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Samenvatting

Geautomatiseerde informatiesystemen voor bedrijven en instellingen laten vaak

te wensen over. Het ligt voor de hand de oorzaak te zoeken bij de methoden

voor systemering (~ informatiesysteemontwikkeling; naar analogie van de term

programmering wordt de term systemering in de Scandinavische talen gebruikt

voor informatiesysteemontwikkeling). De verbeteringen aan de ontwikkelmethoden

blijken tal van aspecten te betreffen. Hierop zal kort worden ingegaan. De

conclusie is dat er onvoldoende oog is voor:

a) Systemering als organisatie-ontwikkeling en als organisatie-innovatie, met

als consequentie te weinig oog voor

b) de na te streven totale kwaliteitsverhoging van de organisatie.

Dit geldt voor de literatuur, en de praktijk loopt daarbij nog achter. Daarom

is de kwaliteitstoename door de voorgestelde verbeteringen (van de huidige

methoden) gering. Deze methoden (enkele sporadisch toegepaste uitgezonderd),

zijn gebaseerd op een lineaire, produktgerichte, gefaseerde, life-cycle aan-

pak. Hierbij wordt uitgegaan van de overtuiging dat de specificaties (- pro-

gramma van eisen) eenduidig vooraf zijn vast te leggen, waarna achtereenvol-

gens ontwerp, constructie (bouw) en implementatie kunnen volgen. Het (enorme)

onderhoud dat in deze life-cycle aanpak het gevolg is (en de 'laatste fase'

genoemd wordt), zou tot betere gedachten moeten leiden. Het blijkt dat die

verbeteringen echter worden verwacht van meer aandacht voor de specificatie-

fase (in welk verband van 'requirements engineering' wordt gesproken) en voor

het projectmanagement. Ik ben (met enkele auteurs) een andere mening toege-

daan.

Het doel van dit papier is de aandacht te vragen voor een geheel andere syste-

meringsmethode, waarin de (eerder onder a en b) genoemde aspecten wel tot hun

recht komen. Zo'n systemeringsmethode is gebaseerd op een iteratieve, proces-

gerichte, socio-technische, evolutionaire aanpak. Zo'n methode vergt echter

wel de medewerking (en aanpassing) van het strategische management, het tac-

tische gebruikersmanagement, en het tactische automatiserings- (en organisa-

tie-) management. Bovendien vergt zo'n methode dat de bedrijfsgerichte activi-

teiten (veel meer dan thans het geval is) "in huis" uitgevoerd worden. De

winst hiervan zal echter een veel hogere kwaliteit (~produktiviteit) zijn, en

dat niet in de laatste plaats doordat een op deze manier ontwikkeld informa-



tiesysteem intern geaccepteerd (want begrepen) zal worden. De klassieke life-

cycle aanpak komt mij hooguit geschikt voor voor complexe projecten met weinig

onzekerheid wat de specificatie betreft.

Bijdrage voor:

Lustrum-Conferentie Rijksuniversiteit Limburg "TECHNOLOGIE, ARBEID en ECONO-

MIE", op 23 en 24 oktober 1986 te Maastricht;

Sessie 2:
"Technologie, Management en Organisatie".
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Naar een andere aanpak in de systemering

drs. A.J. van Reeken
Kath. Universiteit Brabant
Vakgroep ISA van de FEW
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

0. Inleiding

Geautomatiseerde informatiesystemen voor bedrijven en instellingen laten vaak

te wensen over. Onderzoek van de GAO (1) heeft talloze rapporten opgeleverd

met verbijsterende resultaten. Het resultaat van een van die onderzoeken is in

figuur 1 weergegeven (2).
Dít beeld geldt niet alleen voor de overheid van de USA. In een boekje onder

