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INFORi-IATIEPLANNING MET BEHL'LP VAN REFF.RENTIE-INFORMATIEMODELLF.N 2

EEN t~1ETHODE VOOR INFORMATIEPLANNING

door Ir. J.G. de Boer en Ir. N.J.W. Greveling

In een tweetal artikelen zal worden ingegaan op een methode voor
informatieplanning me[ behulp van referentie-informatiemodellen. Deze
methode voor informatieplanning beoogt knelpunten in de bestuurlijke
informatievoorziening op te lossen, opdat een effektieve en efficiënte
informatievoorziening in organisaties gerealiseerd kan worden. Er wordt
een onderzoek beschreven dat uitgevoerd is bij RAET in Arnhem. RAET
wenst te beschikken over een referentie-informatiemodel voor eer~
produktiehuishouding met handelsfunktie.
In het eerste artikel hebben de auteurs hun zienswijze gegeven met
betrekking tot een modelma[ige en planmatige aanpak ten aanzien van het
inrichten van de informatievoorziening in organisaties. De
to[standkoning van het bestaande en het gewenste bedrijfsinformatiemodel
is daar uitgebreid beschreven. Het belang van het gebruik van een
referentie-informatiemodel (normatíef bedrijfsinformatíemodel) per type
huishouding is eveneens aangetoond. Tot slot is het opstellen van zo'n
referentie-informatiemodel aan de orde geweest, waarbij ook aandach[ werd
geschonken aan de gehanteerde dekompositiekriteria.
Lag in het eerste artikel het accent op het opstellen van (normatieve)
bedrijfsinformatiemodellen, dit tweede artikel behandelt het gebruik van
dergelijke modellen tijdens informatieplanning, waartoe een methode
ontwikkeld is.



1. INLEIDING

Bij strategische informatieplanning (informatiebeleidsplanning) staan de
doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten van de
informatievoorziening centraal. Een informatiebeleidsplan dient dan ook
aan te geven hoe de performance van een organisatie verbeterd kan worden
door een effektievere informatievoorziening. Dit in tegenstelling tot
efficiencyverbetering, hetgeen heden ten dage bij automatisering veel
gebruikt wordt als argument. Het informatiebeleid dient derhalve niet
uitsluitend een afgeleide te zijn van de diverse aspekten van
organisatiebeleid, maar dient centraal te staan binnen dit
organisa[iebeleid. Het inzich[ ontstaat hierbij, dat een effektieve
informatievoorziening in de toekomst een noodzakelijke voorwaarde zal
zijn om te overleven. Een informa[iebeleidsplan dient dientengevolKe
voor een periode van 3 tot 10 jaar beschreven te worden.
Binnen de grenzen van dit informatiebeleid moet een taktisch
informatieplan worden opgesteld, waarin vervolgens wordt beschreven hoe
een doeltreffende en doelmatige informatievoorziening bereikt kan worden
voor een periode van 1 tot 3 jaar, uitgaande van een op dat moment
wenselijke en realiseerbare informatievoorziening voor die periode.

In het eerste artikel is aangegeven hoe die gewenste
informatievoorziening tot stand kan komen en weer te geven is in een
zogenaamd "soll"-model. In dit bedrijfsinformatiemodel is met behulp van
bepaalde modelelementen de gewenste informatievoorziening voor een
organisatie voor de komende 1 tot 3 jaren weergegeven. In dat artikel is
tevens beschreven hoe dit zogenaamde "soll"-model afgeleid kan worden uit
een "ist"-model en een referentie-informatiemodel. Daarin bleek eveneens
dat afgeleid van dit "soll"-model een taktisch informatieplan opgesteld
dient te worden. In dit plan moet worden aangegeven hoe men vanuit de
bestaande situatie ("ist"-model) de gewenste situatie ("soll"-model) kan
bereiken. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het informatieplan geen
realisatieplan is, maar fungeert als een bestemmingsplan van de gewenste
informatievoorziening.

Verschillende aspekten zijn hierbij van betekenis, zoals:

afbakening (totstandkoming) van informatiesystemen;

- logische prioriteitsstelling t.a.v. de ontwikkeling van
informatiesystemen;

- afstemmir~g van informatiesystemen op bedrijfsprocessen;

inpassing van informatiesystemen in een organisatie.

Deze aspekten resulteren in de volgende informatie-deelplannen:

- architektuurplan (bestemmingsplan);

- logisch prioriteitsplan voor ontwikkeling ( automatisering);

- afsteuuningsplan;

- infrastruktuurplan.

