en aanbod is het projecten-

plan.
Om ervoor te zorgen dat de afweging tussen vraag en aanbod zo effectief en

efficient mogelijk plaatsvindt, wordt het besluitvormingsproces uiteengelegd in
een drietal onderscheiden fasen, zijnde planning, uitvoering en control. Zowel
voor de vraagkant (ontwikkeling en exploitatie) als voor de aanbodzijde (perso-
nele en materiele middelen) worden op basis van deze fasering relevante activi-
teiten (of beleidsstukken) onderscheiden. Hoewel nog niet volledig ontwikkeld,
wordt de verantwoordelijke actor in de uitvoering van iedere activiteit of de tot-
standkoming van ieder beleidsstuk in principe ondersteund met daarvoor ontwik-
kelde instrumenten. Als belangrijkste actoren in het besluitvormingsproces zijn
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hierbij te identificeren de directieraad, het IM-overleg  en  de  portefeuillehouders.
Daarnaast spelen nog enkele organen binnen en buiten de dienst op enigerlei
wijze een rol, maar deze is veel bescheidener van aard.

Eerder in dit hoofdstuk is reeds ingegaan op de relatie die bestaat tussen het
besluitvormingsproces en het beleidsproces met betrekking tot de informatievoor-
ziening. Gesteld is dat het laatste proces het kader vormt waarbinnen de besluit-
vorming over bestedingen zich afspeelt. Concreet komt deze relatie tot uitdruk-
king in het feit dat is bepaald dat de bestedingen die met de inhoudelijke planning
en sturing samenhangen, integraal in deze planning dienen te worden meegeno-
men. Voor het besluitvormingsproces binnen de dienst heeft het voorgaande tot
gevolg dat de besluitvorming - hoewel ook een centralistisch aspect iS te onder-
scheiden - hoofdzakelijk kan worden gekaralaeriseerd als een gedecentraliseerd
proces. De reden voor deze karakterisering  is het feit dat de portefeuillehouders
niet alleen in het informatievoorzieningsbeleid centraal staan, maar ook binnen
het besluitvormingsproces met betrekking tot bestedingen.

Het centralistische aspect in de besluitvorming vloeit voort uit de taak en de
rol van de directieraad. De directieraad dient te zorgen voor de afstemming van
de in de informatievoorziening onderscheiden aandachtsgebieden en voor het tot
uitdrukking brengen van de gemeenschappelijkheid in de informatievoorziening.
Voor het besluitvormingsproces heeft dit tot gevolg dat de directieraad bij het
verdelen van de beschikbare middelen over de aanvragers (portefeuillehouders)
een prioriteitenstelling toepast. Deze prioriteitenstelling is gebaseerd op de in het
informatievoorzieningsbeleid onderkende behoefte om te komen tot gemeenschap-
pelijke basisvoorzieningen binnen de dienst. Door het hanteren van deze priori-
teitenstelling bij de toekenning van budgetten worden door de directieraad in het
begin van het besluitvormingsproces reeds enkele inhoudelijke keuzes voor wat
betreft de hoofdlijnen van de ICT-bestedingen binnen de dienst gemaakt.

Om op basis van deze constatering vervolgens het gehele besluitvormingspro-
ces als centralistisch te bestempelen zou echter onjuist zijn. De directieraad stelt
dan weliswaar de eerste globale hoofdlijnen vast die in de besluitvorming worden
gevolgd, maar de verdere uitwerking van deze hoofdlijnen vindt plaats op decen-
traal niveau (zie verder). Verder kan ook het bovenstaande centralistische aspect
enigszins worden gerelativeerd wanneer wordt bedacht dat de directieraad dan
wel het hoogste besluitvormende orgaan is, maar dat deze raad een collegiale
bestuursvorm is waarin alle doelgroepdirecties vertegenwoordigd zijn en waarin
men samen de beslissingen neemt (zie het vorige hoofdstuk).

Met het toekennen van de budgetten stelt de directieraad de portefeuillehou-
ders in staat om de door hen (dus voor het desbetreffende onderdeel van de in-
formatievoorziening waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen) noodzakelijk
geachte bestedingen te kunnen doen. Zowel het formuleren van de behoefte aan
middelen, als de daadwerkelijke omzetting van budgetten in concrete bestedingen,
vindt derhalve plaats op een meer decentraal niveau, namelijk dat van de porte-
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feuillehouder. Na toekenning van een budget worden de portefeuillehouders te-
vens budgethouders. De budgethouders zijn primair verantwoordelijk voor de
bestedingen van de middelen en het blijven binnen de meegegeven budgettaire
kaders. Dit houdt tevens in dat bij overschrijdingen van het toegekende budget,

de budgethouder zelf dient te zoeken naar interne compensatie. Vanwege het feit
dat de directieraad wel te allen tijde eindverantwoordelijk blijft voor de besteding
van de middelen binnen de Belastingdienst, dienen de budgethouders wel verant-
woording af te leggen over de besteding van de aan hen toegewezen budgetten.

Uit de beschrijving van het besluitvormingsproces over ICT-bestedingen is af
te leiden dat dit proces niet alleen decentraal van karakter is, maar ook dat het
tevens wordt gekenmerkt door een vrij hoge mate van formalisatie. Dit betekent
dat er in het besluitvormingsproces een redelijke hoeveelheid 'regels' en afspra-
ken gelden waaraan de betrokkenen zijn gebonden.

Een voorbeeld zijn de meerjarige begrotingskaders voor automatisering die
zijn afgesproken op basis van de in het bedrijfsplan gemaakte beleidskeuzen en de

gestelde prioriteiten. Deze begrotingskaders gelden als uitgangspunt voor de be-
sluitvorming over ICT-bestedingen en spelen daardoor een belangrijke rol in de
rest van het verloop ervan.

Ook in het proces van de verdeling van de beschikbare middelen binnen de
gestelde kaders zijn behoorlijk wat regels en afspraken en dus een hoge mate van
formalisatie te constateren. De reden hiervoor is te vinden in het onderscheid
tussen de fasen planning, uitvoering en control (verantwoordelijkheid) dat in het
besluitvormingsproces over ICT-bestedingen wordt gemaakt. Dit onderscheid
wordt gehanteerd ten aanzien van zowel de vraagzijde (ontwikkeling en
exploitatie) als de aanbodzijde (personele en materiele middelen). Het gevolg
hiervan is dat er in iedere fase een aantal activiteiten is voorgeschreven dat door
de betrokkenen dient te worden uitgevoerd. In figuur 8.2 zijn deze activiteiten per
fase weergegeven. Het gaat om het opstellen diverse soorten begrotingen, beste-

dingsinzichten en periodieke verantwoordingsrapportages. De conclusie dat er
sprake is van een geformaliseerd proces wordt echter niet alleen getrokken op
basis van het gegeven dat is vastgelegd welke activiteiten per fase dienen te wor-
den uitgevoerd, maar ook omdat veelal wordt aangegeven hoe, dus op welke
manier, deze activiteiten dienen te worden uitgevoerd. Diverse instrumenten zijn
hiervoor reeds ontwikkeld, terwijl andere nog in ontwikkeling zijn.

Opgemerkt  dat  de   cij fers prognoses betreffen   die   1995 zijn opgesteld   in   het
kader van het IABP 1996-2000. In latere bijstellingen van het IABP worden
ook de prognoses aangepast. Het gaat dan ook niet om de juistheid van de
weergegeven prognoses, maar om het geven van een indicatie van de omvang
van de met ICT binnen de dienst gemoeide middelen.
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Hoofdstuk 9 ICT-evaluatie binnen de Belastingdienst.

9.1  Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken zijn achtereenvolgens het beleidsproces met
betrekking tot de informatievoorziening en het besluitvormingsproces over ICT-
bestedingen aan de orde gekomen. Daarom wordt in het voorliggende hoofdstuk
de aandacht nu gericht op het der(le proces dat centraal staat in deze studie, te
weten het ICT-evaluatieproces.

Beredeneerd zal worden dat ICT-evaluatie een onderdeel vormt van de be-
stuurlijke informatieverzorging. Deze informatieverzorging is in het algemeen

gericht op het ondersteunen van de besturing van de dienst en heeft derhalve be-
trekking op het genereren van zowel stuur- en verantwoordingsinformatie als
beleidsinformatie. In de tweede paragraaf zal de bestuurlijke informatieverzorging
worden beschreven.

Een specifieke vorm van informatieverzorging, de informatieverzorging met
betrekking tot ICT is gericht op de ondersteuning van de planning en sturing van
de  informatievoorziening. De derde paragraaf gaat nader  in  op deze specifieke
vorm, waarbij in het bijzonder de informatieverzorging ten aanzien van ICT-
bestedingen aan de orde wordt gesteld.

Wanneer ICT-evaluatie wordt opgevat volgens de eerder in deze studie gege-
ven ornschrijving, dan kan tot de conclusie worden gekomen dat deze evaluatie
deel uitmaakt van de informatieverzorging. In de vierde paragraaf vindt een na(le-
re beschouwing van deze evaluatie binnen de dienst plaats.

In de laatste paragraaf tenslotte, wordt in het kader van de verdere ontwikke-
ling van zowel de informatieverzorging als de ICT-evaluatie, ingegaan op een
evaluatiemethodiek die door de dienst is ontwikkeld met als doel te komen tot een
meer verdiepte ondersteuning van de sturing van de informatievoorziening. Te-
vens worden daar enkele uitgangspunten beschreven waaraan een dergelijke me-
thodiek dan zou moeten voldoen.

9.2 De bestuurlijke informatieverzorging binnen de dienst

Eerder is ree(is beschreven dat de kern van de huidige besturingsfilosofie van de
dienst wordt gevormd door decentralisatie van verantwoordelijkheden en be-
voegdheden, gepaard gaande met sturing op output. De te bereiken output wordt
vastgelegd in jaarplannen, de gerealiseerde output in gestandaardiseerde maand-
en kwartaairapportages alsmede in jaarverslagen. Ook wordt gestreefd naar een
zekere mate van eenheid van beleidsuitvoering door de instelling van functionele
overlegvormen en portefeuillehouders voor de verschillende belastingwetten.
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Belangrijk bij het hanteren van deze besturingsfilosofie is de bestuurlijke infor-
matieverzorging. Onder bestuurlijke informatieverzorging kan het proces worden
verstaan van het op een consistente manier verzorgen van informatie voor (de
verschillende niveaus van) het lijnmanagement met het doel de besturing van de
dienst te ondersteunen. Er wordt nauw op toegezien dat de bestuurlijke informa-
tieverzorging wordt ingepast in het stelsel van planning, uitvoering en control dat
binnen de Belastingdienst jaarplancyclus wordt genoemd. Als reden voor het
hanteren van bestuurlijke informatieverzorging wordt de behoefte genoemd om:

- de werkelijkheid af te zetten tegen een norm/taakstelling;
- de werkelijkheid af te zetten tegen een referentiesituatie (niet taakstellend);
- historische trends waar te nemen;
- toekomstprognoses te maken;
- processen en doelstellingen te evalueren.

In de bestuurlijke informatieverzorging wordt derhalve een onderscheid gemaakt
tussen stuurinformatie (toetsing aan norm), beleidsinformatie (beleidsevaluatie) en
verantwoordingsinformatie (systematische terugblik). De Belastingdienst heeft  in
de informatieverzorging gekozen voor een vorm waarin de nadruk ligt op be-
stuurlijke informatie in de vorm van kengetallen, aangevuld met inhoudelijke
toelichtingen die een analyse van de verschillen tussen norm en realisatie bevatten
(Van den Berg en Janssen,  1994). De kengetallen betreffen zowel de resultaten
met betrekking tot de kerntaken van de dienst, als de resultaten ten aanzien van
ingezette mensen en middelen. Het gevolg hiervan is dat bij de Belastingdienst het
accent vooral ligt op geformaliseerde en gestandaardiseerde informatiestromen.

Deze geformaliseerde bestuurlijke informatie is gebaseerd op de relatie die
wordt geconstateerd tussen mensen en middelen, logistiek en opbrengsten. Het
resultaat van uitvoering, bij een gegeven inzet van mensen en middelen, wordt
afgemeten aan cijfers over de opbrengst en over de voortgang van het logistieke
proces (bijvoorbeeld  in de  vorm van aantallen en doorlooptij(len). De behoefte
aan rapportages over de logistiek is te verklaren uit de eisen die aan de dienst
worden gesteld (snelheid van handelen, samenbrengen van meerdere documenten
bij het verzorgen van de aanslag van eenzelfde belastingplichtige). De sturing is
gericht op het beheersen van de logistieke processen. Het maatschappelijke effect
daarvan is bijvoorbeeld een min of meer stabiele opbrengstenstroom voor de
overheid. De eenheden rapporteren aan de directies over deze onderwerpen, de
directies aan het directoraat-generaal.

Voor alle onderwerpen zijn normen vastgesteld. Bij overschrijding van de
normen moet verder gezocht kunnen worden naar de oorzaken, aldus Van den
Berg en Janssen (1994). Als voorbeelden van de inhoud van de geformaliseerde
bestuurlijke informatie worden onder andere genoemd: het percentage afgehan-
delde bezwaarschriften binnen 3 maanden, het percentage tijdig opgelegde voor-
lopige aanslagen, het percentage afgehandelde klachten in een maand en de beste-
ding van de budgetten.
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Om in voldoende mate te kunnen inspelen op veranderingen binnen de dienst,
moet het centrale niveau goed geinformeerd worden over de bereikte resultaten
(wat is bereikt) en over de wijze waarop de resultaten tot stand zijn gekomen (hoe
is het bereikt). Het beschreven systeem van de geformaliseerde bestuurlijke in-
fonnatie heeft echter voornamelijk betrekking   op   het   'wat'.   Van  den   Berg   en
Janssen concluderen daarom dat er, naast het systeem van de geformaliseerde
bestuurlijke informatie, behoefte is aan steeds wisselende 'doorkijkjes' op wat er
zich in de organisatie afspeelt (het 'hoe'). Het gaat volgens hen daarbij om (niet-
geformaliseerde) informatie die moeilijk in cijfers is te vangen, doch die meer
zicht geeft op de feitelijke werkwijze. Het verzamelen van dit soon informatie
gebeurt onder meer door doorlichtingen. Het belang van de doorlichtingen is
vooral gelegen in de behoefte aan meer diepgaand inzicht in de wijze van bestu-
ring van de Belastingdienst. Het systematisch werken met doorlichtingen is overi-
gens pas gestart men de geformaliseerde bestuurlijke informatie zich enigermate
had uitgekristalliseerd.

De doorlichtingen zijn te zien als een vorm van doorzoeken naar informatie
op basis van vragen die men zich op centraal niveau stelt naar aanleiding van
verkregen signalen. Object van onderzoek bij een doorlichting is in principe de
gehele besturingscyclus: beleidsvorming (planning), beleidsuitvoering en de rap-
portage (control). Hierdoor wordt het accent bij doorlichtingen, volgens Van den
Berg en Janssen, gelegd op het verbeteren van de besturing en wordt voorkomen
dat de doorlichting het karakter krijgt van een controle gericht op de vraag of
men zich wel aan de procedures houdt. Hiermee krijgt het lerende aspect meer de
nadruk dan het beheersende aspect. Dit wordt nog versterkt doordat enerzijds
wordt gestreefd naar besluitvorming over de aanbevelingen uit de doorlichting en
anderzijds tijdens de doorlichting in interviews en gesprekken reeds wordt ge-
tracht veranderingswijzen in de uitvoering op gang te brengen. Een vereiste hier-
voor is dat via participatie van de direct betrokkenen, van het begin af aan ge-
streefd wordt naar acceptatie van de uitkomsten.

9.3  Bestuurlijke  informatieverzorging  en informatievoorziening

Zoals naar voren is gekomen, is de bestuurlijke informatieverzorging gericht op
het ondersteunen van de besturing van de dienst. Op het terrein van de informati-
sering en de ICT gaat het daarbij dan specifiek om de informatieverzorging ge-
richt op de ondersteuning van de planning en sturing van de informatievoorzie-
nlng.

In hoofdstuk 7 is geconstateerd dat de planning en sturing van de informatie-
voorziening zich afspelen binnen de IABP-procedure. Beschreven is dat het be-
lang van de sturing via de IABP-procedure is gelegen in de behoefte tot het kun-
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nen bewaken van de samenhang tussen bedrijfsbeleid en het informatie- en auto-
matiseringsbeleid, het consistent kunnen inrichten van de ontwikkeling van de
informatievoorziening, het kunnen laten plaatsvinden van de allocatie van de
financiele middelen op basis van plannen en het nauw kunnen betrekken van de
directies bij het informatie- en automatiseringsbeleid. Wil er sprake zijn van een
daadwerkelijke ondersteuning van de sturing van de informatievoorziening, dan
dient de informatieverzorging ieder van de genoemde aspecten in voldoende mate
te ondersteunen.

Deze ondersteuning denkt men te kunnen bieden door de informatieverzor-
ging zodanig in te richten dat de volgende activiteiten mogelijk worden (Belas-
tingdienst, Handboek Informatiemanagement, 1994a: 46):
-            het afleggen van verantwoording over het gevoerde beheer;
-            het verstrekken van inzicht in de voortgang van projecten;
-         het kunnen inschatten van het verwachte verloop van de uitvoering van

het IABP;
-       het leveren van input voor risicomanagement (voortgangsstatus projec-

ten);
-           het mede bieden van een basis voor integrate besturing;
-         het opbouwen van normmateriaal ten behoeve van het opstellen van be-

grotingen.

In feite gaat het hier ook (net als in de 'algemene' informatieverzorging) om het
genereren van zowel stuur- en beleidsinformatie als om verantwoordingsinforma-
tie. Dit maakt duidelijk dat de algemene principes die worden toegepast in de be-
stuurlijke informatieverzorging binnen de dienst ook gelden voor de informatie-
verzorging die is gericht op de sturing van de informatievoorziening. Gerritsen
ziet hierbij echter wel een probleem dat specifiek geldt voor de informatieverzor-
ging ter ondersteuning van de informatievoorziening. Hij concludeert namelijk
dat inzicht in de relatie tussen doelstellingen en middelen op het gebied van de
ICT, anders dan op macroniveau, een zaak is 'die nog in de beginfase verkeert,
...   en  die de komende jaren verder moet worden verbeterd'. Volgens Gerritsen
kan de (discussie over) prioriteitenstelling immers op een betere manier plaats-
vinden als 'zoveel als mogelijk, per te bereiken resultaat inzicht bestaat in het
daarmee gepaard gaande beslag op de middelen' (Gerritsen, 1992: 211).

De volgende passage uit het IABP 1996-2000 (p.p. 16-17) drukt het belang
en het nut van een goede infoimatieverzorging ter ondersteuning van de sturing
van de informatievoorziening uit. Bovendien komt duidelijk naar voren dat de
ontwikkeling ervan nog niet is voltooid, maar juist volop in beweging is. Priori-
teit in deze ontwikkeling blijkt voornamelijk te worden gelegd bij control en in
mindere mate ook bij planning: 'In het kader van de herstructurering van de or-
ganisatie heeft ook op het gebied van automatisering een decentralisatie van ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden plaatsgevonden naar directies en eenheden.
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Hiermee zijn belangen en verantwoordelijkheden op het gebied van automa-

tisering voor een bepaald toepassingsgebied meer in 66n hand komen te liggen en
kon de lijnsturing van de automatisering worden versterkt. Door de grotere sprei-
ding van verantwoordelijkheden over de doelgroepdirecties en daarmee de toe-
name van het aantal bij automatisering betrokken partijen, is echter ook de be-
heersing van het totale automatiseringsproces van de Belastingdienst complexer

geworden. Een en ander legt een hoge prioriteit bij de ontwikkeling van planning-
en control-instrumenten. Ook vanuit een oogpunt van een verantwoord middelen-
beheer, mede in het licht van de sterk gestegen investeringen in automatisering, is
een versterking van de planning- en controlfunctie een topprioriteit. Een belang-

rijke doelstelling in dit kader is het zichtbaar maken en het bud-
getteren/doorbelasten van de kosten van automatisering'.

Ook in een interne notitie die is verschenen binnen de Belastingdienst (1994)
wordt gepleit voor een versterking van de controlfunctie. Naarmate het lula om te
komen tot het vaststellen van 'harde' tarieven, zo valt in genoemde notitie te
lezen, is doorbelasting van exploitatiekosten beter mogelijk. Op het vlak van de
systeemontwikkeling geldt dat naarmate een betere toetsing van projectvoorstellen
aan concerndoelstellingen en standaarden mogelijk is, een grotere vrijheid kan
worden toegestaan aan divisies bij de planvorming en uitvoering op het vlak van
ICT-toepassingen. Een adequate rapportagecyclus inzake de voortgang en bud-
getuitputting is daarbij noodzakelijk (interne notitie, 1994). Ook zou het control-
instrumentarium, volgens de notitie, moeten voomien in audits en doortichtingen.
Door versterking en professionalisering van de controlfunctie zal het mogelijk
zijn om ' . . . zowel te komen tot het - ook op het terrein van de ICT - daadwer-
kelijk inhoud geven aan de decentralisatie-gedachte en tegelijkertijd de aanwezig-
heid van 66n samenhangende structuur van IT-voorzieningen binnen de Belasting-
dienst te realiseren' (interne notitie,  1994).

Omdat de aandacht in deze studie in het bijzonder uitgaat naar het besluit-
vormingsproces over ICT-bestedingen als onderdeel van de informatievoorzie-
ning, wordt nu de blik gericht op de aspecten van de informatieverzorging die
specifiek hierop betrekking hebben. Centraal in het besluitvormingsproces met
betrekking tot ICT-bestedingen, zo is beschreven in het vorige hoofdstuk, staat

het afwegen van de vraag naar en het aanbod aan middelen. In figuur 8.2 is een
overzicht gepresenteerd van de activiteiten die betrekking hebben op deze afwe-
ging. Deze activiteiten zijn geordend naar de fasen van de jaarplancyclus, oftewel
de fasen planning, uitvoering en control. Voor het proces van informatieverzor-
ging is het relevant dat ieder van de activiteiten in principe dient uit te monden in
een beleidsstuk. Het, ook in de informatieverzorging ten aanzien van de infor-
matievoorziening, aansluiten op het onderscheid in de eerder genoemde drie fasen
waarborgt de consistentie in de informatieverzorging binnen de dienst. De be-
leidsstukken voor de planningsfase betreffen begrotingen, die voor de uitvoerings-
fase rapportages met betrekking tot bestedingeWresource management. De stuk-
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ken voor de controlfase bestaan vooral uit verantwoordingsrapportages. Ten tijde
van het verschijnen van het Handboek Informatiemanagement 1994 (Handboek
IM) zijn reeds sommige instrumenten ontwikkeld om het opstellen van de stukken
goed te ondersteunen. Met name op het terrein van de exploitatie en het aanbod
aan personele middelen was de ontwikkeling van een instrumentarium echter nog
niet afgerond.

Geconstateerd kan worden dat de informatieverzorging ten aanzien van de
informatievoorziening een onderdeel vormt van de meer algemene informatiever-
zorging binnen de dienst en dat de algemene principes hiervan (op macroniveau)
ook wor(len gehanteerd voor eerstgenoemde informatieverzorging (microniveau).
De prioriteit in de informatieverzorging met betrekking tot ICT-bestedingen
wordt in eerste instantie vooral gelegd bij informatie met betrekking tot planning
en control, oftewel de stuur- en verantwoordingsinformatie.

9.4 ICI'-evaluatie binnen de dienst

Eerder in deze studie is ICT-evaluatie omschreven als de activiteit die zich richt
op het beschrijven, verklaren, waarderen en interpreteren van ICT aan de hand
van bepaalde criteria (zie hoofdstuk 6). Wanneer deze omschrijving als uitgangs-
punt wordt genomen, dan mag duidelijk zijn (gezien de voorgaande paragrafen)
dat deze evaluatie binnen de dienst nauw is verbonden met het geheel van activi-
teiten dat valt onder wat is genoemd de bestuurlijke informatieverzorging. Deze
informatieverzorging is immers opgezet met het doel de werkelijkheid af te zetten
tegen een norm of een referentiesituatie, historische trends waar te nemen, toe-
komstprognoses te maken en processen en doelstellingen te evalueren. Bij het
uitvoeren van de activiteiten die zijn gericht op het bereiken van ieder van de ge-
noemde doelen die met de informatieverzorging worden nagestreefd, zal vrijwel
altijd sprake  zijn van enige  vorm van evaluatie  (als  in deze studie omschreven).
Zowel het toetsen aan normen als het waarderen en verklaren van (effecten van)
beleid als het systernatisch beschrijven van gebeurtenissen in het verteden kunnen
worden geplaatst onder de hier gegeven omschrijving van evaluatie. Hierdoor
speelt ICT-evaluatie (opgevat volgens deze omschrijving) dan ook een rol in zo-
wel het genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie als in het genereren
van beleidsinformatie. Zodoende heeft ICT-evaluatie zowel betrekking op de
bereikte resultaten op het gebied van informatisering en de inzet van ICT ('wat' is
bereikt), als op de wijze waarop deze resultaten tot stand zijn gekomen ('hoe' het
is bereikt). In het vervolg van deze paragraaf zal hier nader op worden ingegaan.
Begonnen wordt met de rol van evaluatie in de vraag naar wat is bereikt op ge-
bied van ICT.
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In de vorige paragraaf is aangeduid dat de bestuurlijke informatievoorziening
ten aanzien van ICT-bestedingen aansluit bij de onderscheiding in activiteiten
binnen het vraag/aanbodmodel van het besluitvormingsproces over ICT-
bestedingen. Ieder van de activiteiten, geordend naar de fasen planning, uitvoe-
ring en control, resulteert immers in een beleidsdocument. Geconstateerd is dat
voor het ondersteunen van het opstellen van ieder van de documenten reeds een
instrumentarium beschikbaar of in ieder geval in ontwikkeling is. Gezien het
bovenstaande kan worden gesteld dat evaluatie, opgevat als eerder omschreven,
in principe een onderdeel vormt van ieder van deze instrumenten. Wel is het zo
dat evaluatie vooral impliciet  een rol speelt.  Met  de  term ' impliciet' wordt  in  dit
geval bedoeld dat het begrip 'evaluatie' zelf als zodanig nergens in de onderschei-
den activiteiten expliciet wordt genoemd. Wanneer echter de omschrijving van
evaluatie zoals in deze studie gepresenteerd als uitgangspunt wordt genomen,
kunnen echter wel degelijk elementen in de informatieverzorging worden her-
kend, waarvan kan worden gesteld dat ze een evaluatief karakter hebben (zonder
dat dit dus expliciet wordt aangeduid als 'evaluatie'). Het karakter van de evalua-
tie is echter niet in alle fasen van de informatieverzorging gelijk van aard.

In de planningsfase bijvoorbeeld (het opstellen van begrotingen) komt het
aspect van evaluatie vooral tot uitdrukking in het opstellen van prognoses over in
de nabije toekomst te bereiken effecten door de inzet van een bepaalde middelen
op het terrein van ICT. De criteria die worden gebruikt om onderlinge afwe-
gingen in de planning te kunnen maken, hebben betrekking op het vergelijken van
de te verwachten resultaten als gevolg van een bepaalde inzet van middelen. In
feite gaat het hier om ex-ante evaluatie. In de planningsfase worden tevens de
criteria (normen) opgesteld die een rol spelen in de latere fasen.

In de uitvoeringsfase, waarin de rapportages over bestedingen/resource mana-
gement (uitvoeringsfase) dienen te worden opgesteld, zijn aspecten van evaluatie
te herkennen in de toetsing die plaatsvindt van de daadwerkelijke bestedingen aan
de norm voor bestedingen die in de vooraf voor het project/object opgestelde be-
groting is vastgesteld. Op basis hiervan kan desgewenst worden bijgestuurd.

De stukken in de controlfase bestaan vooral uit verantwoordingsrapportages
en hier zijn aspecten van evatuatie dan ook het meest duidelijk herkenbaar. In
deze fase wordt hoofdzakelijk gekeken of de bestedingen daadwerkelijk hebben
geleid tot de effecten die vooraf werden verwacht. In tegenstelling tot in de plan-
ningsfase, kennen de evaluatieve elementen hier veel meer een ex post karakter.
Overigens kunnen de resultaten uit deze fase ook weer worden gebruikt als input
bij het opstellen van normen bij het vervaardigen van toekomstige begrotingen in
de planningsfase.

In het voorgaande is reeds een aantal keren naar voren gebracht, dat het in-
strumentarium voor het ondersteunen van het opstellen van de beleidsdocumenten
in de bestuurlijke informatievoorziening nog volop in ontwikkeling is. Voor wat
betreft de planning, uitvoering en control ten aanzien van de systeem- en infra-
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structuurontwikkeling, is de ontwikkeling van het instrumentarium echter reeds

afgerond. Een belangrijke rot is hierin weggelegd voor de zogenaamde Prestatie

Meting Systematiek  (PMS). Deze systematiek is gericht  op het beter kunnen  be-
heersen en sturen van het inhuur- en uitbestedingenbudget. De evaluatieve ele-
menten die bijvoorbeeld zijn te herkennen in de PMS bestaan eruit dat het feite-
lijke budgetverbruik wordt gekoppeld aan de geplande budgetuitgaven en de reali-
satie van de producten. Hierdoor kunnen door extrapolatie de te verwachte (reBle)
uitgaven en tijdsplanning worden bepaald (in termen van budgetverschil, kosten-
verschil en planningsverschil) (Handboek Informatiemanagement, 1994: sectie

2.0, p.p. 47).
Het valt overigens op dat er in de IABP-procedure (en daardoor ook in de

stuur- en verantwoordingsinformatie) erg veel aandacht bestaat voor de kosten-
kant van automatisering. Van iedere investering wordt bijgehouden welk beslag
deze legt op de middelen. Dit beslag wordt in de IABP-en uitgedrukt in termen
van bestede financiele middelen en mensdagen. De gemaakte kosten worden ver-
geleken met de kosten zoals ze vooraf zijn begroot. Welke baten of risico's een
project precies oplevert komt in de IABP-documenten veel minder expliciet aan
de ordE. In dan van de interviews die zijn gehouden binnen deze studie, is geop-
perd dat een mogelijke reden voor het schenken van minder expliciete aandacht
aan baten, wellicht zou kunnen worden gevonden in de huidige inrichting van de
plancyclus en dan met name in de jaarlijkse budgettoekenning. In het huidige
portefeuillehoudersmodel worden budgetten veelal toegekend voor de periode van
66n jaar. Na dat ene jaar wordt, indien nodig, eventueel opnieuw een budget
beschikbaar gesteld. Bij een dergelijke jaarlijkse ronde lijkt het logisch om de
nadruk vooral te leggen op de kosten en minder op de baten. Kosten laten zich
immers meteen gelden en overschrijdingen dienen, met het oog op de nieuwe
budgetaanvraag, vermeden te worden. De termijn waarop baten zich voordoen is
echter vaak langer dan het ene jaar.

Zoals geconcludeerd in de vorige paragraaf is de informatieverzorging ten
aanzien van concrete ICT-bestedingen nog sterk in ontwikkeling en wordt de
focus in eerste instantie primair gericht op het genereren van stuur- en verant-

woordingsinformatie. Het gaat daarbij dan vooral om het geven van een systema-
tisch inzicht in de effecten van de ondernomen inspanningen en de inzet van mid-
delen (verantwoordingsinformatie) en om toetsing van deze effecten en resultaten
aan normen (stuurinformatie).

Naast het genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie gaat het in de
bestuurlijke informatieverzorging ook om beleidsinformatie. Ook in het genereren
van dit type informatie speelt ICT-evaluatie een rof. Zij het op een wat andere
manier dan hiervoor beschreven.

Bij beleidsinformatie gaat het op het terrein van ICT vooral om het verkrijgen
van inzicht in de relatie tussen bedrijfsbeleid en informatievoorziening. Informa-
tievoorziening is immers nooit een doel op zich, maar blijft altijd een middel om
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het (bedrijfs)doel te bereiken. Met andere woorden: 'het bedrijfsbeleid is richting-
gevend voor het informatiebeleid' (Belastingdienst, 1994a: 8). In de hierboven
beschreven rol van ICT binnen de jaarplancyclus blijft een kwalitatieve toets van
wat er met ICT-investeringen is gedaan in het licht van de geformuleerde bedrijfs-
doelstellingen vooralsnog achterwege. Binnen de boven beschreven informa-
tieverzorging gericht op de concrete allocatie van middelen wordt de vraag wat
deze investering nu eigenlijk bijdraagt aan het bereiken van de bedrijfsdoelstel-
lingen niet expliciet gesteld. Dit blijkt als nader wordt gekeken naar de opbouw
van de IABP-en. Alle IABP-en starten met het weergeven van enkele doelstel-
lingen uit het bedrijfsbeleid. Deze worden gepresenteerd als de richtlijn voor het
informatie- en automatiseringsbeleid. Wanneer echter wordt ingegaan op de ver-
antwoording van de investeringen, dan wordt veelal impliciet aangenomen dat
deze hebben bijgedragen aan het bereiken van de eerder geformuleerde bedrijfs-
doelstellingen. De redenering die wordt gevolgd is dat de doelstellingen worden
gerealiseerd omdat het systeem ook daadwerkelijk zo is gebouwd als vooraf was
gepland. In de IABP-en vergelijkt men vooral het vooraf geplande beslag op de
middelen met het daadwerkelijke beslag dat nodig is geweest voor de realisatie
van een systeem of een bepaalde architectuur. Gekeken wordt of de doelstellingen
die vooraf zijn gesteld aan een systeem ook daadwerkelijk zijn bereikt. Dit hoeft
echter nog geenszins te betekenen dat realisatie van de bedrijfsdoelstellingen
dichterbij is gekomen dankzij de investering.

Om hier toch inzicht in te krijgen wordt gebruik gemaakt van een ander soon
evaluatie dan eerder beschreven. Namelijk evaluaties die min of meer specifiek
gericht zijn op het genereren van beleidsinformatie. Deze evaluaties zijn veelal
wat breder van karakter dan de eerder geschetste evaluaties en wat minder onder
66n paraplu onder te brengen. Het gaat in deze evaluaties vaak niet zozeer om
concrete projecten, maar veel meer om toetsing van het informatievooIzienings-
beleid als geheel of om toetsing van belangrijke delen daarvan. In principe is dit
soort evaluatie in redelijke mate te vergelijken met de 'doorkijkjes' in de infor-
matieverzorging zoals beschreven in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk.
Naast gestandaardiseerde en geformaliseerde informatie (het 'wat'), gaat het hier-
bij ook om minder gestandaardiseerde en veelal ook meer kwalitatieve informatie
(het 'hoe').

Een voorbeeld van een hier bedoelde evaluatie is het project Heroverweging
Automatisering Belastingdienst dat in 1995 is uitgevoerd. Dit onderzoek richtte
zich op het evalueren van de IT-inspanningen van de Belastingdienst over de
periode 1990-1995, een evaluatie van het actuele IT-beleid en een evaluatie  van
het vermogen het IT-beleid te vertalen naar IT-oplossingen.

Ook de ontwikkeling van de Fiscale Monitor kan worden gezien als een hier
bedoelde vorm van evaluatie. De Fiscale Monitor is een periodieke peiling van de
mening van belastingplichtigen over de Belastingdienst. Eerder is reeds be-
schreven dat de belangrijkste doelstelling in het bedrijfsbeleid van de Belasting-
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dienst is het nastreven van een verbetering van de compliance van belastingplich-
tigen. Aan de hand van de Fiscale Monitor kan (met alle haken en ogen die hier
in de praktijk aan verbonden zijn) een idee worden gegeven van de mogelijke
bijdrage van de grootschalige investeringen in de informatievoorziening aan een
verbetering van de compliance.