de titel: "Waarom falen informatiesystemen nog steeds?" heeft Oonincx (3) al

weer enkele jaren geleden de diagnose gesteld. Hij vond niet minder dan 17

oorzaken, maar een van de belangrijkste daarvan blijkt toch te zijn "dat orga-

nisaties bij het bouwen van informatiesystemen op inadequate wijze te werk

zijn gegaan, dan wel fundamenteel foutieve benaderingsmethoden hebben toege-

past". Ook andere auteurs (4) komen tot soortgelijke conclusies. Er is dan ook

de laatste jaren een vloed van literatuur over ons heen gekomen, waarin voor-

stellen tot verbetering - vaak in de vorm van (weer) een nieuwe methode voor

systemering (- informatiesysteemontwikkeling) - worden gedaan. Bespreking van

deze voorstellen zou al gauw de vorm van een encyclopedie aannemen, wanneer we

geen criterium zouden hanteren om die bespreking drastisch te beperken. Het is
bijvoorbeeld niet moeilijk om vijftig verschillende systemeringsmethoden bij

elkaar te sprokkelen (5). En terwijl verschillende onderzoekers zich voorge-
nomen hebben om hieruit door vergelijking de beste methode op te sporen (6),
zijn er andere auteurs (7) die de contingency benadering aanhangen en van me-

ning zijn dat de beste methode niet bestaat en de omstandigheden bepalend zijn

voor de juiste keuze uit de zich al maar verder vullende gereedschapskist.

Beide groepen leveren een ordening op, waardoor het aantal te beschouwen as-

pecten weliswaar wordt gereduceerd, maar met name voor de laatste groep nog
tamelijk omvangrijk blijkt te zijn. Op deze voorstellen zal kort worden inge-

gaan, nadat in het volgende hoofdstuk eerst het daarbij te hanteren beoorde-
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lingscriterium is toegelicht. Vervolgens zal aan de hand van hetzelfde crite-

rium aandacht voor een andere aanpak in de systemering worden gevraagd. Ten-

slotte zullen enkele consequenties van zo'n aanpak worden besproken.

1. De bedoeling van informatiesystemen: een criterium

De bedoeling van een informatiesysteem kan niet anders zijn dan het verhogen

van het succes van het bedrijf, de dienst of de instelling waarbinnen dit in-
formatiesysteem een rol gaat spelen. In plaats van de term "het succes" zou

ook de term "de kwaliteit" gebruikt kunnen worden, maar in beide gevallen zal

het bedrijf, de dienst of de instelling - we zullen verder van "bedrijf' spre-

ken - de term nader moeten operationaliseren. Laten we aannemen dat dat is

gebeurd.
De relatie tussen het succes van het bedrijf en een daarbij een rol spelend

informatiesysteem wordt herkenbaar wanneer zo'n informatiesysteem om de een of

andere reden niet (meer) voldoet en moet worden aangepast.

Naar analogie van een formule van Likert (8), die zegt: bereikte resultaten

(van een beslissing van de organisatie) ~ kwaliteit van de beslissing x moti-

vering om de beslissing uít te voeren, stelt Lundeberg (9) met betrekking tot
informatiesystemen:

Mate van succes - f(kwaliteit x acceptatie).

Hij merkt daarbij op: "volgens deze maatstaf maakt het niet uit hoe hoog de
kwaliteit i s van een ontwikkeld informatiesysteem als zo'n systeem niet geac-
cepteerd wordt door degenen die het moeten gebruiken. Aan de andere kant moet
een ontwikkeld i nformatiesysteem een zekere kwaliteit hebben, hoe hoog de ac-
ceptatie ook is, om succes te hebben".

Merk op dat het hier gebruikte begrip "kwaliteit van het informatiesysteem"
hierarchisch ondergeschikt is aan het eerder gebruikte begrip "succes (of kwa-
liteit) van het bedrijf'.

Acceptatie van een informatiesysteem komt niet zonder meer tot stand. "Om een
systeem te kunnen accepteren moet men er het een en ander over geleerd heb-



3

ben", laat Lundeberg er dan ook direct op volgen. In dit verband spreekt hij

dan van leer- of veranderingsstrategieën. Ik kom hier natuurlijk nog op terug.

De kwaliteit van een informatiesysteem is uiteraard van vele factoren afhanke-
lijk. Het blijkt echter dat kwaliteit kan worden gezien (10) als het produkt:

effectiviteit x efficiëntie
of - wat op hetzelfde neerkomt - het quotiënt:

produktiviteit~normproduktiviteit.
Hierbij zijn zowel de produktiviteit als de normproduktiviteit te bepalen als

het quotiënt: resultaten~offers, en wel over de gehele levensduur en kontant

gemaakt (11). Dit is in de praktijk natuurlijk uiterst moeilijk, zo niet on-

mogelijk, maar het geeft wel aan wat de bedoeling is.