Het blijkt nu dat bestaande methoden voor informatieplanning, zoals
bijvoorbeeld BSP [Sebus8l], CSF [Rock79] en PRISMA [Laag83,Laag85],
veelal slechts aan één of enkele aspekten aandacht besteden, met alle
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problemen vandien. Er ontstaat derhalve behcefte aan een met~~ode voor
informatieplanning waarin deze aspekten gerntegreerd worden behandeld.
De aanzet hiertoe is weergegeven in de bovenste helft van figuur 1. In
de onderste helft van deze figuur is de probleemstelling van het eerste
artikel nog eens belicht. Het wordt nu duidelijk dat een geYntegreerde
methode voor informatieplanning, gebruikmakend van een
referen[ie-informatiemodel van belang kan zijn bij het uitvoeren van
informatieplanningsprojekten. Voor een uitgebreid onderzoek naar de
toepasbaarheid van verschillende methoden bij informatieplanning wordt
overigens verwezen naar [Theeu86].

Figuur 1: Essentiéle invalshoeken bij het opstellen van een
methode voor informatieplanning.

Dit artikel start in hoofdstuk 2 met een schematische weergave van een
ge~ntegreerde methode voor informatieplanning. Daar worden een drietal
hoofdfasen onderkend, die vervolgens onderverdeeld kunnen worden in tien
stappen. Hierbij worden kwantitatieve aspekten van informatieplanning
als kosten, doorlooptijd van een trajekt, aantal benodigde adviseurs etc.
buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier om het kreatieve proces van
informatieplanning en niet om het economische proces. Voor een
uiteenzetting van dit onderscheid wordt verwezen naar [Boer84]. In
hoofdstuk 3 worden de tien stappen nader omschreven en in hoofdstuk 4
komt een ondersteunend gereedschap aan de orde, dat bij het gebruik van
deze methode essentieel is. Tot slot volgen konklusies en een
literatuuropgave.

Deze artikelen zijn vooral van belang voor diegenen die verantwoordelijk
zijn voor een effektieve en efficiënte informatievoorziening in
organisaties, voor diegenen die zich bezighouden met het opstellen van
informatie- en automatiseringsplannen en voor informatie-analisten, die
gebruik kunnen en zullen gaan maken van referentie-informatiemodellen als
hier beschreven. De auteurs hopen een diskussie op gang te brengen over
het gepresenteerde koncept, de uitwerking daarvan en de bruikbaarheid in
de praktijk.

2. EEN METHODE VOOR INFORPIATIEPLANNING

In figuur 2 is aangegeven hoe de globale denkwijze ten aanzien van
informatieplanning (zie ook figuur 3 uit het eerste artikel)
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gekonkretiseerd kan worden.

Figuur 2: Schematische weergave van de methode voor informatieplanning.

De stappen uit deze figuur zijn in een drietal hoofdfasen onder te
verdelen, namelijk:

- hoofdfase I, analyse, bestaande uit de stappen 0, 1, 2, 3 en 4;

- hoofdfase II, oplossingsrichting, bestaande uit stap 5;

- hoofdfase III, ontwerp, bestaande uit de stappen 6, 7, 8 en 9.

Hoofdfase I levert als output een uiteindelijk bedrfjfsinformatiemodel
met daarbij aangegeven wat de voornaams[e knelpunten zijn in de huidige
informatievoorziening binnen een bedrijf. Deze output wordt verkregen
via verschillende iteratieslagen. Het is van belang om het management
van het bedrijf inzicht te verschaffen in het ontstane
bedrijfsinformatiemodel ("ist"-model). Op grond van deze output kan het
bedrijf het informatiebeleid (en het automatiseringsbeleid)
(her)formuleren, omdat nu een inventarisatie is gemaakt van de bestaande
informatievoorziening.
Rekening houdend met het geformuleerde (herformuleerde) informatiebeleid
kan worden begonnen met het oplossen van knelpunten en daarmee begint
hoofdfase II. Deze fase vergt kreativiteit van informatie-analisten.
Oplossingen van knelpunten resulteren in een door het bedrijf gewenste
informatievoorziening en dit beoogde beeld wordt vastgelegd in een
"soll"-model: een gewenst (toekomstig) informatiemodel. Hierbij is het
van belang dat het bedrijfsmanagement op de hoogte wordt gesteld van de
knelpunten die buiten de informatievoorziening liggen. Deze knelpunten
dienen opgelost te worden door dit management. Omdat sommige van deze
(bijvoorbeeld organisatorische) knelpunten een adekwate
informatievoorziening in de weg kunnen staan is het belangrijk om in dit
stadium op de hoogte te zijn van eventuele plannen van het management, om
daar in de toekomst wat aan te doen.
Indien het "soll"-model gerealiseerd is begint hoofdfase III. In deze
fase, de eigenlijke (taktische) informatieplanning, dient te worden
aangegeven hoe he[ "soll"-model gerealiseerd kan worden. Dit geschiedt
door aan de verschillende onderkende aspekten van informatieplanning
aandacht te besteden. Merk op dat het referentie-informatiemodel en het
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uiteindelijke "ist"-model geen rol meer spelen in deze hoofdfase. Indien
aan het eind van deze hoofdfase blijkt dat de verschillende
tussenresultaten (informatiedeelplannen) niet goed zijn af te stemmen op
de fysieke indeling van het bedrijf of niet goed doorgevoerd kunnen
worden vanwege de knelpunten buiten de informatievoorziening, kan een
iteratieslag naar hoofdfase II noodzakelijk zijn.