De conclusie van deze paragraaf kan zijn dat binnen de dienst ICT-evaluatie
(als omschreven in deze studie) als zodanig veelal niet expliciet wordt genoemd,
maar dat de kenmerken ervan wel kunnen worden herkend binnen het proces van
de bestuurlijke informatieverzorging ten aanzien van ICT-bestedingen. Daarbij
kwam echter wel naar voren dat de bestuurlijke informatieverzorging niet is afge-
rond, maar volop in ontwikkeling is. De prioriteit is hierbij overigens gelegd bij
planning en control. ICT-evaluatie, als onderdeel van de informatieverzorging ten
aanzien van concrete ICT-bestedingen, is daarom vooral gericht geweest op het
genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie. Beleidsinformatie komt
vooralsnog minder aan de orde op het niveau van concrete projecten en bestedin-
gen. Dit type informatie wordt wel gegenereerd, maar dan veelal op een hoger
aggregatieniveau. Het gaat hierbij dan vooral om toetsing van het gehele infor-
matievoorzieningsbeleid of grote delen daarvan.

Voor wat betreft de beschreven evaluatieve elementen in het kader van het
afwegingsproces op het niveau van concrete projecten en systemen, kan de con-
clusie worden getrokken dat deze worden gedomineerd door de kenmerken van,
wat  in het theoretische gedeelte  van deze studie is aangeduid als, de traditionele
benadering van evaluatie. Uit de beschrijving blijkt dat de evaluatie er uitsluitend
op is gericht om te komen tot een concrete afweging, bijstelling of verantwoor-
ding van een project. In de vorm van prognoses, bijstellingen en controles staat
de afweging tussen de kosten en baten (in de gegeven voorbeelden vertaald in 'in
te zetten middelen' en 'resultaten') per project centraal. Passend bij de veronder-
stellingen van de traditionele benadering, gaan de hier beschreven voorbeelden
van ICT-evaluatie op het niveau van de afweging van concrete ICT-bestedingen
vooral om het meten, beschrijven en beoordelen van de effecten van investeringen
in een nieuw of vernieuwd informatiesysteem. Dit met het doel om zoveel moge-lijk bruikbare informatie aan te dragen voor de ondersteuning van het afwegings-
proceS.

9.5  De  verdere  ontwikkeling  van  ICT-evaluatie

Uit het voorgaande blijkt dat de evaluatie van een concrete ICT-investering vooral
een bijdrage levert aan de ondersteuning van de behoefte om middels sturing te
komen tot een allocatie van financiale middelen op basis van plannen. Op meer
geaggregeerd niveau levert ICT-evaluatie daarnaast ook informatie ter ondersteu-
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ning van het bewaken van de samenhang tussen het bedrijfsbeleid en het infor-
matie- en automatiseringsbeleid. De rol van ICT-evaluatie bij het ondersteunen
van de behoefte tot het meer consistent kunnen inrichten van de ontwikkeling van
de informatievoorziening en het nauw kunnen betrekken van de directies bij het
informatiebeleid is vooralsnog minder duidelijk.

In het eerder reeds aangehaalde project Heroverweging Automatisering komt
naar voren dat de informatievoorziening ten aanzien van ICT-bestedingen nog
verder dient te worden ontwikkeld. Geconstateerd wordt onder andere dat plan-
ning en control met betrekking tot ICT-bestedingen nog stee(is erg moeilijk blijft
en dat ook de beheersing van projecten en het lerend vermogen van de organisatie
kunnen worden verbeterd. Net zoals echter de informatieverzorging als geheel
verder kan worden ontwikkeld, zo komt ook de ICT-evaluatie als onderdeel hier-
van in aanmerking voor verdere ontwikkeling.

Vanwege het bovenstaande, en in het kader van de verdere ontwikkeling van
ICT-evaluatie, zijn binnen de Belastingdienst de afgelopen jaren ree(is diverse
inspanningen ondernomen. Enkele van deze inspanningen zullen in het vervolg
van deze gevalsstudie nader aan de orde worden gesteld. Het betreft dan met
name ontwikkelingen op het gebied van de evaluatie van een concreet systeem
binnen de informatievoorziening.

De auteur van deze studie maakte deel uit van het projectteam dat betrokken
is geweest bij de eerder genoemde Heroverweging Automatisering. Zijn bijdrage
bestond uit een deelstudie (Thaens, 19951,), waarin een systematiek wordt gepre-
senteerd om afwegingen, welke met betrekking tot concrete investeringen in ICT
dienen te worden gemaakt, te ondersteunen4. In feite betreft het hier een aanzet
tot een evaluatiemethodiek die de ambitie heeft om voor een investering in een
concreet systeem op het gebied van de informatievoorziening zowel stuurinfor-
matie, verantwoordingsinformatie Bn beleidsinformatie te genereren. Deze me-
thodiek zou derhalve informatie moeten kunnen leveren die gebruikt kan worden
in de ondersteuning van ieder van de onderscheiden sturingselementen ten aanzien
van de informatievoorziening en dus niet alleen hoofdzakelijk de allocatie van de
financiele middelen.

Om dit waar te kunnen maken, en dus een meer gevarieerde en daardoor
verdiepte ondersteuning van de sturing voor de informatievoorziening te kunnen
bieden, kunnen drie uitgangspunten worden gedefinieerd waaraan de methodiek
zou moeten voldoen. Voordat de methodiek zelf wordt beschreven zal nu eerst
worden ingegaan op deze uitgangspunten:

(1)       Evaluatie dient expliciet indcht te verschajfen in de relatie tussen infor-
matievoorziening en bedrijfsbeleid

In het bedrijfsplan (en het daarbij behorende beheersverslag) is de permanente
opdracht van de Belastingdienst als volgt onder woorden gebracht: 'De Belasting-
dienst voert de wetgeving die hem is opgedragen zo doeltreffend en doelmatig
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mogelijk uit en streeft in zijn handelen naar handhaving van rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid. Dienstverlening aan en respect voor het publiek zijn aan het
handelen onlosmakelijk verbonden' (Beheersverslag, 1992b: 3). Omdat de uitvoe-
ring van belastingwetgeving hoofdzakelijk plaatsvindt via sturing van de logistie-
ke processen binnen de dienst is de opdracht geoperationaliseerd in een aantal
concrete - voor de dienst geldende - hoofddoelstellingen. De belangrijkste
doelstellingen zijn achtereenvolgens het tijdig afdoen van voorrangsposten en
bezwaarschriften, resultaatgericht en kwaliteitsbewust handelen en het verbeteren
van het functioneren van de organisatie. Deze doelstellingen zijn geent op de
afweging tussen bedrijfsmatige en juridische criteria. Bedrijfsmatige criteria zijn
doelgerichtheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. Juridische criteria zijn ver-
woord in de beginselen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid
die het handelen van de Belastingdienst normeren. Van groot belang is de con-
statering dat bedrijfsmatige en juridische doelstellingen onderling van elkaar af-
hankelijk zijn. Ook kunnen ze strijdig met elkaar zijn: Eerder onderzoek heeft
aangetoond dat informatisering kan ingrijpen op bedrijfsmatige doelstellingen en
juridische zorgvuldigheid en daarmee tevens het spanningsveld tussen deze as-
pecten kan beInvloeden (zie Huigen, Thaens, Frissen, 1993, 1994 a, b en c). Het
is daarom van belang dat ree(is in de beleidsvoorbereidende fase van het automati-
seringsbeleid aandacht wordt geschonken aan de expliciete koppeling tussen in-
formatievoorziening (automatisering) en de doelstellingen zoals geformuleerd in
het bedrijfsbeleid. Evaluatie wil in dit geval dus zeggen het voorzien in een wijze
waarmee vooraf (ex-ante) de mogelijke bijdrage van ontwikkelingen op het ge-
bied van informatievoorziening aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen
expliciet kan worden aangetoond. Inzicht dient te ontstaan in de wijze waarop de
verhouding tussen bedrijfsmatige en juridische aspecten wordt beinvloed door
ontwikkelingen in de informatievoorziening en welke effecten hiervan uitgaan op
de bedrijfsprocessen.

(2)         Evaluatie dient de kwaUteit en de middelen welke met automatisering zijn
gemoeid te bewaken

In de bovenstaande beschrijving wordt evaluatie vooral geplaatst binnen het kader
van beleidsvoorbereiding. Gerelateerd aan systeemontwikkeling of -beheer dient
ICT-evaluatie reeds in de beleidsvoorbereidende fase aandacht te la:ijgen. In de
fase van de uitvoering van het automatiseringsbeleid is evaluatie echter eveneens
van belang. Automatisering legt een groot beslag op het totaal aan middelen van
de Belastingdienst en het is daarom dan ook belangrijk om te weten wat de uit-
eindelijke resultaten van een investering zijn. Hierbij moet niet uitsluitend worden
gedacht aan opbrengsten die worden gerealiseerd, maar tevens ook aan de kwali-
teit van de informatievootziening: is deze gestegen door het gevoerde automatise-
ringsbeleid? Evaluatie kan in deze gedachtegang worden opgevat in termen van
de kwaliteit en de middelen welke zijn gemoeid met het automatiseringsbeleid.
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Belangrijk daarbij zijn zaken als controles ten aanzien van de beleidsuitvoering en
de  kwaliteit  en het beheer  van met automatisering gemoeide middelen (ex-post).
In deze context moet evaluatie voorzien in een methode die kan worden gebruila
voor het afleggen van verantwoording over enerzijds de bestedingen van met
automatisering gemoeide middelen en anderzijds de kwaliteit van deze bestedin-

gen.

De consequenties van het bovenstaande voor ICT-evaluatie zijn dat deze zo-
wel de relatie tussen informatievoorziening en bedrijfsdoelstellingen (beter) in-
zichtelijk dient te maken dn tegelijkertijd de dienst een handvat moet bieden voor
een betere bewaking van de kwaliteit en het beheer van de automatiseringsmid-
delen.

(3)        Evaluatie is een onderded van de voor de organisatie specifieke besmw-
lijke context en dient derhalve een expliciet aandachtspunt te zijn voor
het lijnmanagement

In het beschrijven van de succes- en faalfactoren voor de bestuurlijke informa-
tieverzorging geeft Janssen (1995) aan dat voorkomen moet worden dat deze
informatieverzorging teveel een zaak wordt van stafmedewerkers. Hij stelt dat het
lijnmanagement het belang moet aangegeven. Voor evaluatie is hieruit af te leiden
dat ze is ingebed in de bestuurlijke structuur en cultuur van de dienst. Wil evalu-
atie derhalve voor het lijnmanagement zinvolle en adequate informatie opleveren,
dan dient ze - als onderdeel van de bestuurlijke informatieverzorging - daarom
ook congruent te zijn met de bestuurlijke praktijk van de dienst. Specifiek voor de
ICT-evaluatie geldt dan dat de vormgeving ervan zo veel mogelijk moet aanslui-
ten bij de wijze waarop de dienst op dit moment sturing geeft aan de informa-
tievoorziening. Met andere woorden: wil evaluatie zinvol zijn, dan moet ze zich
(in eerste instantie althans) zoveel mogelijk schikken naar de verschillende gang-
bare planningscycli binnen de informatievoorziening. De wijze waarop evaluatie
gestalte laijgt zal zich moeten aanpassen aan de bestuurlijke context. Zo zal een
hierarchisch georiEnteerde evaluatiewijze (top down en dus bijna uitsluitend ge-
richt op informatieverstrekking aan de top van de organisatie) zich waarschijnlijk
niet goed verdragen met in de dienst vandaag de dag centraal staande besturings-
begrippen als bijvoorbeeld decentralisatie en contractmanagement. Op het gebied
van de materiele middelen en de personele resources zijn in de 'nieuwe' dienst
meer bevoegdheden toegekend aan het management van de doelgroepdirecties en
de lokale eenheden. De inrichting van het evaluatieproces dient dit te erkennen.
De vormgeving van evaluatie dient ook te worden bezien vanuit de nieuwe be-
stuurlijke filosofie van de dienst. Bij het toekennen van bevoegdheden hoort ook
het afleggen van verantwoording over wat er met de bevoegdheden is gedaan.
Zoals naar voren komt in de eerder beschreven uitgangspunten heeft evaluatie
voor een deel met planning en voor een ander deel met verantwoording te maken.
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De afstemming van de wijze waarop evaluatie plaatsvindt dient dan ook te passen
bij de nieuwe bestuurlijke structuur en deze, waar mogelijk, te ondersteunen.

Op basis van de hierboven beschreven uitgangspunten is vervolgens een eva-
luatiemethodiek ontwikkeld, gericht op de ondersteuning van afwegingen welke
met betrekking tot investeringen in ICT dienen te worden gemaakt. Kern van de
methodiek betreft een uitbreiding van de huidige IABP-cyclus met een checklist-
procedure die zou moeten worden doortopen bij het voorstellen van nieuwe pro-
jecten in het automatiseringsbeleid «lit kunnen zowel infrastructurele projecten als
toepassingen zijn). Door een dergelijke checklistprocedure, die zowel ex-ante als
ex-post toegepast dient te worden, zouden de huidige afwegingen die worden
gemaakt in het projectenplan op een meer fundamentele wijze kunnen worden
ondersteund. De totate procedure kan als volgt worden samengevat:

1. Selectie van het object;
2. Selectie van sturingsthema's en afleiding van indicatoren;
3. Verzamelen van gegevens;
4. Vergelijken van ontwikketingen;
5. Rapportage en discussie.

In een ideaaltypische situatie dient deze procedure tweemaal te worden doorlo-
pen, namelijk in het geval dat het besluit over een investering nog moet worden
genomen (ex-ante) en in het geval dat verantwoording moet worden afgelegd
nadat reeds is geinvesteerd (ex-post). In het laatste geval zal de nadruk met name
liggen op stap 3 tot en met 5. In beide situaties, dus zowel ex-ante als ex-post,
dienen zoveel mogelijk gegevens te worden gekwantificeerd. Voorafgaand aan
een investering zal dit echter naar alle waarschijnlijkheid erg moeilijk zijn. Kwa-
litatieve gegevens dienen dan in deze lacune te voorzien. Het idee achter de
checklistprocedure is dat, als deze procedure de eerste keer wordt doorlopen, er
goed wordt nagedacht over wat de investering mogelijk kan betekenen voor het
bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Een exacte kwantificering is daarvoor niet
zo van belang. Aangegeven dient vooral te worden wat men verwacht van een
investering en wat men mogelijk acht. De tweede maal dat de procedure wordt
doorlopen, is de investering reeds gepleegd en moet het mogelijk zijn exacter in
te gaan op de resultaten van de investering. Door de resultaten van de tweede
ronde af te zetten tegen de eerste resultaten, kunnen afwijkingen in realisatie ten
opzichte van verwachtingen aan het licht komen. Het is dan zaak deze te verkla-
ren. Deze verklaringen kunnen wellicht - weliswaar op langere termijn - een
aanzet bieden voor het genereren van leerervaringen voor grootschalige investe-
ringen in ICT binnen de Belastingdienst.

Voor een verdere concretisering van de voorgestelde procedure voor de Be-
lastingdienst zal worden gegeven (in het volgende hoofdstuk), nu eerst nog enkele
basisprincipes die ten grondslag liggen aan de procedure.
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Ten eerste een verklaring voor het fbit dat de procedure zich met name richt
op baten. Eerder in dit hoofdstuk is ree(is geconcludeerd dat de kosten welke
samenhangen met investeringen in ICT momenteel al redelijk veel aandacht laij-
gen in vergelijking met de baten. De hier gepresenteerde checklistmethode is
daarom dan ook met name gericht op de identificatie van baten. Hieruit mag
echter niet worden afgeleid dat kosten niet belangrijk zijn of dat kosten niet in de
uiteindelijke besluitvorming over investeringen hoeven te worden betrokken. Inte-
gendeel zelfs, de kosten dienen zoveel mogelijk middels een daarvoor geschikte
methode te worden gekwantificeerd. De hier voorgestelde checklistprocedure kan
dan meer inzicht verschaffen in de batenkant van de investering. In de uitein-
delijke besluitvorming dient dan de nog immer moeilijke afweging te worden ge-
maakt tussen de (hoofdzakelijk gekwantificeerde) kosten en de (deels kwanti-
tatieve, deels kwalitatieve) baten.

Een van de belangrijkste principes die tot uitdrukking komt in de procedure is
het expliciteren van de bijdrage van de informatievoorziening aan het bereiken
van de doelstellingen van de organisatie zoals geformuleerd in het bedrijfsbeleid.
Het is zaak te kijken en trachten aan te tonen wat een investering oplevert. Dit
Iliet alleen in termen van een betere informatievoorziening, maar ook wat betreft
het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. De checklist gaat dan ook met name
uit van het idee dat de causale relatie tussen investering in nieuwe infrastructuur
en/of toepassingen en een verbetering in de effectiviteit en efficiency van de or-
ganisatie uiteen kan worden gelegd in twee stappen. De eerste is dat een investe-
ring in ICT kan kiden tot een verbetering van de informatievoomiening. Dit hoeft
echter niet automatisch te betekenen dat de organisatie beter presteert. Daartoe
dient een andere relatie te worden bekeken, namelijk die tussen een verbeterde
informatievoorziening en verbeteringen in de effectiviteit en efficiency van de
organisatie. Om het belang van de relatie tussen investering en bedrijfsbeleid tot
uitdrukking te brengen, wordt in de checklist gebruik gemaakt van sturingsthe-
ma's welke door de Belastingdienst worden gebruikt voor de sturing van de inter-
ne bedrijfsprocessen en daarvan afgeleide indicatoren.

Een belangrijk onderdeel van de voorgestelde procedure is rapportage van de
bevindingen. Over het uiteindelijke rapport dient een discussie te worden georga-
niseerd waarbij de bij het object van de procedure betrokkenen aanwezig zijn.
Voor een te bouwen groot informatiesysteem kan dat betekenen dat de uitkomsten
van de evaluatie bijvoorbeeld moeten worden besproken met vertegenwoordigers
van zowel het ministerie (DG-BEL) en de divisies, als vertegenwoordigers van de
eenheden.

Doel van het bediscussieren van bevindingen is enerzij(is het vergroten van
het draagvlak oftewel de acceptatie van de te ontwikkelen (of reeds ontwikkelde)
innovatie. Anderzijds biedt een dergelijke discussie ruimte om met de betrokke-
nen van gedachten te wisselen over mogelijke gevolgen en risico's die met het
desbetreffende project samenhangen. Doordat ieder van de betrokkenen een eigen
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invalshoek heeft waarmee hij of zij naar het project kijkt, zal een discussie hier-
over meer inzicht kunnen bieden in deze mogelijkheden en risico's. Juist door het
project van meerdere kanten te bekijken kan iets worden geleerd over de werke-
lijke betekenis van het project voor de organisatie. Wat ergens in de organisatie
een baat kan lijken, kan voor een ander onderdeel van de organisatie leiden tot
ongewenste effecten of kosten. Pas wanneer alle relevante invalshoeken worden
belicht kunnen dit soort overwegingen worden meegenomen in de uiteindelijke
besluitvorming over een investering. Hetzelfde geldt in principe voor het inschat-
ten van risico's die met een groot project samenhangen. Deze zullen per betrok-
ken organisatieonderdeel verschillen. Willen ze kunnen worden meegenomen in
de besluitvorming, dan dient een explicitering en een onderlinge afweging van
deze risico's plaats te vinden.

Een meer algemene opmerking naar aanleiding van het bovenstaande is dat
communicatie over mogelijke effecten en verwachtingen dan weI realisatie be-
langrijk is bij grote infoImatiseringsprojecten. Het doorlopen van de checklistpro-
cedure levert dan een handvat voor deze communicatie. Naar aanleiding van de
uitkomsten van de checklists kunnen projecten onderling worden vergeleken (ex-
ante). De discussie in de besluitvorming kan zich dan vervolgens richten op de
uitkomsten van deze vergelijking. Voor de ex-post situatie geldt min of meer
hetzelfde. De 'kosten en baten' van een project zoals die op basis van de checklist
achteraf, dus na het doen van de investering, kunnen worden berekend (kwantita-
tieve aspecten van het project) dan wel beredeneerd (kwalitatieve aspecten) kun-
nen worden vergeleken met de kosten en baten zoals deze vooraf mogen worden
verwacht op basis van de eerste ronde van de checklist. Hoewel de resultaten uit
de eerste ronde veelal meer kwalitatief dan kwantitatief zullen zijn, moet het toch
mogelijk worden geacht om op basis van de vergelijking van de resultaten uit de
eerste en tweede ronde grote discrepanties op het spoor te komen. Deze discre-
panties tussen wat is gerealiseerd en wat werd verwacht op basis van een gefun-
deerde analyse, moeten de inzet vormen van discussie binnen de Belastingdienst.
Van dergelijke discussie kan worden geleerd voor de beheersing van toekomstige
vergelijkbare projecten.

1 Deze paragraaf is voor een belangrijk deel gebaseerd op Van den Berg &
Janssen (1994) en Janssen (1995).

2    In sommige beleidsnota's voor de centrale directie Financieel Economische
Zaken komen dit soort aspecten overigens weI naar voren, maar dit is veel
meer op ad hoc basis en dan vaak ook nog met een ander doel dan hier bena-
drula. Deze beleidsnota's kunnen derhalve los gezien worden van de beperkt
te noemen systematische aandacht voor risico's en baten binnen de IABP-
procedure.
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Opgemerkt kan worden dat het onderscheid tussen de soorten informatie niet
altijd even scherp is te maken. Uiteraard kan informatie over het beleid ook
worden gebruikt om dit beleid te toetsen of om verantwoording af te leggen.
Andersom geldt dit overigens ook: zowel stuur- als verantwoor-

dingsinformatie kan worden gebruikt voor het afleiden van inzichten met be-
trekking tot het beleid.

4 Deze systematiek is gebaseerd op eerder onderzoek naar de ondersteuning van
besluitvorming over investeringen in ICT dat On verschillende fasen) is uitge-
voerd   door de Katholieke Universiteit Brabant   (KUB). De auteur   van   deze
studie was hier eveneens bij betrokken. Van de inhoud en de uitwerking van
deze onderzoeken wordt verslag gedaan in het volgende hoofdstuk.

s    De beschrijving van deze uitgangspunten kan wat betreft terminologie wat
afwijken van de beschrijving in de genoemde deelstudie. De verklaring hier-
voor is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de begrippen zoals die eer-
der in dit hoofdstuk zijn gebruikt.

6      Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Bij de beoordeling van aangiften wordt
een schatting gemaakt van fiscale risico's. Wanneer men de marges van deze
risico's ruim stelt, betekent dit dat een groot aantal aangiften moet worden
onderzocht. De werklast neemt dus toe. Daartegenover staat dat, wanneer
men de werklast wil verminderen, normen van rechtmatigheid minder scherp
kunnen worden gesteld (Huigen, Thaens, Frissen, 1994b).
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Hoofdstuk 10 De evaluatie van het Inkomsten Belasting Systeem

10.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de ICT-evaluatie binnen de Belastingdienst aan de orde
gesteld. Het hoofdstuk werd afgesloten met een beschrijving van een evaluatie-
methodiek, gebaseerd op een checklistprocedure. Deze methodiek doet recht aan
een drietal normatieve uitgangspunten die kunnen worden geformuleerd ten aan-
zien van ICT-evaluatie in relatie tot ICT-bestedingen en de sturing van de infor-
matievoorziening binnen de Belastingdienst. Hierdoor is de verwachting uitge-
sproken dat deze methodiek voor een concrete ICT-investering in staat geacht
moet worden informatie op te leveren die gebruikt kan worden in de ondersteu-
ning van ieder van de in hoofdstuk 8 en 9 onderscheiden sturingselementen ten
aanzien van de informatievoorziening en dus niet alleen voor de allocatie van de
financiele middelen.

De beschreven checklistprocedure kan worden gezien als een eindresultaat
van meerdere deelonderzoeken naar de besluitvorming over investeringen in
informatietechnologie binnen de Belastingdienst. Deze onderzoeken zijn in de
periode 1993-1994 uitgevoerd   door de Katholieke Universiteit Brabant   in   op-
dracht van de directie Planning, Financien en Control (zie Huigen, Thaens en
Frissen, 1993; 1994 a t/m d; Thaens en Huigen, 1995). Het totale onderzoek
kende een tweeledig doel. Enerzijds diende een methodiek te worden ontwikkeld
die in staat was om de baten van informatietechnologie binnen de Belastingdienst
systematisch in kaart te brengen. Anderzijds diende, gelijktijdig met de ontwikke-
ling van deze methodiek, ook de praktische werkbaarheid ervan te worden ge-
toetst  in een concreet praktijkgeval. De casus werd gevormd  door  het in kaart
brengen van de baten van een informatiesysteem dat was ontwikkeld voor de
afhandeling van de aangiften op het terrein van de inkomstenbelasting: het Inkom-
sten Belasting Systeem (IBS). Dit systeem is - geheel in lijn met de ontwik-
keling van de informatievoorziening als geheel - in eerste instantie ontwikkeld
om te kunnen omgaan met de werkdruk op het terrein van de inkomstenbelasting.
Ieder jaar moeten meer aangiften worden afgehandeld. Naast de al verwachte
verbetering van de efficiency van de werkprocessen van de dienst, moest het
onderzoek van de KUB ook in kaart brengen wat mogelijke andere concrete baten
van het IBS zouden kunnen zijn die voortvloeien uit de (forse) investering in het
systeem.

In dit hoofdstuk worden de werkwijze en de resultaten van het KUB-onder-
zoek gepresenteerd. De beschrijving dient om te laten zien dat een evaluatie van
een concreet systeem op basis van de ideeen die ten grondslag liggen aan de eva-
luatiemethodiek als beschreven aan het eind van het vorige hoofdstuk, inderdaad
in staat is om zowel stuurinformatie Als verantwoordingsinformatie Als beleids-
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informatie te genereren. Zodoende kan aan de hand van een concreet voorbeeld
worden getoond dat dit mogelijkheden biedt om de sturing op het gebied van de
informatievoorziening beter te ondersteunen. De evaluatie toont aan dat het moge-
lijk is om op een systematische manier inzicht te verwerven in (mogelijke) gevol-

gen (baten en risico's) van een investering in ICT, en wel op een zodanige manier
dat de ondersteuning van de sturing van de informatievoorziening verder kan
gaan dan alleen de allocatie van financiele middelen.

Opgemerkt wordt dat dit hoofdstuk uitsluitend een beschrijving van de uitge-
voerde evaluatie geeft. Een analyse van de beschreven evaluatie in het licht van
de in deze studie onderscheiden theoretische aspecten van evaluatie, waarmee
vooral het onderscheid tussen de traditionele benadering van evaluatie en de pro-

cesbenadering wordt bedoeld, vindt plaats in het volgende hoofdstuk. Daarbij zal
uiteraard ook expliciet in worden gegaan op de beschreven evaluatie en de gevol-
gen daarvan voor het gebruik van de resultaten en de rol van evaluatie in het
besluitvormingsproces over ICT-bestedingen binnen de dienst.

Het onderzoek is, zoals reeds aan de orde is gekomen, in eerste instantie
gericht op het ontwikkelen van een methodiek voor het in kaart brengen van (mo-
gelijke) baten van informatietechnologie binnen de Belastingdienst. Deze metho-
diek wordt vervolgens geadstrueerd aan de hand van het IBS. In de tweede para-
graaf worden daarom allereerst enkele principes en uitgangspunten uiteengezet
die ten grondslag hebben gelegen aan het onderzoek.

In de derde paragraaf wordt vervolgens een beeld geschetst van de werkwijze
en de ontwikkeling van de methodiek. Zowel de ontwikkeling van een methodiek
voor batenschatting van informatietechnologie voor het niveau van de concernlei-
ding van de dienst komt aan de orde, als een methodiek die is gericht op het in
kaart brengen van dergelijke baten voor het niveau van de directies en eenheden.
In de paragraaf daarna wordt het Inkomsten Belasting Systeem beschreven. Hier-
bij wordt kort ingegaan op zowel het doel als op de structuur van het systeem.
Vervolgens worden in paragraaf vijf de ontwikkelde methodieken toegepast op
het IBS. Hierbij wordt wederom een onderscheid gemaakt tussen het concernni-
veau en het directie- en eenheidsniveau van de dienst. Het hoofdstuk wordt afge-
sloten met een zesde paragraaf waarin, naast een korte samenvatting, enkele con-
clusies op basis van het onderzoek worden getrokken. Hierbij kan wederom een
onderscheid worden gemaakt tussen conclusies die betrekking hebben op de me-
thodiek voor het in kaart brengen van baten van informatietechnologie binnen de
dienst, en conclusies die specifiek betrekking hebben op de toepassing van deze
methodiek, oftewel de concrete resultaten in de vorm van baten van het Inkom-
sten Belasting Systeem. In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt tenslotte
een reflectie gegeven op de methode in relatie tot het besluitvormingsproces over
investeringen in ICT zoals dat in de dienst plaatsvindt.
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10.2  Werkwijze  en  uitgangspunten  van  de  evaluatie

§ 10.2.1 Het uitgangspunt van de evaluatie: de BAG

Voor de evaluatie van het IBS is gebruik gemaakt van uitgangspunten die zijn
afgeleid van een door Huigen en Jansen (1991) ontwikkelde methodiek voor het
schatten van baten van informatiesystemen. Deze methodiek, de Benefit
Assessment  Grid (BAG), richt zich exclusief op baten omdat deze veelal onder-
belicht blijven bij informatisering. De aandacht voor de baten die informatiesyste-
men voor de organisatie kunnen opleveren beperkt zich meestal tot kwantitatieve
schattingen van vermindering van kosten. Hoewel zeker relevant, bieden de ar-
gumenten die in veel gevallen worden gebruikt ter rechtvaardiging van investerin-
gen in informatisering nauwelijks aanknopingspunten voor de beoordeling van
meer kwalitatieve, maar niet minder belangrijke, baten. Huigen en Jansen (1991)
stellen dat veel informatiseringsprojecten vanuit veelal dezelfde argumenten wor-
den gerechtvaardigd. Te denken valt bijvoorbeeld aan argumenten dat informati-
sering zou leiden tot kostenbesparing, productiviteitsstijging, stijging van de te-
vredenheid van eindgebruikers en betere beslissingen in een organisatie. Deze
vier argumenten zijn aan een kritische beschouwing onderworpen en op basis
hiervan concluderen  zij  dat 'de... argumenten nauwelijks duidelijke of eendui-
dige maatstaven bieden om tot een beslissing te komen met betrekking of en wat
men wel of niet dient te informatiseren. Informatiesystemen kunnen wel kosten
besparen en tot betere beslissingen leiden, maar dat moet aangetoond worden,
hetgeen vaak slechts achteraf kan worden geconstateerd. Veelal echter zal het
beoordelen van de baten van informatiesystemen het interessantst zijn voor men
tot informatisering besluit. In de automatiserings- en informatiseringspraktijk
komt het er nu min of meer op neer, dat men aanneemt dat die baten er zijn.
Problematischer is nog dat bovenstaande argumenten ook geen methode bieden
om tot een systematische beoordeling van baten te komen. Wat nodig is, is een
systematiek, waarbij deze argumenten systematisch kunnen worden geplaatst en
aangetoond' (Huigen en Jansen,  1991:  674).

Voor de ontwikkeling van een dergelijke systematiek zoeken genoemde au-
teurs aansluiting bij het zich snel ontwikkelende vakgebied van de Information
Economics (Parker & Benson, 1988) en voornamelijk bij het daarin centraal
staande idee van 'value analysis'. Value analysis is gericht op het evalueren van
een zo breed mogelijk scala aan baten, inclusief moeilijk tastbare baten, waarbij
het idee is dat kostenreducties minder belangrijk zijn dan de waarde die wordt
toegevoegd.  Het is dit idee dat als uitgangspunt wordt genomen voor de ontwik-
kelde systematiek. Het bedoelde type baten kan men bepalen door drie dimensies
te onderscheiden:
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(A)    Onderscheiden prestaties van de informatietechnologie/prestaties van de
organisatie

Ten eerste is het van belang de beoordeling van de baten van informatiesystemen
te koppelen aan de prestaties van de organisatie waarin het infornlatiesysteem
functioneert. Hiertoe wordt de causale relatie tussen investeringen in informatie-
technologie en de prestaties van de organisatie gesplitst. Allereerst dient bij de
bepaling van de baten van informatiesystemen te worden gekeken naar de vraag
welke invloed de investering heeft op het al dan niet geautomatiseerde informatie-
systeem als geheel. Pas daarna kan worden ingegaan op de invloed van het (aan-
gepaste) informatiesysteem op de prestaties van de organisatie. Om het boven-
staande te verduidelijken geven Huigen en Jansen het volgende voorbeeld. Het
kan best zo zijn dat een investering in een informatiesysteem leidt tot een verho-
ging van de gebruikersvriendelijkheid van dat systeem. De prestatie van het sys-
teem verbetert daarmee dus wel aanzienlijk, maar dit zegt nog niets (in directe zin
althans) over de prestaties van de organisatie in kwestie. Een gebruikersvriende-
lijker systeem zegt immers nog niets over bijvoorbeeld een toename van de effec-
tiviteit van de organisatie als geheel. Het gaat er in deze dimensie dus om dat
wordt erkend dat een investering in een systeem niet automatisch hoeft te leiden
tot een betere, dat wil zeggen effectievere en efficientere, organisatie. Daarvoor
moet eerst de invloed van de investering op de verbetering van de informatie-
voorziening worden bekeken en daarna de relatie tussen de verbeterde informatie-
voorziening en de prestaties van de organisatie. Schematisch weergegeven ziet dit
er als volgt uit:

Investering in IT  -------- > IT performance  -------- > Organisatie performance

(B)        Informatisering heeft gevolgen op verschillende organisationele niveaus
De tweede onderscheiden dimensie bij het bepalen van baten is het gegeven dat
baten zich op verschillende niveaus kunnen voordoen. Rekening moet worden
gehouden met het feit dat informatisering ingrijpt op verschillende niveaus. Voor
de rijksoverheid kan dat worden vertaald in achtereenvolgens bijvoorbeeld de
maatschappij, een ministerie, een vestiging (gedeconcentreerde of gedecentrali-
seerde eenheid), een afdeling of taakgroep en een individuele ambtenaar. Op
ieder van de onderscheiden niveaus kunnen zich baten voordoen en veelal zijn
deze baten op ieder niveau anders van karakter. Bij het bepalen van baten dient
hiermee rekening te worden gehouden.

(C)         De gevolgen van informatisering bestaan uit verschillende aspecten
De derde dimensie geeft aan dat er op moet worden gelet dat informatisering
gevolgen heeft die op verschillende aspecten kunnen worden gemeten. Te denken
valt hierbij aan technische, economische, sociaal-organisatorische, politieke en
juridische baten van informatiesystemen. Hier wordt slechts volstaan met het
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noemen van de verschillende soorten baten omdat in hoofdstuk 4 reeds uitgebreid
is beschreven wat onder de verschillende soorten moet worden verstaan. Welke
aspecten van baten in een analyse of beoordeling worden belicht is afhankelijk
van de invulling van de definities van de aspecten. Waar het bij deze dimensie om
gaat, is dat in het oog moet worden gehouden dat er verschillende soorten baten
zijn met ieder een ander karakter of een andere eigenschap.

Door deze drie dimensies bijeen te brengen ontstaat een systematiek waarmee
baten systematisch kunnen worden weergegeven: de reeds genoemde Benefit
Assessment Grid. De BAG is zodoende te omschrijven als een raster dat kan
dienen als een variateitsgenerator om indicatoren, die de baten van informatie-
systemen meten, op te sporen. In figuur 10.1 worden de drie genoemde dimensies
grafisch weergegeven. Huigen en Jansen maken ten aanzien van de BAG wel
enkele algemene opmerkingen. Zo stellen ze dat niet ieder type baat op ieder van
de onderscheiden niveaus even belangrijk is. Economische baten doen zich op
ieder van de niveaus voor, maar het blijkt dat bijvoorbeeld juridische en politieke
baten eigenlijk overwegend op het maatschappelijke niveau van belang zijn. Ver-
der kunnen baten die in een bepaalde cel van het raster worden gerealiseerd,
mogelijke baten op een ander niveau tegenwerken. Het optimaal tegemoetkomen
aan de privacywetgeving kan bijvoorbeeld op zijn minst complicerend werken
voor de wens van volledige integreerbaarheid van systemen (1991: 676). Rea-
lisatie van baten op het ene niveau kan dus gevolgen hebben voor de werkwijze
op een ander niveau.

I  »lit

beoordeling per
aspect.