We kunnen de kwaliteit nog op een andere wíjze detailleren. We krijgen dan de

volgende boomstructuur:
Kwaliteit

Effectiviteit
Bruikbaarheid

Relevantie
Robuustheid
(Sociale) Acceptatie

Flexibiliteit
Onderhoudbaarheid
Aanpasbaarheid
Verplaatsbaarheid

Efficiëntie
Tijd
Ruimte
Materiaal (i ncl. geld)

Voor een uitvoeriger uiteenzetting verwijs ik naar mijn opstel (10).

Bij de systemering stel ik nu voor (12): de kwaliteitsaspecten optimaal te
bevorderen; optimaal namelijk, gelet op het verwachte effect ervan op het quo-
tiënt resultaten~offers. Dit zal echter altijd "benaderend" zijn.
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We zullen in het volgende hoofdstuk vanuit deze optiek kort ingaan op de voor~
stellen tot verbetering van de systemering, zoals die in de literatuur te vin-
den zijn.

2. Globaal overzicht van verbeteringsvoorstellen

Het uit de hand lopen van de systemering in de praktijk voor wat betreft tijd,

kosten en effectiviteit, werd vanuit verschillende achtergronden en dus met

verschillende optiek aangepakt. Elk verbeteringsvoorstel blijkt steeds gericht

te zijn op een of enkele aspecten van het kwaliteitsspectrum. Het blijkt moge-

lijk om een verbinding te leggen tussen de bij de systemering betrokken groe-

peringen en de benadrukte aspecten.

Vanuit de managementkant werd vooral de nadruk gelegd op de planning en de

voortgangsrapportage. Terecht wilde het management wat onafhankelijker zijn

van specifieke uitvoerders en wilde men ook het product wat zichtbaarder en

controleerbaarder maken. Hieruit komt de gefaseerde projectaanpak voort. In de

engelstalige literatuur spreekt men ook wel van het Waterfall-model of de

life-cycle approach. Zie figuur 2 voor een voorbeeld van het model. Voorbeel-

den van deze aanpak zijn STJM, PARAET, PRODOSTA en PROMPT. Hiermee is natuur-

lijk in de eerste plaats de efficiëntie van de ontwikkeling gediend. Hoewel er

door middel van rapportage- en documentatievoorschriften gepoogd werd ook

zicht en controle op de inhoudelijke kant te krijgen, moet geconstateerd wor-

den dat de omvangrijke documentatie door de betrokkenen vaak niet kon worden

geconsumeerd maar - in verband met de noodzakelijke voortgang - natuurlijk wel

van hun handtekening werd voorzien. De sociale acceptatie was dientengevolge

meestal laag. Door de opgelegde planning wilde de flexibiliteit er ook nog wel

eens bij inschieten. Naarmate de te ontwikkelen systemen omvangrijker worden -

en er dus meer reden lijkt te zijn voor zo'n aanpak - schiet deze aanpak

steeds vaker te kort. Toch was tien jaar geleden zowat iedereen het erover

eens dat een gefaseerde aanpak gevolgd moest worden: Definitiestudie - Ontwerp

(eerst functioneel, dan technisch) - Bouw en Testen - Invoering. We komen

hierop nog terug.

Vanuit de academische wereld werd vooral het denkproces en de daarbij te ge-
bruiken taal c.q. notatie benadrukt. Dit leverde de hogere orde talen en de
gestructureerde aanpak op. Hiermee werd vooral de flexibiliteit gediend. Door



de gedisciplineerde wijze van werken werd uiteindelijk ook de efficiëntie ge-
diend: er werden minder fouten in het technische traject gemaakt. Deze wijze
van werken, aangevangen in de bouwfase, heeft zich bewezen en heeft zich stap
voor stap uitgebreid naar steeds eerdere fasen in de systemeríng.

Vanuit de wereld van de Software Houses werd vooral de nadruk gelegd op de

reductie van de kosten. Dit leverde organisatiemodellen zoals die van het

Chief Programmer Team (specialisten zoals chirurgenteams) en de Program De-
velopment Tools op. Ook deze aanpak heeft zich bewezen en zo spreekt men in-

middels van IPSE's, Integrated Product Support Environments.