3. Fasering

De methode bestaat uit de volgende 10 stappen:

0. initialisering;
1. selekteren van het referentie-informatiemodel;
2. interviewinQ;
3. opstellen "ist"-model;
4. vergelijken "ist"-model en referentie-informatiemodel;
5. oplossen knelpunten;
6. architektuurplanning;
7. logische prioriteitsplanning;
8. afstemmingsplanning;
9. ínfrastruktuurplanning.

In het navolgende zullen deze verschillende stappen (fasen) worden
toegelicht. Grote delen van met name de eerste stappen zijn ontleend aan
[Huis85]. Hier wordt meer aandacht besteed aan de laatste vier stappen.

0. Initialisering

Doel van deze fase is het scheppen van "een zo goed mogelijk" klimaat
waarin het informatie-onderzoek plaats moet vinden. Hierbij komen zaken
aan bod als doel van het onderzoek, afbakening van het onderzoeksgebied
en uitleg van de te volgen werkwijze. Het bedrijfsmanagement dient op de
hoogte te worden gesteld van de waarde van de door het onderzoek op te
leveren informatieplan (en eventueel een automatiseringsplan). Deze
plannen zullen namelijk afspiegelingen gaan bevatten van de
bedrijfsdoelstellingen in termen van doelmatige en doeltreffende
informatievoorziening. Daarnaast dienen ook praktische zaken te worden
geregeld als benodigde ruimte voor het onderzoek, ter beschikking staande
rapportage-faciliteiten, introduktie bij de staf van het bedrijf,
potentiële informanten, etc. Tevens dient in deze fase een plan van
aanpak van het onderzoekstrajekt te worden opgesteld (en goedgekeurd) en
dient te worden bepaald welke rapportages opgeleverd moeten worden bij de
verschillende mijlpalen in dit trajekt. Het belang van deze fase is
tevens het interesseren van het hogere management opdat dit man~,gement
goed gemotiveerd is en aktief kan ondersteunen gedurende het onderzoek.
Zij zal in een bepaald stadium van het onderzoek beslissingen moeten
nemen over het oplossen van knelpunten die tijdens het onderzoek naar
voren zijn gekomen.

1. Selekteren van het referentie-informatiemodel

Er is al eerder naar voren gekomen dat er voor verschillende typen
huishoudingen verschillende referentie-informatiemodellen nodig zijn.
Daarnaast is het mogelijk dat er binnen een type huishouding sprake kan
zijn van een typologie (indeling) van soorten (klassen) bedrijven. Er
zijn dientengevolge vele mogelijke opties van
referentie-informatiemodellen. Als dan wordt uitgegaan van een "zo breed
mogelijk" referentie-informatiemodel, waarin alle mogelijke funkties van
een klasse bedrijven is weergegeven, wordt duidelijk dat in deze fase een
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selektie moet worden gemaakt op drie niveaus:

- onder welke type huishouding valt het te onderzoeken bedrijf
(bijvoorbeeld 2iekenhuizen, gemeenten, industrie, etc.);

- onder welke klasse binnen een typologie valt het te onderzoeken
bedrijf (bijvoorbeeld typologie van industri~le bedrijven);

- welke funkties binnen die klasse vervult het bedrijf zelf
(bijvoorbeeld een produktiebedrijf dat op voorraad produceert en
wel~niet zelf de marketing, service, distributie verzorgt).