I 1 h
//           beoordeling per

\ - 4/ organisatie-niveau
beoordeling van
prestaties organisatie

FIGUUR 10.1: DE BENEFIT ASSESSMENT GRID
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Het nut van de BAG is gelegen in het feit dat de systematiek, door het definiBren
van verschillende niveaus, ertoe bijdraagt dat bestuurlijke beslissingen op het
juiste niveau plaatsvinden. Indien de meeste baten niet op centraal niveau, maar
lager worden verkregen, kan de verantwoordelijkheid voor de investering en de
ontwikkeling van het informatiesysteem ook lager worden gelegd. Daarnaast kan
de BAG dienst doen in de verschillende fasen van informatieplanning, de ontwik-
keling van informatiesystemen en de evaluatie van systemen achteraf. De con-
clusie die de auteurs zelf trekken is dat de BAG 'de mogelijkheid biedt een aantal
te ontwikkelen informatiesystemen systematisch naast elkaar te leggen en daarbij
tevens de potentitle mogelijkheden van de te ontwikkelen systemen te vergroten.
Als zodanig kan de BAG als basis voor de informatieplanning worden gebruikt.
De BAG kan beslissers er vooraf op attent maken dat informatisering keuzen
noodzakelijk maakt. De methode biedt daarbij zowel mogelijkheden tot het ont-
wikkelen als het evalueren van informatiseringsbeleid. Hierdoor kan een leeref-
feet ontstaan dat de besluitvorming voor nieuwe informatiseringsprojecten ten
goede komt' (Huigen en Jansen,  1991: 676).

§ 10.2.2 ICT-evaluatie bij de Belastingdienst: het onderzoek

Zoals reeds gesteld, had het door de KUB uitgevoerde onderzoek in eerste in-
stantie betrekking op het ontwikkelen van een methodiek om de baten van infor-
matietechnologie binnen de specifieke context van de Belastingdienst in kaart te
brengen. Daarnaast echter diende de ontwikkelde methodiek tevens toegepast,
dan weI getoetst, te worden in een praktijkgeval.

Als basis van de te ontwikkelen methodiek werd de hiervoor beschreven
Benefit Assessment Grid gekozen. Deze grid is in het onderzoek echter meer
conceptueel dan instrumenteel gebruikt. Concreet betekende dit dat niet zozeer is
getracht alle cellen van de driedimensionale grid voor wat betreft de informatie-
technologie binnen de Belastingdienst (in dit geval het IBS) te vullen, maar dat de
drie centrale dimensies van de BAG-methodiek in het ICI'-evaluatieproces als
leidraad zijn genomen.

Uitdrukkelijk werd in het voorgaande gesproken van evaluatieproces. Er kon
worden gesproken van een proces, omdat het onderzoek primair was gericht  op
het verlaijgen van inzicht in hoe het in kaart brengen van baten in de context van
de Belastingdienst verloopt. De casus van het IBS werd gebruikt om enkele alge-
mene uitgangspunten van een methodiek gaandeweg de verdere ontwikkeling te
toetsen. Op basis van de confrontatie tussen casus en methodiek, kon de laatste
worden bijgesteld en verbeterd. De ontwikkeling van een methodiek voor het in
kaart brengen van de baten van informatietechnologie binnen de context van de
Belastingdienst, vond aldus plaats in een heen en weer schakelen tussen de theorie
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en de praktijk van evaluatie. De concrete IBS-baten waren voor de Belasting-
dienst in het kader van de beoordeling van de gedane investering in het systeem
natuurlijk interessant, maar waren anderzijds vooral ook bedoeld om te laten zien
wat een goed opgezette evaluatie aan soort resultaten en soort informatie kan
opleveren.

Het conceptuele gebruik van de BAG betekende dat in het onderzoek niet alle
cellen van de BAG zijn gevuld maar dat er een beperking is gemaakt. Deze be-
perking betrof met name de organisationele niveaus waarop de methodiek werd
betrokken. In eerste instantie werd het onderzoek beperkt tot de baten van infor-
matietechnologie voor het concernniveau van de dienst. Dit betekende dat andere

niveaus, zoals het niveau  van de directies  en/of de eenheden vooralsnog  niet  in
het onderzoek waren betrokken. De beperking tot het concernniveau impliceerde
tevens een beperking van het onderzochte aantal aspecten. Omdat het ging over
de concernleiding van de Belastingdienst, betekende dit dat de aandacht in het
onderzoek dan ook met name uitging naar aspecten die voor hen belangrijk wa-
ren. Gevolg van deze afbakening was dat de baten die uit het onderzoek naar
voren kwamen veelal kwalitatief van karakter waren.

10.3  De  ontwikkeling  van  een  specijieke  ICT-evatuatiemethodiek

§  10.3.1  Inleiding

Het KUB-onderzoek diende een tweeledig doel. In de eerste plaats diende een
methodiek (werkwijze) te worden ontwikkeld die de Belastingdienst in staat kan
stellen de mogelijke baten van informatietechnologie op een systematische wijze
in kaart te brengen. Aan de andere kant diende deze methodiek te worden toege-

past in een casus. Dit hoofdstuk laat de resultaten van het onderzoek zien, dat dus
zowel betrekking had op de ontwikkeling van de systematiek als op concrete
baten van het IBS voor het concernniveau.

Deze resultaten zijn besproken met de opdrachtgever (de Directie Planning,
FinanciEn en Control). Omdat het oordeel over deze resultaten positief was, is
besloten het onderzoek voort te zetten met een tweede deel, gericht op andere
organisationele niveaus, te weten het directie- en het eenheidsniveau. Deze uit-
breiding van het onderzoek naar andere niveaus had tot doel het draagvlak voor
de systematiek te vergroten, maar ook om te kijken of er op basis van de systema-
tiek gekomen kon worden tot een zekere mate van kwantificering van baten. Dat
kwalitatieve baten konden worden geidentificeerd was al gebleken in het eerste
deel van het onderzoek. Gekozen werd voor vervolgonderzoek bij de Directie
Particulieren en bij twee eenheden Particulieren die op dat moment ree(is met het

systeem proefdraaiden.
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De onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van documentstudie van (veelal)
interne documenten van de Belastingdienst en gesprekken met medewerkers (van
alle onderscheiden organisationele niveaus).

§ 10.3.2 De ontwikkeling van een controlelijst op concernniveau

Zoals aangegeven had het eerste deel van het onderzoek, zoals dat in deze sub-
paragraaf wordt beschrevent, tot doel het op systematische wijze laten zien van de
afwegingen die gemaakt kunnen worden waar het de baten van informatietechno-
logie (en in dit geval het IBS) op concernniveau betreft. Met concernniveau wordt
in dit geval de concernleiding van de dienst bedoeld. Voor wordt overgegaan tot
het beschrijven van de systematiek voor het in kaart brengen van de baten voor
dit niveau, nu eerst een korte uiteenzetting met betrekking tot de taken en verant-
woordelijkheden van de concernleiding.

Globaal gesteld is de concernleiding van de Belastingdienst verantwoordelijk
voor twee processen (in hoofdstuk 7 van deze studie is dit eveneens kort aan de
orde  gesteld). Het eerste proces   is   aan te duiden  als het politiek ondersteunend
proces. De concernleiding heeft hierin de rol van aanspreekpunt voor de politiek.
In het andere proces, het bedrijfsproces, fungeert de concernleiding als manager
van de toepassing van wetten. Beide processen worden gekenmerkt door een
eigen dynamiek waarvan wederzijdse belangen tussen de processen uitdrukkelijk
deel uit maken.

Een belangrijke taak voor de concernleiding, die voortvloeit uit het eerste
proces, is de algemene beleidsvoorbereiding. Taken die samenhangen met de
verantwoordelijkheid voor het bedrijfsproces van de dienst, betreffen - naast het
opstellen van het beleid voor de belastingheffing, toetsing en inning - met name
de control en de allocatie van middelen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van
de Belastingdienst.

Bij het beoordelen van investeringen ten behoeve van verbetering van het
leidinggeven op het concernniveau van de Belastingdienst gaat het dus om het
beoordelen van deze investeringen in het licht van beleidsadvisering, control en
allocatie. Deze taak ressorteert onder de Directie Planning, Financien en Control
(Dir. PFC). De taak van deze directie bestaat uit:
1. het voorbereiden van het lange termijnbeleid van de Belastingdienst;
2. het uitoefenen van de controllersfunctie op concernniveau;
3.   het  voorzien  in een efficiente allocatie van financiale middelen  van de Belas-
tingdienst.

Met deze taakstelling, samen te vatten als strategisch management, control en
allocatie, kan de Directie PFC worden gezien als een dienstverlenende directie
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voor de Directeur-Generaal (DG-BEL) en de directies die direct verantwoordelijk
zijn voor de belastingheffing en toetsing, zoals bijvoorbeeld de Directie Parti-
culieren2. De beperking van het onderzoeksobject tot de verantwoordelijkheid van
de Directie PFC impliceert dat het in het onderzoek niet ging om de aansturing
van de bedrijfsprocessen. In geaggregeerde vorm waren de bedrijfsprocessen van
de eenheden uiteraard wel van belang. Daarbij ging het bijvoorbeeld om het be-
houden van overzicht op voortgang van kernzaken. In de casus zullen hiervan
verder voorbeelden worden gegeven.

De problematiek van de baten van ICT voor de concernleiding raakt het hart
van de filosofie waarmee de leiding de organisatie bestuurt. Bij de Belastingdienst
is de besturingsfilosofie dat tussen leiding en organisatie een tweezijdige relatie
bestaat. Organisatie en leiding zullen elkaar daarbij wederzijds ten dienste moeten
zijn. Zij moeten elkaar in staat stellen doelstellingen vanuit eigen verantwoorde-
lijkheden te bereiken. De beoordeling van investeringen en de beoordelingswijze
van investeringen zullen deze besturingsfilosofie moeten weerspiegelen.

Op basis van de bovenstaande overweging en de geschetste taken en verant-
woordelijkheden van de concernleiding, is in het onderzoek een controlelijst op-
gesteld (later in deze sub-paragraaf wordt deze uitgebreid beschreven). In essentie
geeft de lijst een model van de concernleiding. De controlelijst bestaat uit een lijst
van indicatoren die aangeeft op welke punten voor de concernleiding winst valt te
behalen uit ICT-investeringen, maar ook welke afwegingen nodig zijn ter reali-
sering van die winst. Niet alle mogelijke indicatoren zijn aan de orde gekomen,
maar de aandacht is beperkt tot de belangrijkste indicatoren en randvoorwaarden.
Ongetwijfeld kunnen vele nog worden toegevoegd en zijn vele verscherpingen
mogelijk van typen gegevens benodigd voor de taken van de leiding. De crux is
echter dat deze lijst van indicatoren (die dus in feite zijn gebaseerd op de positie
van de concernleiding en de taken die daaruit voortvloeien) een raamwerk biedt
dat in staat stelt deze op- en aanmerkingen te plaatsen en te gebruiken.

De controlelijst, die dus een lijst is van beoordelingspunten voor investerings-
beslissingen ten behoeve van de concernleiding van de Belastingdienst, is opge-
bouwd uit drie delen. Deze drie delen komen overeen met de eerder onderschei-
den drie hoofdactiviteiten van de Directie PFC. Per activiteit zijn vervolgens de
indicatoren systematisch opgebouwd. De controlelijst stelt in staat om de toege-
voegde waarde van investeringen in ICT stapsgewijs te beoordelen. Eerst komt
het effect van de investering op de infonnatie-uitwisseling tussen betrokkenen bij
een activiteit aan de orde en pas daarna wordt gekeken naar de prestatieverbe-
tering die mogelijk wordt op basis van de investering. Investeringen in ICT die-
nen mformatie-uitwisseling te verbeteren door kwaliteitsverhoging van gegevens
en de gegevensstroom. Vanzelfsprekend is van belang dat de benodigde gege-
venstypen voor de leiding van de organisatie beschikbaar komen. In het onder-
zoek is, op basis van interne documenten en overleg met betrokkenen, in eerste
instantie gekozen om te kijken naar de in de bestuurlijke informatievoorziening
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binnen de dienst gehanteerde gegevenstypen toetsingsdichtheid, voorraadvorming,
bezwaarschriften, fouten, het halen van termijnen en wetsinterpretaties. Deze
gegevenstypen dienen de leiding in staat te stellen tot maatregelen. Een verbete-
ring van de kwaliteit en de stroom van deze gegevens kan optreden in vier op-
zichten:
L       Juistheid. Er mogen geen fouten voorkomen in de gegevens die in het

systeem of in de output van het systeem worden gebruikt (accuraat);
2.          Snelheid van beschikbaar komen van gegevens. Het gaat hier om toegan-

kelijkheid en periodiciteit. Hiermee wordt achtereenvolgens bedoeld het
aantal handelingen en het aantal betrokkenen dat is benodigd voor de
ontsluiting van gegevens en de tijdseenheid waarmee gegevens beschik-
baar te maken zijn. In de gaten moet worden gehouden dat op het strate-
gische niveau van de concernleiding snelheid belangrijk is, en dat de
vaak hiermee in verband gebrachte tijdigheid van gegevens minder be-
langrijk voor dit niveau is. Tijdigheid verwijst namelijk naar de tijdsduur
die ligt tussen het voorkomen van een bnsactie en het administreren
daarvan. Voor het strategische niveau is dit laatste minder belangrijk.

3. Aggregatieniveau. Aggregatieniveau kan betrekking hebben op verschil-
lende onderdelen. Het kan gaan:
-       over de gehele aangifte: correcties, bezwaren, hoogte eerdere

aangiften;
-     per aangifte onderdeel: correcties, bezwaren, hoogte eerdere

aangiften per onderdeel;
-            over totale populatie belastingplichtigen;
-            over subpopulaties, bijvoorbeeld per eenheid;

4.      Traceerbaarheid. Bij traceerbaarheid gaat het erom dat duidelijk moet
zijn van welk organisationeel niveau gegevens afkomen en waar ze be-
trekking op hebben. Bovendien moet duidelijk zijn wie in de organisatie
de verantwoordelijkheid draagt voor de desbetreffende gegevens.

Met enige mate van detaillering is in de controlelijst aangegeven welk boven-
staand kwaliteitskenmerk van gegevens voor de uitvoering van managementtaken
met name van belang is.  Het idee is dat vervolgens kan worden beoordeeld hoe
verbeterde informatiestromen soorten van prestaties binnen de managementtaken
(strategisch management, control en allocatie) kunnen verbeteren. Daartoe wordt
de gegevensstroom in verband gebracht met de besluitvormingsstructuur die voor
de verschillende taken van de concernleiding is opgezet. De kern van deze be-
sluitvormingsstructuur wordt gevormd door de directieraad van de Belasting-
dienst. In deze raad vindt de strategische besluitvorming voor het concern Belas-
tingdienst plaats.
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Investeringen iii IT    Gegevenstypen
Effecten op de kwaliteit van
de gegevens Toetsingsdichtheid ...0-Strategisch

management

Juistheid Voorraadvorming

Snelheid Bezwaarschriften
li -* Con#01

Aggregatieniveau Fouten

Traceerbaarheid Halen termijnen

Wetsinterpretaties   Alloc ie

- -

FIGUUR 10.2: DE SYSTEMATIEK VAN DE CONTROLELUST

De systematiek van de controlelijst is aldus de volgende. Een investering kan
kiden tot een verbetering van de kwaliteit en hoeveelheid van de informatie-
stroom met betrekking tot de - voor de concernleiding meest belangrijke -
gegevenstypen. Vervolgens komt de relatie aan de orde tussen de verbeterde
gegevenstypen (in feite dus een verbeterde bestuurlijke informatiestroom) en de
drie taken en verantwoordelijkheden welke eerder zijn onderscheiden met betrek-
king tot de concernleiding. In figuur 10.2 is de systematiek van de controlelijst
schematisch weergegeven. In de controlelijst komen de drie dimensies van de
BAG als volgt terug.

De eerste dimensie (de beoordeling van de prestaties van de organisatie) is te
herkennen in de gevolgde systematiek van de controlelijst. Investeringen in ICT
worden eerst beoordeeld op verbetering van de bestuurlijke informatiestroom
(gegevenstypen). Vervolgens moet betere informatie leiden tot verbeterde uitvoe-
ring van taken van de concernleiding (strategisch management, control en alloca-
tie).

De tweede dimensie (de beoordeling per organisatieniveau) is ingevuld door
de beperking tot het niveau van de concernleiding van de Belastingdienst. De
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derde dimensie tenslotte (de beoordeling per aspect) komt tot uitdrukking in de
afwegingen tussen juridische baten (rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechts-

gelijkheid) en organisatorische baten (doelmatigheid, doeltreffendheid en doelge-
richtheid) die in de taken van de concernleiding zijn verweven. Hoewel de toe-
passing in de casus nog moest volgen, bleek al weI dat de BAG-methodiek in
principe in staat is criteria te genereren die kunnen worden gebruikt voor de be-
oordeling van baten van informatiesystemen op het niveau van de concernleiding.

In het onderstaande wordt de uiteengezette gedachtegang verder uitgewerkt
voor het concernniveau. De beschrijving van de mogelijke baten zal worden op-
gesplitst in de drie onderscheiden taken van de concernieiding: Strategisch mana-
gement, Control en Allocatie.

A/         BATEN STRATEGISCH MANAGEMENT BELASTINGHEFFING/TOETSING

Voor het strategisch management van de belastingheffing en de control op de
bedrijfsvoering heeft de Belastingdienst twee soorten concepten ontwikkeld: doel-
groepmanagement en contractmanagemeno. Doelgroepmanagement heeft betrek-
king op de identificatie van en specifiek beleid voor bepaalde categorieen van
belastingplichtigen. Deze functie levert gegevens voor het contractmanagement.
Contractmanagement in samenhang met doelgroepmanagement stelt de Belasting-
dienst in staat slagvaardig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Contractmana-
gement beoogt het belang van een rechtmatige uitvoering van belastingwetten in
overeenstemming te brengen met het belang van een doelmatige bedrijfsvoering.
Het budget is hierbij de financiele vertaling van de bevoegdheid om de interne
gang van zaken te sturen en te regelen.

Doelgroepmanagement en contractmanagement omvatten daarmee het span-
ningsveld tussen de wettelijk/normatieve taak van de Belastingdienst en een effi-
ciEnte procesmatige uitvoering. Geformuleerd in de eigen termen van de Belas-
tingdienst: 'door middel van de twee complementaire functies: contractmana-
gement en doelgroepmanagement is de Belastingdienst beter in staat het even-
wicht tussen doelmatigheid, doeltreffendheid en doelgerichtheid enerzijds en de
rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid anderzijds te handhaven'
(Belastingdienst, z.j., rapport bestuurlijke structuur: 18). Doelgroepmanagement
en contractmanagement op basis van deze zes overwegingen leveren een norme-
ring op van bedrijfsprocessen, dat wil zeggen van toetsingshandelingen, correc-
tiehandelingen, doorlooptijden en termijnen. Nieuwe investeringen dienen ten
dienste te staan van besluitvorming over doelgroep- en contractmanagement in de
directieraad van de Belastingdienst. De combinatie van doelgroepmanagement en
contractmanagement geeft aanleiding tot het onderscheiden van indicatoren voor
baten van investeringen op concernniveau. In de eerste plaats gaat het daarbij om
de verbetering of verandering van informatiestromen naar de directieraad. Pas in
de tweede plaats kan worden gelet op mogelijke verbetering van de beslissingen,
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zo men wit prestaties, van de directieraad ten dienste van de concernleiding.
Beide aspecten van strategische management, dus contractmanagement en doel-
groepmanagement, komen in het nu volgende aan bod.

*           Contractmanagement:   ondersteuning van besluitionning over he ing en
toetsing

Voorop staat de uitvoering van de belastingwetgeving via de sturing van logis-
tieke processen. De controlelijst is voor dit onderdeel daarom gestructureerd aan
de hand van de begrippen doelgerichtheid/doeltreffendheid en doelmatigheid.
Deze begrippen zijn tijdens besluitvorming weliswaar niet te scheiden, maar kun-
nen wel analytisch onderscheiden worden. Een tweede spanningsveld dat in de
indicatorenlijst tot uitdrukking wordt gebracht is dat tussen doelgerichtheid/-tref-
fendheid en doelmatigheid en el'fecten voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en
rechtmatigheid.

De doelgerichtheid en doeltrefem#zeid van het beleid voor heffing en toetsing
betreffen in essentie de kwaliteit van de handhaving van regelgeving. Voor de
beoordeling van doelgerichtheid en doeltreffendheid dienen deze gegevens te
voldoen aan eisen met betrekking tot juistheid en het aggregatieniveau. Niet al-
leen inzicht in ontwikkelingen over de aangifte als geheel, maar ook inzicht in
onderdelen van de aangifte is hier relevant. Zo hebben bijvoorbeeld interpretaties
van wettelijke regelingen niet alleen juridische implicaties, maar ook economische
via hun effecten op opbrengsten.

Doel,natigheid heeft met name betrekking op de sturing van de bedrijfspro-
cessen. Maatregelen ter verbetering van doelmatigheid hebben niet alleen baat bij
investeringen die effect hebben op juistheid en aggregatieniveau van gegevens.
Voor doelmatigheid van het heffings- en toetsingsbeleid is vooral vergroting van
de snelheid door verbeterde toegankelijkheid en verhoging van periodiciteit van
belang. Op basis van het sneller beschikbaar komen van noodzakelijke gegevens
kan eerder worden ingegrepen ter voorkoming van overbelasting van de uitvoe-
ringsorganisatie. De typen gegevens die van belang zijn voor zowel doelgericht-
heid/doeltreffendheid als doelmatigheid, zijn divers van aard. Een aantal gege-
venstypen komt terug in de beheersverslagen van de Belastingdienst (als uitgangs-

punt  is  hier het verslag  over 1991 genomen).  Met name betreft  het hier gegevens
over toetsingsdichtheid, voorraadgegevens, correcties, bezwaarschriften en fou-
ten. Daarnaast zijn gegevens over interpretaties van de wet en over termijnen van
belang. Een investering in het IBS leidt tot veranderingen voor wat betreft de
eerder genoemde aspecten juistheid, snelheid, traceerbaarheid en het aggregatie-
niveau van de gegevens. Op basis van de  in deze opzichten verbeterde gegevens
kan het geeigende besluitvormende orgaan (op concernniveau is dat de directie-
raad) maatregelen treffen die tot betere prestaties leiden op het terrein van recht-
matigheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Het soort maatregelen zal voor
het beoogde doel verschillen voor wat betreft de doelgerichtheid/doeltreffendheid
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en de doelmatigheid. In de onderstaande tabel (tai)el 10.1) wordt hiervan een
overzicht gegeven.

EFFECTEN INVESTERING MAA'IREGELEN VOOR MAAmEGELEN VOOR DOEL-
MATIGHED. RESULTERENDOP GEGEVENS OVER: DOELTREFFENDHEID/DOELGE-

RICHTHED. RESULTEREND IN: IN:

Toetsdichtheid Bevordering rechtsgelijkheid en Verscherping inzet van
rechtszekerheid toetsingsmiddelen en ver-

beteren opbrengsten

Administratieve                  - Veriloging percentage ad-
afhandeling ministratieve afhandeling

Voorraadvonning Bevordering rechtmatigheid, - Ondersteuning behandelaars
zekerheid en -gelijkheid

Bezwuarschriften Bevordering rechtsgelijkheid Vermindering van het
aantal bezwaarschriften

Fouten Verbetering rechtszekerheid en Verbetering correctiege-
rechtsgelijkheid voeligheid

Halen termijnen Bevordering rechtmatigheid Vergroting opbrengst

Wetsinterpretaties Verbetering rechtsgelijkheid Verbetering correctiege-
voeligheid

TABEL 10.1: CONTROLELIJST CONTRACTMANAGEMENT
(STRATEGISCH MANAGEMENT)

Een voorbeeld aan de hand van het gegevenstype toetsdichtheid kan verduidelij-
ken hoe veranderingen met betrekking tot een zelfde gegevenstype kunnen leiden
tot maatregelen met kwalitatief verschillende effecten.

Voor wat betreft de doelgerichtheid en doeltreffendheid geldt dat niet alle
aangiften en onderdelen van aangiften kunnen worden gecontroleerd. Afhankelijk
van bepaalde prioriteiten kan het wenselijk zijn bepaalde onderdelen van aangiften
scherper te controleren. Daarvoor is een overzicht over de toetsdichtheid en de
ontwikkeling daarvan in de tijd noodzakelijk. Ook is mogelijk dat men voor bij-
voorbeeld categorieen van belastingplichtigen of voor onderdelen van aangiften
bandbreedtes vaststelt die aangeven wanneer een aangifte getoetst moet worden en
wanneer niet. Op basis van dergelijke overzichten kan worden besloten tot ver-
krapping of verruiming van bandbreedtes of, zoals ze ook wel genoemd worden,
toetsingsparameters. Krappe bandbreedtes dienen te leiden tot meer toetsingen en
dus verbetering van de toetsdichtheid. Door dergelijke maatregelen kunnen
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rechtsgelijkheid en rechtszekerheid worden vergroot. Rechtsgelijkheid kan wor-
den vergroot aangezien voor belastingplichtigen voor verschillende soorten van
regelingen gelijk worden geschakeld. Rechtszekerheid kan worden vergroot,
wanneer men bijvoorbeeld afspreekt dat iedere belastingplichtige in principe peri-
odiek getoetst wordt.

Toetsdichtheid houdt - naast doeltreffendheid en doelgerichtheid - echter
ook direct verband met de uitvoering van de bedrijfsprocessen en dus de doelma-
tigheid. Verscherping van toetsingsparameters op basis van overwegingen van
rechtszekerheid hebben tot gevolg dat de hoeveelheid toetsingen toeneemt. In
principe kan daardoor de belastingopbrengst worden verhoogd, maar bij een
gelijkblijvende hoeveelheid beschikbare tijd betekent dit tevens een overbelasting
van behandelaars. Dientengevolge zullen ofwel aanpassingen in ondersteuning,
bijvoorbeeld door automatisering, moeten plaatsvinden, ofwel toetsingsparameters
worden verruimd teneinde overspanning van de organisatie, en daarmee mogelijk
verlies van belastingopbrengst, te voorkomen. Hiermee wordt de eerder ge-
noemde spanning tussen doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid zeer concreet. Door via sturing van bedrijfsprocessen doelmati-
gere toetsingen te bewerkstelligen, maakt men impliciet afwegingen over rechts-
zekerheid en rechtsgelijkheid. Baten in doelmatigheidsopzicht veroorzaken met
andere woorden kosten op het vlak van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.

* Doelgroepmanagement: ondersteuning  besluitvorming  wetgeving,   imple-
mentatie wetgeving

Het concept doelgroepmanagement richt zich op besluitvorming over specifieke

doelgroepen van het beleid. Doelgroepmanagement valt uiteen in enerzijds be-
leidsadvisering aan de Tweede Kamer en de Staatssecretaris en anderzijds in het
richting geven aan heffing en controle van divisiedirecties.

Voor beleidsadvisering is naast juistheid en snelheid met name het aggrega-
tieniveau van de gegevens van groot belang. De gegevens moeten niet alleen iets
kunnen zeggen over totale populaties, maar vooral ook over groepen van belas-
tingplichtigen. Bovendien is het noodzakelijk trends te kunnen signaleren. Ideali-
ter zou de leiding dus gegevens moeten hebben over de ontwikkeling van aangif-
ten en onderdelen van aangiften voor subgroepen. Op basis daarvan kunnen af-
wegingen worden gemaakt voor speciale toetsingsacties en kan voor de leiding

scherp worden aangegeven welke opbrengsten daarvan zijn te verwachten. Daar-
tegenover staan de kosten van informatie-verzameling, die afhankelijk zijn van de
flexibiliteit van de opzet van databases.
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EFFECTEN INVESTERING MAATREGELEN VOOR Big -KinSADVISERING
OP GEGEVENS OVER: RESULTEREND IN:

Opbrengst  Helling.

- Trendanalyse doelgroepen - Vergroting bereik dienstverlening
- Mogelijkheden verdieping inzicht

effect belastingmaatregelen

- Bereik/diepgang queries - Scherpere afweging
-              Efficiency van queries

Effecten weigeving voor groepen
belastingplichtigen.

Aanpassing wetgeving
- Trendanalyse elementen aangiften - Vergroting rechtsgelijkheid
subpopulaties

TABEL 10.2: CONTROLELUST BELEIDSADVISERING (DOELGROEPMANA-
GEMENT ALS ONDERDEEL VAN HET STRATEGISCH MANAGE-
MENT)

Een tweede categorie afwegingen betreft de effecten van nieuwe wetgeving of
aanpassing van bestaande wetgeving. Alhankelijk van de kwaliteit van de gege-
vens voor groepen belastingplichtigen worden maatregelen op het terrein van
wetgeving mogelijk die sterkere rechtsgelijkheid kunnen bewerkstelligen.  De con-
trolelijst met daarin de mogelijke verbetering van de informatiestroom met be-
trekking tot beleidsadvisering en de mogelijk daarop gebaseerde verbetering van
de prestaties van de directieraad staan vermeld in tabel 10.2.

Naast beleidsadvisering is doelgroepmanagement tevens richtinggevend voor
de heffing en de toetsing met betrekking tot specifieke groepen van belasting-
plichtigen. De kwaliteitseisen voor de gegevens zijn ook hier met name juistheid,
snelheid en aggregatieniveau. Gegevens moeten beschikbaar zijn voor onderdelen
van de aangifte, voor subpopulaties en in de tijd. Wanneer dergelijke gegevens
aanwezig zijn is het mogelijk om vergelijkingen tussen onderdelen van de aangif-
ten te doen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het op het strategische niveau
waarop de concernleiding zich bevindt, natuurlijk stee(is gaat om bestuurlijke
informatie (ratio's) en niet om operationele informatie omtrent onderdelen van de
aangifte. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor bestrijding van oneigenlijk
gebruik van voorzieningen of witte plekken in de wetgeving. Inzicht in de interne
consistentie van onderdelen van de aangifte en trends in onderdelen van aangiften
kan wijzen op dergelijke problemen. Op basis hiervan zijn verscherpingen van
wetgeving en toetsingsrichtlijnen te geven die leiden tot aanpak van de zogenaam-
de witte fraude. Daarbij is het veelal noodzakelijk dat koppeling tussen diverse
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databestanden bij overheid en semi-overheid mogelijk is. Integratie van informa-
tiesystemen is onontbeerlijk. De controlelijst voor het richtinggevende aspect van
doelgroepmanagement is te vinden in tabel 10.3.

EFFECTEN INVESTERING MAATREGELEN VOOR HET RICHTING-

OP GEGEVENS OVER: GEVEN AAN HEFFING EN TOETSING

RESULTERiND IN:

- Trends hoogte aangiften (sub)populaties - Bevordering rechtsge-
- Trends hoogte van onderdelen van de aangifte lijkheid en rechtmatigheid
- Vergelijking onderdelen aangifte  (bijv. op interne - Uitbreiding dienstverlening
consistentie en andere gegevens Inspecteurs
- Toetsdichtheid (sub)populaties - Aanpak oneigenlijk

gebruik/witte fraude
- Wetgeving, prioritering

controle

TABEL 10.3: CONTROLELIJST RICHTINGGEVEN HEFFING EN TOETSING

(DOELGROEPMANAGEMENT ALS ONDERDEEL VAN HET STRATE-
GISCH MANAGEMENT)

B/ BATEN CONTROL

Naast strategisch management van belastingheffing en toetsing is de concernlei-
ding van de Belastingdienst belast met control en allocatie van middelen die de
primaire processen van de Belastingdienst ondersteunen. Control betreft verant-
woording en bijsturing van de primaire activiteiten van de Belastingdienst. Allo-
catie heeft betrekking op de allocatie van middelen in relatie tot de doelstellingen.
Voor deze taken geldt evenzeer wat eerder is gesteld bij afwegingen tussen doel-
matigheid/-treffendheid en rechtsgelijkheid/-zekerheid. Beide taken zijn in feite
niet los van elkaar uit te voeren, maar kunnen voor analytische doelen los van
elkaar worden bezien. In beginsel zijn er dus twee controltaken: terugkoppeling
over taakstellingen aan de directies Particulieren en Ondernemingen via bijsturing
van de processen of doelstellingen en verannvoording van de bedrijfsprocessen.

Terugkoppeting over taakstellingen gebeurt met name door de DG-BEL en de

Dir. PFC. In dit overleg is het aggregatieniveau van gegevens minder van belang.
Gegevens over de uitvoering van taken op eenheden zijn immers een verantwoor-
delijkheid van de Directie Particulieren en de Directie(s) Ondernemingen. Be-
langrijker is de verbetering in snetheid die kan optreden. Investeringen kunnen
bijvoorbeeld de terugkoppelingstijd verkleinen. Tweewekelijkse rapportages over
voorraadvorming in plaats van maandelijkse rapportages kunnen een aanzientijke
versnelling van ingrijpen bewerkstelligen, wat in aanvullende inspanningen of
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verandering van taakstellingen kan resulteren. De bij dit aspect van de control
behorende controlelijst is weergegeven in tabel 10.4.

EFFECTEN INVESTERING MAATREGELEN VOOR DE TERUGKOP-
OP GEGEVENS OVER: PEl-ING VAN DE TAAKSTE111NGEN

RESULTEREND IN:

- Administratieve afdoening - Bijsturing taakstelling
- Voorraad Directies Particulieren/Onder-
- Afgedaan nemingen/Douane
- Termijnen met betrekking tot bezwaarschriften
- Fouten - Bijstelling van standaarden
- Correcties van toetsingshandelingen
- Gebruik indicatoren primaire proces

- Vermindering coOrdinatie-
kosten

TABEL 10.4: CONTROLELLIST TERUGKOPPELING (CONTROL)

Verantwoording van bedrijfsprocessen betreft de eisen die bijvoorbeeld vanuit de
Comptabiliteitswet worden gesteld aan de financitle gang van zaken. Dit is op
concernniveau vooral een aangelegenheid van de Directie PFC en de Interne
Accountantsdienst. Het belang van juistheid van gegevens over bedrijfsprocessen
en van een gemakkelijke toegang tot die gegevens staat hier voorop. Noodzakelijk
is daarvoor dat activiteiten kunnen worden toegeschreven naar zo klein mogelijke
eenheden. Samengevat gaat het hier dus om de juistheid en de traceerbaarheid van
gegevens, waarbij de aandacht ook moet uitgaan naar de kosten die zijn verbon-
den aan het genereren van gegevens.

C/        BATEN ALLOCATE

Allocatietaken zijn gericht op een zo efficient mogelijke inzet van mensen en
middelen van de Belastingdienst in relatie tot de doelstellingen. Dit is op concern-
niveau met name een taak van de directies PFC en POB. Zij adviseren en infor-
meren de DG-BEL die vervolgens afspraken maakt met de Directies Particu-
lieren, Ondernemingen en Douane. Net zoals bij controltaken zijn met name
juistheid van gegevens en de snelheid van het beschikbaar komen van gegevens
van belang. Investeringen die leiden tot bijvoorbeeld snellere informatie over
vertragingen in administratieve afdoening kunnen leiden tot prioriteringen in
automatiseringsinvesteringen. Het is tevens zeer wel mogelijk dat de wijze
waarop allocatie plaatsvindt verandert. Met name zouden investeringen in ICT
ertoe kunnen leiden dat allocatie meer gestuurd zou kunnen worden van 'onderop'
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dan van 'boven naar beneden'. In tabel  10.5  is  de bij  deze  taak  van de concern-
leiding behorende controlelijst weergegeven.

EFFECTEN INVESTERING MAAIREGELEN VOOR AILOCATIE
OP GEGEVENS OVER: RESULTEREND IN:

- Administratieve afdoening - Prioritering ondersteuning- Voorraad
- Afgedaan automatisering

- Termijnen
-              Ontwikkeling kwaliteit personeel- Met betrekking tot bezwaarschriften:

fouten - Communicatieve planningcorrecties
kwaliteit toetsing

-          Experimenteermogelijkheden- Trendanalyses
welgeving

TABEL 10.5: CONTROLELUST ALLOCATE

In het bovenstaande is een controlelijst opgesteld die kan worden gebruikt voor de
beoordeling van baten voor het concernniveau. In de systematiek van de con-
trolelijst zijn de uitgangspunten van de eerder beschreven Benefit Assessment
Grid als volgt te herkennen.