Dat de (zogenoemde) gebruiker ondanks - of wellicht dankzij - deze verbete-
ringen nog steeds in de kou stond, werd eerst een aantal jaren geleden duide-

lijk. Van verschillende zijden werd aandacht gevraagd voor gebruikersparti-
cipatie. Tot dan toe - en soms nog steeds - is eerder sprake van "uitmelken".
Een aanpak als die van Prof. Enid Mumford (4), ETHICS (Effectic Technical and

Human Implementation of Computer Systems) genaamd, was een van de eerste. Deze
aanpak sluit aan bij de Socio-technische aanpak van de organisatiewetenschap-

pen, die daar overigens al weer enigszins uit de mode was geraakt. Inmiddels
hebben ook anderen daarop ingehaakt. (13)

Het is op dit punt dat het dilemma tussen economische en sociale prioriteiten

aan de oppervlakte komt.
De opdrachtgever wenst vooraf te weten waar hij aan toe is. De systeemontwer-
per moet voor planning en kostenraming beschikken over een voldoend betrouw-
baar programma van eisen (19). Gebruikersparticipatie is voor hem geen goed -
want slecht in te schatten - alternatief daarvoor. Dus: de opdrachtgever - met
de geldbuidel - blijkt niet of nauwelijks in staat tot het formuleren van een
programma van eisen, maar de buidel gaat pas open, wanneer hij planning en
kostenraming acceptabel vindt.

Omdat het vakgebied dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van informatie-
systemen zijn wortels heeft in de programmering, heeft het pas recent aanslui-
ting gevonden bij de administratieve organisatie. Een gebruikelijke aanduiding
voor dit vakgebied is thans: bestuurlijke informatiekunde (14).
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In dEZe ontwikkelingsgang is het vak steeds verder "naar voren" ontwikkeld.

Ving een project volgens SDM vroeger aan met de fase definitiestudie, in de

herziene veraie van 1985 vangt SDM aan met de fase informatieplanning. Zo ziet

men de laatste jaren meer en meer aandacht voor methoden om de vereisten (vaak

requirements genoemd) boven water te krijgen en vast te leggen. Hierbij is de

meeste aandacht gericht op de vastleggingstechniek (6), een voortzetting van

de eerder genoemde academische inbreng. Deze vastleggingstechnieken worden

voorts ingebracht in de IPSE's.

Het verkrijgen van goede vereisten is echter een lastig probleem ("wicked pro-
blem"):

de paradox van Wildavsky (15) is hier van toepassing: "het probleem is niet

te stellen zonder de oplossing te kennen";

de oplossing moet worden ontwikkeld door mensen (ontwikkelaars) die het pro-

bleem en vaak ook de organisatiedoelen moeten vernemen van mensen (principa-

len) die dit niet, noch niet of niet goed kunnen meedelen en vaak ook de

oplossingsmogelijkheden niet kennen;

de communicatie tussen deze "twee" gesprekspartners in de informele omgangs-

taal is niet eenduidig, nauwkeurig en hanteerbaar genoeg voor de ontwikke-

laar en is in een formele (methode) taal niet uitnodigend en controleerbaar

voor de principaal;
degenen die straks met de oplossing moeten werken kunnen uit angst voor de

gevolgen van de te kiezen oplossing onbetrouwbare gesprekspartners worden.

(Dit heeft natuurlijk ook met het aspect acceptatie te maken);

ontwikkelaars kunnen (te) vlug van begrip willen zijn;

omdat ontwikkeling tijd kost, kan de situatie bij oplevering van het systeem
verschillen van de situatie waaraan de vereisten ontleend zijn: wat nu rele-
vant kan zijn, hoeft dat straks niet meer te zijn.

Deze (deel-)problemen zijn natuurlijk wel eerder opgemerkt. Zo bracht Aron
(16) al meer dan tien jaar geleden enkele oorzaken van falen en het resultaat
in beeld; zie figuur 3. Op dit fenomeen hebben ook Lehman (17) en Seligmann
(18) gewezen. De eerste wees met name op het evolutionaíre karakter van som--
mige systemen; de kwaliteit van dit soort systemen hangt niet af van de over-
eenkomst met specificaties, maar van de tevredenheid in het gebruik.
Seligmann heeft er al vroeg op gewezen, dat we er vaker van uit moeten gaan
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dat gebruikers (nog) niet weten wat ze willen en dat er dus met een leerproces

van zowel ontwikkelaars als van gebruikers rekening moet worden gehouden.