De informatie die een onderzoeker (c.q. een onderzoeksteam) nodig heeft
om deze selektie uit te kunnen voeren en daarmee het
referentie-informatiemodel op maat te snijden, zal in de
initialiseringsstap verkregen moeten worden. Het belang van deze stap is
groot, omdat deze methode voor informatieplanning volledigheid en
juistheid nastreeft. Het is dan ook noodzakelijk dat het op maat
gesneden (geselekteerde) referentie-informatiemodel een relevante,
volledige, juiste en normatieve afspiegeling geeft van de
informatievoorziening voor het te onderzoeken bedrijf.

2. Interviewing

Vervolgens wordt bij het betreffende bedrijf (organisatie) een
geselekteerde groep informanten ge~nterviewd door informatie-analisten.
Dit geschiedt met behulp van het verstrekken van standaardlijsten aan de
informanten. Deze lijsten hebben betrekking op de informatievoorziening
ten behoeve van de taakuitvoering van de informanten.

3. Opstellen "ist"-model

Aan de hand van de antwoorden op de vragen krijgt de informatie-analist
een goed beeld van de huidige informatievoorziening bij het betreffende
bedrijf. Dit beeld dient vastgelegd te worden in een model, het
"ist"-model. Daarvoor moet de informatie-analist de interviewresultaten
aan elkaar rijgen.

4. Vergelijken "ist"-model en referentie-informatiemodel

De volgende stap in de methode hestaat uit het vergelijken van het
"ist"-model met het referentie-informatiemodel; een vergelijking tussen
hoe de informatievoorziening in het bedrijf funktioneert en hoe de
informa[ievoorziening (volgens normatieve maatstaven) in het bedrijf zou
moeten funktioneren. Bij deze vergelijking kunnen drie soorten
verschillen naar voren komen:

- verschillen, voortkomend uit het feit dat men in het bedrijf anders
werkt dan in het gehanteerde referentie-informatiemodel. Hierdoor
komen modelelementen niet overeen. Dit leidt tot een aanpassing van
het referentie-informatiemodel in deze situatie, waardoor bij
volgende vergelijkingen dit verschil níet meer wordt gekonstateerd;

- verschillen, voortkomend uit onvolledigheid van het onderzoek. Zaken
die vergeten zijn moeten alsnog worden geanalyseerd en opgenomen
worden in het "ist"-model;

- verschillen, voortkomend uit knelpunten in de informatievoorziening.
Dit zijn verschillen die gekarakteriseerd worden door het feit dat de
mensen zelf in het bedrijf beseffen (zich bewust zijn) dat er
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verkeerd wordt gewerkt en gehandeld, en tegelijkertijd de behoef[e
voelen daar verandering in aan te brengen. Deze knelpunten kunnen
doelmatigheid en doeltreffendheid van de informatievoorziening en
daarmee van de organisatie in de weg staan.

Aan alle verschillen wordt aandacht besteed. Hferbij leeft het
"management by exception"-koncept. Aan de overeenkomsten van het "ist"-
en het referentie-informatiemodel hoeft vrijwel geen aandacht te worden
besteed; men kan beter aandacht en tijd besteden aan de verschillen. Op
deze wijze wordt volledigheid en juistheid van informatiebehoeften
bevorderd omdat het referentie-informatiemodel deze eigenschappen kent.

5. Oplossen knelpunten

Het "ist"-model wordt onder andere op basis van knelpuntsoplossingen (in
overleg met het management) bijgesteld en weerspiegelt gaandeweg de
vereiste informatievoorziening. Hierdoor evolueert het
bedrijfsinformatiemodel van een "ist"-model naar een "soll"-model. Bij
het oplossen van de knelpunten moet ernstig rekening worden gehouden met
het door het bedrijf opgestelde ondernemingsbeleid. Als bijvoorbeeld
blijkt dat een mogelijke oplossing te veel geld kost, te veel
arbeidsplaatsen zal gaan kosten of vanwege privacy-overwegingen niet
toegestaan is, dient nu reeds naar andere oplossingen te worden gezocht.
Het is hier echter wel van belang dat het bedrijf gewezen wordt op de
doorwerkende (nadelige) gevolgen die het geformuleerde ondernemingsbeleid
op de uitwerking van een informatieplan kan hebben. Het valt
nadrukkelijk te overwegen om in dit stadium het informatiebeleid bij te
stellen of, indien (nog) niet aanwezig, zodanig op te stellen dat
rekening wordt gehouden met de kaderstellende constraints.
Indien knelpunten zijn opgelost en indien deze oplossingen door alle
betrokkenen goedgekeurd zijn kan worden begonnen met het uitwerken van
deze oplossingen. Indien in een later stadium (stap 9) blijkt dat deze
oplossingen alsnog niet ingepast kunnen worden dient gezocht te worden
naar andere oplossingen van knelpunten, die op hun beurt weer kunnen
leiden tot andere uitwerkingen.