De eerste dimensie (de beoordeling van de prestaties van de organisatie) is te
herkennen in de gevolgde systematiek van de controlelijst. Investeringen in ICT
worden eerst beoordeeld op verbetering van de bestuurlijke informatiestroom
(gegevenstypen). Vet'volgens moet betere inforniatie leiden tot verbeterde uitvoe-
ring van taken van de concernleiding (strategisch management, control en alloca-
tie). De tweede dimensie (de beoordeling per organisatieniveau) wordt ingevuld
door de beperking tot het niveau van de concernleiding van de Belastingdienst.
De derde dimensie tenslotte (de beoordeling per aspect) komt tot uitdrukking in
de afwegingen tussen juridische baten (rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechts-
gelijkheid) en organisatorische baten (doelmatigheid, doeltreffendheid en doelge-
richtheid) die in de taken van de concernleiding zijn verweven.

§ 10.3.3 Een methodiek op directie- en eenheidsniveau

In de vorige sub-paragraaf is, op basis van de uitgangspunten van de Benefit
Assessment Grid, een methodiek ontwikkeld die in staat is om mogelijke baten
van informatietechnologie voor het concernniveau van de Belastingdienst aan te
geven. In hoofdzaak bleken dit (voor het onderzochte niveau althans) kwalitatieve
baten te zijn, dat wil zeggen dat ze niet of slechts heel moeilijk in financitle ter-
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men kunnen worden uitgedrukt. Het feit dat deze baten voornamelijk kwalitatief
van aard zijn, hangt nauw samen met de taken van de concernleiding. Op dit

organisationele niveau gaat het om bestuurlijke informatie binnen de onderschei-
den taken strategisch management, control en allocatie.

Na oplevering van het rapport dat betrekking had op het concernniveau is een
vervolgopdracht aan de KUB verstrekt om de methodiek verder te ontwikkelen
voor het directie- en eenheidsniveau. Doel hiervan was om de methodiek verder
uit te breiden door specifiek de aandacht te richten op kwantificering van moge-

lijke baten.  In deze sub-paragraaf wordt van het desbetreffende onderzoek  een be-

schrijving gegeven.
Opnieuw is aansluiting gezocht bij de drie dimensies van de Benefit

Assessment Grid. Edn van die dimensies, de erkenning van de verschillende or-

ganisationele niveaus waarop baten zich kunnen voordoen, is in het onderhavige
geval logischerwijze beperkt tot het niveau van de directies en, zij het in mindere

mate, ook tot het niveau van de eenheden. Een andere BAG-dimensie  is  dat
baten op verschillende aspecten kunnen worden gerealiseerd. In het onderzoek

zijn verschillende aspecten beschouwd, alhoewel de aandacht wel met name is
uitgegaan naar de zoveel mogelijk te kwantificeren baten.

De laatste dimensie van de BAG vindt tenslotte toepassing in het idee dat er
ook in dit onderzoek vanuit is gegaan dat een investering in een informatiesys-
teem kan leiden tot een betere informatievoorziening, maar dat dit niet automa-
tisch tot gevolg hoeft te hebben dat de prestaties van de organisatie verbeteren.
Ook het omgekeerde geldt trouwens: verbeteringen van de organisationele presta-
ties hoeven niet altijd het gevolg te zijn van investeringen in ICT of een verbe-
terde informatiestroom door een dergelijke investering. Ook andere initiatieven
kunnen hieraan hebben bijgedragen. De verbetering van het informatiesysteem
moeten bovendien eerst worden aangetoond, alvorens men hieraan verbeteringen
van het functioneren kan toeschrijven.

Net zoals bij de ontwikkeling van de methodiek op concernniveau is in eerste
instantie gekeken naar de taken die door de informatievoorziening mogelijker-
wijze moeten worden ondersteund. Op concernniveau  ging  het om algemene
sturingstaken zoals strategisch management, control en allocatie. Op directie en
eenheidsniveau daarentegen gaat het veel meer om de sturing en uitvoering van
het primaire proces van de dienst oftewel het bedrijfsproces. Zoals beschreven in

hoofdstuk 7, zijn de directies verantwoordelijk voor het feitelijke proces van
belastingheffing en vindt de operationele uitvoering van het beleid van de Belas-
tingdienst plaats op het niveau van de eenheden. Een van de meest belangrijke

aspecten van het bedrijfsproces is het proces van aanslagheffing. In het algemeen
tracht men dit proces zo in te richten dat een verbetering wordt bereikt van de
bedrijfsresultaten. Deze verbetering moet worden gerealiseerd in extern en intern

opzicht. In extern opzicht acht men het van belang dat de compliance van belas-
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tingplichtigen wordt verbeterd. In intern opzicht gaat het om het vert)eteren van
de effectiviteit en efficiency van het bedrijfsproces.

Het bovenstaande impliceert dat het in de methodiek bij de kwantificering van
baten op directie- en eenheidsniveau met name is gegaan om het in kaart brengen
van winsten die voortvloeien uit het el'ficienter werken door de Belastingdienst en
op het aangeven van verbeteringen in de belastingopbrengsten. Deze baten heb-
ben deels een intern, deels een extern karakter. Minder goed te kwantificeren
baten zijn echter toch ook aan de orde gekomen, aangezien deze niet minder van
belang zijn. Vooral de mogelijkheid van het herinrichten van het bedrijfsproces
van de eenheden kan grote mogelijkheden opleveren.

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten en beperkingen is gekomen tot
de volgende methodiek. Na de selectie van het informatiesysteem waarop de
evaluatie betrekking heeft, is gezocht naar voor de organisatie, of het organisatie-
onderdeel, geldende sturingsthema's en indicatoren. Deze vormen de belangrijk-
ste maatstaven voor de beoordeling van opbrengsten van informatiesystemen.
Vervolgens zijn gegevens over de indicatoren verzameld. Deze mondden uit in
metingen van kwantitatieve aard. Op basis van deze gegevens zijn vergelijkingen
gemaakt die meer kwalitatieve ontwikkelingen aangeven. Deze vergelijkingen zijn
gemaakt naar ontwikkelingen in de tijd en naar verschillende vestigingen. Bij
gefaseerde invoering van grootschalige informatiesystemen doet zich bovendien
de mogelijkheid voor van vergelijking van eenheden die met het nieuwe infor-
matiesysteem werken met eenheden die dat nog niet doen. Bij deze vergelijkingen
is het vaak weI noodzakelijk diverse aannamen te maken over de condities van de
vergelijking. Daarbij is het van belang door een uitvoerige communicatie met de
medewerkers te toetsen in hoeverre deze aannamen houdbaar zijn. Op basis van
de vergelijkingen konden conclusies worden getrokken over de opbrengsten van
informatiesystemen. Deze conclusies dienden de basis te vormen voor aanpassin-
gen, dan wel voor de prioritering van aanpassingen. In het nu volgende worden
de belangrijkste stappen in de methodiek nader uitgewerkt.

Voor iets valt te zeggen over de bijdrage van de investering in een systeem
aan de verbetering van de informatievoorziening en de inf'ormatiestroom, zal eerst
in kaart moeten worden gebracht uit welk type gegevens deze laatste bestaat op
directie en eenheidsniveau. Daarom is, na de bepaling van het te onderzoeken
informatiesysteem, de volgende stap in het ontwikkelen van de methodiek het
selecteren van sturingsthema's die een rol spelen op het te onderzoeken niveau. In
bijvoorbeeld Jaarverslagen en Beheersverslagen kunnen de meest belangrijke
thema's worden gevonden die een rol spelen in de sturing van de bedrijfspro-
cessen binnen de Belastingdienst.4 Deze sturingsthema's worden gekoppeld aan
de bedrijfsprocessen zoals die plaatsvinden binnen de dienst. In zijn algemeenheid
bestaan deze processen uit vijf soorten activiteiten, te weten:
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a.     het ontvangen en administratief verwerken van aangiften;
b.  de aanslagregeling, waarbij tevens het beheer van het clientenbestand wordt

betrokken;
c.    het alhandelen van bezwaarschriften;
d.  de inning;
e.    de besturing van de bedrijfsprocessen.

Voor ieder van deze activiteiten zijn sturingsthema's geformuleerd. Om inzicht te
krijgen in het verloop van deze thema's worden indicatoren opgesteld. Uitgangs-

punt voor deze indicatoren zijn de kengetallen die de Belastingdienst momenteel

al gebruikt. Van de indicatoren kan dus worden verondersteld dat ze inzicht ge-
ven in het verloop van het sturingsthema, met andere woorden ze drukken de
prestaties van de organisatie in kengetallen uit. De meeste thema's kunnen wor-
den uitgewerkt naar meerdere indicatoren. Bovendien kunnen de scores op een
indicator betrekking hebben op meerdere soorten baten. Een voorbeeld   is   een
belangrijk thema als uitgevoerde correcties, dat wordt geindiceerd door het per-
centage positieve en negatieve correcties. Dit percentage is in de eerste plaats een
indicator voor de kwaliteit van de aanslagregeling. Daarnaast kan aan de hand
van de cijfers op deze indicator worden berekend welke opbrengsten bij de belas-
tingheffing worden gegenereerd door het proces van aanslagregeling. Tenslotte
kunnen correcties invloed hebben op de compliance van belastingplichtigen.
Wanneer belastingplichtigen merken dat opzettelijke fouten systematisch worden
gecorrigeerd kan dit tot gevolg hebben dat men deze fouten niet meer maakt.
Tevens kan teruggaaf van teveel betaalde belastingen een positieve invloed heb-
ben op het aangiftegedrag.

Voor de sturingsthema's en de bijbehorende indicatoren die betrekking heb-
ben op de aanslagregeling vindt nu een uitwerking plaats. In tabel 10.6 worden
sturingsthema's gepresenteerd die de Belastingdienst ten tijde van het onderzoek
gebruikte voor de sturing van interne bedrijfsprocessen. Opgemerkt dient te
worden dat de beschreven indicatoren niet alleen relevantie hebben in bedrijfsma-
tige zin. Thema's als correcties en bezwaarschriften geven tevens inzicht in de
(juridische) kwaliteit van de aanslagregeling. Daarnaast geven zij indirect
informatie over de wijze waarop de belastingbetalers door de Belastingdienst
worden tegemoet getreden en over de reacties van de belastingbetalers op deze
benaderings.
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STURINGSTlIEMA'S INDICATOREN (P = PERCENTAGE)

1/ Belastingplichtigen absoluut aantal

2/ Bestede directe tijd aantal toetsuren/aantal werkdagen * 100 =  P

3/ Voorlopige aanslagen aantal voorlopige aanslagen/aantal bel.plichtigen * 100 =  P

4/ Navorderingen aantal navorderingen/aantal belastingplichtigen * 100 = P

5/ Bezwaarschriften aantal bezwaarschriften (t-1)/aantal definitieve aanslagen (t-1) *
100 = P

6/ Correcties aantal correcties/aantal definitieve aanslagen * 100 - P

7/ Voorraadbeheer aantal aanslagen/aantal belastingplichtigen * 100 = P

8/ Administratieve aantal administratieve afdoeningen/aantal aanslagen * 100 = P
afdoening

9/ Ambtshalve posten aantal ambtshalve posten/aantal aanslagen * 100 = P

10/ Op- en afvoeren aantal op- en atvoeringen/aantal CAVA *100 = P

TABEL 10.6 STURINGSTHEMA'S EN INDICATOREN VOOR DE AANSLAG-
REGELING, P = PERCENTAGE

Na de identificatie van de sturingsthema's en het opstellen van de bijbehorende
indicatoren, is de volgende stap van de methodiek het bepalen van de hoogte
(waar(ie)   van de indicatoren (het scoren   van de indicatoren). Met andere
woorden: er moeten gegevens worden verzameld voor het meten van kwantita-
tieve baten. Voor meting is het van belang te beschikken over verschillende gege-
venssoorten. Voor een overzicht van beschikbare gegevens kan worden verwezen
naar de binnen de Belastingdienst geldende Informatiemodellen.6 Bij de Belas-
tingdienst worden deze gegevens deels centraal, deels ook decentraal verzameld
en opgeslagen. Belangrijke gegevensverzamelingen zijn die van het centrale ge-
gevensbestand in Apeldoorn,7 de managementrapportages van de directies, gege-
vensverzamelingen van de eenheden. Verder geven de informatiesystemen zelf in-
formatie over de resultaten van het bedrijfsproces. Wat men met deze gegevens
vooral meet zijn ontwikkelingen van de bedrijfsprocessen. Zij geven met andere
woorden vooral informatie over mogelijke interne opbrengsten inzake doelmatig-
heid en effectiviteit. Daarbij zijn twee aantekeningen op hun plaats. In de eerste
plaats geven interne ontwikkelingen ook informatie over externe ontwikkelingen.
Daarnaast geeft informatie over doelmatigheid en effectiviteit ook aan in hoeverre
juridische randvoorwaarden worden gehandhaafd. In de tweede plaats moeten de
juistheid en de betrouwbaarheid van de gegevens die worden gebruikt worden
nagegaan. Gegevens afkomstig uit verschillende bronnen over een zelfde object
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hoeven niet dezelfde informatie te geven over het object. Gegevensdefinities
moeten dus op elkaar zijn afgestemd. Door de toenemende standaardisering van
gegevens binnen de Belastingdienst zijn dit soort definitieproblemen minder ern-
stig geworden. Verschil in gegevens is niet alleen een probleem dat moet worden
onderkend, het kan bovendien nuttig worden gebruikt. Berekeningen over doel-
matigheid en effectiviteit moeten namelijk worden gecontroleerd. Informatie uit
verschillende gegevensbestanden biedt daarvoor een goede mogelijkheid, zo lang
de verhouding van de gegevens ten opzichte van elkaar duidelijk is.

Het bepalen wat nu de opbrengsten van een informatiesysteem zijn, vindt

plaats op basis van vergelijkingen van de waarden van de indicatoren onder be-
paalde aannamen. Vergelijkingen tussen indicatoren zijn mogelijk in de tijd (lon-
gitudinale vergelijking), maar ook tussen eenheden die wel of niet met een nieuw
informatiesysteem werken (horizontale vergelijking). Ongeacht de soort vergelij-
king is het van belang dat expliciet wordt gemaakt welke aannamen worden ge-
maakt. Tevens moeten deze aannamen worden getest.

Het best zijn vergelijkingen mogelijk wanneer informatiesystemen gefaseerd

worden ingevoerd. In de praktijk is dit ook meestal het geval. Grootschalige in-
formatiesystemen (zoals binnen de Belastingdienst het Belasting InformatieSys-
teem ONdernemingen (BISON)  en IBS) kunnen niet in zijn geheel op en be-
paald moment worden geimplementeerd. Tijdens de implementatie kunnen de
eenheden die met een nieuw informatiesysteem werken worden vergeleken met
eenheden die (nog) niet de beschikking hebben over een dergelijk systeem. Daar-
naast geeft een historische vergelijking van deze twee typen eenheden aan in
welke mate de prestaties (uitgedrukt in verschillen tussen de scores op indicato-
ren) verschillen. Deze verschillen zijn vervolgens te interpreteren als opbrengsten
of kosten. Een dergelijke gecombineerde vergelijking geeft de meest betrouwbare
schatting van de opbrengsten van een investering in een nieuw of vernieuwd in-
formatiesysteem. Voor deze vergelijkingen zijn bepaalde informatiesoorten en een
aantal informatiebronnen onontbeerlijk. Informatiesoorten zijn gemiddelde cijfers
over de bedrijfsvoering. Men vindt dit soort gegevens in onderzoeken, waarin de
bedrijfsvoering van de Belastingdienst onder de loep wordt genomen. Voorbeel-
den zijn het rapport formatiegrondslagen van KWW (1991) en de bedrijfs- en
beheersverslagen van de Belastingdienst.

Naar aanleiding van de gevonden kwantitatieve gegevens worden de ontwik-
kelingen in kwalitatieve zin onderzocht. Deze kunnen van juridische aard zijn, te
weten de ontwikkeling van rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
Kwalitatieve veranderingen kunnen ook te maken hebben met organisatorische
omschakelingen, veranderde verantwoordelijkheden of verandering van werkin-
houd op verschillende niveaus van de organisatie.  Dit is dan ook de reden dat de
aannamen voor de vergelijkingen moeten worden getest. De belangrijkste aan-
name is die dat prestaties worden veroorzaakt door het gebruik van een nieuw
informatiesysteem. Immers, prestaties worden door veel meer factoren beinvloed
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dan enkel door informatiesystemen. Ontwikkelingen in de organisatie, de kwali-
teit van de medewerkers en de reacties van de belastingbetater kunnen ook ver-
klaringen voor geconstateerde opbrengsten zijn. Daarnaast zijn er andere aanna-
men. In veel gevallen bijvoorbeeld, moet worden aangenomen dat bepaalde op-
brengsten ook slechts mogelijk zijn door de aanname dat een bepaalde trend in de
bedrijfsvoering duurzaam is. Tenslotte is van belang dat wordt geexpliciteerd
welke externe factoren van belang zijn en hoe het gebruik van het informatiesys-
teem zich verhoudt tot deze externe factoren.

Voor vergelijking van resultaten in bedrijfsactiviteiten en voor het testen van
aannamen is het van cruciaal belang dat de voorlopige resultaten van de bereke-
ningen van opbrengsten worden gecommuniceerd met het management van de
gebruikers van het nieuwe informatiesysteem. Dit brengt verdieping van de in-
zichten. Daarbij is het belangrijk dat wordt ge8xperimenteerd met de nieuwe
mogelijkheden die informatiesystemen bieden. Op deze wijze raken alle lagen van
het bedrijf betrokken bij de innovatie die door informatisering in gang wordt
gezet. Procedureel is het van belang dat de resultaten ook worden overlegd aan en
met de gebruikers van de informatiesystemen. Te realiseren baten of gereali-
seerde baten worden met hen nagegaan. Daarbij wordt tevens onderzocht of de
sturingsthema's en indicatoren op een juiste wijze in het onderzoek zijn gebruikt
of dat deze moeten worden uitgebreid of aangepast.

Het belangrijkste effect van de metingen en berekeningen is de ontwikkeling
van een communicatieproces rond het nieuwe informatiesysteem. Juist bu het
management van gebruikers ontstaat inzicht in de nieuwe mogelijkheden die het
informatiesysteem biedt en in de mogelijkheden van verbeteringen. In de praktijk
worden bepaalde baten pas tijdens of na implementatie zichtbaar. Informatie op
basis van dergelijke communicatieprocessen kan dan tevens worden gebruikt bij
nieuwe investeringsbeslissingen.

§ 10.3.4 Conclusies

De in de vorige sub-paragraaf beschreven en in het genoemde onderzoek ontwik-
kelde methodiek voor de kwantificering van baten op het niveau van de directie
en de eenheden, werkt eigenlijk omgekeerd in vergelijking met de methodiek
voor de schatting van de kwalitatieve baten zoals die op concernniveau is ontwik-
keld. Daar werd gekeken wat een systeem bijdraagt aan de verbetering van de
informatiestroom en vervolgens (indicatief) hoe dit op zijn beurt zou kunnen lei-
den tot betere prestaties ten aanzien van de taken die de concernleiding wordt
geacht uit te voeren. In de vorige sub-paragraaf is gekeken naar meetbare kwan-
titatieve veranderingen in de prestaties van de organisatie (dit door het gebruik
van  indicatoren  die zijn gekoppeld aan sturingsthema's). Vervolgens wordt  door
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vergelijkingen van de scores op deze indicatoren, getracht vast te stellen wat de
investering in een systeem heeft bijgedragen aan de veranderde organisationele
prestaties.

Geconcludeerd kan worden dat het belangrijkste principe dat ten grondslag

ligt aan de BAG, in beide situaties overeind blijft. In beide gevallen (dus zowel
het schatten van kwalitatieve als het meten van kwantitatieve baten) vindt immers

erkenning plaats van het feit dat de relatie tussen een investering in een systeem
en de prestaties van een organisatie verloopt via een tussenliggende variabele,
namelijk de verbetering van de informatievoorziening (informatiestroom) door de
investering. De veel veronderstelde rechtstreekse relatie tussen investering in een
systeem en de prestaties van de organisatie of het organisatieonderdeel wordt in
de ontwikkelde methodiek(en) geproblematiseerd.

Het, binnen de ontwikkeling van de methodiek, onderscheiden van enerzijds
de schatting van baten op concernniveau en anderzij(is het schatten van baten op
het niveau van de directies en de eenheden, geeft expliciet uitdrukking aan het feit
dat de evaluatie nadrukkelijk wordt geplaatst binnen een specifieke context. Er-
kend wordt dat deze context in het geval van het concernniveau anders van ka-
rakter is dan die op het niveau van de directies en de eenheden en dat dit dus
implicaties dient te hebben voor de uit te voeren evaluatie. Wanneer gezocht
wordt naar gevolgen van een informatiesysteem voor de prestaties van de organi-
saties, dan wordt in de te hanteren methodiek reeds tot uitdrukking gebracht dat

de prestaties van het concernniveau anders van karakter zijn dan die op het niveau
van de directies en de eenheden. De specifieke taken die ieder van de niveaus
heeft worden als basis hiervoor genomen. Voor het concernniveau betekent dit
dat wordt gezocht naar effecten van het IBS op het strategische management,
control en allocatie. Op directie- en eenheidsniveau, waar het gaat om sturing en
uitvoering van het primaire proces, wordt een aantal sturingsindicatoren opge-
steld, waarvoor bekeken wordt welk effect het IBS hierop heeft. In globale ter-
men gesteld zit het verschil met name in het kwalitatieve karakter van de baten op
concernniveau het meer kwantitatieve karakter van de baten op het niveau van de
directies en de eenheden.

Het feit dat er na de ontwikkeling van een controlelijst voor baten op con-
cernniveau, ook de opdracht aan de onderzoekers is verleend tot het opstellen van
een methodiek voor het directie- en eenheidsniveau, kan worden gezien als een
erkenning van de opdrachtgever van het feit dat voor het bepalen van de effecten
van het IBS voor de Belastingdienst, niet kan worden volstaan met slechts het in
kaart brengen van de baten op het niveau van de directe opdrachtgever (concern-
niveau).   Door het betrekken  van het directie- en eenheidsniveau  in de evaluatie,
nadat de eerste resultaten van de evaluatie op concernniveau als positief werden
beoordeeld, wordt aangegeven dat de gevolgen van een systeem als bijvoorbeeld
het IBS zich in principe over de gehele organisatie kunnen voordoen en dat het
voor het geven van een zinnig oordeel over deze gevolgen deze in principe alle in
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kaart gebracht dienen te worden. Tevens hangt hiermee samen dat dit dus ook
betekent dat wordt erkend dat er in principe geen objectief oordeel over 'de' ge-
volgen van het IBS voor 'de' Belastingdienst mogelijk is. De effecten kunnen
in]mers verschillen per onderscheiden niveau en het is niet op voorhand ondenk-
baar dat de effecten tussen niveaus onderling conflicteren. Met andere woorden:
door het inrichten van de methodiek als aangegeven, dus gebaseerd op het onder-
scheid tussen de geschetste niveaus in de dienst en het expliciet plaatsen van de
methodiek binnen de context van het desbetreffende niveau, treedt erkenning van
subjectiviteit binnen de evaluatie in de plaats van het streven naar objectiviteit.

10.4 Het IBS: een beschrijving

In het bovenstaande is ingegaan op de werkwijze die ten grondslag heeft gelegen
aan het onderzoek naar de baten van informatietechnologie bij de Belastingdienst.
Aangegeven is dat de ontwikkeling van een methodiek hiervoor in het onderzoek
diende te worden geadstrueerd aan de hand van een concreet geval, te weten een
evaluatie  van het Inkomsten Belasting Systeem  (IBS).  Voor in paragraaf 5  een
beschrijving wordt gegeven van dit deel van het onderzoek volgt nu eerst een be-
schrijving  van het systeem (zie hiervoor ook Thaens en Huigen,   1995).

Het IBS is ontwikkeld om binnen de Belastingdienst de transactieprocessen
voor de Inkomsten Belasting te ondersteunen. Het belangrijkste doel van het sys-
teem is tweeledig. Het richt zich ten eerste op de verbetering van de kwaliteit van
de toetsing van de belastingaangiften en op een verhoging van de frequentie van
deze toetsing. Ten tweede moet het IBS het logistieke proces ondersteunen en
beheersbaar maken. Voordat de exacte structuur van het systeem zelf nader wordt
beschreven, nu eerst iets meer over de wijze waarop het proces van belastingaan-
gifte tot belastingaanslag verloopt. Figuur 10.3 laat dit voor de Belastingdienst
primaire proces van aangifte tot aanslag schematisch zien.

Binnen het proces van aangifte tot aanslag zijn vier deelprocessen te onderschei-
den die door het IBS worden geautomatiseerd. Het eerste deelproces is hoofdza-
kelijk logistiek van karakter. Bij ontvangst van de aangifte vindt namelijk in de
eerste plaats een registratie van ontvangst plaats. Tegelijkertijd worden de eerste

(wettelijke) controles ten aanzien van de aangifte uitgevoerd. Deze controles heb-
ben betrekking op zaken als bijvoorbeeld de correctheid van de optellingen die
voorkomen in de aangifte (en dus met name op de interne consistentie van de
aangifte). Het tweede te onderscheiden deelproces  is niet zozeer logistiek,   maar
meer inhoudelijk. In dit proces wordt de aangifte inhoudelijk beoordeeld. Deze
toetsing geschiedt in wat wordt genoemd het selectiemechanisme. Het derde deel-
proces dat door het IBS wordt geautomatiseerd bestaat uit een aantal admini-
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stratieve processen dat zich voltrekt nadat de toetsing van de aangifte heeft plaats-
gevonden. Het vierde en laatste proces dat wordt uitgevoerd door het systeem
tenslotte, is het bepalen (berekenen) van de uiteindelijke belastingaanslag.

--

Belastingaangifte Belastingaanslag
LOGISTIEK INHOUD BEREKENING

- Registratie berichten               - Registratie inhoud aangifte
- Bewaking termijnen

- Eerste controle
- Wachtkamer

- Opdrachten inhoud
- Selectie mechanisme/\
Risico Geen fisico

1 1 -
aanmaken nota

Handmatige toetsing

FIGUUR 10.3: HE:r TRAJECT VAN BELASTINGAANGIFTE TOT BELASTINGAANSLAG

Het proces van toetsing van de aangifte begint met het controleren van de daarin
aangegeven informatie en het verzamelen van opdrachten die aan de basis komen
te staan van de heffingsgrondslag. Deze opdrachten komen voort uit bin-
nenkomende aangiften, bezwaarschriften tegen aanslagen en eventuele andere
informatie die belastingplichtigen verstrekken. Nadat de inhoud van de binnen-
komende aangiften is geregistreerd en de controles voor wat betreft de geldigheid
en betrouwbaarheid van de gegevens zijn voltooid, splitst het selectiemechanisme
de aangiften uit in twee groepen: een groep aangiften die automatisch kan worden
getoetst en een groep aangiften die handmatig moet worden getoetst. Als een
aangifte automatisch kan worden afgedaan, maakt het systeem zelf een voorlopige
nota aan. Indien dit niet het geval is, maar de aangifte wordt beoordeeld als
risico, geeft het systeem dit aan. Een aanslagregelaar van de Belastingdienst moet
de aangifte dan handmatig gaan toetsen. Nadat deze de heffingsgrondslag heeft
bepaald, is het opnieuw het systeem dat de voorlopige nota aanmaakt. Gebaseerd
op de voorlopige nota, berekent het systeem de verschuldigde belasting en maakt
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het de uiteindelijke belastingaanslag aan. Tenslotte wordt een eindnota aange-
maakt.

Na de bovenstaande weergave van de procesgang van de belastingaangifte tot
en met het berekenen van de uiteindelijke belastingaanslag, zal nu worden inge-
gaan op de structuur van het Inkomsten Belasting Systeem zelf. Het belangrijkste
kenmerk van deze structuur is het feit dat het systeem bestaat uit verschillende
modulen (zie Figuur 10.4). Samen ondersteunen deze modulen het hele proces
van aangifte tot aanslag.

- 1- IRBB Belast.gaangilte-

..

1

CONTRO„  ' ii  '  :' e  .Handm-,9- - _ -
1     ."'.-,5,1-' -      '.     ' Automatisch -*Er-L=e-

L.-1 Beauagaadag
IVH

FIGUUR 10.4: DE MODULEN IN HET IBS

Er zijn drie belangrijke modulen te onderscheiden in het systeem:
-       het IRBB; Informatiesysteem Registratie Bewaking binnenkomende Be-

richten. Deze module heeft voornamelijk een logistieke functie;
-     het IVH; Informatiesysteem Vaststelling Heffingsgrondslagen; dit ge-

deelte registreert met name de inhoud van de aangiften;
-       het BvB; Berekenen verschuldigde Belasting, deze module berekent de

uiteindelijke aanslag met daarop het bedrag aan verschuldigde belasting.
De meest interessante aspecten van het IBS zijn het selectiemechanisme en de
registratiemodule, het IRBB. Om met het laatste te beginnen, de registratiemodule
maakt het mogelijk een zeer actueel overzicht te krijgen van de aangiften: het sys-
teem schrijft een vast traject voor dat een aangifte moet volgen. Hierdoor is het
mogelijk om op ieder willekeurig moment informatie te krijgen over waar een
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bepaalde aangifte zich in het proces bevindt. Wanneer dit soort informatie wordt
geaggregeerd, kan men beschikken over een overzicht van het totale toetsings-
proces van belastingaangiften. Het tweede interessante aspect van het IBS, het se-
lectiemechanisme, stelt in staat invloed uit te oefenen op het aantal aangiften dat
handmatig zal worden getoetst. Voor ieder onderdeel van de aangifte kunnen
bandbreedtes worden vastgesteld waarvoor geldt dat als het onderdeel van de
aangifte binnen de vastgestelde waarden valt, er automatische toetsing zal plaats-
vinden. Als 66n of meer onderdelen van een aangifte buiten de gedefinieerde
bandbreedtes vallen, dan vindt handmatige toetsing plaats. Men kan toetsen per
onderdeel apart, maar ook kan er een vergelijking worden gemaakt met andere
onderdelen van de aangiften. Bovendien kan er een vergelijking plaatsvinden met
aangiften uit eerdere jaren. Uiteindelijk is het de bedoeling ongeveer 70 procent
van alle aangiften automatisch te toetsen.

Het selectiemechanisme en de registratiemodule geven beide niet alleen in-
houdelijke informatie, maar maken het ook mogelijk om informatie te verzamelen
over het proces en over de in dit proces toegepaste routines. Zodoende kunnen ze
een enorme rijkdom aan gegevens produceren, waardoor de modulen tevens kun-
nen worden gebruikt als instrument om maatregelen te nemen. Later in dit hoofd-
stuk zal hier nader op worden ingaan.

In deze paragraaf is het proces van aangifte tot en met aanslag beschreven en
ook is in vogelvlucht de structuur van het IBS behandeld. Het IBS blijkt een in-
forrnatiesysteem te zijn dat een vaste route voorschrijft voor het traject van belas-
tingaangifte tot belastingaanslag. Deze vaste route heeft een controle op geldig-
heid en betrouwbaarheid van gegevens tot doel, maar biedt daarnaast ook moge-
lijkheden om aangiften op diverse aspecten te vergelijken. Deze vergelijking kan
historisch van aard zijn, dus een vergelijking met eerdere aangiften, maar kan
ook een vergelijking zijn van onderdelen van de aangifte om de consistentie ervan
te controleren. Een belangrijk aspect van het systeem is de verbetering van zowel
inhoud als aard van de informatie. Omdat toetsing van aangiften een lineair pro-
ces is, kunnen onregelmatigheden snel worden getraceerd, zo nodig zelfs direct.
De aanslagregelaars kunnen hierdoor zowel worden ondersteund als worden ge-
controleerd door het management.

10.5  De  toepassing  van  de  ontwikkelde  methodiek  op  het  IBS

§   10.5.1   Baten  van het  IBS  voor het concernniveau

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het gebruik van de eerder ontwikkelde
controlelijst voor de beoordeling van baten van informatietechnologie voor het
concernniveau van de Belastingdienst in een concreet geval: het IBS. Zoals uit de
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vorige paragraaf blijkt, is het IBS is eerste instantie ontwikkeld voor een verho-

ging van de kwaliteit en de intensiteit van de controle van belastingaangiften en de
besturing en ondersteuning van het logistieke proces. Het is een transactieverwer-
kend systeem en in de eerste plaats opgezet om de werkzaamheden van de behan-
delaars op de eenheden te ondersteunen. De baten van IBS wat betreft bijvoor-
beeld arbeidsproductiviteit, effici8ntere inrichting van de organisatie en derge-
lijke, liggen dan ook waarschijnlijk op dit niveau. Het IBS kan echter wel conse-

quenties hebben voor de leiding. Ten eerste zal de besturing van de heffing van
de inkomstenbelasting voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op de gegevens van
het IBS. Gegevens over toetsing, voorraadvorming en doorlooptijden worden
verzameld uit het IBS. De besturing  van het primaire proces  van de heffing  van
inkomstenbelasting voor particulieren ligt in de eerste plaats bij de leiding van de
Directie Particulieren.

Ten tweede heeft het IBS gevolgen voor de concernleiding. Uit het IBS kun-
nen gegevens worden verzameld over bijvoorbeeld geaggregeerde bedragen van
onderdelen van heffingen, over de toetsingsdichtheid van regelingen, over de
inhoud van bezwaren en over effecten van genormeerde afhandelingen. Mogelijke
baten van het IBS voor dit onderdeel van de leiding van de Belastingdienst en ook
de condities waaronder die baten kunnen optreden komen in deze sub-paragraaf
aan de orde.

De baten van het IBS voor de concernleiding komen in principe voort uit
twee kenmerken van het systeem: het selectiemechanisme en de registratiemodule
(zie ook Thaens en Huigen,   1995). De registratiemodule maakt het mogelijk  de
procesgang van aangiften te traceren. Geaggregeerd geeft dit een beeld van het
proces van de toetsing van aangiften. Het selectiemechanisme maakt het mogelijk
de toetsing deels automatisch, deels handmatig te laten plaatsvinden. Op onderde-
len van de aangifte worden variaties aangegeven waarbinnen de bedragen per
client zich mogen bewegen. Deze variaties zijn zowel absoluut als relatief ten
opzichte van eerdere jaren en van onderdelen van de aangifte te bepalen. Gecom-
bineerd leveren de registratiemodule en het selectiemechanisme zowel gegevens
als een instrument op. Dit betekent dat het mogelijk wordt om direct maatregelen
te nemen indien noodzakelijk. In de volgende beschrijving van de toepassing van
de controlelijst op het IBS, worden wederom de drie taken van de concernleiding
onderscheiden (strategisch management, control en allocatie).

AJ            BATEN VAN HET IBS VOOR HET STRATEGISCH MANAGEMENT

Strategisch management kon uiteen worden gelegd in achtereenvolgens de con-
cepten contractmanagement en doelgroepmanagement. De baten van het systeem
voor ieder van de twee concepten zullen nu worden bekeken, te beginnen met
contractmanagement.
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* Contractmanage,nent: ondersteuning van besluitvorming over helling en
toetsing inkomstenbelasting
De registratiemodule van het IBS maakt het mogelijk de belastingaangiften in hun
procesgang te volgen. Geregistreerd worden niet alleen de gegevens van de aan-
gifte als geheel, maar ook aggregatie van gegevens per onderdeel van de aangifte
wordt mogelijk. Bovendien is het IBS sequentieel opgezet: een aangifte doorloopt
het logistieke proces maar op En manier. Gegevens over toetsingsdichtheid,
voorraadvorming en termijnen zijn dus accuraat. Daarnaast is het mogelijk be-
oordelingen te maken binnen een kleinere tijdspanne. De technische opzet van het
systeem is z6 dat (delen van) bestanden per dag kunnen worden geaggregeerd.
Samengenomen betekent dit dat zowel doelgerichtheid als doelmatigheid accurater
en sneller kunnen worden beoordeeld.     Al naar gelang de resultaten zouden deze
beoordelingen moeten resulteren in maatregelen ter verbetering van doelgericht-
heid en doelmatigheid (deze zijn weergegeven in tabel 10.7).