Ook Lundeberg, Mumford, Floyd en ten onzent Kranendonk (4) hebben zich meer

bezig gehouden met "doing the right thing" dan met "doing the things right".

Maar met de socio-technische aanpak die zij voorstaan, onderscheiden ze zich

van hun collega's. Opvallend is bovendien dat bij deze ontwerpers het aspect

relevantie en het aspect acceptatie wel te onderscheiden zijn, maar niet zijn

te scheiden. In de door hen ontwikkelde methoden gaan beide aspecten hand in

hand. Het blijkt dat systemering bij hen veel meer een gebeuren in de betref-

fende organisatie wordt dan bij andere methoden, waar het meer een gebeuren

voor de betreffende organisatie genoemd zou kunnen worden. Op de voorwaarden

die aan deze "socio-technische" methoden zijn verbonden, kom ik nog terug.

Hoewel het in dit hoofdstuk gegeven overzicht noodzakelijkerwijze kort is,

pretendeer ik de relevante ontwikkelingen hierin toch in essentie volledig te

hebben weergegeven. Bij bestudering daarvan valt mij dan op dat - afgezien van

de zojuist genoemde ontwikkelingen - voor de effectiviteitsaspecten van infor-

matiesystemen nog onvoldoende aandacht is geweest. Dit geldt dan speciaal voor

de bruikbaarheid en meer in het bijzonder dus voor de relevantie en de (so-

ciale) acceptatie. Dat is van ontwerpers van informatiesystemen ook nauwelijks

te verwachten voor zover zij hun wortels in de informatica hebben. Integen-

deel, men kan juist dankbaar zijn voor het vele goede werk dat reeds door hen

is verzet. Maar ook de organisatiekundigen hebben er nog weinig aandacht voor

en daar zou eigenlijk verandering in moeten komen.

3. Systemering als organisatie-innovatie

Het dilemma tussen de economische en de sociale prioriteiten, dat ik eerder
noemde, kan niet door de ontwerpers van informatiesystemen worden opgelost.
Hun taak is - om het in modern jargon te zeggen - een linguistisch transforma-
tieproces, waarin technisch~economische prioriteiten de voornaamste rol spe-
len. Aan de sociale aspecten moet dan reeds aandacht gegeven zijn. Zo niet,

dan krijgt het sociale aspect dat ook niet meer.

Tot nu toe is, door de historische ontwikkeling van het vakgebied 'naar vo-

ren', ook de zienswijze (wellicht niet eens bewust) ontstaan van één lineair
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traject, van één ontwikkelingstraject. Een ontwikkelingstraject dat project-

matig georganiseerd ingericht werd op het opleveren van een product: het i~r

formatiesysteem. Een product dat bestaat uit een verzameling gerelateerde do-

cumenten, gebaseerd op vastgelegde -en dus vaste- vereisten.

Reeds Hesse (20) stelde daar een andere voorstellingswijze tegenover. Zonder

er hier nader in detail op in te gaan, verwijs ik naar figuur 4 waarin hij een
specificatietraject en een constructietraject onderscheidt.

Sommige auteurs maken onderscheid tussen het WAT en het HOE in dit verband.

Dat is natuurlijk niet onjuist, maar het zegt mij zo weinig, want elke WAT

wordt HOE als ik vraag: waarom WAT? Op deze wijze komen we er dus níet uit.

Met het criterium van hoofdstuk 1 is wel duidelijkheid te krijgen. We krijgen

dan oog voor bedrijfsgerichte (desgewenst organisatie-gerichte of toepassings-

gerichte) activiteiten en techniek-gerichte activiteiten. De bedrijfsgerichte

activiteiten hebben tot doel vast te stellen waar het bedrijf het meest mee

gebaat is; de techniek-gerichte activiteiten hebben de inrichting van de

daarvoor nodige voorzieningen tot doel. We kunnen hier ook spreken van de

vraagzijde en de aanbodzijde (21). In de uiteindelijke inrichting dienen beide

zijden elkaar optimaal te ontmoeten. (Dit is overigens gemakkelijker gezegd

dan gedaan.)