6. Architektuurplanning

Het voornaamste doel van architektuurplanning is te komen tot op elkaar
afgestemde informatiesystemen vanuit een bepaalde totaalvisie. Het moge
duidelijk zijn dat deze totaalvisie in de tot nu toe gehanteerde optiek
is gerealiseerd in het "soll"-model. Uit dit "soll"-model kunnen
hoofdinformatiestromen (HIS-en) worden afgeleid. Een HIS is een
abstraktie van een proces, waarbij informatiedragers centraal staan.
Deze ontstaat door een abstraktie uit het "soll"-model, zodanig dat er
sprake is van een groep bij elkaar behorende informatiedragers. Een
eerste afbakening van HIS-en kan nu geschieden door middel van een
precedentie-analyse (vergelijk bijv. ISAC [Lund81]).
Een HIS dient in eerste instantie in relatie te staan tot een extern
subdoel van de informa[ievoorziening (gegevensstroom bestemd voor de
omgeving van de organisatie), maar dient wel als zelfstandig beschouwd te
worden wat frekwentie van in- en uitvoer betreft. Dit laatste kan weer
leiden tot interne subdoelen. In figuur 3 wordt de vorm van een HIS
weergegeven met toegestane relaties.



Figuur 3: Toegestane relaties binnen een HIS aan de hand van een voorbeeld.

Indien HIS-en op bovenstaande wijze tot stand zijn gekomen kan blijken
dat bepaalde gegevensstromen in twee of ineer HIS-en tegelijk voorkomen.
Dit kan leiden tot een integratie van voorlopige HIS-en. Een weergave in
de vorm van een matrix verduidelijkt dit (zie figuur 4).

Figuur 4: Afbakening van HIS-en.

Een X in een cel van deze matrix wil zeggen dat er overeenkomstige
gegevensstromen voorkomen in twee voorlopige HIS-en. De duidelijkheid
van de figuur wordt vergroot door in plaats van een X aan te geven om
welke gegevensstromen het gaat door middel van een kode. Op grond van
deze kennis dient te worden bestudeerd of het zinvol is om HIS-en samen
te voegen tot één HIS.
Op grond van voorlopige HIS-en zijn nu definitieve HIS-en samengesteld.
Door informatiedragers ín deze HIS-en te vervangen door aktiviteiten die
informatiedragers opstellen (bijwerken) c.q. ontvangen, ontstaan
procesmodellen. Deze procesmodellen geven een indruk van transakties die
plaats moeten vinden om een bepaalde uitvoer tot stand te brengen.
Voorwaarde hierbij is dat aktiviteiten binnen een proces een
overeenkomstige frequentie hebben (in termen van dagelijks, wekelijks,
jaarlijks etc.). Processen zijn onder andere van belang bij het volgende
op te stellen informatie(deel)plan.

7. Logische prioriteitsplanning

De volgende s[ap bestaat uit het opstellen van een logisch
prioriteitsplan. Er bestaat nu een goed inzicht in de knelpunten die de
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uitvoering van huidige (toekomstige) aktiviteiten in meer of mindere mate
zullen bemoeilijken. De toekenning geschiedt nadat de aftekening van de
processen heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld van deze abstrak[ie wordt
gegeven in figuur 5.

Figuur 5: ti]eergave "soll"-model met processen als modelelement.