EFFECTEN INVESTERING MAATREGELEN VOOR DOELGERICHTHEID
OP GEGEVENS OVER: EN DOELMATIGHEID

RESULTEREND IN:

Doelgerichtheid:                                     - Door parameterstelling via selectiemecha-
nisme: afstemming automatische en hand-

- Toetsdichtheid matige controle. Dit leidt tot verbeterde
- Termijnen rechtszekerheid en -gelijkheid
-Fouten Onderzoek en mantregelen interpretaties.
- Bezwaarschriften Dit leidt tot rechtmatigheid en -gelijkheid

Doelmatigheid:
-            Via aanpassing van selectiemechanisme:

Doorlooptijden een efficiantere inzet van toetsings-
- Beperkingen analyse en middelen

operationalisering - Ondersteuning behandelaar: operationele
wettelijke regels inkom- richtlijnen
stenbelasting tot raamwerk - Vermindering van communicatie- en
in het selectiemechanisme coOrdinatiekosten, ondersteuning overleg-

structuren.

TABEL 10.7: BATEN IBS VOOR CON rRAC™ANAGEMENT

Hier komen drie soorten problemen aan de orde. De fysieke implementatie van
dergelijke maatregelen, alsmede de afweging die moet worden gemaakt in ver-
band met rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, maar ook de organisatorische
implementatie. Bij het IBS is het zo dat het management via het selectiemecha-
nisme een instrument heeft om het logistieke proces te sturen, alsmede om beleid
te voeren op het terrein van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Aanpassing van
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de parameters van het selectiemechanisme verkrapt of verruimt de toetsingspa-
rameters voor de eenheden Particulieren. Afhankelijk van de richting van deze
aanpassingen worden, zoals eerder is gesteld, effecten bereikt op enerzijds doel-
matigheid en doeltreffendheid, anderzijds rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. De
investering in het IBS heeft met andere woorden een effect op het sneller beschik-
baar komen van gegevens en stelt in staat direct te sturen via maatregelen.

Maar - en daarmee is de organisatorische implementatie aan de orde - 6f
dit in de praktijk ook zo zal werken, was ten tijde van het onderzoek nog niet
geheel duidelijk. In de eerste plaats moesten de inhoud en de procedure van de
parameterstelling zelf worden verduidelijkt. Wat betreft efficiency van sturing
biedt het IBS wel een concretere mogelijkheid van sturing. Door de combinatie
van wetstechnische en informatorische aanwijzingen kunnen behandelaars opera-
tioneel worden ondersteund en krijgen zij tegelijk een raamwerk voor het uiten
van behoefte aan sturing.

*              Doelgroepmanagement: ondersteuning  besluitvorming  wetgeving,   imple-
mentatie wetgeving

Voor dit aspect van de strategische managementtaak van de concernleiding wordt
gebruik gemaakt van het Inkomsten Informatie Systeem  (IIS).  Het  IIS  is  een
steekproef uit het bestand van alle belastingplichtigen die inkomstenbelasting
betalen. Ten tijde van het onderzoek was het nog onduidelijk of het IBS veel
nieuws toevoegt aan de mogelijkheden van het IIS. Enerzij(is zijn de kosten die
gemaakt worden ter beantwoording van vragen, over bijvoorbeeld trends bij
doelgroepen van belastingplichtigen, op basis van het IIS reeds aanzienlijk ver-
minderd. Anderzijds, wat met het IBS mogelijk wordt, maar nog niet met het IIS
gerealiseerd kon worden, is een volledig overzicht over trends en afhandeling van
aangiften en onderdelen van aangiften. Dat totaalbeeld zou kunnen verschillen
van het beeld dat een steekproef oproept. Tevens zou het IBS het mogelijk moe-
ten maken, waar nodig, om nieuwe categorieen van doelgroepen toe te voegen.
Een belangrijke voorwaarde is evenwel dat decentrale databases toegankelijk zijn.
In de praktijk zonder het IBS is de verwerving van decentrale gegevens nog wel
eens moeizaam. De technische infrastructuur (client/server concept) maakt een
centraal schaduwbestand niet per definitie onmogelijk. Ook hier geldt echter dat
procedures nog nader moeten worden ingevuld.
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EFFIECTEN INVESlERING MAATREGELEN VOOR
OPGEGEVENSOVER: DOELGROEPMANAGEMENT

RESULTEREND IN:

Beleidsadvisering Tweede Kamer: - Verdieping van analyse

- Mogelijkheid tot toevoeging nieuwe categorieen - Scherpere afwegingen
- Inzicht in alle belastingplichtigen
- Koppeling andere databestanden - Witte fraude-acties mogelijk
- Versnelling van gegevens

- Aanpassing wetgeving.
Richtinggeven aan heffing en toetsing: Effect: verhoging op-

brengsten en verbetering
- Aggregaat van gegevens uit IBS rechtmatigheid

Inzicht in effecten van en
aanpassing mogelijk van
wetgeving doordat 'what-if'-
analyses mogelijk worden

TABEL 10.8: BATEN IBS VOOR DOELGROEPMANAGEMENT

8/          BATEN VAN HET IBS VOOR CONTROL

Het IBS schrijft een dwingende reeks van controlehandelingen voor. Dit betekent
dat gegevens over bijvoorbeeld achterstanden, toetsingsdichtheid en correcties
veelal correcter zijn. Waar het v66r het IBS mogelijk was om bepaalde onderde-
len van de aangifte te verschuiven zodat de voortgang van de behandeling werd
vertekend, is dit bij het IBS niet meer mogelijk. Aangenomen dat deze gegevens
centraal beschikbaar komen kan dit directe effecten hebben op de kwaliteit van de
terugkoppeling vanuit het concern.

Ten tweede komen de gegevens sneller beschikbaar en daalt de periodiciteit
van rapportages. Ongewenste ontwikkelingen kunnen snel worden gesignaleerd,
zodat maatregelen kunnen worden genomen. Deze maatregelen kunnen liggen in
de sfeer van taakstellingen, wetgeving, inzet van fysieke en personele middelen
en ontwikkeling van deskundigheid (zie tabel 10.9). Daarmee echter komen we
tevens op het terrein van de allocatie, waarover later meer.

Het IBS opent tevens mogelijkheden voor voorwaartse koppeling. Met name
door de koppeling van gegevens naar modellen zoals die worden gehanteerd door
bijvoorbeeld het Centraal Plan Bureau. Dit maakt voorspellingen en gevoelig-
heidsanalyses mogelijk, zodat bijstellingen en verfijningen van wetgeving kunnen
worden gesimuleerd. Daarop is vervolgens de inzet van toetsingsmiddelen aan te
passen.
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Een vierde effect van het IBS kan liggen op het terrein van de verantwoor-
ding.   Met   het   IBS   is   er een standaardisering opgetreden in zowel de maand-,
kwartaal- als de jaarrapportages. Het IBS moet een historisch bestand gaan bij-
houden voor controle-technische doeleinden. Het systeem kent daartoe een con-
trol-verslaglegging. In principe zou dit de verantwoording veel goedkoper en
eenvoudiger moeten maken. Belangrijk is wel dat aan een aantal condities wordt
voldaan. De ontsluiting van decentrale gegevens moet ten eerste mogelijk zijn.
Daarnaast moeten bepaalde verantwoordingsroutines, bijvoorbeeld autorisaties,
worden gebruikt.

EFFECTEN INVESTERING MAATREGELEN VOOR UNVOERING VAN DE

OP GEGEVENS OVER: CONTROLTAAK VAN DE CONCERNLEIDING

RESULTEREND  IN:

- Bijsturing bedrijfsproces belastingheffing: - Verscherpte taakstelling aan
logistiek proces Directie Partieulieren
doorlooptijden
termijnen - Vermindering courdinatiekosten
enz.

-           Experimenteermogelijkheden:
effecten van wetgeving voor

- Effecten wetgeving voor doelgroepen specifieke groepen
Trendanalyse van elementen van
de aangiften van subpopulaties - Inzichten in effecten en

organisationele kosten van wet-
geving of aanpassing van wetgeving

TABEL 10.9: BATEN IBS VOOR CONTROL

(/          BATEN VAN HET IBS VOOR ALLOCATIE

Allocatie kan in principe sneller en exacter plaats vinden omdat het IBS kwalita-
tief betere en snellere gegevens kan generen. Met name over afdoening, toet-
singsdichtheid van (sub)populaties, enzovoort. Het IBS kan van de decentrate
leiding en de vestigingen meer ideeen genereren over waar bij de toetsing de
nadruk op gelegd zou kunnen en moeten worden. Dit zou een verrijking van het
systeem van allocatie kunnen betekenen, omdat zou kunnen worden afgestapt van
een hoofdzakelijk kwantitatieve benadering en men meer in de richting kan gaan
van een kwalitatieve benadering. Dat dit mogelijk is, komt doordat er met het IBS
meer inzicht beschikbaar komt in zaken op eenheidsniveau. Door de implementa-
tie van het IBS kan het beeld dat men heeft op departementaal niveau van de
situatie op eenheidsniveau, eenvoudiger worden samengesteld, meer automatisch
worden gegenereerd en zal het ook veel specifieker van aard kunnen worden.
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Voor goede allocatie is control-informatie nodig en informatie uit externe infor-
matiestromen. Het IBS kan een bijdrage leveren aan met name de control-infor-
matie. Op basis van bijvoorbeeld trendanalyses en what-if analyses (zie ook con-
trol) kan worden vooruitgelopen op de inzet en de kwaliteit van toetsingsmid-
delen. De allocatiefunctie binnen de Belastingdienst kan dan worden versterkt.

§ 10.5.2 Baten van het IBS voor het directie- en eenheidsniveau

Het IBS is in 1993 geTmplementeerd bij de eenheden Eindhoven, Hoogeveen en
Utrecht. In 1994 is het verder geimplementeerd in de overige eenheden van de
Directie Particulieren. Met het IBS wordt beoogd te komen tot een verbeterde
aanslagregeling. In het algemeen tracht men het proces van aanslagheffing zo in
te richten dat men een verbetering bereikt van de bedrijfsresultaten. Deze verbe-
tering moet worden gerealiseerd in extern en intern opzicht. In extern opzicht
acht men het van belang dat de compliance van belastingplichtigen wordt verbe-
terd. In intern opzicht gaat het om de verbetering van de effectiviteit en de effici-
ency van het bedrijfsproces.

Elementen uit de ontwikkelde checklistmethodiek voor het niveau van de
directies en de eenheden (beschreven in paragraaf 10.3.2 van deze studie) zijn
toegepast om de te kwantificeren baten van het IBS voor de eenheden en de di-
rectie Particulieren in kaart te brengen.8 Opgemerkt dient te worden dat gen
volledige toepassing van de gehele checklistprocedure heeft plaatsgevonden. De
toepassing is vooralsnog beperkt gebleven tot enkele van de meest cruciale rela-
ties die in de procedure worden onderscheiden. De nadruk ligt hierbij op het
zichtbaar maken van de relatie tussen investering in ICT en de verbetering van de
uiteindelijke prestaties van de organisatie.

Concreet heeft de beperking betrekking op de effecten van het IBS voor het
proces van de aanslagregeling. Het proces van administratieve voorbehandeling
en van inning is buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier vooral om de wijze
waarop de resultaten zijn vergaard. De systematiek brengt baten van informatie-
systemen aan het licht, die kunnen worden gebruikt voor besluitvorming over
aanvullende investeringen en nieuwe investeringen.

Naar aanleiding van een aantal gesprekken met medewerkers van de Belas-
tingdienst is besloten te onderzoeken welke resultaten van het IBS aan de hand
van de ontwikkelde methodiek zijn te identificeren voor vier sturingsthema's:
correcties, bezwaarschriften, op- en afvoeren van belastingplichtigen, en de tijds-
beste(ling tijdens aanslagregeling. In het nu volgende wordt aandacht geschonken
aan het onderzoek naar deze thema's. De beschrijvingen zijn veelal samenvattend
van aard, de exacte en dus meer uitvoerige berekeningen zijn te vinden in het
originele onderzoeksrapport. De gegevens die zijn gebruikt, zijn deels verzameld
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op basis van een uitdraai van de Centrale Heffingsadministratie Particulieren
(CHP) en deels gebaseerd op de managementrapportages (1993) van de Directie
particulieren. Zoals echter ook reeds in voemoot 8 is betoogd, gaat het in deze
paragraaf meer om aan te geven dat kwantitatieve berekeningen binnen het kader
van de methodiek mogelijk en bruikbaar zijn, dan om de exacte berekende cijfers
zelf.

De edecten van het IBS op het sturingsthema corre(lies
In tabel 10.10 staat de weergave van het sturingsthema correcties. Dit thema kan
worden onderverdeeld in vier onderdelen, waarvoor ieder een indicator kan wor-
den opgesteld.

SlURINGSTHEMA CORRECrIES INDICATOREN PER ONDERDEEL VAN HET THEMA

a/ Correcties totaal Aantal correcties/aantal definitieve aanslagen * 100 =
Percentage

b/ Positieve correcties Aantal positieve correcties/aantal definitieve aanslagen
* 100 = P

c/ Negatieve correcties Aantal negatieve correcties/aantal definitieve aanslagen
* 100 = P

d/ Totale opbrengst van de Absoluut aantal
correcties

TABEL 10.10: HET STURINGSTHEMA CORRECTIES

In het onderzoek zijn op basis van beschikbare gegevens berekeningen uitgevoerd
waarvan hier alleen de kern wordt beschreven. Voor de exacte berekeningen
wordt verwezen naar de eerder genoemde onderzoeksrapporten. Uit de beschik-
bare gegevens blijkt dat op eenheden die met het IBS werken in 1993 ongeveer
25% meer correcties werden aangebracht dan op de eenheden in de rest van het
land. Vervolgens zijn berekeningen gemaakt over de toename in belasting-
opbrengsten die deze veranderingen in correctieresultaten genereren. Op basis
van gegevens die beschikbaar zijn van de scores op de indicatoren van zowel de
IBS-eenheden als de niet-IBS-eenheden is het mogelijk om door extrapolatie zo-
wel het correctieresultaat van de positieve correcties, als het correctieresultaat van
de negatieve correcties te berekenen. In beide gevallen bleek het om zeer aan-
zienlijke bedragen te gaan. Door nu het bedrag van het negatieve correctieresul-
taat af te trekken van het bedrag van het positieve col:rectieresultaat wordt geko-
men tot het totale correctiebedrag voor het belastingjaar. Van (lit bedrag is Ilaar
schatting 30% belastbaar en in totaal zou dit, volgens de gehanteerde gegevens,
betekenen dat de belastingopbrengsten door de verbetering in het correctieproces

287



Hoofdstuk  10

door het IBS toenemen met enkele tientallen miljoenen. Hierbij dient aangetekend
te worden dat het in het bovenstaande ruwe berekeningen betreft, waarin een
aantal aannamen is gehanteerd, onder meer over het aantal verwerkte aangiften
voor het belastingiaar en het belastbare percentage dat is gebruila om de belas-
tingopbrengsten af te leiden uit het totale correctieresultaat.

De conclusie die op basis van de berekeningen kan worden getrokken over dit
sturingsthema is drieledig. Ten eerste vinden op IBS-eenheden meer negatieve
bijstellingen van het belastbaar inkomen plaats. In vergelijking met niet-IBS-een-
he(len wordt bij meer belastingplichtigen een vermindering van het belastbaar
inkomen vastgesteld. Ten tweede leidt het correctieproces eveneens tot een ont-
wikkeling waarbij bij meer belastingplichtigen een hoger belastbaar inkomen
wordt vastgesteld. Een derde conclusie ten aanzien van dit thema kan zijn dat het
veel grotere absolute aantal positieve correcties een positieve, behoorlijke grote,
invloed heeft op de belastinginkomsten. Uit de gesprekken met het management
van twee van de drie IBS-eenheden blijkt dat dem resultaten vooral kunnen wor-
den toegeschreven aan het IBS. Daarvoor is een aantal redenen te geven.

Ten eerste kent de afhandeling van aangiften via het IBS een groot aantal
controlemomenten, waarbij gegevens uit de aangifte automatisch worden gecon-
troleerd en worden bekeken op onderlinge consistentie (controle door het leggen
van kruisverbanden tussen elementen van de aanslag). Ten tweede levert het IBS
kwalitatieve informatie over aanpassingen, waardoor het totale controleproces
wordt verbeterd. Ook komen met het IBS geen achterstanden in verwerking meer
voor waardoor met het IBS aUe aangiften kwalitatief goed worden gecontroleerd.
Door deze veelvuldige checks blijkt dat het percentage correcties na gebruikma-
king van het IBS sterk stijgt.

Belangrijk is dat deze effecten niet slechts interne en bedrijfsmatige aspecten
bevatten. Immers, de stijging   van het percentage negatieve col'recties duidt   aan
dat het informatiesysteem de rechtszekerheid van de belastingbetaler vergroot.
Door de grotere precisie van het informatiesysteem nemen zowel positieve als
negatieve correcties toe. Op termijn zou dit een positief effect kunnen hebben op
de compliance van belastingplichtigen.

De effecten van het IBS op het sturingsthema bezwaarschriften
Bezwaarschriften zijn van belang in twee opzichten. In de eerste plaats wordt het
aantal bezwaarschriften gezien als een belangrijk kwaliteitscriterium. Wanneer
minder bezwaar wordt aangetekend, betekent dit voor de dienst dat de belasting-
betaler akkoord gaat met zijn aanslag. Daarnaast is er sprake van een doelmatig-
heidsaspect. Immers, de behandeling van bezwaarschriften kost de Belastingdienst
menskracht. In het onderzoek wordt een aantal indicatoren voor dit sturingsthema
onderscheiden, waarvan er twee nader worden uitgewerkt. Het betreft achtereen-
volgens bezwaren naar aanleiding van correcties en bezwaren naar aanleiding van
administratieve fouten.
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Uit een vergelijking tussen de score van de IBS-eenheden en de niet-IBS-
eenheden, blijkt het percentage bezwaarschriften naar aanleiding van correcties

bij de IBS-eenheden gemiddeld gezien aanzienlijk daalt, terwijl het landelijk ge-
middelde iets blijkt te stijgen. De daling lijkt grotendeels te verklaren door een
afname van het aantal administratieve fouten in IBS. Deze fouten die vooral wor-
den gemaakt in rekenkundige bewerkingen (bijvoorbeeld verkeerde optellingen)
worden door het IBS automatisch opgespoord en gecorrigeerd.

Naast mogelijk effecten op de verbetering van de compliance is er ook een
bijdrage te berekenen voor de doelmatigheid. Als aanname hierbij geldt dat de
daling van het aantal bezwaarschriften structureel is en vooral wordt veroorzaakt
door het IBS. Voor wat betreft dit laatste is uit gesprekken met medewerkers van
de eenheden naar voren gekomen dat de daling niet alleen het gevolg is van het
IBS, maar ook door een verandering  in de manier van werken. Veel eerder dan

vroeger werkt men met vooraankondigingen naar het publiek. Men bleek te be-
schikken over de ervaring dat door actief aan te kondigen dat met gaat corrigeren,
er een substantiele daling van het aantal bezwaarschriften optreedt. Het IBS bleek
deze vooraankondiging overigens wel te vergemakkelijken voor de medewerkers
van de eenheden. In het onderzoek is, onder voorbehoud van bovenstaande op-
merkingen, een schatting gemaakl van de toegenomen interne doelmatigheid. Op
basis van de ter beschikking staande gegevens en de resultaten van de IBS-eenhe-
den zoals die uit het onderzoek naar voren kwamen, geschat dat er uit het gebruik
van IBS  voor dit sturingsthema een besparing van ongeveer 15 mensjaren resul-
teert.

Ondanks bovenstaande schattingen, kan desondanks geen antwoord worden
gegeven op de vraag naar welk niveau het percentage bezwaarschriften feitelijk
kan worden teruggebracht. Uit gesprekken met medewerkers van de eenhe(len

naar aanleiding van de bovenstaande bevindingen is gebleken dat men altijd op
een aantal bezwaarschriften moet blijven rekenen, omdat de ervaring leert dat er
altijd belastingplichtigen zijn die bezwaar zullen maken.

De eigecten van het IBS op het sturingsthema op- en afvoeren
Met het op- en afvoeren van belastingplichtigen wordt bedoeld dat zij de juiste
aangifteformulieren laijgen. Indien iemand door achteruitgang in inkomen niet
meer in aanmerking komt voor een aanslag, dan dient deze persoon te worden
verwijderd uit het desbetreffende bestand (afvoeren). Het thema is voor de dienst
van groot belang, aangezien een kwalitatief hoogwaardige aanslagregeling start
met een goede op- en afvoering van belastingplichtigen. Deze hoogwaardige
aanslagregeling kan tot vergroting van de rechtsgelijkheid leiden (zie ook Huigen,
Thaens en Frissen, 1993), hetgeen voor de Belastingdienst  (door meer en betere

opvoeringen) meer belastingopbrengsten kan opleveren. Er kunnen echter ook
minder opbrengsten resulteren: actief opvoeren kan betekenen dat meer belasting-
plichtigen restituties ontvangen. In het onderzoek is naar voren gekomen dat het
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1BS ten tijde van het or*lerzoek geen specifieke ondersteuning heeft geboden voor
de activiteiten bij het op- en afvoeren. Dit omdat het daarvoor noodzakelijke
historische overzicht van de gegevens van belastingplichtigen en de

koppeling met                   andere databases (bijvoorbeeld FI-base en de rentebase) ten tijde van het onder-
zoek nog niet aanwezig waren in het IBS. De cijfers over het op- en afvoeren           i
tussen IBS-eenhe(len en niet-IBS-eenheden zijn wel vergeleken, maar conform de                
bovenstaande constatering bleek er vrijwel geen verschil te zijn tussen beide
soorten eenheden. Verder is in gesprekken met medewerkers van de eenheden
gebleken dat cijfers over dit thema ook niet goed op 6611 jaar kunnen worden
beoordeeld. De cijfers van een bepaald jaar kunnen immers worden vertekend
doordat in voorgaande jaren minder is op- of afgevoerd.

De edecten van het IBS op het sturingsthema bestede tijd
Voor de berekening van efficiencywinsten die kunnen worden behaald met het
IBS zijn twee zaken van belang. In de eerste plaats wordt door het IBS vooral het
proces van aanslagregeling veranderd. De administratieve en ook fysieke voor- en
nabehandeling (bijvoorbeeld opvraag en verwerking van leggers) valt buiten dit
proces. Gebleken is in het onderzoek (berekeningen hiervan zijn te vinden in het
onderzoeksrapport) dat de gemiddeld bestede tijd voor aanslagregeling per aan-
slag door de invoering van het IBS met enkele minuten is afgenomen. Naar aan-
leiding van de gesprekken met de geinterviewde medewerkers kan dit door een
aantal factoren worden verldaard. Een belangrijk deel van de aangiften wordt
automatisch afgedaan, hetgeen een aanzientijke tijdsbesparing oplevert.

Een tweede aspect van efficiencywinsten dat tijdens deze gesprekken duidelijk
is geworden is de winst die kan ontstaan door een herinrichting van het proces
van aanslagregeling. De inrichting van de aanslagregeling kan door de beschik-
baarheid van het IBS fundamenteel veranderen, hetgeen voor de snelheid van
alhandeling en de personele samenstelling aanzienlijke consequenties kan hebben.

In 6611 van de vestigingen is geexperimenteerd met het versneld afdoen van
aangiften door gebruik te maken van de selectiemodule van het IBS. Deze selec-
tiemodule kan op verschillende wijzen worden afgesteld, afhankelijk van juridi-
sche en beleidsmatige overwegingen.' Door alle aangiften deze selectiemodule in
versneld tempo te laten passeren blijven er minder over voor handmatige verwer-
king. Uit de gesprekken met de medewerkers van de Belastingdienst blijkt dat dit
automatisch afgedane deel op ongeveer 30 % ligt (ten tijde van het onderzoek).
Voor deze versnelde afdoening wordt gebruik gemaakt van tijdelijke data-entry
capaciteit. Aangezien hiermee slechts in 66n eenheid is geexperimenteerd kunnen
hieraan vooralsnog geen duidelijke conclusies aan worden verbonden.

Wel is getracht de resultaten van de herinrichting van bedrijfsprocessen te
analyseren met behulp van gegevens uit het KWW-rapport naar de tijdsbeste(ling
van medewerkers van de Belastingdienst. Uit de in het onderzoek uitgevoerde
analyse (zie voor de bijbehorende berekening Huigen, Thaens en Frissen, 1994b)
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blijkt dat al naar gelang de instelling van de selectiemodule van het IBS aanzien-
lijke besparingen zijn te bereiken in de directe tijdsbesteding. In hoeverre dit ook
indirecte tijdbesparingen oplevert is vooralsnog onduidelijk. In de analyse is, een

(ruwe) schatting gemaakt van een drietal situaties waarin de automatische afdoe-
ning is gesteld op achtereenvolgens  50%,  60%  en 70%. De berekeningen  (opge-
nomen in het onderzoeksrapport) tonen aan dat de schattingen van de netto bespa-
ringen als gevolg van de efficiency-verbeteringen door de veranderingen in de
tijdsbesteding van de medewerkers in de orde van grootte liggen van meer dan
350 mensjaren (bij 50% automatische afdoening) tot meer dan 700 mensjaren (bij
70% automatische afdoening). Ten aanzien  van deze schattingen dient overigens
een voorbehoud te worden gemaakt. Het doel van de schattingen in het onderzoek
is primair het laten zien van het soort berekeningen dat kunnen worden gemaakt
om efficiency-baten van een systeem in kaart te brengen. Voor het invullen van
de berekeningen in het geval van het IBS geldt dat de besparingen die in de prak-
tijk daadwerkelijk worden gerealiseerd kunnen afwijken van de gegeven schattin-
gen. De reden hiervoor is dat ten tijde van het opstellen van de schattingen een
aantal ontwikkelingen rond IBS nog niet was uitgekristalliseerd en dat bij het
maken van de schattingen een aantal aannamen zijn gebruikt, waarvan de houd-
baarheid op dat moment niet in alle gevallen geheel duidelijk was. De aannamen
hebben onder meer betrekking  op  de tijd welke benodigd  is voor data-entry,  de
berekende tijdsvermindering als gevolg van het IBS voor administratieve hande-
lingen en de regeling van de aangifte, het aantal jaarlijkse aangiften en de gemid-
deld beschikbare directe tijd voor aanslagregeling.

10.6 Samenvatting en conclusies

§  10.6.1 De methodiek van batenschatting

In deze sub-paragraaf zullen op grond van hetgeen in dit hoofdstuk aan de orde is
gekomen enkele conclusies worden getrokken over de methodiek die in de onder-
zoeken is ontwikkeld om de baten van investeringen in informatietechnologie
binnen de context van de Belastingdienst in kaart te brengen. Hierbij wordt, net
als in de eerdere sub-paragrafen, het onderscheid gehanteerd tussen concern-
niveau en directie- en eenheidsniveau.

Ten eerste nu de conclusies over de ontwikkelde methodiek voor batenschat-
ting op concernniveau. De methodiek maakt duidelijk dat de problematiek van de
baten van ICT voor de concernleiding het hart raakt van de filosofie waarmee de
leiding de organisatie bestuurt. De in de methodiek ontwikkelde controlelijst is in
essentie een model van de concernleiding. Het koppelt bestuurlijke informatie aan
de maatregelen ter verbetering van prestaties van de organisatie. Door de criteria
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uit de controlelijst systematisch te gebruiken wordt duidelijk op welke punten
voordeel valt te behalen uit ICT-investeringen, maar ook welke afwegingen nodig
zijn ter realisatie van dat voordeel. Concreet duidt het onderzoek aan dat de be-
langrijkste baten van investeringen in ICT voor de concernleiding liggen op het
gebied van het strategisch management van de belastingheffing, de aansluiting
van control en allocatie en de verantwoording.

Voor wat betreft het strategisch management geven investeringen in
informatiesystemen meer mogelijkheden voor de afweging binnen de Belasting-
dienst van organisatorische baten als doeltreffendheid, doelgerichtheid en doelma-
tigheid tegen juridische baten als rechtmatigheid, rechtsgelijkheid en rechtszeker-
heid.

De baten met betrekking tot de aansluiting van control en allocatie, komen
met name voort uit de voorwaartse koppeling van control en allocatie die met
informatietechnologie mogelijk wordt. Daarnaast wordt allocatie communicatie-
ver, meer een tweerichting verkeer en niet slechts kwantitatief, maar ook kwali-
tatief.

Voor wat betreft de verantwoording kan worden geconcludeerd dat inves-
teringen in informatietechnologie ertoe kunnen leiden dat activiteiten kunnen
worden toegeschreven aan zo klein mogelijke eenheden, wat de juistheid van en
de toegang tot gegevens verbetert. Dit laatste is van belang voor een goede ver-
antwoording van bedrijfsprocessen.

De bovengenoemde baten van informatiesystemen op het concernniveau zijn
voornamelijk immaterieel van aard en moeilijk kwantificeerbaar. Het is dan ook
vrijwel onmogelijk de afweging tussen bijvoorbeeld doeltreffendheid versus
rechtmatigheid op concernniveau in kwantitatieve termen uit te drukken. Daarmee
is gekomen bij de beperkingen van de methodiek zoals die kunnen worden gesig-
naleerd. De methodiek biedt niet meer, maar ook niet minder, dan een aanzet tot
de ontwikkeling van criteria ter beoordeling van investeringsbeslissingen voor het
niveau van het concernmanagement. Genoemde criteria zijn verder uit te werken,
afwegingen zijn concreter te maken. Daarnaast is het van belang om te wijzen op
het gegeven dat de methode is gericht op de baten die kunnen worden behaald
met informatisering. Weliswaar zijn bij de afwegingen die de methode signaleert
beslissingen noodzakelijk die kosten in de zin van niet-gerealiseerde baten op
kunnen leveren, de (kwantitatieve) kosten van de investering blijven echter buiten
schot. In die zin geeft de methode niets meer en niets minder dan een aanzet tot
besluitvorming over welke baten men met een investering kan realiseren of be-
oogt te realiseren op concernniveau.

Naast de ontwikkeling van een methodiek voor batenschatting op concern-
niveau, is in dit hoofdstuk ook de ontwikkeling van een gelijksoortige methodiek
voor het niveau van de directies en eenheden van de dienst aan de orde geweest.
Deze methodiek bestond eruit dat inhoudelijk is aangegeven hoe sturingsthema's
worden uitgewerkt in indicatoren en hoe informatie kan worden vergaard en ge-
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bruikt om opbrengsten te meten. Procedureel is aangegeven hoe na deze meetfase
de communicatie met de gebruikers van het informatiesysteem leidt tot nadere
verdieping van resultaten en het testen van aannamen. Daarnaast is kort aange-
duid dat verbeteringen niet alleen ten goede komen aan de efficientie van de be-
drijfsvoering, maar dat deze ook een effect hebben op juridische aspecten en
externe doelstellingen. Deze externe doelstellingen kunnen echter wellicht verder
worden ontwikkeld door het gebruik van bijvoorbeeld de fiscale monitor.

Een andere conclusie is dat voor het ontdekken van baten van informatie-
systemen twee zaken van belang zijn: het gefaseerd invoeren van informatiesyste-
men en het toelaten van experimenten in verband met organisatorische wijzi-
gingen. Een voorbeeld dat in de casus is belicht is het scheppen van mogelijkhe-
den die het IBS heeft geboden voor een nieuwe inrichting van bedrijfsprocessen.

Terugkijkend op de methodiek is een belangrijke meer algemene conclusie
dat zowel op het niveau van de concernleiding als op het niveau van de directies
en eenheden, het voeren van communicatie tussen de evaluator en de betrokkenen
en de betrokkenen onderling van groot belang is om te komen tot zinvolle resul-
taten. Zonder de ondersteuning van veelvuldige en uitvoerige communicatie loopt
de methodiek het gevaar om te zeer aan de oppervlakte te blijven (bureaustudie)
en kunnen de baten die men in de verschillende organisatieonderdelen binnen de
dienst zelf werkelijk van belang acht, te weinig aandacht ontvangen.

Voor de ontwikkeling van een controlelijst op concernniveau is gezocht naar
indicatoren die aangeven op welke punten winst valt te behalen uit ICT-inves-
teringen en welke afwegingen nodig zijn ter realisatie van die winst. Op basis van
documentstudie konden in eerste instantie zeer veel indicatoren worden gevonden
die gebruikt zouden kunnen worden. Uitvoerige gesprekken met medewerkers
van de dienst op het niveau van de concernleiding zijn gevoerd om inzicht te
krijgen in wat men vanuit de eigen positie zelf ziet als de belangrijkste indicatoren
en randvoorwaarden. Zodoende is gekomen tot een hanteerbare meer beperkte
lijst van indicatoren die aansloot op het gehanteerde besturingsmodel en waarin
men zich goed kon herkennen. Zoals eerder aangegeven gaat het op dit niveau
vooral om de meer kwalitatieve baten. Belangrijk daarbij is dat de in de evaluatie
gehanteerde termen en begrippen aansluiten bij die welke binnen de dienst wor-
den gebruikt. Zodoende wordt mogelijke begripsverwarring zoveel mogelijk
vermeden en kunnen zo scherp mogelijke redeneringen omtrent eventuele baten
worden opgesteld. Juist in het kader van dit soort zaken is daarom nauw samen-
gewerkt met iemand van de dienst die werkzaam was op het desbetreffende
niveau. Deze persoon fungeerde als vast aanspreekpunt voor de onderzoekers en
als klankbord voor de bevindingen. Hij hield bijvoorbeeld het gebruik in het on-
derzoek van de binnen de dienst gangbare termen en begrippen in de gaten en
speelde een belangrijke rol bij het aangeven van de zaken die specifiek binnen de
dienst belangrijk zijn. Ook ten aanzien van het verdere onderzoek op directie- en

293



Hoofdstuk 10

eenheidsniveau heeft hij deze rol vervuld. Gebleken is dat dit de herkenbaarheid
en de acceptatie van de resultaten van het onderzoek zeker ten goede is gekomen.

De communicatie op directie- een eenheidsniveau heeft met name plaatsge-
vonden met een medewerker op directieniveau, het management van twee van de
drie eenheden waar het IBS proefdraaide en met een tweetal teamleiders op deze
eenheden. Op het niveau van de directies en de eenheden waren de resultaten,
veel meer dan op het niveau van de concernleiding, voornamelijk kwantitatief van
aard. Op basis van de beschikbare informatie in documenten en diverse uitdraaien
en overzichten kon door de onderzoekers cijfermateriaal worden verzameld over
verschillende gevolgen van het IBS. De communicatie had vooral tot doel om ten
eerste de relevante sturingsindicatoren te identificeren en vervolgens de eerste
bevindingen terug te koppelen. De vraag die daarbij centraal stond was of de
kwantitatieve verandering op een of andere manier was toe te schrijven aan het
IBS en op welke manier dit at dan niet kan worden beredeneerd. Uitgangspunt
was dus dat cijfers op zich niet zoveel zeggen, maar dat het gaat om de achter-
gronden en de redeneringen die bij de cijfers horen. Met andere woorden: de
communicatie had vooral tot doel de aannamen die door de onderzoekers zijn
gehanteerd bij de interpretatie van de gevonden cijfers terug te koppelen en te
testen. Doordat men door de onderzoekers werd geconfronteerd met cijfer-
materiaal dat een bepaalde ontwikkeling van een sturingsindicator liet zien, werd
men op de eenheden 'getriggerd' om met elkaar een plausibele verklaring voor
deze ontwikkeling te zoeken. Niet alleen was communicatie dus belangrijk in het
onderzoek, maar het onderzoek leidde ook binnen de dienst tot communicatie
over mogelijke gevolgen van het IBS. Veelal resulteerde dit in de conclusie dat er
sprake was van een direct gevolg van het IBS, maar een enkele keer bleken ook
andere verklaringen mogelijk te zijn. De daling van het aantal bezwaarschriften
was bijvoorbeeld slechts deels terug te voeren op het gebruik van het IBS. Een
andere belangrijke verklaring bleek een andere manier van werken te zijn waarin
men, veel meer dan vroeger, gebruik maakte van vooraankondigingen. Deze
nieuwe manier van werken werd overigens wel ondersteund door het IBS. De
communicatie leidde derhalve niet alleen tot verdieping en verscherping van de
bevindingen, maar zonder uitvoerige communicatie en dus op basis van het ge-
vonden cijfermateriaal alleen, zouden enkele bevindingen zelfs ten onrechte aan
het IBS zijn toegeschreven.