Het is duidelijk dat zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde risico's

gelopen kunnen worden. Deze aanpak heeft niet als gevolg dat die risico's

plotseling minder worden. Ze worden echter wel duidelijk naar domeinen onder-

scheiden en zijn daardoor (op den duur) beter onder controle te brengen.

Ervan uitgaande dat de aanbodzijde voorlopig zijn best heeft gedaan en nog wel
zal blijven doen om de risico's daar onder controle te brengen, richten we ons
hier vooral op wat er aan de vraagzijde zou kunnen worden gedaan.

Activiteiten die tot doel hebben om vast te stellen waarmee het bedrijf het

meest gebaat is, kunnen goed met de term organisatie-ontwikkeling en in dit
geval preciezer met de term organisatie-innovatie worden aangegeven. Doel van
deze activiteiten is de totale kwaliteitsverhoging van de organisatie.
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In de huidige aanpak van de systemering komt dit niet of althans onvoldoende

tot zijn recht. Voor alle duidelijkheid het volgende. Lundeberg heeft in de

ISAC-methodiek (9), als eerste stap de Veranderingsanalyse opgenomen. Hij

stelt daarbij expliciet dat als gevolg van deze analysestap andere oplossingen

nodig kunnen blijken te zijn dan een - al of niet geautomatiseerd - informa-

tiesysteem. Toch is - hoe lovenswaardig ook - deze aanpak 'naar voren' ontwik-

keld en is het in de praktijk van alle dag de informatirsysteemontwerper die

erbij betrokken wordt en niet de 'organisatie-ontwerper'. Ook de pleidooien

voor het opstellen van een informatiebeleid en het maken van een informatie-

plan komen m.i. nog steeds uit de 'verkeerde' hoek, namelijk als ontwikkeling

'naar voren'.

Toen Goldschmidt onlangs over ondernemings-innovatie (22) sprak, stelde hij:

"Dat ervoor gezorgd dient te worden, dat alle innovatievormen (inclusief de

bijbehorende "bomen") - wil er althans sprake zijn van een optimaal innovatie

beleid - een zodanige concrete invulling krijgen, dat de situaties welke ont-

staan na de innovaties een "fit" met elkaar vormen" (23).

Wanneer systemering gezien wordt als organisatie-innovatie (G. noemt dat on-

dernemingsinnovatie), moet men daar ook de consequenties uit trekken (24).

In deze opvatting zullen dus ten minste de bedrijfsgerichte activiteiten (veel

meer dan thans het geval is) "in huis" uitgevoerd moeten worden. Dat betekent

dat zij ingebed moeten worden in de normale werkzaamheden van de medewerkers,

want die weten wat nodig is. De winst hiervan zal echter een veel hogere kwa-

liteit c.q. produktiviteit zijn, en dat niet in de laatste plaats doordat een

op deze manier ontwikkeld informatiesysteem intern geaccepteerd (want begre-

pen) zal worden. Het leer- en veranderingsproces dat zulke medewerkers hebben

ondergaan maakt ze waardevoller voor het bedrijf. Op zulke medewerkers is men

zuinig; dat is de betekenis van Human Capital. Zulke medewerkers horen eigetr

lijk onder Activa geboekt te worden in plaats van als onkostenpost op de ex-

ploitatie.

Voorts impliceert dit m.i. dat de bedrijfsgerichte activiteiten - anders dan
thans het geval i s - worden geleid door en zich voltrekken met medewerkíng van
het strategische management. Ook de medewerking van het tactische gebruikers-
management en het tactische automatiserings- ( en organisatie-) management kan
niet worden gemist wil de door Goldschmidt bedoelde "fit" gevormd worden.
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4. Nadere uitwerking van deze aanpak

In het voorgaande is ervoor gepleit een duidelijke scheiding aan te brengen

tussen de bedrijfsgerichte en de techniek-gerichte activiteiten; tussen de

problematiek aan de vraagzijde en die van de aanbodzijde.