Door het gemaakte onderscheid in operationele, taktische en strategische
aktiviteiten is onderscheid te maken in operationele en management
processen als basis voor Operationele Informatie Systemen (OIS) en
Management Informatie Systemen (MIS). Dit onderscheid kan worden gemaakt
door de gestelde eis dat aktiviteiten binnen een proces een
overeenkomstige frequentie dienen te hebben. P:anagement processen hebben
dan een veel lagere frequentie dan operationele processen. De uitwerking
van een beslissing op dit niveau is echter voor een langere tijd merkbaar
dan bij beslissingen op het operationeel niveau. In deze optiek kunnen
taktische aktiviteiten ondergebracht zijn in operationele of in
management processen.
P1et behulp van het "soll"-model kan vervolgens een
volgorde-afhankelijkheid van knelpunten worden gekonstateerd. Voor het
oplossen van knelpunten is het noodzakelijk dat het eerste in een reeks
van elkaar afhangende knelpunten wordt gevonden. Oplossing van zo'n
knelpunt kan namelijk inhouden dat enige andere van dit knelpunt
afhankelijke knelpunten eveneens (gedeeltelijk) worden opgelost. Het
voorkomen van bepaalde knelpunten binnen verschillende HIS-en leidt tot
het in volgorde-afhankelijkheid van knelpunten in beschouwing nemen van
de HIS-en (en van de processen). De volgorde-afhankelijkheid van
knelpunten leidt derhalve tot een logisch prioriteitsplan [Huis85] van de
eventueel te ontwikkelen informatiesystemen. Merk op dat management- en
operationele processen gescheiden worden door refererende informa[ie.
Dit wordt veroorzaakt door de reeds eerder genoemde uitwerking (in de
tijd) van een dergelijke beslissing en rechtvaardigt de lijn tussen MIS
en OIS in figuur 5.
Eveneens dient opgemerkt te worden dat in tweede instantie deze logische
prioriteitsvolgorde beinvloed kan worden door een aantal nevenfaktoren,
bijvoorbeeld door voorrang te verlenen aan algemeen bruikbare
informatiesystemen of door rekening te houden met financiële middelen en
kapaciteiten. Bij dergelijke beslissingen is de betrokkenheid van het
management een vereiste. Dit is feitelijk een onderdeel van het
automatiseringsplan.
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8. Afstemmingsplanning

Uit stap 6 zijn potentiële informatiesystemen naar voren gekomen,
afgeleid van aan elkaar gekoppelde HIS-en. In deze fase worden de
daarbij ontstane processen op elkaar afgestemd. Dit geschiedt door
processen aan elkaar te koppelen, die gebruik maken van dezelfde
gegevensverzamelingen. Evenals in het voorgaande dient een ma[rix te
worden opgesteld (vergelijk bijv. BSP en PRISN ,̀A). In deze matrix staan
processen en gegevensverzamelingen centraal. Zie hiervoor figuur 6.

Figuur 6: ~,fbakening van informatiesystemen.

Een u(use) in een cel van de matrix betekent dat een proces een
gegevensverzameling gebruikt (leest). Een c(create) betekent dat een
proces een gegevensverzameling creéert of bijwerkt. c~u betekent beide
(lezen en schrijven). Hieruit volgt dat in elke kolom van de matrix
minimaal 1 keer een u en 1 keer een c voor moet komen.
Op basis van de ingevulde toestand van deze matrix kunnen
g,egevensverzamelingen en processen zodanig ingedeeld worden dat een
bepaalde groep processen steeds een relatie heeft met een bepaalde groep
gegevensverzamelingen. Als dit is gerealiseerd ontstaat voor elke groep
van processen en gegevensverzamelingen een informatiesysteem. Dour
matrixmanipulatie ontstaat dan de matrix, zoals die in figuur 7 is
weergegeven.

Figuur 7: Totstandkoming van informatiesystemen.

9. Infrastruktuurplanning

In deze laatste fase moet blijken of de tot nog toe opgestelde plannen
werkelijk te realiseren zijn door te bestuderen of ze in te passen zijn
in de fysieke indeling van de organisatie en nog steeds in
overeenstemming zijn met het ondernemingsbeleid. Voornaamste elementen
die hierbij gebruikt kunnen worden zijn werkplek en frequentie. Vanwege
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het betrekken van deze elementen bij het onderzoek kan blijken dat eerder
afgebakende informatiesys[emen alsnog opgedeeld of samengevoegd moeten
worden. Indien dit het geval is, is een iteratieslag naar de vijfde stap
noodzakelijk.
Nu informatiesystemen zijn afgebakend dient te worden bestudeerd hoe deze
informatiesystemen afgestemd dienen te worden op een werkplekindeling van
een bedrijf. Hierbij komen dan zaken aan de orde als:

- wens[ de organisatie de informatieverwerking wel of niet te
dekoncentereren;

streeft men naar centrale of decentrale databanken.