§ 10.6.2 De baten van het IBS

Mede om de bruikbaarheid van de in de beschreven onderzoeken ontwikkelde
methodiek te testen, moest deze ook worden toegepast in een evaluatie van het
Inkornsten Belasting Systeem. In deze sub-paragraaf worden de belangrijkste
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conclusies van deze adstructie nogmaals kort samengevat. Wederom wordt aan-
gevangen met het concernniveau van de dienst. De taken van de concernleiding

zijn uiteen gelegd in strategisch management (contract- en doelgroep-
management), control en allocatie. Wanneer wordt gekeken naar de effecten van
het IBS op de vervulling van deze taken (in feite dus de prestaties van de
concernleiding) dan kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

Ten eerste maaki de in de casus toegepaste methode duidelijk dat het IBS niet
alleen de bestuurlijke informatiestroom verbetert, maar dat het systeem (via het
selectiemechanisme) tevens directe sturingsmogelijkheden op het terrein van het
strategisch management biedt. Daarnaast wordt een aantal afwegingen die de con-
cernleiding op basis van een informatiesysteem als het IBS kan maken duidelijk.

Voor de control- en allocatietaken van de concernleiding blijkt dat het IBS
mogelijkhe(len opent voor een voorwaartse koppeling tussen control en allocatie.
Met name de koppeling van gegevens naar modellen zoals gehanteerd door bij-
voorbeeld het Centraal Plan Bureau, maakt voorspellingen en gevoeligheidsana-
lyses mogelijk. Hierdoor kunnen bijstellingen en verfijningen van wetgeving
worden gesimuleerd. De inzet van toetsingsmiddelen is vervolgens hierop aan te
passen.

Het effect van het IBS voor de verantwoordingstaak van de concernleiding
was op het moment waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden nog niet geheel
duidelijk. Wel is duidelijk dat het IBS bijdraagt aan de standaardisering in zowel
de maand-, kwartaal- als de jaarrapportages. Deze standaardisering en het feit dat
het IBS een historisch bestand gaat opbouwen, maakt de verantwoording beter
mogelijk. Randvoorwaarde hierbij is wel dat bepaalde verantwoordingsroutines
worden gebruikt.

Naast de bovenstaande overwegend kwalitatieve baten van het IBS, is ook
gekeken naar mogelijkheden die de methodiek biedt voor het verder kwantificeren
van baten. Dit is gedaan op directie- en eenheidsniveau. Op basis van de
methodiek kan worden geconcludeerd dat het IBS de volgende kwantitatieve baten
teweeg kan brengen:
1       De toegenomen positieve en negatieve correcties hebben een positieve

invloed op de belastinginkornsten op jaaibasis (een ruwe schatting kwam
uit op enkele tientallen miljoenen).

2        Het IBS kan een besparing voor bezwaarschriften van een aantal mens-
jaren opleveren (als indicatie is een schatting gemaakt van deze besparing
en deze kwam uit op ongeveer 15 mensjaren).

3         Resultaten van IBS-eenheden met betrekking tot op- en afvoeren wijken
marginaal af van die van niet-IBS-eenheden.

4          De gemiddelde tijd van aanslagregeling voor IBS-eenheden is met enkele
minuten afgenomen.

5      Het aantal automatisch afgedane aangiften ligt bij de onderzochte een-
heden op ongeveer 30 %.
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6       Op basis van aannamen waarvan de validiteit nog niet geheel vaststaat
kan worden verwacht dat de efficiency van het bedrijfsproces van de
Directie Particulieren door het gebruik van het IBS fors zal toenemen (de
ruwe schattingen tonen, met alle voorbehouden die zijn gemaakt, moge-
lijke besparingen van een paar honderd mensjaren).

Deze kwantitatieve resultaten vormen de achtergrond voor een aantal meer kwa-
litatieve baten. Een belangrijke kwalitatieve baat is de herinrichting van het be-
drijfsproces die door het IBS wordt mogelijk gemaakt.10 Deze herinrichting kan
er uit bestaan dat de automatische aanslagen zo snel mogelijk worden afgehan-
deld, zodat alle aandacht kan worden gericht op de risicovolle aangiften. Voor
automatisch afhandelbare aangiften volstaat data-entry. Deze werkwijze  is  een
andere dan in de oude situatie. In de oude situatie kregen de medewerkers in
principe alle aangiften voorgelegd, zowel de risicovolle als de niet-risicovolle
aangiften.

Van groot belang is een verbetering van het proces van aanslagregeling vanaf
het begin. Door verbeteringen in op- en afvoeren, verbeterde voorlopige
aanslagen door inbreng van historische informatie van de belastingplichtige en
van actuele informatie uit de informatiebestanden (rentebase en FI-base) en door
vermindering van administratieve fouten in het gehele bedrijfsproces zijn kwalita-
tieve baten te behalen, die op termijn ook kwantitatief kunnen worden uitgedrukt.

De nieuwe situatie heeft additionele gevolgen die kwalitatieve veranderingen
bewerkstelligen. Zo wordt bijvoorbeeld in de nieuwe situatie bee beoordeeld
welke risico's verbonden zijn aan aangiften. Dit betekent dat een betere toedeling
van aangiften plaatsvindt naar de verschillende competenties van ambtenaren.
Tegelijkertijd groeien hierdoor medewerkers met voorheen minder complexe
taken toe naar een nieuw en ingewikkelder takenpakket. Verder kan de Belasting-
dienst door vooraankondigingen een actiever beleid gaan voeren met betrekking
tot het publiek. In de huidige praktijk is ree(is sprake van vooraankondigingen die
een zeker effect sorteren. Deze gevolgen worden alle min of meer mogelijk ge-
maakt   door een herinrichting    van het bedrijfsproces. Een tweede    belangrijke
interne baat is het grote belang van het IBS voor de aansturing van de organisatie.
Door de verbetering van de beleidsinformatie kan het sturingsproces efficienter en
effectiever plaatsvinden. Een belangrijke kwalitatieve externe baat van het IBS
kan een verbetering van de compliance zijn. Deze compliance moet in ieder geval
door het interne functioneren van de Belastingdienst zoveel mogelijk worden
ondersteund. Het gaat dan om actief op- en afvoeren, om positieve en negatieve
correcties en om het voorkomen of verminderen van het aantal bezwaarschriften.
Daarnaast is van groot belang dat voorlopige aanslagen zo juist mogelijk worden
geschat. Het laat zich aanzien dat het IBS de Belastingdienst op enkele cruciale
hiervoor genoemde factoren ondersteunt. Dat betekent dat ook in extern opzicht
kwalitatieve veranderingen plaatsvinden. Een derde kwalitatieve baat die zich
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(waarschijnlijk) uitdrukt in hogere belastingopbrengsten is de inzet van selec-

tiemodulen bij speciale acties, bijvoorbeeld gericht op doelgroepen of bepaalde

belastingmiddelen. Door een goed zoekhulpmiddel (Query Tool) dat bij het IBS
kan worden gebruikt is verbetering van deze acties mogelijk. In het belastingjaar
1992 is bijvoorbeeld gebleken dat een goede controle op het huurwaardeforfait

positieve gevolgen heeft gehad. Deze acties worden door het IBS vergemakkelijkt
en kunnen dus in de toekomst nog meer plaatsvinden tegen minder kosten. Ten
vierde kunnen kwalitatieve baten in het primaire proces optreden doordat andere

informatiesystemen met het IBS in verband worden gebracht. Zo kunnen beper-
kingen optreden in ondersteunende processen, zoals leggerverkeer (de dossiers),
veranderingen in de opzet van de organisatie van de aanslagregeling op eenheden,

in de planning van piekbelastingen en vereenvoudiging van informatieverstrek-
king aan het publiek.

§ 10.6.3 Samenvatting en conclusie

In de conclusie in sub-paragraaf 10.3.4. is aangeduid dat de ontwikkelde
methodiek voor de kwantificering van baten op het niveau van de directie- en een-
heden, eigenlijk omgekeerd werkt in vergelijking met de methodiek voor de
schatting van de kwalitatieve baten zoals die op concernniveau is ontwikkeld. De
conclusie was dat het belangrijkste principe dat ten grondslag ligt aan de BAG, in
beide situaties overeind blijft. In beide gevallen (dus zowel het schatten van
kwalitatieve als het meten van kwantitatieve baten) vindt immers een erkenning
plaats van het feit dat de relatie tussen een investering in een systeem en de pres-
taties van een organisatie verloopt via een tussenliggende variabele, namelijk de

verbetering van de informatievoorziening (informatiestroom) door de investering.
De veel veronderstelde rechtstreekse relatie tussen een investering in een systeem
en de prestaties van de organisatie of het organisatieonderdeel wordt in de ont-
wikkelde methodiek(en) daarmee geproblematiseerd.

Een slotconclusie met betrekking tot beide methodieken (die dus in feite
dezelfde uitgangspunten hebben omdat ze beide min of meer uitwerkingen van de
BAG zijn in de vorm van controlelijsten) is dat ze ex ante duidelijk kunnen maken
welke baten (kwantitatief tn kwalitatief) kunnen worden gerealiseerd door nieuwe
ICT-investeringen in de Belastingdienst. Gebruik van de methodiek(en) kan daar-
bij inzicht geven in afwegingen van alternatieve inrichtingen van te ontwikkelen
informatiesystemen. Ex post kan van ontwikkelde informatiesystemen een over-
zicht worden verkregen over gerealiseerde baten ten opzichte van de situatie v66r
invoering van het informatiesysteem, maar ook over eventuele verbeteringsmoge-
lijkheden. De ex ante- en ex post analyse verschillen niet wezenlijk in werkwijze,

297



Hoofdstuk  10

maar de ex post analyse zal wel scherpere (meer kwantitatieve) gegevens opleve-
ren.

De op de BAG gebaseerde methodiek wijst op de realisering van baten per
niveau van de organisatie. In dat verband kunnen ook de verticale relaties tussen
de niveaus object van analyse zijn, in het bijzonder de verwachtingen die de ver-
schillende niveaus hebben ten opzichte van elkaar voor wat betreft de (sturings)-
infonnatie. Tenslotte kan een andere insteek zijn de bestudering van de wijze
waarop een methodiek van baten-assessment in de Belastingdienst gehanteerd kan
worden. Te denken valt daarbij met name aan de te hanteren procedures en de
verantwoording voor de toepassing.

' Zie Huigen, Thaens en Frissen (1993).
2      In het onderzoek wordt verder niet ingegaan op de belastinginning, maar met

name op belastingheffing en toetsing.
'          Zie: Belastingdienst, Rapport Bestuurlijke structuur, z.j., hoofdstuk 4.
4   De hier gerdentificeerde sturingsthema's zijn afkomstig uit het Jaarverslag

Belastingdienst  1993  en het Beheersverslag Belastingdienst  1993.
3      Voor een verdere verdieping van inzicht in externe baten kan gebruik worden

gemaakt van de ontwikkeling van de Fiscale Monitor zoals deze plaatsvindt
binnen de dienst. Op verschillende schaalniveaus kan dit instrument infor-
matie verstrekken over de houdingen en opvattingen van belastingplichtigen
ten opzichte van de Belastingdienst en de fiscale wet- en regelgeving. De
combinatie van deze gegevens met gegevens over investeringen in
informatietechnologie kan een indicatie geven van de externe effecten van
deze investeringen.

6 Bijvoorbeeld voor de Divisie Particulieren, Bedrijfsplan 1994-1998:
/nfbnnatie Model, 30 juni  1993.

7      CHP = Centrale Heffingsadministratie Particulieren.
'   Het volledige onderzoek wordt beschreven in Huigen, Thaens, Frissen,

1994b. In deze paragraaf wordt volstaan met een indicatie van het soort baten
dat in het onderzoek is berekend. Het gaat hier immers meer om het feit dat
kwantitatieve berekeningen binnen de ontwikkelde methodiek goed mogelijk
bleken dan om de waarde van de uiteindelijke berekeningen en cijfers zelf.

9      Zie Huigen, Thaens, Frissen, 1993.
I0

Zie ook De Kam, 1993.

298



Hoofdstuk 11 Analyse en interpretatie  van de gevalsstudie

11.1   Inlei(ling

Om tot beantwoording van de in het eerste hoofdstuk geformuleerde vraagstelling
te komen, en dus aan te geven wat inzichten uit de beleidsevaluatie kunnen bete-
kenen voor de rol en het gebruik van evaluatie voor het organisationele besluit-
vormingsproces over ICT-investeringen, zijn in deze studie drie processen bestu-
deerd. Achtereenvolgens waren dit het ontwikkelingsproces, het besluitvomiings-
proces en het evaluatieproces met betrekking tot informatie- en communicatie-
technologie.

In de eerste vijf hoofdstukken zijn deze processen vooral vanuit een theo-
retische invalshoek benaderd. Hierbij is de aandacht niet alleen beperkt tot de
genoemde processen, maar is ook ingegaan op soortgelijke processen die zich
voltrekken  in de context van beleid  (en de beleidswetenschappen). Naast inhou-
delijke beschrijvingen van de processen, is tevens ook stilgestaan bij ontwikkelin-
gen die zich ten aanzien van deze processen voordoen. In hoofdstuk 6 zijn de ver-
schillende theoretische inzichten met elkaar in verband gebracht. Dit leverde
inzichten, verklaringen en verwachtingen op omtrent de rol en wijze van gebruik
van ICT-evaluatie.

De gevalsstudie, beschreven in de hoofdstukken 7 tot en met 10, had tot
doel deze inzichten, verklaringen en verwachtingen in een empirische setting
nader te verkennen en te verdiepen. Zoals aangegeven ging het dus nadrukkelijk
niet om het afteiden van algemeen geldende uitspraken, maar om het exploreren
van de in hoofdstuk 6 uitgesproken verwachtingen en het onderzoeken van enkele
van de (op theoretische niveau veronderstelde) verschuivingen binnen de proces-
sen.

In dit laatste hoofdstuk wordt de gevalsstudie geanalyseerd en geinter-
preteerd. Per proces wordt ingegaan op de vraag hoe de empirische inzichten uit
de gevalsstudie zich verhouden tot de theoretische veronderstelde ontwikkelingen
en verwachtingen. Het hoofdstuk, en daarmee deze dissertatie, wordt afgesloten
met een slotbeschouwing waarin uiteraard specifiek wordt ingegaan op de rol en
het gebruik van ICT-evaluatie in de besluitvorming. Zodoende wordt gekomen tot
beantwoording van de centrale vraag.

11.2 Informatisering in de Belastingdienst: ontwikkeling en betekenis

Informatisering in algemene zin is aan de orde gesteld in het tweede hoofdstuk.
Behalve het beschrijven van enkele belangrijke nieuwe technologische ontwikke-
lingen is ook ingegaan op manieren waarop organisaties trachten deze nieuwe
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technologische mogelijkheden te benutten voor het (verder) verhogen van de
organisationele effectiviteit en efficientie. Grofweg kunnen drie van deze manie-
ren worden onderscheiden. De inzet van ICT wordt achtereenvolgens gericht op:
• verdere verhoging van de productiviteit,  en/of
• verdere integratie van taken en werkzaamheden, en/of
•     het aangaan van meer, andere, of steeds intensievere relaties en verbindingen

met de omgeving van de organisatie.
Door deze ontwikkelingen laat de hedendaagse organisationele betekenis van
informatisering zich volgens Frissen (eveneens aan de orde gesteld in hoofdstuk
2) typeren aan de hand van de begrippen perfectionering, transparantie, horizon-
talisering en virtualisering.

De conclusie voor wat betreft de omgang van de Belastingdienst met de
nieuwe mogelijkhe(len ten aanzien van ICT, luidt dat de dienst zich niet beperkt
tot 66n bepaalde organisationele ontwikkeling. De transformatie van een middel-
georienteerde naar een klant- en doelgroepgerichte organisatiestructuur, vormde
mede de aanleiding tot een herbezinning op de opzet van de (toenmalige) geauto-
matiseerde informatievoorziening. In deze herbezinning, waarin nieuwe technolo-
gische mogelijkheden een prominente rol spelen, worden alle drie de onderschei-
den ontwikkelingen in samenhang herkend.

De aanleiding voor de herstructurering werd gevormd door de noodzaak de
volumestijgingen en de werkdruk van de dienst op te vangen met het toen be-
schikbare personeelsbestand. Voor informatisering binnen de dienst betekende dit
dat deze in eerste instantie primair werd gericht op het verhogen van de producti-
viteit en van de efficiency van de dienst. Ook in de huidige bedrijfsvoering speelt
productiviteitsstijging een belangrijke rol. De Belastingdienst duidt zelf aan dat
deze stijging bereikt dient te worden met verdergaande automatisering (Belasting-
dienst 1995c: 7). Tot in de jaren tachtig werden, per belastingmiddel, batch- en
transactiesystemen gebruikt die een deel van de routinematige werkzaamheden
automatiseerden. De nieuwe technologische mogelijkheden in de jaren negentig
daarentegen hebben tot gevolg dat de dienst meer en meer overgaat op basistrans-
actiesystemen die zorg dragen voor geautomatiseerde volumebewerking van aan-
giften en andere klantbescheiden. Daarnaast worden (in tegenstelling tot voor-
heen) gegevens verwerkt op transactiebasis en wordt in het productieproces steeds

meer gewerkt op basis van onafhankelijkheid van het fysieke dossier en elektroni-
ficering van de input van gegevens. Hierdoor worden wachttijden verkort en stijgt
de productiviteit.

Uit de hier geschetste ontwikkelingen kan worden afgeleid dat perfectione-
ring, zowel in de jaren tachtig als in de jaren negentig, een van de meest belang-

rijke betekenissen van informatisering voor de dienst is. Informatisering betekent
binnen de dienst voor een belangrijk deel een verdere beheersing van het primaire
proces inzake snelheid, efficiency en kwaliteit. Een concreet voorbeeld hiervan is
de gekozen opzet van het IBS. Kern van dit systeem is dat zoveel mogelijk aan-
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slagen automatisch worden afgehandeld, waardoor meer aandacht kan worden

gericht op de risicovolle aangiften. Niet alleen de snelheid van afhandeling wordt
daarmee vergroot, maar ook de kwaliteit van de afhandeling van de aangiften.

Behalve voor het verhogen van de productiviteit, worden de nieuwe moge-
lijkheden van ICT binnen de dienst echter ook gebruikt om bestaande informatie-
systemen te integreren, om op deze wijze te komen tot een verhoging van de
organisationele effectiviteit en effici8ntie. Lange tijd richtte de automatisering
binnen de dienst zich op individuele processen, waarbij het onderscheidend crite-
rium werd gevormd door de verschillende belastingmiddelen. De informatievoor-
ziening was derhalve eveneens per belastingmiddel georganiseerd. Zoals beschre-
ven in hoofdstuk 7, leidde dit tot eilandautomatisering en de daaruit voortvloeien-
de problemen. Voorbeelden hiervan zijn het niet op elkaar aansluiten van syste-
men en het meerdere keren ontwikkelen van dezelfde functies. Dankzij nieuwe
technologieen in de jaren negentig worden nu gemeenschappelijke basisvoorzie-
ningen tot stand gebracht en wordt de aandacht gericht op het zo goed mogelijk
op elkaar laten aansluiten van toepassingen en infrastructuren (waarbij flexibiliteit
een belangrijke waarde vormt). Het zijn nieuwe technologische ontwikkelingen
die het mogelijk hebben gemaakt om het lange tijd dominante master/slave con-
cept in de technische infrastructuur te vervangen door een netwerkconcept waar-
van client/server architectuur de basis vormt. Snellere en betrouwbare datacom-
municatie en een grotere flexibiliteit (en gebruikersvriendelijkheid) van systemen
werden bereikt door een toenemend gebruik van standaardsoftware-pakketten.
Hierdoor is het mogelijk geworden om vergaande eisen te stellen aan de ontwik-
keling van nieuwe informatiesystemen. Binnen het nastreven van klantgerichtheid
bieden bijvoorbeeld nieuwe systemen, op de werkplek van de medewerker, een
totaaloverzicht van alle op elektronische media beschikbare gegevens over een
bepaalde belastingplichtige of groep van belastingplichtigen in onderlinge samen-
hang.

In ieder geval op het terrein van de relatie met de belastingplichtige, luidt de
conclusie dat informatisering betekent dat deze belastingplichtige voor de organi-
satie meer transparant wordt. Vergaande koppelingen tussen en integratie van
systemen en databestanden zijn aangebracht en daardoor kan in plaats van hoofd-
zakelijk gefragmenteerde beelden van de belastingplichtige per systeem of databe-
stand, een expliciete samenhang tussen deze gefragmenteerde beelden worden
geconstrueerd. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de belastingplichtige in al zijn
facetten en behoeft de aandacht in de afhandeling dus niet uitsluitend meer uit te
gaan naar alleen zijn aangifte. De hierboven beschreven ontwikkelingen duiden er
ook op dat informatisering betekent dat de dienst zelf horizontaler van karakter
wordt. Volgens Frissen Verwijst horizontalisering naar het gegeven dat netwerk-
verbindingen ertoe leiden dat medewerkers een verruimde toegang hebben tot
databestanden in de organisatie, waardoor vele klassieke vormen van verticale
taakspecialisatie niet langer noodzakelijk zijn. Dat informatisering binnen de
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dienst tevens ook interne horizontalisering betekent, komt tot uitdrukking in de
gevolgen van de 'nieuwe' werkwijze en cultuur van de dienst na de reorganisatie.
Waar medewerkers van de dienst eerst alleen werkten aan de fiscale beoordeling
van een aangifte, daar werken ze nu samen in teams om zodoende een geinte-
greerd beeld te krijgen van de fiscale positie van de belastingplichtige. Taken die

vroeger strikt gescheiden werden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld heffings-, con-
trole- en inningstaken worden nu, dankzij de fiexibiliteit in de ondersteuning van
de moderne informatie- en communicatietechnologie, meer en meer geintegreerd.
Dit geldt overigens zowel op het niveau van de medewerkers (autonome teams op
de eenheden in plaats van individuele afhandeling van de aangifte) als op het
niveau van de organisatiestructuur (van functioneel- naar marktgerichO.

Behalve voor het verhogen van de productiviteit en het integreren van syste-
men, worden de nieuwe mogelijkheden van technologie (en dan in het bijzonder
die op het gebied van de datacommunicatie) binnen de dienst ook ingezet om te
komen tot veranderingen ten aanzien van de omgeving van de Belastingdienst.
Dat deze mogelijkheden worden gebruikt om de relatie met de klant te ondersteu-
nen is reeds diverse malen aan de orde gesteld. Integrale inhoudelijke klantbehan-
deling is mogelijk door de hierboven beschreven integratie van systemen. Door
het gebruik van moderne workflow-en imagingpakketten kunnen klanten tijdens
contacten met de dienst ook exact op de hoogte worden gesteld van de actuele
status van een verwerkingsproces en hoeveel tijd nog is benodigd voor de eindaf-
werking. In hoofdstuk 2 zijn EDItax en Teletax beschreven. Ook dit zijn voor-
beelden van initiatieven van de Belastingdienst, waarbij moderne technologie
wordt ingezet om te komen tot een betere, meer efficiunte relatie met partijen in
de omgeving van de dienst, in dit geval het bedrijfsleven. De ontwikkeling en
afhandeling van de aangiftediskette is een voorbeeld van een dergelijk initiatief
ten aanzien van particulieren. Een voorbeeld van een geheel andere orde, maar
ook betrekking hebbend op de relatie tussen dienst en omgeving, heeft te maken
met de ontwikkeling van documentaire informatiesystemen en expertsystemen.
Dit type systemen biedt een belangrijke ondersteuning bij de interpretatie van
wet- en regelgeving en door het gebruik ervan is de dienst beter in staat haar
handelen te toetsen aan normen die haar door de omgeving worden opgelegd,
zoals fiscale risico's, rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Ook
deze systemen, gebaseerd op en mogelijk gemaakt door nieuwe technologie8n,
hebben dus expliciet betrekking op het verbeteren van de relatie tussen de Belas-
tingdienst  en de omgeving  (in dit geval de maatschappij als geheel). De conclusie
hiervan luidt dat dus ook de derde mogelijke organisationele reactie ten aanzien
van nieuwe technologische opties bij de Belastingdienst wordt aangetroffen.

Net als bij de ontwikkelingen gericht op de integratie van systemen kan ook
voor de hier beschreven ontwikkelingen worden betoogd dat de betekenis van
informatisering wordt gekarakteriseerd door de begrippen transparantie en hori-
zontalisering. De horizontalisering heeft hier echter niet alleen betrekking op de
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dienst zelf, maar overwegend ook op de relatie tussen de dienst en haar omge-
ving. De inzet van ICT leidt immers tot enerzijds andere, meer horizontale, in-
formatierelaties tussen de dienst en de betrokkenen uit haar omgeving (particulie-
ren en bedrijven) en anderzijds tot grotere doorzichtigheid van deze relaties,
waardoor deze effectiever en efficienter verlopen. De documentaire informatie-
systemen en de expertsystemen leiden vooral tot een grotere doorzichtigheid van
de dienst zelf. Informatisering wordt hierbij dus onder meer gebruikt als middel
om, door het vergroten van de transparantie, de legitimatie van de dienst richting
maatschappij te versterken.

Dat informatisering binnen de dienst ook virtualisering betekent is moeilijker
te herkennen. Virtualisering met betrekking tot informatisering binnen de belas-
tingdienst betekent in ieder geval (nog) niet dat gebruik wordt gemaakt van toe-
passingen van Virtual Reality. Virtualisering moet eerder in de metaforische zin
worden begrepen. Geconstrueerde en gesimuleerde werkelijkheden vormen in
deze betekenis dan een belangrijke input voor de organisatie.  Uit de evaluatie van
het i'BS blijkt dat een van de grote baten van het systeem voor de controlfunctie
is, (let nauwkeurige voorspellingen en gevoeligheidsanalyses mogelijk zijn, waar-
door bijstelling en verfijning van wetgeving wordt gesimuleerd. Informatisering
maakt dus van simulaties een retel onderdeel van de besturing van de dienst en in
die zin betekent informatisering ook virtualisering.

Voor wat betreft de betekenis van informatisering luidt de conclusie dat in de
jaren negentig informatisering binnen de dienst sterk aan betekenis heeft gewon-
nen. Informatisering binnen de Belastingdienst betekent vandaag de dag, naast
perfectionering, steeds meer ook transparantie, horizontalisering en - zij het
vooralsnog in mindere mate - ook virtualisering. Een verdere perfectionering
van de dienst, inzake een betere beheersing van het primaire proces wat betreft
snelheid, efficiency en kwaliteit, is vooralsnog echter nog wel steeds de meest
belangrijke betekenis. Het voorgaande in deze paragraaf overziend, kan worden
geconstateerd dat de andere betekenissen voor een deel afgeleid kunnen worden
uit dit beheersingsstreven. De transparantie heeft immers voornamelijk betrekking
op het transparanter maken van de burger als klant van de dienst met als doel het
verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de dienst. Dit laatste is ook het
streven bij horizontalisering door informatisering. De nadruk in deze horizontali-
sering ligt in hoge mate bij het meer horizontaal maken van de organisatie van de
dienst zelf.

Beschreven is echter ook een aantal ontwikkelingen dat, indien ze in de toe-
komst wordt voortgezet en uitgebouwd, mogelijk leidt tot een inzet van informati-
sering met gevolgen die verder gaan dan uitsluitend het effectiever en efficienter
maken van de eigen organisatie. Een voorbeeld hiervan is het eerder genoemde
vergroten van de transparantie van de dienst zelf in plaats van alleen de burger.
Hierdoor, zo is aangegeven, kan de legitimatie van de dienst richting maatschap-
pij worden versterkt. Een ander voorbeeld is het meer horizontaler maken van de
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relatie tussen dienst en omgeving door ontwikkelingen als bijvoorbeeld EDItax en
Teletax.

11.3 Het informatievoordeningsbeleid

In het theoretisch kader van deze studie bleek dat het informatievoorzieningsbe-
leid- in algemene zin - lange tijd is gedomineerd door blauwdrukplanning.

Hierin speelt de topleiding van een organisatie een centrale rol en vindt afleiding

van het informatievoorzieningsbeleid strikt plaats vanuit het bedrijfsbeleid. Van-
wege kritiek op deze planningsvorm is echter geconstateerd dat de aandacht in

informatieplanning steeds meer opschuift in de richting van wat is genoemd pro-
cesplanning. Het starten van een dialoog tussen de betrokkenen in de infor-

matievoorziening  en het genereren van leereffecten staan hierin centraal.  Deze
methode van planning is dan ook veel meer bottom-up van aard.

Terugkijkend naar de beschrijving van het informatievoorzieningsbeleid bin-
nen de Belastingdienst (hoofdstuk 7), lijken er voldoende aanwijzingen  te  zijn  om
te concluderen dat bovengenoemde verschuiving zich ook voltrekt binnen de
dienst. Meer specifiek gaat het daarbij om een verschuiving van een automatise-

ringsbenadering naar een benadering die wordt gekenmerkt door, wat eerder in
deze studie is genoemd, de veranderkundig-lerende benadering van informatie-

planning.
Ree(is diverse malen is aangeduid dat de herstructurering van de dienst naar

een marktgerichte organisatie tevens een aanleiding vormde voor een herbezin-

ning op de informatievoorziening.  VOOr deze herbezinning was de dienst georga-
niseerd op basis van de verschillende producten en/of diensten.  In de bedrijfsvoe-
ring lag sterk de nadruk op efficiency. Dit bracht met zich dat het doel van de
planning van de informatievoorziening kan worden omschreven als hoofdzakelijk
functioneel: informatieplanning was gericht op het effectiever en vooral efficien-
ter uitvoeren van processen. Tot aan de herstructurering diende de stijging van de
efficientie bereikt te worden binnen de bestaande organisatiestructuur en gehan-

teerde werkwijze. Dit betekende dat ook de gewenste situatie die door informatie-

planning moest worden bereikt (de SOLL-situatie) helder was: een zo efficient

mogelijke ondersteuning van de product-georiBnteerde processen. De combinatie
van een duidelijke eindsituatie (blauwdruk) met het functionele karakter typeert de
informatieplanning van voor de herstructurering als de automatiseringsbenadering
(zie  hoofdstuk 3). Informatisering wordt hierin overwegend beschouwd als ratio-

naliseringsinstrument (vooral gericht op perfectionering van de organisatie en een
verhoging van de productiviteit, zie vorige paragraaf).

Tegenwoordig zijn de voorheen gescheiden processen voor de verschillende

belastingmiddelen geintegreerd. Voor het informatievoorzieningsbeleid heeft dit
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belangrijke consequenties, die echter meer betrekking hebben op de benadering
van de informatievoorziening, dan op het uitgangspunt ervan. Door een planmati-
ge aanpak (de IABP-procedure) wordt beoogd de gewenste veranderingen in de
informatievoorziening zo effectief mogelijk te realiseren en daarmee een optimaal
gebruik van de financiele, personele en technische middelen binnen de dienst te
bewerkstelligen, zo valt te lezen in hoofdstuk 7. Effectiviteit en efficiency zijn dus
nog steeds belangrijke waarden in de planning van de informatievoorziening. Het
nut van de planning bestaat eruit dat men denkt op deze manier de samenhang
tussen het bedrijfsbeleid en het informatievoorzieningsbeleid beter te kunnen
bewaken, terwijl anderzij(Is de ontwikkeling van de informatievoorziening con-
sistent kan worden ingericht.

Het verschil met de informatieplanning van voor de herbezinning is terug te
voeren op een verandering in de benadering van de informatievoorziening. In
hoofdstuk 7 is immers geconstateerd dat de nadruk in de informatievoorziening
komt te liggen op samenhang en gemeenschappelijkheid. Gemeenschappelijke
basisvoorzieningen worden tot stand gebracht en om een goede aansluiting tussen
de infrastructuren en de toepassingen te garanderen baseren de directies zelf hun
toepassingen op deze basisvoorzieningen. Geconcludeerd werd eerder dat de
betekenis van informatisering binnen de dienst is veranderd. Zoals blijkt uit de
analyse in de vorige paragraaf is de inzet van ICT niet langer alleen gericht op de
toename   van de productiviteit (efficiantie),   maar  ook   op  de   integratie van syste-
men en het aangaan van relaties met de omgeving van de dienst. Naast perfectio-
nering betekent informatisering nu ook horizontalisering, transparantie en, in
mindere mate, virtualisering. De inzet van ICT, zo werd ook reeds betoogd in
hoofdstuk 7, krijgt steeds meer een strategisch in plaats van een instrumenteel en
ondersteunend karakter.

Bekeken vanuit de vormen van informatieplanning zoals onderscheiden in het
derde hoofdstuk, is een verschuiving waar te nemen op alle twee de onderschei-
dende dimensies van planning, te weten de aard van het planningsproces en het
doel van de planning.

Voor wat betreft de aard van het planningsproces wordt geconstateerd dat niet
langer de SOLL- maar de IST-situatie het uitgangspunt in de planning vormt. De
na de herstructurering bestaande gemeenschappelijkheid tussen de directies wordt
als uitgangspunt genomen voor het tot stand brengen van infrastructuren. Deze
infrastructuren dienen vervolgens als basis waarop de directies zelf de door hen
noodzakelijk geachte toepassingen baseren. In feite vindt dus erkenning plaats dat
de gewenste situatie niet voorafgaand aan de informatieplanning op eenduidige
wijze kan worden bepaald, omdat deze, gezien het strategische karakter van ICT,
voor iedere divisie verschillend is. Met klantgerichtheid als centrale waarde, is
het veel moeilijker aan te geven wat de gewenste mate van ondersteuning met
ICT is, dan wanneer het gaat om het efficienter uitvoeren van middel-gerichte
processen. De ambiguiteit en het gebrek aan eenduidigheid zijn immers bij een
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begrip als klantgerichtheid veel groter. Door op voorhand slechts de bestaande
samenhang en gemeenschappelijkheid in de basisvoorzieningen te benadrukken in
de planning, wordt een zo groot mogelijke flexibiliteit (en dus ruimte voor het
omgaan met de ambiguiteit) voor wat betreft de toepassingen gegarandeerd. Een

meer praktisch punt hierbij is dat de Belastingdienst in haar informatievoorziening
open staat voor het gebruik van relatief nieuwe toepassingen op het gebied van de
informatisering (bijvoorbeeld imagingtechnieken   e.d.). Deze toepassingen   ont-
wikketen zich echter in een dermate hoog tempo, dat het opstellen van een ade-

quaat beeld van de gewenste situatie voor wat betreft de informatievoorziening
vrijwel onmogelijk is in een meerjarenplanning.

Ook voor wat betreft het doel van de planning wordt een verandering gecon-
stateerd. Het doel van de planning is niet langer hoofdzakelijk functioneel (verho-
gen van de efficiency) maar veel meer nomiatief. Door de planning (in de IABP-
procedure) worden de (uit klantgerichtheid afgeleide) waarden samenhang en
gemeenschappelijkheid uitgedrukt. Alleen door de informatievoorziening zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen (aansluiting toepassingen en infrastructuren) en
door uit te gaan van gemeenschappelijkheid, draagt informatisering bij aan het
bereiken van de strategische doelstelling van de Belastingdienst, te weten het
verhogen van de compliance van de belastingplichtigen. De herstructurering is
een formed moment geweest waarop de Belastingdienst een omslag heeft ge-
maakt in haar structuur en werkwijze. Organisatieveranderingsprocessen gaan
echter ook na het formele moment door. Door nu in de informatieplanning ge-
meenschappelijkheid en samenhang centraal te stellen, wordt deze planning on-
derdeel gemaakt van het gehele organisationele veranderingsproces, gericht op
het verhogen van de marktgerichtheid van de dienst.