Dat is niet geheel mogelijk. Het bedrijfsgerichte proces vindt geen goede

voortgang zonder zicht op de mogelijkheden aan de aanbodzijde; het techniek-

gerichte proces kan niet verder zonder zicht op de wensen aan de vraagzijde.

Dit is echter geen nieuw feit daar dit voor alle innovatievormen het geval is

en was. Een geordende convergerende discussie is de oplossing, die wordt aan-

gereikt door Hopstaken en Kranendonk in hun methode MAIA (25). Deze oplossing

past goed in de hier besproken aanpak. MAIA komt in essentie neer op een geor-

ganiseerd geheel van twee parallel lopende elkaar wederzijds beYnvloedende

processen: een onderzoeksproces en een beleidsvormingsproces.

In hun artikel (25) stellen zij ten aanzien van het verbeteren van organisa-

ties:
"Het management zal echter ook zijn visie op realisatie, ofwel het ver-

beteren van organisaties, concreet moeten maken. In theorie én praktijk

kunnen hier twee benaderingswijzen worden onderscheiden: ontwerpen en

ontwikkelen.
In onze informatica-wereld is de ontwerpbenadering toonaangevend. Kenmer-

kend voor deze benadering is, dat er een sterke nadruk wordt gelegd op de

formele organisatie, het zichtbare, het beschrijfbare en vooral het voor-

schrijfbare. De technisch-economische aspecten staan hierbij voorop. Te-

vens wordt een scheiding gemaakt tussen het bedenken van een andere orga-

nisatievorm of werkwijze en het implementeren daarvan en daarmee tussen

denkers en doeners. Het resultaat van de denkers heeft veelal een blauw-

druk-achtig karakter, terwijl de implementatie door de doeners een volg-

tijdelijkheid en 'eindigheid' suggereert. Ontwerpen is lineair.

De ontwikkelingsbenadering lijkt haaks te staan op de ontwerpbenadering
en krijgt binnen ons vakgebied relatief weinig aandacht. Kenmerkend voor
deze benadering is de sterke nadruk die wordt gelegd op het gedrag van
mensen en de cultuur die de leden van een organisatie gezamenlijk vormen.
De sociaal-organisatorische aspecten staan hierdoor veel meer op de voor-
grond. Een ander kenmerk van deze benadering is het besef, dat organisa-
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tieprocessen slechts tot op zekere hoogte te plannen zíjn, dat er aller-
lei iteraties plaatsvinden in het proces van probleemstelling tot oplos-
sing, dat er nooit één probleem is met één oplossing, dat de oplossing
voor vandaag geen remedie tegen de píjn van morgen hoeft te zijn. Kortom,
het verbeteren van organisaties wordt in deze benadering gezien als een
continu proces. Ontwikkelen is cyclisch."

Een verwante opvatting draagt ook Christiane Floyd uit. In een voordracht (zie

4) stelde ze tegenover de lineaire produktgerichte projectaanpak, de opvatting

van een informatiesyteem als een object (hulp of beperking) van menselijke

lee~, werk- en communícatieprocessen in systeemontwikkeling en -gebruik; als

medium waardoor mensen samen werken; met flexibele vereisten; dat in een con-

tinue aanpak cyclisch wordt ontwikkeld. De klassieke aanpak noemt zij methoden

zonder mensen, de door haar voorgestelde noemt zij mensen met methoden.

Wanneer deze gedachten worden verbonden met de gedachte van evoluerende infor-

matiesystemen (17), dan ontstaat een geheel andere aanpak van de ondersteuning

dan thans overwegend wordt gepractiseerd. Kenmerken van zo'n aanpak zijn:

- iteratíef (tussen probleemstelling en oplossing in plaats van lineair gefa-

seerd)
- procesgericht (in plaats van produktgericht)

- socio-technisch (in plaats van technisch-economisch)
- evolutionair (d.w.z. uitgebracht in steeds 'betere' versies in plaats van

als één produkt)
We zullen dit de stap-voor-stap aanpak noemen.

Ook de kenmerken dáárvan laten de conclusie toe dat veel meer dan thans "in
huís" plaats zal moeten gaan vinden. Overigens kán dat ook al vaak met de
thans beschikbare produkten. Bouwen is lang niet altijd beter dan gewoon ko-
pen. Dat geldt naar mate de apparatuurprijzen dalen, steeds vaker.