Beslissingen die hieromtrent dienen te worden genomen kunnen analoog aan
het voorgaande worden ondersteund, namelijk door gebruik te maken van
matrices. Hierbij kunnen onder meer drie matrices relevant zijn,
namelijk die waarin werkplekken zijn uitgezet Cegen gegevensverzamelingen
(figuur 8), die waarin informatiesystemen zijn uitgezet tegen werkplekken
(figuur 9) en die waarin processen zijn uitgezet tegen informatiesystemen
(figuur 10).

Figuur 8: Relatie tusseri werkplek en gegevensverzameling.

Voor een uitvoeriger beschrijving van het gebruik van dit soort matrices
wordt verwezen naar [Grev85]. Hier wordt kort stílgestaan bij het type
matrix als getekend i n figuur 9. Er is op grond van figuur 8 wel bekend
welke gegevensverzamelingen gebruikt worden op een werkplek, nog niet
bekend is de zwaarte van deze werkplek. Deze zwaarte kan worden gevonden
door een matrix als uit figuur 9 te gebruiken.

Figuur 9: Voorbeeld van een relatie tussen werkplekken en informatiesystemen.
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Uit deze figuur blijkt dat (in dit voorbeeld) informatiesysteem IS1
bestaat uit de processen 1, 3, 7 en 8. De relevante werkplekken zijn
daarvoor werkplek 1, 2 en 3 en daarbij wordt gebruik gemaakt van de
gegevensverzamelingen G1, G4, G6 en G10. In een cel van deze tabel wordt
het soort gebruik weergegeven (c, u of c~u) en de frequentie van gebruik
van een gegevensverzameling op een werkplek. De figuur geeft een indruk
van de zwaarte van werkplekken en van de diversiteit in betrokkenheid bij
processen en informatiesystemen. Tevens kan hieruit blijken dat het
gebruik van processen binnen een informatiesysteem zo specifiek is, dat
het zinvol is om informatiesystemen alsnog op te delen. Als bijvoorbeeld
op werkplek 2 de frequentie van gebruik geheel anders is (bijv. 1 maal
per maand) dan bij de andere werkplekken (bíjv. dagelijks), dan is dat
wellicht een reden om het informatiesysteem op te delen. De oorzaak
hiervoor ligt bij het reeds eerder gemaakte onderscheid tussen
operationele en management processen. Het voornaamste verschil
daartussen is frequentie en doorwerktijd van aktiviteiten binnen die
processen. Dit onderscheid is bij de afbakening van informatiesystemen
(figuur 7) niet meer naar voren gekomen omdat daar gemeenschappelijk
gebruik van gegevenverzamelingen centraal stond. Het kan namelijk zijn
dat de processen P1 en P7 operationele processen zijn en dat P3 en P8
management processen zijn met een lage frequentie.

Tevens kan worden afgeleid dat op verschillende werkplekken zodanig
identiek van een gegevensverzameling gebruik wordt gemaakt, dat het
wellicht verstandig is om werkplekken samen te voegen. Dit is in ieder
geval niet verstandig als frequentie of soort gebruik anders is. Als op
werkplek i gegevens worden íngevoerd en op werkplek j gegevens worden
gebruikt kan dit zijn omda[ werkplek i uitvoerend van aard is en werkplek
j kontrolerend (vergelijk indeling van managementbeslissingen: planning,
uitvoering en kontrole). Het kan echter ook blijken dat werkplekken te
zwaar zijn belast of inet te veel aspekten van de informatievoorziening te
maken hebben. Dit kan aan de hand van figuur 9 naar voren komen.

Tot slot is de matrix waarin processen tegen informatiesystemen zijn
uiteengezet relevant. Deze matrix is weergegeven in figuur 10.

Figuur 10: Relatie tussen informatiesystemen en processen.