Wanneer de bovenstaande verschuivingen worden geinterpreteerd in termen
van figuur 3.2, de vormen van informatieplanning, dan wordt de vorm van de
huidige planning binnen de dienst het meest treffend getypeerd als veranderkun-
dig-lerend. In deze vorm is sprake van een normatieve planning die in wisselwer-
king staat met de organisatie. Andere kenmerken van de veranderkundig-lerende
planningsvorm zijn dat de aandacht vooral is gericht op het scheppen van een
goede ondersteunende organisatie voor de gebruikers en dat ICT geleidelijk aan
(via een organisatorisch leerproces) wordt ingevoerd in de organisatie. Net als bij
andere vormen die kunnen worden geschaard onder procesplanning gaat het hier-
bij om het starten van een dialoog tussen de betrokkenen in de infor-
matievoorziening en het daarin genereren van leereffecten. Verder staat in de
veranderkundig-lerende  vorm het veranderingsproces  van de organisatie centraal.
ICT wordt gezien als strategisch middel,  maar  hoe  deze moet worden ingezet  is
niet op voorhand bekend.

In het huidige informatievoorzieningsbeleid zijn reeds enkele van de ge-
schetste kenmerken te herkennen. In het bijzonder gaat het dan om het erkennen
van de strategische inzet van ICT, het zien van de informatieplanning als onder-
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deel van het organisatorische veranderingsproces waarvan de start werd gevormd
door de herstructurering en het goed inrichten van de ondersteunende organisatie
op ICT-gebied, door middel van het tot stand brengen van gemeenschappelijke
basisvoorzieningen.

Een ander kenmerk, de invoering van ICT middels een leerproces gebaseerd
op het aangaan van een dialoog tussen de betrokkenen, is tot op heden minder aan
de orde gekomen. Toch neemt communicatie tussen de bij de informatievoorzie-
ning betrokken actoren binnen de informatieplanning van dienst een prominente
plaats in. Omdat een heldere, eenduidige SOLL-situatie ontbreekt, dienen de
relevante betrokkenen met elkaar vast te stellen op welke manier de informatie-
voorziening - gegeven de specifieke omstandigheden - het beste kan worden
ingericht. De communicatie wordt vooral georganiseerd rond de belangrijke fi-
guur van de portefeuillehouder, zo blijkt uit hoofdstuk 7. Deze krijgt immers
expliciet opgedragen om overleg te voeren (of in ieder geval het overleg te coOr-
dineren) met de belanghebbenden die zijn te onderscheiden binnen het informatie-
planningsgebied dan wel de infrastructuur waarvoor hij verantwoordelijk is. Tus-
sen hen dient overeenstemming te zijn over de meerwaarde van de informatie-
technologie voor de bedrijfsvoering. Deze verplichting tot het communiceren van
de portefeuillehouder met de bij zijn verantwoordelijkheidsgebied betrokkenen
komt ook tot uitdrukking in de manier waarop het portefeuille-IABP in het Hand-
boek Informatiemanagement wordt beschreven. Nadrukkelijk staat hierin dat het
portefeuille-IABP wordt geacht een geconsolideerd IABP te zijn (Handboek In-
formatiemanagement, 1994). Dit betekent dat de portefeuillehouder, voordat hij
zijn beleidsplan aan de directieraad voorlegt, moet zorgen voor voldoende draag-
vlak bij de bij het IP-gebied betrokkenen voor de idee8n in het IABP.

Het aangaan van een dialoog in het kader van het beleid voor de informatie-
voorziening is ook verankerd op een hoger hierarchisch niveau binnen de dienst,
te weten de directieraad. Deze raad is een collegiale bestuursvorm en het lijnma-
nagement, in dit geval de divisiedirecteuren, besluit gezamenlijk over de ver-
schillende plannen en de te maken keuzen. Zij zijn daarom dan ook gezamenlijk
verantwoordelijk voor de uitkornsten van de besluitvorming door de directieraad,
in dit geval het concern-IABP en het projectenplan.

Een laatste hier te noemen aspect in de IABP-procedure dat bijdraagt aan de
conclusie dat binnen de dienst sprake is van procesplanning, is de positie van het
concern-IABP in het gehele traject. Het concern-IABP heeft tot taak de verschil-
lende plannen en beleidsvoornemens die bestaan binnen alle geledingen van de
Belastingdienst te beschrijven en daar samenhang tussen aan te brengen. Zoals
ook blijkt uit hoofdstuk 7 vormt het daarmee het slotstuk van de planningsproce-
dure. Indien sprake zou zijn van blauwdrukplanning, zou dit juist andersom zijn
geweest: het concern-IABP zou dan het vertrekpunt voor de verdere planning
hebben gevormd. Dat het concern-IABP daarentegen de consolidatie van de op
andere niveaus opgestelde plannen vormt, maakt dat er kan worden gesproken
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van een bottom-up procedure, wat  dn van de kenmerken vormt van procesplan-
mng.

11.4 Het besluitvormingsproces over ICT-investeringen

In hoofdstuk 4 is een algemene typologie van organisationele besluitvorming

gegeven. Aan de hand van de dimensies centralisatie en formalisatie werden vier
typen beslissingsprocessen geidentificeerd. Onderscheiden werden het:
• neo-rationele model (informele, maar gecentraliseerde besluitvorming);
• bureaucratische model (geformaliseerde, centraal gestuurde besluitvorming);
• arena model (geformaliseerde en teven gedecentraliseerde besluitvorming);
• open-eind model (gedecentratiseerde, informeel verlopende besluitvorming).

In hoofdstuk 8 is vervolgens uitgebreid beschreven hoe het besluitvormingsproces
over ICT-investeringen bij de Belastingdienst verloopt. In enkele woorden sa-
mengevat is dit een gefaseerd verlopend proces waarin vraag naar en aanbod aan
middelen zo effectief en efficient mogelijk op elkaar worden afgestemd. Reeds

vooruitlopend op de analyse die in deze paragraaf plaatsvindt, is in de slotpara-
graaf van het achtste hoofdstuk de conclusie getrokken dat het besluitvormings-
proces niet alleen geformaliseerd van karakter is, maar tevens ook kan worden
beschouwd als een hoofdzakelijk gedecentraliseerd proces.

Het gedecentraliseerde karakter van het besluitvormingsproces volgt uit de
nauwe band die bestaat tussen het informatievoorzieningsbeleid en het hier be-
doelde besluitvormingsproces. Het eerstgenoemde beleid vormt het kader  waar-
binnen het besluitvormingsproces zich afspeelt. Daarom is bepaald dat bestedin-
gen die met de inhoudelijke informatieplanning en -sturing samenhangen, ook
integraal in deze planning worden meegenomen. Voor het besluitvormingsproces
betekent dit dat de figuur van de portefeuillehouder, ook hier, centraal staat en
daardoor kan er worden gesproken van een grote mate van decentralisatie in de
besluitvorming. Als kanttekening hierbij is in hoofdstuk 8 aangeduid dat er in de
besluitvorming toch ook een centralistisch aspect is te herkennen. Dit aspect hangt
samen met de taak en de rol van de directieraad. De rol van het concernniveau
beperkt zich in eerste instantie tot het verdelen van de beschikbare middelen over
de aanvragers (portefeuillehouders). Hierbij get)ruikt  de raad echter een prioritei-
tenstelling die is gebaseerd op de in de informatievoorzieningsbeleid onderkende
behoefte om te komen tot gemeenschappelijke basisvoorzieningen binnen de
dienst. Daardoor maakt de directieraad in het begin van het besluitvormingspro-
ces reeds enkele inhoudelijke keuzes voor wat betreft de hoofdlijnen van de ICT-
bestedingen binnen de dienst en kan dit worden gezien als een meer centralistisch
aspect in de besluitvorming.
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Ondanks bovenstaande kanttekening valt het besluitvormingsproces verder te
typeren als gedecentraliseerd. Met het toekennen van de budgetten stelt de direc-
tieraad de portefeuillehouders in staat om de door hen (dus voor het desbetreffen-
de onderdeel van de informatievoorziening waarvoor zij de verantwoordelijkheid
dragen) noodzakelijk geachte bestedingen te doen. Zowel het formuleren van de
behoefte aan middelen, als de daadwerkelijke omzetting van budgetten in concrete
bestedingen, vindt plaats op decentraal niveau, namelijk dat van de portefeuille-
houder. Na toekenning van een budget worden de portefeuillehouders tevens bud-
gethouders. De budgethouders zijn primair verantwoordelijk voor de bestedingen
van de middelen en het blijven binnen de meegegeven budgettaire kaders. Van-
wege het feit dat de directieraad wel te allen tijde eindverantwoordelijk blijft voor
de besteding van de middelen binnen de Belastingdienst, dienen de budgethouders
wel verantwoording af te leggen over de besteding van de aan hen toegewezen
budgetten.

Doordat in de besluitvorming een duidelijk onderscheid wordt gehanteerd
tussen de fasen planning, uitvoering en control (verantwoording), is het besluit-
vormingsproces ook getypeerd als een vrij gestructureerd of geformaliseerd pro-
ces. Het onderscheid  in de genoemde fasen wordt gehanteerd ten aanzien  van
zowel de vraagzijde (ontwikkeling en exploitatie) als de aanbodzijde (personele en
materitle middelen). Het gevolg hiervan is dat er in iedere fase een aantal activi-
teiten is voorgeschreven dat door de betrokkenen dient te worden uitgevoerd. In
figuur 8.2 zijn deze activiteiten per fase weergegeven. Het gaat om het opstellen
diverse soorten begrotingen, bestedingsinzichten en periodieke verantwoordings-
rapportages. De conclusie dat er sprake is van een geformaliseerd proces is echter
niet alleen getrokken op basis van het gegeven dat is vastgelegd welke activiteiten
per fase dienen te worden uitgevoerd, maar ook omdat veelal wordt aangegeven
hoe, dus op welke manier, deze activiteiten dienen te worden uitgevoerd. Diverse
instrumenten zijn hiervoor reeds ontwikkeld, terwijl andere nog in ontwikkeling
ZUn.

Wanneer de boven beschreven combinatie van zowel decentralisatie als for-
malisatie wordt geconfronteerd met de algemene typologie van besluitvorming,
dan luidt de conclusie dat het hesluitvormingsproces over ICT-bestedingen binnen
de Belastingdienst het meest adequaat wordt getypeerd aan de hand van het arena
model.  Een  van de belangrijkste kenmerken  van het arena model  is dat besluit-
vorming zich afspeelt binnen een relatief gesloten bestuurssysteem waarbij meer-
dere partijen zijn te onderkennen die ieder ook uiteenlopende belangen hebben.
Als wordt gekeken naar het specifieke proces binnen de Belastingdienst, dan zijn
als belangrijkste actoren te identificeren de directieraad, het IM-overleg en de
portefeuillehouders. Daarnaast spelen nog enkele organen binnen en buiten  de
dienst op enigerlei wijze een rol, maar deze is veel bescheidener van aard. De
belangrijkste actor in zowel de inhoudelijke planning van de informatievoorzie-
ning, als in het besluitvormingsproces over ICT-bestedingen, is de portefeuille-
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houder. Omdat hij uiteindelijk verantwoording moet atleggen voor de manier

waarop hij het portefeuillehouderschap vervult, zal zijn eerste zorg in de infor-
matievoorziening liggen bij het aan hem toevertrouwde IP-gebied (dat kunnen
zowel toepassingen als infrastructuren  zijn). Het belang  van de directieraad  is

vervolgens het afstemmen van de verschillende deelbelangen en het bewaken van

de samenhang in de informatievoorziening. Dit laatste wil zeggen het zorgen voor
een goede aansluiting tussen infrastructuren en toepassingen.

Omdat in een dergelijke situatie de belangen van de verschillende betrokken
partijen niet altijd op voorhand overeen hoeven te komen, is een belangrijke rol in
het besluitvormingsproces over ICT-bestedingen weggelegd voor het voeren van
overleg en onderhandeling tussen betrokkenen, waarbij het door de betrokken
partijen benutten van machtsbronnen en het hanteren van strategische gedrag aan
de orde (kunnen) zijn. Dit is een ander belangrijk kenmerk van het arena model.
Omdat de vraag naar middelen vrijwel altijd groter is dan het aanbod ervan,
vormt het voeren van overleg tussen het concernniveau en de aanvragers een

expliciet onderdeel van de begrotingsvoorbereiding. Binnen de initiale besluitvor-
ming gebeurt dit door overleg over de begrotingsvoorstellen tussen de stafdirec-
ties  PFC  en POB  en de aanvragende directies (c.q. facilitaire diensten).  Dit  over-
leg kan leiden tot aanpassing van de voorstellen. Eventueel niet opgeloste punten
worden besproken in de directieraad. Ook voor budgetaanvragen binnen de
IABP-procedure is communicatie en onderhandeling van wezenlijk belang. Van-
wege het altijd beperkte aanbod aan middelen vergeleken met de vraag, wordt in
de begrotingsvoorbereiding de aanvragers verzocht om intern te zoeken naar
mogelijkheden om het aantal gevraagde middelen te reduceren. Leidt dit niet tot
voldoende reductie van de vraag, dan zijn het de Hoofden Informatiemanagement
die in gezamenlijk overleg (IM-overleg) nadere afspraken over de invulling van
de noodzakelijke reductie maken. Omdat de portefeuillehouder verantwoordelijk
is voor een gebied dat mogelijk ruimer is dan het gebied waarvoor hij organisato-
risch/bestuurlijk verantwoordelijk is, is ook onderhandeling en overleg noodzake-
lijk met de bij het IP-gebied betrokken andere partijen om zodoende te komen tot
een geconsolideerd informatiebeleid en realisatieplan voor het desbetreffende
gebied.

Doordat het besluitvormingsproces over ICT-bestedingen binnen de dienst
een combinatie vormt van decentralisatie en formalisatie, is eerder deze paragraaf
de conclusie getrokken dat dit proces zich het meest adequaat laat typeren aan de
hand van het arena model. Deze conclusie is in het bovenstaande verder onder-
bouwd door het beschrijven van de manier waarop twee van de belangrijkste
kenmerken van dit model zijn terug te vinden in het concrete besluitvormingspro-
ees.
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11.5   ICT-evaluatie

§ 11.5.1 Typering huidige ICT-evaluatie

In hoofdstuk 9 is de ICT-evaluatie binnen de Belastingdienst nader onderzocht.
Wat opviel was dat de term 'evaluatie' als zodanig vrijwel niet werd gebruikt. In
wat binnen de dienst de bestuurlijke informatieverzorging wordt genoemd (gericht
op het ondersteunen van de planning en de sturing van de informatievoorziening)
bleken echter wel degelijk elementen te onderscheiden, waarvan kan worden
gesteld dat ze een evaluatief karakter hebben (in de zin van de definitie van ICT-
evaluatie zoals gehanteerd in deze studie).

Binnen het besluitvormingsproces over concrete ICT-bestedingen gaat het
daarbij om aspecten van ICT-evaluatie die zijn te herkennen in ieder van de on-
derscheiden fasen planning, uitvoering en control. In de planningsfase gaat het
in het bijzonder om ex ante evaluatie. Prognoses worden opgesteld over te berei-
ken effecten door de inzet van een bepaalde hoeveelheid middelen op het terrein
van ICT. Evaluatie heeft in de planningsfase echter ook betrekking op het vast-
stellen van criteria (normen) die worden gehanteerd in de uitvoerings- en verant-
woordingsfase. Het doel van de evaluatie is het afwegen van bepaalde concrete
projecten ten opzichte van elkaar en het komen tot een daadwerkelijke investe-
ringsbeslissing.

In de uitvoeringsfase heeft evaluatie het karakter van toetsing. De daadwer-
kelijke bestedingen worden getoetst aan de norm voor bestedingen die in de be-
groting is opgenomen. Het doel is te komen tot eventuele (tussentijdse) bijsturing
van het project.

Evaluatie in de verantwoordingsfase is vooral ex post van karakter. Het gaat
om het onderzoeken of de bestedingen ook daadwerkelijk hebben geleid tot de
effecten die vooraf werden verwacht. De resultaten hiervan worden gebruikt om
voor een concreet project het control-aspect gestalte te geven en/of, meer in al-
gemene zin, om te dienen als input bij het opstellen van normen bij het vervaardi-
gen van toekomstige begrotingen.

Voor wat betreft planning, uitvoering en control ten aanzien van de systeem-
en infrastructuurontwikkeling is een belangrijke rol weggelegd voor de Prestatie
Meting Systematiek. Deze methodiek richt zich vooral op het beheersen en sturen
van het inhuur- en uitbestedingenbudget. Het evaluatieve element in de PMS
komt tot uitdrukking in de koppeling van het feitelijk budgetgebruik aan de ge-
plande budgetuitgaven en de realisatie van producten, om daarmee de te ver-
wachte uitgaven en planning te bepalen.

De bovenstaande voorbeelden van elementen van ICT-evaluatie die terugko-
men binnen de dienst hebben vrijwel alle betrekking op de allocatie van middelen
ten  aanzien van concrete projecten (binnen de IABP-procedure). Aspecten   van
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ICI'-evaluatie zijn echter ook terug te vinden op een hoger abstractieniveau. Het
gaat dan niet om de concrete afweging tussen projecten, maar om activiteiten die
de Belastingdienst onderneemt om het informatievoorzieningsbeleid als geheel,  of
belangrijke delen daarvan, door te lichten of te toetsen aan het bedrijfsbeleid. In
hoofdstuk 9 zijn twee voorbeelden van dergelijke activiteiten genoemd. Het eerste
was het project Heroverweging Automatisering Belastingdienst. Dit project richtte
zich op het evalueren van de IT-inspanningen van de dienst over de periode 1990-
1995, een evaluatie van het actuele IT-beleid en een evaluatie van het vermogen
het IT-beleid te vertalen naar IT-oplossingen. Een ander voorbeeld dat is ge-
noemd, betreft de ontwikkeling van de fiscale monitor. Hiermee moet inzicht
ontstaan met betrekking tot de bijdrage van grootschalige investeringen in de
informatievoorziening aan een verbetering van de compliance.

De vraag is relevant hoe de beschreven benaderingswijze van ICT-evaluatie
zich verhou(it tot de, in het theoretisch gedeelte van deze studie onderscheiden
benaderingen, te weten de traditionele benadering en de procesbenadering. Het
antwoord op deze vraag luidt dat ten aanzien van ICT-evaluatie in de Belasting-
dienst beide theoretische benaderingen worden teruggevonden, zij het niet beide

even duidelijk of op hetzelfde abstractieniveau.
Zoals reeds geconstateerd in hoofdstuk 9 worden de beschreven evaluatieve

elementen binnen het afwegingsproces op het niveau van concrete projecten en
systemen gedomineerd door de kenmerken van de traditionele benadering. Uit de
beschrijving blijkt dat de evaluatie er uitsluitend op is gericht om te komen tot een
concrete afweging, bijstelling of verantwoording van een project. In de vorm van
prognoses, bijstellingen en controles staat de afweging tussen de kosten en baten
(in de gegeven voorbeelden vertaald in 'in te zetten middelen' en 'resultaten') per
project centraal. Passend bij de veronderstellingen van de traditionele benadering,
gaan de hier beschreven voorbeelden van ICT-evaluatie op het niveau van de
afweging van concrete ICT-bestedingen vooral om het meten, beschrijven en
beoordelen van de effecten van investeringen in een nieuw of vernieuwd informa-
tiesysteem. Dit met het doel om zoveel mogelijk bruikbare informatie aan te dra-
gen voor de ondersteuning van het afwegingsproces. Het meten komt tot uitdruk-
king in het vaststellen van criteria in de planningsfase, het beschrijven in de toet-
sing van de daadwerkelijke bestedingen in de uitvoeringsfase en het beoordelen in
de toetsing die plaatsvindt in de controlfase. In hoofdstuk 6 is geconcludeerd dat
binnen de traditionele benadering het vierde aan ICT-evaluatie onderscheiden
aspect, interpretatie, slechts neerkomt op het verduidelijken van de bijdrage van
ICT aan het ontwikkelen van een meer effectieve en el'ficiente organisatie. Deze
conclusie wordt ook getrokken ten aanzien van de hier aangehaalde voorbeelden
van evaluatie. Een interpretatie van de betekenis van het systeem in andere dan
efficiencytermen vindt niet plaats. Centraal    in de evaluatieve activiteiten staan
kwantitatieve aspecten. De in hoofdstuk 9 reeds geplaatste opmerking dat in het
allocatieproces met betrekking tot de middelen voor ICT een kwalitatieve toets in
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het kader van de geformuleerde bedrijfsdoelstellingen vooralsnog achterwege
blijft, vormt hiervan een bewijs.

Kijkend naar ICT-evaluatie op het niveau van de gehele informatievoorzie-
ning, in plaats van op concreet projectniveau, luidt de conclusie dat de benadering
van evaluatie verder gaat dan de traditionele benadering. Het onderstaande toont
dat zowel in de Heroverweging als in de ontwikkeling van de Fiscale Monitor
aspecten van de procesbenadering worden teruggevonden.

Meten, beschrijven en beoordelen zijn belangrijke aspecten van de Herover-
weging, maar niet de enige. De insteek van de Heroverweging is niet zozeer het
(in objectieve termen) goed- of alkeuren van het gevoerde IT-beleid of het doen
van een concrete goed- of fout uitspraak over het actuele IT-beleid en het vermo-
gen van de dienst om het IT-beleid te vertalen naar IT-oplossingen. In plaats van
het leveren van een directe bijdrage aan besluitvorming op het terrein van de
informatievoorziening, heeft de evaluatie veel meer tot doel te begrijpen hoe za-
ken binnen de dienst ten aanzien van de inzet van ICT, en alles wat daar binnen
de dienst omheen hangt, in de dagelijkse praktijk werken. Door periodiek (eens in
de vijf jaar) een Heroverweging uit te voeren wordt duidelijk gemaakt waar men
op dat moment staat met de informatievoorziening binnen de dienst. Niet de ge-
volgen en de uitkomsten  van de informatievoorziening staan centraal (efficiency),
maar de informatievoorziening vormt het uitgangspunt. Door het uitvoeren van de
Heroverweging wordt de betekenis van de informatievoorziening zoals die binnen
de dienst tot stand wordt gebracht, duidelijk. Interpretatie, naast meten, beschrij-
ven en beoordelen, vormt hierbij een belangrijk aspect. Omdat compliance, als
doelstelling in het bedrijfsbeleid, geen direct afleidbare en toetsbare doelstellingen
ten aanzien van de informatievoorziening genereert, is het in objectieve termen
vaststellen van de bijdrage van de informatievoorziening aan de verhoging van de
compliance lastig. In plaats daarvan stelt men door de Heroverweging ook niet
zozeer vast wat de informatievoorziening bijdraagt, maar meer hoe, op welke
manier, de informatievoorziening leidt  tot een verhoging  van de compliance.
Hetzelfde geldt min of meer ook voor de ontwikkeling van de fiscale monitor.
Aan de hand van periodieke peilingen van de mening van de belastingplichtigen
over de Belastingdienst tracht men inzicht te krijgen in de mogelijke bijdrage van
de informatievoorziening aan het verhogen van de compliance. Omdat uit deze
meningen echter niet direct de bijdrage van informatievoorziening kan worden
afgeleid, worden redeneringen hieromtrent opgezet. Met andere woorden: ook
hier speelt interpretatie een grote rol.

Een belangrijke constatering met betrekking tot de Heroverweging is verder,
dat deze zich niet alleen richt op het begrijpen en interpreteren van de informatie-
voorziening, maar vooral ook op het leren ten aanzien hiervan. Het soort vragen
dat centraal staat in de Heroverweging maakt dit duidelijk. Het gaat om vragen
als: zijn de huidige IT-uitgangspunten nog valide? Is er sprake van een goede
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aansluiting tussen IT-planning en het bedrijfsbeleid? Voldoet de huidige inrichting
van de planning en control?

Het bovenstaande laat zien dat ICT-evaluatie op het niveau van de informa-
tievoorziening als geheel, kenmerken vertoont van de procesbenadering van eva-
luatie. Vanwege het ontbreken van een eenduidig, te objectiveren doel, richt deze
evaluatie zich niet in de eerste plaats op het (objectief) vaststellen van de effecti-
viteit van de informatievoorziening wat betreft de mate van doelbereiking ('ver-
hoging van de compliance'). In plaats daarvan richt de evaluatie zich op interpre-
taties omtrent de bijdrage van de verschillende elementen van de informatievoor-
ziening en op het genereren van leerervaringen op basis hiervan. Conform de
procesbenadering, wordt in deze evaluatie dus veel meer het (leer)proces in de
evaluatie benadrukt dan de concrete uitkomst ervan (het 'hoe' wordt gesteld bo-
ven het 'wat').

Hoewel aspecten van de procesbenadering zijn aangetoond, kan hier overi-
gens niet zonder meer de conclusie aan worden verbonden dat er ook daadwerke-
lijk sprake is van de procesbenadering in al haar facetten. Hiertoe zou ook het
voorkomen van de andere kenmerken van de benadering, zoals het benadrukken
van pluriformiteit, expliciet moeten kunnen worden aangetoond en dat is in de
bovenbeschreven initiatieven niet het geval. In de Heroverweging zijn aspecten
van pluriformiteit bijvoorbeeld wel terug te vinden in de uitvoering ervan doordat
men naar de informatievoorziening binnen de praktijk gehele dienst kijkt en daar-
bij het bestaan van verschillende betrokken partijen accepteert, maar pluriformi-
teit in de zin dat expliciet wordt erkend dat ieder van de bij het proces van infor-
matievoorziening betrokken partij in een bepaalde situatie zijn of haar werkelijk-
heid definieert en dat 'de' werkelijkheid derhalve niet bestaat, is geen van tevoren
geformuleerd uitgangspunt van de Heroverweging geweest.

In hoofdstuk 9 is beredeneerd dat ICT-evaluatie een onderdeel vormt van de
bestuurlijke informatieverzorging binnen de dienst. Deze informatieverzorging is
er op gericht het plannen en sturen van de informatievoorziening te ondersteunen
met zowel stuur- en verantwoordingsinformatie als beleidsinformatie. Omdat de
informatieverzorging ten aanzien van concrete ICT-bestedingen echter nog sterk
in ontwikkeling is, is er voor gekozen de prioriteit in eerste instantie te leggen bij
stuur- en verantwoordingsinformatie en minder bij het genereren van beleidsin-
formatie (IABP 1996-2000). Beleidsinformatie wordt dan, middels toetsing van
(onderdelen van) de informatievoorziening, op een hoger abstractieniveau gege-
nereerd. Dit ontwikkelingstraject vormt de verklaring voor de conclusie dat de
evaluatie op het niveau van een concrete ICT-bestedingsbeslissing hoofdzakelijk
een traditioneel karakter kent. Het directe verband tussen evaluatie en het gebruik
van de resultaten ervan in de besluitvorming staat voorop.

Binnen de dienst worden diverse inspanningen ondernomen in het kader van
de verdere ontwikkeling van de informatieverzorging. Een daarvan staat centraal
in de gevalsstudie en dat betreft het komen tot een aanzet van een evaluatieme-
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thodiek met als ambitie om voor een investering in een concreet systeem op het
gebied van informatievoorziening, niet alleen stuur- en verantwoordingsinforma-
tie te genereren, maar ook beleidsinformatie. Bij beleidsinformatie gaat het daar-
bij vooral om het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen het bedrijfsbeleid en
de informatievoorziening. De methodiek diende derhalve in staat te zijn om naast

gestandaardiseerde en geformaliseerde informatie (het 'wat') ook minder gestan-
daardiseerde en meer kwalitatieve informatie (het 'hoe') op te leveren.

Voor de benadering van evaluatie betekent het bovenstaande dat in principe
niet meer kan worden volstaan met de traditionele benadering. Gezien het karak-
ter en de kenmerken ervan, valt het genereren van beleidsinformatie als bedoeld,
buiten de scope van deze benadering. De procesbenadering daarentegen, moet
hier wel toe in staat worden geacht. In de volgende sub-paragraaf wordt daarom
gekeken of, met de ontwikkeling van de methodiek, de procesbenadering op het
niveau van de concrete afweging van systemen haar intrede doet.

§  11.5.2 Naar een procesbenadering?

In het slot van het hoofdstuk over de toepassing van de procesbenadering op ICT-
evaluatie is een aantal randvoorwaarden geformuleerd waaraan dient te worden
voldaan wil er sprake kunnen zijn van het (succesvol) hanteren van de procesbe-
nadering. Voor de Belastingdienst luidt de conclusie dat in het geval van de ont-
wikkeling van de methodiek en de toepassing ervan op het IBS, voldaan wordt
aan deze randvoorwaarden.

Een eerste voorwaarde is dat er financiele middelen beschikbaar zijn om de
vaak complexe en dus ook tijdrovende evaluatie op basis van de procesbenadering
uit te voeren. Vanuit de behoefte om, naast stuur- en verantwoordingsinformatie,
ook over beleidsinformatie te kunnen beschikken op het niveau van de besluit-
vorming over concrete ICT-projecten en -systemen, heeft de concernleiding van
de dienst opdracht gegeven aan de KUB om de evaluatiemethodiek te ontwikke-
len. Middelen zijn niet alleen vrijgemaakt om aan de hand van de methodiek een
evaluatie uit te voeren, maar ook om deze methodiek zelf goed te ontwikkelen.
De conclusie ten aanzien van de eerste randvoorwaarde luidt dus dat in het geval
van de ontwikkeling van de methodiek en de toepassing ervan op het IBS, hieraan
wordt voldaan.

Uit de beschrijving van het onderzoek in hoofdstuk 10, wordt daarnaast af-
geleid dat ook is voldaan aan de tweede voorwaarde. Deze stelt dat de opdracht-
gever van de evaluatie zich wat betreft houding niet dient op te stellen boven de
evaluatie, maar slechts als 66n van de actoren die betrokken is in de evaluatie.
Hoewel de concernleiding de formele opdrachtgever vormde, zijn er bij de verle-
ning van de opdracht geen beperkende voonvaar(len gesteld. Het eerste deel van
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de opdracht was specifiek gericht op het niveau van de concernleiding, maar in
het vervolg daarop is gevraagd de aandacht te richten op de overige te onder-
scheiden organisationele niveaus binnen de dienst, te weten de directies en de
eenheden. Op deze manier kon zodoende een methodiek ontstaan, die resultaten

oplevert die bruikbaar zijn voor de gehele dienst (en dus niet alleen de concern-

leiding).
Een laatste voorwaarde is dat de cultuur van de organisatie zodanig van aard

is dat (organisationeel) leren als belangrijk voor de organisatie en haar leden
wordt beschouwd. Dit houdt tevens in dat er in de cultuur van de organisatie
ruimte bestaat voor actoren om met anderen van mening te verschillen en deze
meningsverschillen ook kenbaar te maken. Dat hieraan wordt voldaan mag in-
middels duidelijk zijn geworden uit de beschrijvingen van zowel de informatise-
ring, het informatievoorzieningsbeleid, als het besluitvormingsproces over ICT-
bestedingen binnen de dienst. Daaruit blijkt dat steeds wordt gezocht naar (be-
stuurlijke) arrangementen die het best in staat zijn te voldoen aan de eisen die
worden gesteld aan de organisatie vanuit de huidige doelstelling van klantgericht-
heid en flexibiliteit. Het verder ontwikkelen en verbeteren van deze arrangemen-
ten, zo bleek reeds diverse malen, vormt een belangrijk aandachtspunt binnen de
dienst. Dat ontwikkeling en leren belangrijke waarden zijn in de dienst, komt
eveneens tot uitdrukking in de eerder genoemde opdracht. Het ging uitdrukkelijk
niet alleen om een eenmalige evaluatie van het IBS alleen, maar om het ontwikke-
len van een methode van evalueren waarmee men ook bij toekomstige besluitvor-
ming kon werken. Het genereren van leerervaringen was daarmee een van de
(expliciete) doelstellingen van de opdracht. De conclusie luidt dan ook dat ook
aan deze laatste VOOI aarde voor een toepassing van de procesbenadering is vol-
daan.

Het voldoen aan de voorwaarden behoeft uiteraard nog niet te betekenen dat
de benadering van de evaluatie daarmee meteen ook te typeren is als procesbena-

dering. Voor wat betreft de onderhavige ontwikkeling van een methodiek En de
daarmee uitgevoerde evaluatie, wordt echter wel de conclusie getrokken dat
hierin kenmerken die behoren bij de procesbenadering zijn terug te vinden.

De ontwikkelde methodiek, gebaseerd op de BAG-methodiek en uitvoerig
beschreven in hoofdstuk 10, onderscheidt zich van andere evaluatiemethoden
doordat van de volgende drie principes wordt uitgegaan. Ten eerste het principe
dat er een scheiding bestaat tussen de prestaties van de informatievoorziening en
de prestaties van de organisatie. Het tweede principe is dat expliciet wordt erkend
dat informatisering effecten heeft op verschillende organisationele niveaus. Het
derde principe stelt dat de gevolgen van informatisering bestaan uit verschillende
aspecten.

Deze principes drukken twee belangrijke kenmerken van de procesbenade-
ring, te weten aandacht voor de context van evaluatie en erkenning van plurifor-
miteit, in de methodiek zelf (dus nog losstaand van de later te behandelen daad-
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werkelijke toepassing van de methodiek) uit. Door het maken van een onder-
scheid tussen de prestaties van de informatievoorziening en die van de organisa-

tie, wordt de context waarin de evaluatie wordt uitgevoerd vooraf reeds tot expli-
ciet aandachtspunt gemaakt. De erkenning van pluriformiteit is nadrukkelijk aan-
wezig in het tweede principe. Dit principe drukt immers uit dat de effecten van
een systeem zich niet beperken tot een organisationele actor, maar dat ze zich in
principe ook (kunnen) laten gelden voor andere actoren in de organisatie. De drie
principes samen maken duidelijk dat subjectiviteit in plaats van objectiviteit het
uitgangspunt vormt van de evaluatie op basis van de BAG-methodiek. Ook dit is
een eigenschap die past bij de procesbenadering.

In de concrete evaluatie van het IBS wordt de erkenning van pluriformiteit tot
uitdrukking gebracht in het maken van een onderscheid naar organisationele ni-
veaus waarop het IBS van invloed is. Daarmee wordt erkend dat de effecten van
het IBS in principe verschillend zijn voor achtereenvolgens het concernniveau, de
directies en de eenheden. Per niveau wordt vervolgens rekening gehouden met de
specifieke context. De specifieke taken die ieder van de niveaus heeft worden
daarvoor als basis genomen. Voor het concernniveau betekent dit dat wordt ge-
zocht naar effecten van het IBS op het strategische management, control en allo-
catie. Op het directie- en eenheidsniveau, waar het gaat om sturing en uitvoering
van het primaire proces, wordt een aantal sturingsindicatoren geTdentificeerd
waarvoor wordt bekeken welke effecten het IBS hierop heeft.

Ten aanzien van de ontwikkelde methodiek is verder nog relevant dat een
belangrijk effect hiervan is, dat deze de Belastingdienst een impuls geeft tot leren
voor nieuwe investeringen. De beschreven systematiek leidt op een min of meer
natuurlijke wijze tot een vorm van evaluatie die uitnodigt tot communicatie tussen
de verschillende betrokken lagen in de organisatie. Informatie over opbrengsten,
bijvoorbeeld in de vorm van kengetallen, blijkt uit te nodigen tot het geven van
reacties. Op basis van deze informatie-uitwisseling ontstaat inzicht in de succes-
en faalfactoren van het informatiesysteem dat wordt gebruikt bij volgende investe-
ringsbeslissingen. Op deze wijze biedt de methodiek een aanzet tot meer syste-
matisch teren van goede en minder goede beslissingen en wordt voldaan aan het
kenmerk van de procesbenadering die stelt dat evaluatie tevens een leerproces is.