Kan de klassieke aanpak dus voorgoed op de vuilnisbelt? Ik denk van niet. Ik
denk wel dat deze methode als ' normale' aanpak moet worden losgelaten. Maar
bij technisch complexe projecten met weinig onzekerheid aan de bedrijfszijde,
lijkt mij deze methode nog steeds goed bruikbaar.
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Deze gedachte tezamen met een metafoorgedachte van Blum (26) leidt tot de vol-
gende ordening omtrent de te volgen aanpak in het algemeen. Dit is in figuur 5
weergegeven.

We onderscheiden het risico aan de vraagzijde van dat aan de aanbodzijde. Een

hoog risico aan de aanbodzijde is aanwezig wanneer het gereedschap te wensen

over laat, omdat er onvoldoende ervaring is aan die zijde. Wanneer dat het

geval is, gebruik dan de architectuur~metafoor: de analyse moet volledig zijn

en de blauwdrukken moeten worden gemaakt voordat men kan gaan bouwen.

Een hoog risico aan de vraagzijde is aanwezig wanneer de behoeften onduidelijk

zijn en, nadat met het systeem ervaring is opgedaan, aan wijziging onderheving

zullen zijn; kortom er ook hier weinig ervaring is. In dit geval is de beeld-

houw-metafoor te gebruiken: begin met een initieel concept, itereer tussen

ontwerp en implementatie tot het uiteindelijke produkt de specificaties ver-

tegenwoordigt (althans in eerste instantie).

In het geval beide risico's laag zijn, zal men een ontwikkeling i n de richting
van kopen en DIY (Do it yourself) zíen. Het geval waarin beide risico's hoog
zijn, is het moeilijkst. Hier strijden de architectuur-metafoor en de beeld-
houw-metafoor om de voorrang en tot nu toe kreeg de architectuur-metafoor (dus
de klassieke gefaseerde aanpak) die vanzelf. ( Overigens ook in de combinatie
met een laag technisch risico.) Daarmee wordt voorrang gegeven aan 'doing the
thing right', terwijl het opgeleverde product vermoedelijk niet is wat er no-
dig is. Hier dient de beeldhouw-metafoor de voorrang te krijgen en dient het
eerder besproken stap-voor-stap proces in gang gezet te worden, waarin steeds
betere versies worden opgeleverd. Volg hierbij de 80~20 regel en werk zo naar
het optimum toe. Dit stap-voor-stap proces brengt niet alleen het risico aan
de vraagzijde onder controle, maar reduceert tevens het risico aan de aanbod-
zijde vanwege de kleinere stap. Binnen zo'n stap kan desgewenst de klassieke
gefaseerde aanpak gevolgd worden totdat voldoende adequate gereedschappen be-
schikbaar zijn. Tot dat het geval i s, dient men er rekening mee te houden dat
ontwikkelaars erg tegen wijzigen en aanpassen van hun produkten opzien.

Een gevolgtrekking uit de hier gegeven ordening zou kunnen zijn dat er in de
toekomst door een inschrompelend hoog-hoog-risico gebied, steeds minder in
plaats van méér noodzaak is tot het kiezen van deze stap-voor-stap aanpak,
terwijl het gebied waarin 'kopen' wordt aanbevolen, zal toenemen. Die conclu-
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sie hoeft niet onjuist te zijn, mits we inzien dat we in dat gebied thans de

klassieke aanpak moeten verlaten en overgaan tot deze stap-voor-stap aanpak.

Dat zal niet gebeuren zonder de beslissing, de medewerking en de aanpassing

van het strategische management, het tactische gebruikersmanagement en het

tactische automatiserings- en organisatie-management. Daarvoor wilde ik uw

aandacht vragen.

De ruimte verhinderde mij om op vele zaken nader in te gaan. Er is nog veel

over te zeggen. Laat ik dat samenvatten met de toevoeging: deze materie is

lastiger dan ik suggereer.
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Figuur 1. Nine Federal Software Projects
Totaling ~ 6.66 M (Bron: GAO)
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Environment at start of project

Installation of system as built in current environment

Figuur 3. Systeemontwikkeling in de praktijk

(bron: J. Aron)
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