4. Ondersteunend gereedschap (ARTIST)

Het zal duidelijk zijn dat het uitvoeren van informatieplanning volgens
de beschreven methode veel inspanning kost. Informatie-analisten moeten
steeds weer bedrijfsinformatiemodellen bijwerken en het vergelijken van
"ist"-modellen met referentie-informatiemodellen kost enorm veel tijd en
aandacht, zeker omdat met de werkwijze volledigheid en juistheid wordt
nagestreefd. Deze manier van werken is dan ook vrijwel niet te gebruiken
zonder een geautomatiseerd ondersteunend gereedschap. Bij RAET is een
dergelíjk gereedschap, genaamd AKTIST, in ontwikkeling. ARTIST (Assyst
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RAET Tool for Information and Software Technology) is een software pakket
dat gebruik maakt van een Information Dictionary~Directory (InD~D
genaamd). Het ARTIST gereedschap wordt gebruikt voor het opbergen van de
(te ontwerpen) referentie-informatiemodellen in InD~D. Tevens kan het
gereedschap gebruikt worden in de stappen 2 tot en met 6 van de in het
vorige hoofdstuk beschreven methode. Het ARTIST-gereedschap leest
bijvoorbeeld de interviewresultaten in, bouwt het "ist"-model op en
vergelijkt dit met het referentie-informatiemodel. Gaandeweg is het
gereedschap in staat om over alle in het bedrijfsínformatiemodel
opgeslagen gegevens te rappor[eren. Op deze wijze kunnen rapportages
ontstaan die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld het netwerkontwerp
(hierbij kan gedacht worden aan rapportages over een werkplek, afdeling
of vestiging). Tijdens de laatste stappen van de methode ondersteunt het
gereedschap voornamelijk door het kunnen leveren van diverse rapportages
in de vorm van matrices, bijvoorbeeld processen tegenover
gegevensverzamelingen, informatiesystemen tegenover werkplekken e.d.

5. KONKLUSIES

De juiste informatie in de juiste vorm op het juiste tijdstip op de
juiste plaats is er niet zomaar. Automatiseringsaktiviteiten blijken
dikwijls niet op elkaar te zijn afgestemd. Hierdoor ontstaan veelal
"eilandjes van automatisering" die leíden tot problemen als redundantie,
overbodige (dubbele) aktiviteiten, inkonsistentie e.d. In het eerste
artikel is aangegeven (figuur 1) dat automatiseringsaktiviteiten het
gevolg dienen te zijn van een automatiseringsplan. Dit
automatiseringsplan dient weer een gevolg te zijn van een
automatiseringsbeleidsplan en een informatieplan etc. Hiermee ontstaat
de noodzaak tot informatieplanning. Vanwege de diverse aspekten die
vanuit de theorie te onderkennen zijn bij informatieplanning, ontstaat
tevens de noodzaak van een methode voor informatieplanning, waarin deze
aspekten ge~ntegreerd zijn behandeld. Vanuit een in het eerste artikel
beschreven zienswijze met betrekking tot een modelmatige en planmatige
aanpak ten aanzien van het effektief en efficiLnt inrichten van de
informatievoorziening in organisaties is in dit tweede artikel het
gebruik van een methode voor informatieplanning aan de orde geweest.
Aan alle genuemde aspekten, die van belang zijn bij een methode voor
informatieplanning, is in dit artikel aandacht besteed. Door de gekozen
modelelementen ligt het accent van de te behalen voordelen van het
gebruik van referentie-ínformatiemodellen bíj deze methode voor
informatieplanning op het gebied van architektuurplanning: het afbakenen
van inforrnatiesystemen. Met name een gegevensbenadering ontbreekt in
deze opzet, waardoor de hier beschreven methode voor informatieplanning
vooral toepasbaar lijkt voor het (her)definiëren van operationele
informatiesystemen. Door de omvang en komplexiteit van een
informatieplanningsstudie volgens de methode, lijkt deze methode eveneens
toepasbaar voor informatieplanning bij grotere organisaties.

Mede dankzij de gekozen modelelementen is het mogelijk gebleken bepaalde
deelbewerkingen in het informatieplanningsproces te formaliseren en
daarmee geautomatiseerd te ondersteunen. De belangrijkste motieven voor
het toepassen van een geautomatiseerd gereedschap bij de in dit artikel
beschreven methode voor informatieplanning zijn [Huis85]:

- het bereiken van juistheíd en volledigheid in de
(informatie-)analyse-fase van informatieplanning. Indien het
vergelijken van bedrijfs- en referentie-informatiemodellen handmatig
geschiedt, ontstaat het risico dat er fouten worden gemaakt;
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- snellere doorloop van het (inïormatie-)analyse-trajekt en snelle
vervaardiging van plannen;

- automatische vervaardiging van diverse rapportages;

- snelle, relatief eenvoudíge en vooral konsistente modelmanipulaties;

- voeding voor diverse ontwerptaken (informatiesysteemontwerp,
netwerkontwerp, gegevensontwerp);

- belangrijke ondersteuning voor de (informatie-)analist~adviseur.

Het opstellen van een referentie-informatiemodel en een methode voor
informatieplanning is voornamelijk geschied vanuit theoretische
achtergronden en praktische aanwij2ingen; het is nu van belang de
toepasbaarheid in de praktijk te toetsen.
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