Aspecten van de procesbenadering worden echter niet alleen gevonden in de
methodiek zelf, maar vooral ook in de toepassing van deze methodiek in het eva-
luatieproces. In het uitvoeren van de evaluatie met behulp van de methodiek, is
uitgegaan van de volgende twee uitgangspunten (zie ook Huigen, Thaens en Fris-
sen,  1994c).

Het eerste uitgangspunt is dat dergelijke methoden slechts dan slagen wanneer
communicatie over de bevindingen met de verschillende betrokken partijen tot
stand wordt gebracht en wanneer deze partijen met elkaar streven naar het berei-
ken van consensus over deze bevindingen. In deze gedachte wordt in feite de kern
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van de procesbenadering verwoord, namelijk dat het proces van evaluatie zeker
zo belangrijk is als de uitkomsten ervan.

In de evaluatie van het IBS wordt het hier beschreven uitgangspunt terugge-
vonden doordat het management, de eenheden en de gebruikers op de hoogte
worden gebracht van de resultaten of opbrengsten van de investeringen dn door-
dat wordt gestreefd naar het laten ontwikkelen van consensus tussen deze partijen
over de betekenis van deze resultaten. Inzicht in de resultaten van de investerin-
gen in het IBS ontstaat door de ontwikkeling van verschillende soorten kengetal-
len (bedrijfsmatige, juridische en politieke kengetallen) en door het leveren van
informatie over de ontwikkeling van de scores op deze kengetallen. Dit geeft
houvast voor besluitvorming over aanvullende of nieuwe investeringen. Echter,
het beeld dat door kengetallen ontstaat is enigszins algemeen. De communicatie
over de opbrengsten van investeringen met eenheden en gebruikers richt zich
daarom op verdieping van dit algemene beeld. Deze communicatie heeft naast
verdieping van algemene bevindingen, een belangrijke meerwaarde. De ontwik-
kelingen die zichtbaar worden door middel van informatie over kengetallen kun-
nen immers door andere factoren worden veroorzaakt dan door informatisering
alleen. De communicatie tussen verschillende lagen van de Belastingdienst ver-
scherpt enerzijds de informatie over opbrengsten en anderzijds leidt ze tot een
grotere betrokkenheid van de organisatie bij de evaluatie.

Het tweede uitgangspunt dat wordt gehanteerd bij de toepassing van de me-
thodiek, is het idee dat de context waarin besluitvorming over investeringen en de
ontwikkeling van informatievoorziening plaatsvindt, niet alleen van groot belang
is voor evaluatie, maar vooral ook in meerdere opzichten complex van aard is. In
deze gedachte komen meerdere eigenschappen van de procesbenadering tot uit-
drukking. Behalve erkenning van pluriformiteit en aandacht voor de context, kan
in dit uitgangspunt ook een uitdrukking worden gezien van het aspect van proces-
benadering waarin het begrip effectiviteit in de evaluatie ter discussie wordt ge-
steld. In de procesbenadering wordt effectiviteit niet zonder meer gedefinieerd als
mate van doelbereiking, omdat het bestaan van een eenduidig gedefinieerd doel
wordt geproblematiseerd. Effectiviteit wordt daarentegen binnen de procesbena-
dering gerelateerd aan de mate waarin het proces steun genereert onder de be-
trokkenen.

Erkenning van de complexiteit van investeringsbeslissingen omtrent informa-
tietechnologie loopt als een rode draad door de voorgestelde evaluatie heen. Mede
vanwege deze complexiteit was er geen concreet doel geformuleerd dat bereikt
diende te worden middels de investering in het IBS. Het enige doel was in princi-
pe dat het IBS, geheel in lijn met de ontwikkeling van de informatievootziening
als geheel, een bijdrage zou leveren aan het beter kunnen omgaan met de werk-
druk op het terrein van de inkomstenbelasting. Wat het IBS daarnaast verder nog
voor baten zou kunnen opleveren was vooraf niet systematisch in kaart gebracht.
Dit was nu juist de opdracht voor deze evaluatie. Dit betekent wel dat er in deze
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evaluatie dus ook geen sprake is van het bepalen van de mate van doelbereiking
van het systeem. De evaluatie is daarom expliciet gericht op het in kaart brengen
van de betekenis van het systeem voor de verschillende betrokkenen. Vanwege de
boven beschreven complexiteit, is eerder reeds gepleit voor het hanteren van een
fasering in de toepassing van de methodiek. Door de complexiteit van de besluit-
vorming omtrent nieuwe investeringen in informatietechnologie heeft deze zelden
het karakter van een rationele kosten-baten afweging. Een uitvoerige schatting
van de opbrengsten van investeringen v66raf ligt dus niet voor de hand. Vooraf is
een meer globale verkenning van baten zinvoller. Een aantal alternatieven kan
globaal wat betreft kosten worden afgezet tegen baten. Een meer uitvoerige ba-
tenschatting, zo werd geconcludeerd, kan beter tijdens de implementatie plaats-
vinden en na ingebruikname van een informatiesysteem. Op basis van de resulta-
ten kunnen het informatiesysteem en de verbetering van de prestaties tijdens de
bedrijfsvoering worden beschouwd en kunnen corrigerende maatregelen worden
genomen. Door het hanteren van de fasering wordt de complexiteit gereduceerd,
waardoor communicatie tussen de betrokken wordt vergemakkelijkt (en uiteinde-
lijk de wordt steun vergroot).

Zoals in de voorgaande sub-paragraaf is beschreven, ging het er in de op-
dracht aan de KUB om, te komen tot een evaluatie die het besluitvormingsproces
over ICT-bestedingen op het niveau van een concreet systeem of project zou
kunnen ondersteunen door het genereren van zowel stuur- en venntwoordingsin-
formatie, maar vooral ook beleidsinformatie. Dat in principe is voldaan aan deze
opdracht, is geconcludeerd in hoofdstuk 10. In deze sub-paragraaf was het ver-
volgens de vraag of de benadering van evaluatie die spreekt uit de ontwikkeling
van de methodiek, maar vooral ook uit de toepassing ervan, valt te typeren als
procesbenadering. Op basis van de hier uitgevoerde analyse van de methodiek en
de toepassing, luidt de condusie dat zeker sprake is van een aanzet tot de proces-

benadering. Hoewel niet vastgesteld kan worden dat wordt voldaan aan alle ken-
merken van de procesbenadering, is wel getoond dat de meest belangrijke ken-
merken ervan in de uitgevoerde evaluatie(methodiek) zijn terug te vinden.

11.6 Conclusies en aanbevelingen

§ 11.6.1 De conclusie ten aanzien van de gevalsstudie

In hoofdstuk 6 zijn op theoretisch niveau inzichten en verwachtingen over ICT-
evaluatie geformuleerd op basis van een vergelijking tussen ontwikkelingen in de
context van beleid en ontwikkelingen in de context van ICT. De inzichten hadden
voornamelijk betrekking op enkele verschuivingen in beleids- besluitvormings- en
evaluatieprocessen. De verwachting die als gevolg van deze inzichten werd uitge-
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sproken was dat de benadering van ICT-evaluatie zou verschuiven van de domi-
nante traditionele benadering in de richting van de procesbenadering.

De gevalsstudie van ICT-evaluatie had tot doel de eerder in deze studie op-
stelde inzichten, verklaringen en verwachtingen in een empirische setting bij de
Belastingdienst nader te verkennen en te verdiepen. Niet toetsing stond derhalve
centraal maar exploratie. In de hoofdstukken 7 tot en met 10 zijn daarom empiri-
sche beschrijvingen gegeven van de onderzochte processen die in dit hoofdstuk op
basis van de eerder genoemde theoretische inzichten zijn geanalyseerd en geTnter-

preteerd.

De conclusie op basis van de voorgaande paragrafen luidt dat de gevalsstudie
er in slaagt om voor ieder van de bestudeerde processen te laten zien wat de ab-
stracte en in theoretische termen beschreven ontwikkelingen concreet in een em-
pirische setting betekenen. Getoond wordt bijvoorbeeld niet alleen dat de infor-
matieplanning tot stand komt middels procesplanning, in plaats van de veelal in
de theorie veronderstelde blauwdrukplanning, maar ook laat de gevalsstudie zien
waarom in de dienst wordt gekozen voor een planningsbenadering die kenmerken
in zich draagt van de procesplanning. Daarnaast toont de gevalsstudie uit welke
elementen een dergelijke planning in een organisationele context bestaat en hoe de
verschillende kenmerken van de procesplanning zich in de praktijk laten gelden.
Hetzelfde geldt in feite voor het besluitvormingsproces inzake ICT-bestedingen.
De herkenbaarheid van de inzichten en ontwikkelingen die op theoretisch niveau
zijn gerdentificeerd wordt daarmee vergroot.

Het meest waardevol is de gevalsstudie echter voor het nader duiden van wat
nu eigenlijk de procesbenadering van ICT-evaluatie inhoudt. Op basis van de
theoretische inzichten is in hoofdstuk 6 geconstateerd dat het waarschijnlijk is dat
de benadering van de evaluatie van ICT zal verschuiven van de traditionele bena-
dering naar de procesbenadering. Vanwege het feit dat deze procesbenadering in
de context van ICT eigenlijk nog nergens goed was beschreven, is in hoofdstuk 6
eveneens getracht de contouren hiervan weer te geven. Omdat hiervoor theoreti-
sche inzichten werden gebruikt, bleef het abstractieniveau van deze beschrijving
echter hoog en was het daardoor moeilijk hier een concreet beeld bij te vormen.
Doordat de Belastingdienst zelf de laatste jaren actief bezig is met de ontwikke-
ling van evaluatie op het terrein van de informatievoorziening, geeft de gevalsstu-
die de mogelijkheid om enkele belangrijke aspecten van de procesbenadering van
ICT-evaluatie in een concreet geval te benoemen en te vergelijken met aspecten
van evaluatie volgens de traditionele benadering. Ook deze benadering blijkt
immers te worden gehanteerd binnen de dienst. De abstracte theoretische be-
schrijving van de procesbenadering uit hoofdstuk 6 wordt hierdoor gecompleteerd
met een veel concretere empirische aanvulling. Niet alleen wordt een methodiek
geschetst die gebruikt kan worden als basis voor een evaluatie volgens de proces-
benadering in een praktijkgeval, maar ook is de toepassing van een evaluatie op
basis van deze methodiek uitvoerig beschreven. Zodoende wordt inzicht gegeven
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in hoe de toepassing in de pralaijk verloopt, en welke concrete resultaten met een

evaluatie op basis van de procesbenadering bereikt kunnen worden.
In het licht van de probleernstelling van deze studie is het nu de vraag wat

deze verandering van benadering van evaluatie voor gevolgen heeft voor het ge-
bruik van evaluatie. Met andere woorden: welke rol speelt evaluatie binnen de
Belastingdienst wanneer de procesbenadering wordt toegepast? In deze studie zijn

vier verschillende manieren beschreven waarop evaluatie kan worden gebruikt, te
weten instrumenteel, conceptueel, symbolisch en politiek-strategisch. Met de
verschuiving van evaluatie in de richting van de procesbenadering is in hoofdstuk
6 de verwachting uitgesproken dat het gebruik van evaluatie - alhoewel de in-
strumentele gebruiksvorm eveneens belangrijk zal blijven - ook zal verschuiven

in de richting van de meer indirecte gebruiksvormen. Conceptueel, symbolisch en
politiek-strategisch gebruik van evaluatie zou daarmee meer centraal komen te
staan. Eveneens is aangeduid dat het voorkomen daarvan in de praktijk altijd
moeilijk zal blijven. Toch worden er in de gevalsstudie wel enkele aanwijzingen
gevonden van een meer indirect gebruik van evaluatie.

Zo kan het feit dat de concernleiding opdracht gaf tot het ontwikkelen van een
andere wijze van evalueren van ICT dan tot nu toe gebruikelijk binnen de dienst,
vanuit een instrumentele invalshoek worden opgevat, maar tevens kan er een
zekere symbolische en mogelijk ook een politiek-strategische waarde aan worden

toegekend.

Instrumenteel gebruik van de resultaten die voortkomen uit de procesbenade-

ring van evaluatie vindt plaats omdat naast meer kwalitatieve beleidsinformatie,
ook meer gekwantificeerde stuur- en verantwoordingsinformatie wordt opgele-
verd. Het instrumentele aan de procesbenadering binnen de dienst is dus dat (een
deel van) de resultaten wel min of meer rechtstreeks worden gebruikt voor onder-

steuning van de investeringsbeslissing. Naar aanleiding van de evaluatie van het
IBS is te zien dat (zo bleek uit gesprekken met medewerkers enige tijd na uitvoe-

ring van de evaluatie) met name de meer gekwantificeerde informatie over bij-
voorbeeld de besparingen die het systeem opleverde  in mensjarent, vrijwel recht-
streeks is gebruikt in het maken van concrete afwegingen in het besluitvormings-
proces. Een voorbeeld hiervan is dat een groot deel van de werknemers - mede
als gevolg van de resultaten zoals die uit de evaluatie naar voren kwamen - in-
middels is overgeplaatst van de Directie Particulieren naar de Directie Onderne-

mingen.
Er is echter ook een redenering mogelijk waarin wordt gesteld dat de nieuwe

manier van evalueren een uitdrukking vormt van de nieuwe cultuur die de dienst
na de herstructurering kenmerki. De leiding van de Belastingdienst tracht met een
nieuwe vormgeving van evaluatie aan te geven dat de omstandigheden ten aanzien

van informatisering in de dienst zijn veranderd en dat ook de organisatie zichzelf
heeft ontwikkeld. Door het hanteren van de nieuwe evaluatiewijze kan men even-
eens trachten Uit te drukken dat wordt erkend dat er meerdere belangen spelen in
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de informatisering en dat de effecten ervan niet altijd eenduidig van karakter zijn.
Door het uitvoeren van een evaluatie die is gericht op leren en het genereren van
leerervaringen, drukt de concernleiding in feite uit dat er sprake is van een nieu-
we cultuur waarin leren en ontwikkeling belangrijke waarden vormen. In deze zin
wordt de evaluatie dus min of meer symbolisch gebruila.

Politiek-strategisch gebruik is echter ook niet uit te sluiten, alhoewel dit niet
kan worden aangetoond (zoals opgemerkt is dit het grote probleem van alle indi-
recte gebruiksvormen). De redenering die voor wat betreft deze vorm van ge-
bruik kan worden opgesteld, is dat de concernleiding zich, door het laten uitvoe-
ren van een evaluatie waarin alle partijen serieus worden genomen, in eerste in-
stantie kwetsbaar opstelt. Door het in kaart laten brengen van de verschillende
effecten die een systeem kan hebben op de verschillende organisationele niveaus,
kan aan alle betrokkenen worden getoond welke afweging men op een bepaald
moment maakt en waarom wel of juist niet voor een bepaalde optie is gekozen.
Men kan dus helder laten zien welke belangen zijn afgewogen. Deze openheid inde besluitvorming zou heel wel kunnen leiden tot een versterking van de legiti-
miteit van de beslissingen genomen door de concernleiding.

In de beschrijving van de gevalssludie en in de analyse ervan in dit hoofdstuk
is reeds aangeduid dat de hantering van de ontwikkelde systematiek op min ofmeer natuurlijke wijze heeft geleid tot een vorm van evaluatie die uitnodigt tot
communicatie tussen de verschillende niveaus in de organisatie. Zo blijkt in deevaluatie gegenereerde informatie over opbrengsten, bijvoorbeeld in de vorm vankengetallen, uit te nodigen tot het geven van reacties. Door de wijze van evalue-
ren weten alle betrokken actoren van elkaar wat de effecten van een investeringzijn of kunnen zijn, en juist vanwege deze openheid tussen de betrokkenen raken
ze met elkaar hierover in gesprek. Dit bevorderen van de communicatie in het
besluitvormingsproces vormt een aanwijzing voor een meer conceptueel gebruik
van de evaluatie.

De in dit hoofdstuk gepresenteerde analyse en interpretatie overziend, wordt
geconstateerd dat in de gevalsstudie aanwijzingen zijn te vinden voor het voor-
komen van min of meer alle inzichten en verwachtingen die op theoretisch niveau
waren opgesteld. Deze constatering draagt echter het gevaar in zich dat hieruit
wordt afgeleid dat de gevalsstudie het voorkomen van de theoretische ontwikke-
lingen en verwachtingen in de praktijk zou 'bewijzen: Nogmaals wordt er daar-
om op gewezen dat dit niet het doel was van de gevalsstudie. Vooraf is immers
uitdnlkkelijk aangegeven dat de gevalsstudie niet tot doel heeft om te komen tot
generaliseerbare uitspraken. Uit het feit dat binnen de Belastingdienst de informa-
tievoorziening tot stand komt via procesplanning, het besluitvormingsproces
wordt gekenmerkt door eigenschappen van het arena-model en er ten aanzien van
ICT-evaluatie deels sprake is van de procesbenadering, kan op geen enkele ma-
nier worden afgeleid dat dit ook voor andere organisaties geldt. Zo is het bijvoor-beeld heel wel denkbaar dat de Belastingdienst in de genoemde opzichten, als

322



Analyse en interpretatie van de gevalsstudie

gevolg van de doorgevoerde herstructurering, zelfs a-typisch is in vergelijking
met andere organisaties. Deze - door de specifieke omstandigheden van de
dienst gedwongen en door de toekomstvisie van het management mogelijk ge-
maakte - ingrijpende herstructurering, heeft wellicht geleid tot een versnelling

van het doormaken van de ontwikkelingen zoals die in de theorie zijn beschreven

en zoals die in andere organisaties niet voorkomt. Nogmaals, omdat het niet de
opzet is geweest om te komen tot algemeen geldende uitspraken, is het boven-

staande niet onderzocht en kunnen hier dan ook geen conclusies in deze zin aan
worden verbonden.

§  11.6.2 Conclusie ten aanzien van de probleemstelling

In hoofdstuk  1, de inleiding  in deze studie, is geconstateerd dat zich, gelijktijdig
met de ontwikkeling van allerlei methoden en technieken in de wetenschap, het
merkwaardige verschijnsel in de praktijk voordoet, dat juist de waarde van evalu-
atie voor besluitvorming over investeringen in ICT steeds vaker in twijfel wordt
getrokken. 'Het lijkt wel of het praktische nut van evaluaties evenredig afneemt
met de stijging van het aantal ontwikkelde evaluatiemethoden',  zo werd gesteld.

Op het terrein van de automatisering en informatisering is dit probleem pas

betrekkelijk recent gesignaleerd. Een soortgelijk probleem bleek zich echter ree(is

eerder te hebben voorgedaan met betrekking tot de evaluatie van beleid. Het idee
achter deze studie was dan ook dat door het vergelijken van de ontwikkelingen
die zich hebben voltrokken rond beleidsevaluatie met de ontwikkelingen die zich
momenteel voordoen rond de evaluatie van ICT, een beter inzicht in het eerder

geschetste probleem gekregen zou kunnen worden. Als centrale vraag in het on-
derzoek werd daarom de vraag geformuleerd wat inzichten uit de beleidsevaluatie
kunnen betekenen voor de rol en het gebruik van evaluatie met betrekking tot het
organisationele besluitvormingsproces over ICT-investeringen.

Het antwoord op deze vraag wordt in feite gegeven in hoofdstuk 6 van deze
studie, waar de inzichten uit de hoofdzakelijk theoretische hoofdstukken worden

geordend. Een analyse van de ontwikkeling van beleid, besluitvorming en evalu-
atie in de context van beleid, laat zien dat zich in de benadering van deze proces-
sen een duidelijke verschuiving voordoet van wat werd genoemd een traditionele
benadering naar een procesbenadering. Vanuit het idee achter de centrale vraag,
gaat het er hierbij om dat aan de hand van de genoemde analyse kan worden be-
redeneerd dat de ontwikkelingen die zich voltrekken in de context van ICT niet
uniek zijn, maar min of meer gelijksoortig zijn aan die welke zich voordoen of
reeds hebben gedaan in de context van beleid. Met name gaat het hierbij om ont-
wikkelingen ten aanzien van het informatievoorzieningsbeleid en het besluitvor-
mingsproces over ICT-bestedingen.
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Voor wat betreft evaluatie blijkt er een verschil in benadering te bestaan tus-
sen beleidsevaluatie en de dominante opvattingen over ICT-evaluatie. Bij de be-
leidsevaluatie is de overgang van de traditionele benadering naar de procesbena-
dering duidelijk waarneembaar, maar voor ICT-evaluatie geldt dat de benadering               i
hiervan toch hoofdzakelijk als traditioneel kan worden bestempeld. Omdat de
benadering van de andere twee processen in de context van ICT (het informatie-
voorzieningsbeleid en het besluitvormingsproces) weI steeds meer in de richting
van de procesbenadering gaat, levert dit een probleem op. Vanuit deze processen
worden andere eisen gesteld aan evaluatie dan waaraan ze volgens de traditionele
benadering kan voldoen, zo wordt aangegeven in hoofdstuk 6. De verwachting
wordt daarom geformuleerd dat de benadering van ICT-evaluatie ook zal (moe-
ten) verschuiven in de richting van de procesbenadering. Well)eschouwd is dit in
feite een belangrijk deel van het antwoord op de centrale vraag: de betekenis voor
ICT-evaluatie die resulteert uit inzichten uit de beleidsevaluatie is dat de benade-
ring van ICT-evaluatie opschuift van de traditionele benadering naar de procesbe-
nadering. Dit betekent dat de rol van evaluatie verschuift van meten, beschrijven
en beoordelen naar meten, beschrijven, beoordelen dn interpreteren. Tevens biedt
het aangegeven uiteenlopen van de benadering die ten grondslag ligt aan enerzijds
het informatievoorzieningsbeleid en het ICT-besluitvormingsproces en anderzij(Is
het ICT-evaluatieproces, de verklaring voor het aangegeven feit dat in de praktijk
stee(is vaker wor(it getwijfeld aan het nut van ICT-evaluatie. Ter illustratie van dit
punt wordt verwezen naar de gevalsstudie. In het besluitvormingsproces blijkt
behoefte te zijn aan zowel stuurinformatie als verantwoordings- en beleidsinfor-
matie. Op basis van de in de informatieverzorging ingebedde 'gangbare' evaluatie
kan echter op het niveau van een concrete investering in een systeem, niet worden
voorzien in beleidsinformatie. De ontwikkelde evaluatie met kenmerken van de
procesbenadering blijkt hier veel beter toe in staat.

De bovenstaande conclusie dat de benadering die ten grondslag ligt aan ICT-
evaluatie opschuift in de richting van de procesbenadering, heeft belangrijke con-
sequenties voor het gebruik van deze evaluatie in het besluitvormingsproces over
ICT-investeringen. In hoofdstuk 6 wordt de verwachting uitgesproken dat dit
gebruik in de besluitvorming, als gevolg van de gehanteerde procesbenadering,
verschuift van een directe gebruiksvorm (instrumenteel gebruik) naar meer indi-
recte gebruiksvormen (conceptueel, symbolisch en/of politiek-strategisch).  In  de
conclusies ten aanzien van de gevalsstudie wordt een aantal aanwijzingen en re-
deneringen gegeven waaruit kan worden afgeleid dat voorgenoemde verschuiving
- in ieder geval voor de evaluatie van het IBS binnen de Belastingdienst - plau-
sibel lijkt. Het daadwerkelijk aantonen hiervan blijkt, conform de verwachting,
echter nauwelijks mogelijk.

Deze studie, en ook deze laatste sub-paragraaf, is begonnen met verwonde-
ring over de constatering dat het wel lijkt of het praktische nut van evaluaties
evenredig afneemt met de stijging van het aantal ontwikkelde evaluatiemethoden.
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Blijkbaar wordt als verklaring voor het niet bruikbaar zijn van veel evaluaties de
redenering gehanteerd dat dit ligt aan de beschikbare methoden: wanneer de ken-
merken en eigenschappen hiervan maar verder worden ontwikkeld en verfijnd,
dan zal het nut van de evaluaties wel toenemen. In het licht van de conclusies van
deze studie wordt echter gekomen tot een geheel andere verklaring. Niet zozeer
de kenmerken van de gehanteerde methoden vormen de reden voor het niet als
bruikbaar of nuttig ervaren van een evaluatie, maar deze is veel meer gelegen in
de benadering die ten grondslag ligt aan het proces van evalueren. De implicatie
van deze verklaring is dat, om de bruikbaarheid van evaluatie te vergroten, de
aandacht derhalve vooral dient uit te gaan naar de manier waarop de methoden in
de evaluatie worden toegepast, in plaats van naar de methoden zelf.

Behalve een aantal positieve aspecten die in de loop van deze studie meerdere
malen zijn beschreven, kunnen ook enkele kanttekeningen worden geplaatst bij de
procesbenadering van ICT-evaluatie.

Om te beginnen zal het bijvoorbeeld in de praktijk erg moeilijk zijn om aan
de geformuleerde randvoorwaarden te voldoen. Niet alleen wordt een behoorlijke
(min of meer permanente) inzet van financiele middelen gevraagd, maar om de
procesbenadering tot een succes te kunnen maken, worden ook eisen gesteld aan
de houding van het management en aan de cultuur van de organisatie. Van het
management wordt gevraagd zich niet te beschouwen als partij die boven de eva-
luatie staat, maar als slechts dan van de partijen die bij de evaluatie is betrokken.
Om hieraan te voldoen betekent dit dat de achterliggende gedachte van de proces-
benadering voor het management volledig duidelijk moet zijn. Slechts dan zijn zij
waarschijnlijk bereid een redelijk kostbare evaluatie te laten uitvoeren, waarin van
hen wordt gevraagd zich deels weg te cijferen en waarvan de meerwaarde ten
opzichte van de gewone, 'traditionele' evaluatie niet in alle gevallen direct zicht-
baar zal zijn.

Nauw hiermee samenhangend, is een andere kanttekening bij de procesbena-
dering namelijk: dat deze nogal wat van de evaluator vergt. In de eerste plaats
moet hij het management zien te overtuigen van het belang van een procesbenade-
ring. Omdat de benadering arbeidsintensief is voor de evaluator (hij dient inten-
sief te communiceren met de betrokkenen), zijn de kosten vaak hoog en mede in
combinatie met de eerder genoemde meerwaar(le die vooral op een indirecte ma-
nier tot uiting komt, is dit lastig. Daarnaast is een ander probleem waar hij mee
krijgt te maken, dat er vooralsnog geen duidelijke werkwijze of handleiding is
hoe te werk moet worden gegaan bij het toepassen van de toch in vele opzichten
complexe procesbenadering. In tegenstelling tot in de traditionele benadering van
evaluatie zijn er voor wat de procesbenadering betreft geen standaardmethoden en
omdat de context van de organisatie erg belangrijk in de evaluatie wordt, wordt in
de evaluatie vooral een beroep gedaan op de creativiteit van de evaluator. Deze
creativiteit is ook nodig om vanuit de verschillende menmgen en opvattingen van
de diverse betrokkenen te komen tot dEn of meerdere interpretaties. Vanwege het
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belang van communicatie in het proces, moet hij daarnaast ook op dit terrein de
nodige vaardigheden bezitten. Voor een deel betreft het hier vaardigheden die bij
een traditionele evaluatie minder relevant zijn. Waar in de traditionele evaluatie
de evaluator vooral dient te beschikken over inhoudelijke kennis van het object
van evaluatie, daar is in de procesbenadering deze kennis minder relevant. De
evaluator gaat er van uit dat de kennis juist bij de bij evaluatie betrokkenen is te
vinden en zijn rol is dus niet om kennis over het object in te brengen, maar juist
de kennis vanuit de verschillende betrokkenen te mobiliseren. Dit houdt ook in
dat hij zich als het ware moet kunnen wegcijferen in de evaluatie. Hij moet besef-
fen dat zijn opvattingen (die in de traditionele benadering veelal dominant zijn),
niet 'waar' behoeven te zijn. Tegenover zijn 'werkelijkheid' staan op hetzelfde
niveau immers de werkelijkheden van de andere betrokkenen.

Tot slot van deze studie nog een blik vooruit. In deze studie is de procesbe-
nadering ten aanzien van ICT-evaluatie geintroduceerd. In hoofdstuk 6 zijn de
contouren van een ICT-evaluatie volgens deze benadering geschetst. De beschre-
ven evaluatie van het IBS liet zien hoe een evaluatie waarin de kenmerken van de
procesbenadering zijn terug te vinden, in een specifiek praktijkgeval eruit kan
zien en hoe deze in een concrete organisationele context werkt. Om op basis hier-
van in een andere organisatie een dergelijke evaluatie uit te voeren is echter
moeilijk. De contourbeschrijving van de procesbenadering is daarvoor te abstract,
en de beschrijving van de IBS-evaluatie is in feite zo context-gebonden dat deze
dA:,rvoor juist weer te specifiek is. Als aangrijpingspunt voor verder onderzoek
zou het daarom zinvol zijn om te komen tot de ontwikkeling van een min of meer
systematische handreiking met betrekking tot het uitvoeren van een ICT-evaluatie
volgens de procesbenadering. Gestart zou kunnen worden met het verder in kaart
brengen en het, zowel systematisch als toegankelijk, beschrijven van de fun(la-
mentele uitgangspunten  die ten grondslag  liggen  aan de procesbenadering  van
ICI'-evaluatie. Vervolgens zou op basis hiervan een meer gefundeerde inventari-
satie gemaakt kunnen worden van de eisen die deze uitgangspunten stellen aan
een evaluator in termen van kennis en vaardigheden. Door het uitvoeren van
meerdere evaluaties aan de hand van de procesbenadering kunnen praktische
ervaringen worden opgedaan. Door deze ervaringen met elkaar in verband te
brengen zou een lijst kunnen worden opgesteld van aandachtspunten die in de
uitvoering van de procesbenadering specifieke aandacht behoeven. Het kan hierbij
zowel gaan om positieve aspecten (cle 'do's') als om eventuele valkuilen die ver-
Ineden dienen te worden (de 'don'ts'). Juist omdat de context van de evaluatie in
de procesbenadering zo belangrijk is en omdat een belangrijke rol is weggelegd
voor moeilijk hanteerbare begrippen als subjectiviteit, lijkt het weinig zinvol het
onderzoek te richten op het zoeken naar een algemeen toepasbare methode voor
de procesbenadering. Het komen tot een min of meer systematische handleiding
met aandachtspunten in plaats van een kant-en-klare methode lijkt daarom het
juiste ambitieniveau te zijn met betrekking tot verder onderzoek.
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Een andere insteek voor verder onderzoek zou de ontwikkeling van meer
inzicht in de invloed van de context op de evaluatie kunnen zijn. Om hier op
systematische wijze meer over te weten te komen verdient het aanbeveling om
verschillende evaluaties volgens de procesbenadering uit te voeren in omgevingen
waarvan vooraf verwacht mag worden dat deze zeer verschillend van aard zijn en
dus ook een zeer verschillende invloed op de evaluatie zullen uitoefenen. Te den-
ken valt hierbij bijvoorbeeld aan evaluaties in private en publieke organisaties. De
aandacht zou daarbij bijvoorbeeld specifiek kunnen uitgaan naar een mogelijk
verschil in waarden en normen die in de evaluatie bij de verschillende organisa-
ties belangrijk worden geacht.

Bij de gevalsstudie is opgemerkt dat het voorkomen van de venvachte ont-
wikkelingen bij de Belastingdienst, niet wil zeggen dat dit betekent dat deze ont-
wikkelingen zich in iedere organisatie (op dezelfde manier) voordoen. Met andere
woorden: er werd geen generaliseerbaarheid nagestreefd. Voor de toekomst zou
het echter wel interessant kunnen zijn om te onderzoeken of, en in welke vorm,
de ontwikkelingen zich voordoen bij andere organisaties. Uit dit onderzoek kun-
nen mogelijk aanvullende randvoorwaarden voor een succesvolle toepassing van
de procesbenadering van ICT naar voren komen. Ook zou hieruit mogelijk waar-
devolle input kunnen komen voor het opstellen van de eerder genoemde systema-
tische handreiking voor de toepassing van de benadering in een praktijkgeval.

In deze studie is beschreven dat er vele ontwikkelingen (tegelijkertijd)
gaande zijn op het relatief jonge terrein van de informatie- en communicatie-
technologie. Getoond is echter dat in ieder geval een aantal van deze ontwik-
kelingen niet uniek is. In een ander vakgebied met een langere historie, bleken
gelijksoortige ontwikkelingen zich reeds eerder te hebben voorgedaan. In
plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, zou het daarom dan ook verstandiger
zijn om te leren van deze ervaringen. Door duidelijk te maken dat in dit kader
niet gezocht dient te worden naar nog verfijndere en nog verder uitgewerkte
evaluatiemethoden, maar door te laten zien dat een andere benadering van
ICT-evaluatie beter aansluit bij de overige ontwikkelingen op het terrein van
ICT, heeft deze studie hieraan - voor het geval van de evaluatie van ICT -
een bijdrage willen leveren.

De kwantificeringen zijn niet opgenomen in de beschrijving van de evaluatie
van het IBS in dit onderzoek, maar zijn wel te vinden in de originele onder-
zoeksrapporten.
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Summary

A process approach to ICT evaluation

Many scientific methods and techniques are being developed for the evaluation of
information- and communication technology (ICT). In practice, however, it also
appears that the usefulness of evaluation is increasingly questioned. In this book it
is shown that, in the past, almost the same problem arose in connection with policy
evaluation. This study therefore addresses the developments that occurred earlier

with respect to policy evaluation and focuses on the possible meaning of these

developments for ICT evaluation. In addition, ICT evaluation is discussed as a

phenomenon explicitly positioned within directly connected processes of
informatization. In Wis way, more can be learned about the role of evaluation in the
decision-making process concerning ICT invesunents.

This study shows that the approach to ICT evaluation is shifting away from
what in this study is labelled the traditional approach, towards a so-called process

approach. The traditional approach originates from a positivistic paradigm and is
characterised   by a technocratic, rationalistic orientation towards the process.

Rationality, centrality and objectivity are important aspects of this traditional
approach. As a reaction, an alternative approach has gradually developed: the
process approach. Interpretation, recognition of pluriformity and subjectivity are
the most important aspects of this new approach. The emphasis is on the process
itself rather than on the outcome of the evaluation.

To date, the process approach to ICT evaluation has never been clearly and
systematically elaborated. Therefore, in this study, the contours of this new
approach are worked  out  in more detail. Central  is the distinction between  the
content, the process and the context of an evaluation. The process approach proves
to have important consequences for the use of evaluation in decision-making.  One
of the most important of these is that the direct (instrumental) use of evaluation in
decision-making decreases, whereas the more indirect application increases. This
indirect application mainly includes  what  in this Study is called the conceptual,
symbolic and political-strategic use of evaluation.

340



Bibliotheek K. U. Brabant

17 000 01413553 8

8 0 08

" 0 e .,

0 , 0, 0

0 8, , "
, , " e , 0,  0,

0 0

"     0 , , 0, ,   0,

00 00 8 880

0,  0,  I "    0 0

" , ,

00 B" 0,   0 ,

, 0,
, 0 §§,

,,

, 0 ,  0    00

, S , ,

0 , " . 0

Do 0, 0,

I , , ,

D,

0,     0 ,
0,0

" , " , ,

0 , , "'

0 0,
ISBN

4                                                                           9 789
\.


	Inhoud
	Woord vooraf
	Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling
	Hoofdstuk 2 Informatisering: perspectieven en ontwikkelingen
	Hoofdstuk 3 Het ontwikkelings- en uitvoeringsproces van ICT en beleid
	Hoofdstuk 4 Het besluitvormingsproces inzake ICT
	Hoofdstuk 5 Evaluatie
	Hoofdstuk 6 Ordening van inzichten: verbindingen, verklaringen en verwachtingen
	Hoofdstuk 7 De Belastingdienst, informatietechnologie en infor
matievoorziening
	Hoofdstuk 8 Het besluitvormingsproces over ICT-bestedingen
	Hoofdstuk 9 ICT-evaluatie binnen de Belastingdienst.
	Hoofdstuk 10 De evaluatie van het Inkomsten Belasting Systeem
	Hoofdstuk 11 Analyse en interpretatie van de gevalsstudie
	Literatuurlijst
	Summary

