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INFORMATIEPLANNING MET BEHULP VAN REFERENTIE-INFORMATIEMODELLEN 1

TOTSTANDKUMING BEDRIJFSINFORMATIEMODELLEN

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

In een tweetal artikelen zal worden ingegaan op een methode voor
informatieplanning met behulp van referentie-informatiemodellen. Deze
methode voor informatieplanning beoogt knelpunten in de bestuurlijke
informatievoorziening op te lossen, opdat een effektieve en effici~nte
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 een
produktiehuishouding met handelsfunktie.
In dit eerste artikel zullen de auteurs hun zienswijze geven met
betrekking tot een modelmatige en planmatige aanpak ten aanzien van het
inrichten van de informatievoorziening in organisaties. De
totstandkoming van het bestaande en het gewenste bedrijfsinformatiemodel
wordt uitgebreid behandeld. Hierhij wordt het belang van het gebruik van
een referentie-informatiemodel (normatief bedrijfsinformatiemodel) per
type huishouding belicht. Het opstellen van zo'n
referentie-informatiemodel komt eveneens aan de orde, waarbij ook
aandacht wordt geschonken aan de gehanteerde dekompositiekriteria.
Ligt in dit eerste artikel het accent op het opstellen van (normatieve)
bedrijfsinformatiemodellen, het tweede artikel behandelt het gebruik van
dergelijke modellen tijdens informatieplanning, waartoe een methode
ontwikkeld is.



1. INLEIDING

In de bestuurlijke informatievoorziening gaat het om de
informatievoorziening in door mensen bestuurde organisaties d.w.z. om
juiste, volledige, relevante en tijdig verstrekte informatie met
betrekking tot het plannen, doen uitvoeren en kontroleren van
doelgerichte aktiviteiten. Hierbij zijn vele knelpunten te konstateren,
terwijl planningen en budgetten vaak dramatisch worden overschreden.
Bovendien voldoet het eindresultaat maar al te vaak niet aan de
verwachtingen [Oon82, Boer84, Bovo84, Bovo85].
Informatie is in de loop der tijd steeds belangrijker geworden, waarbij
het er vooral om gaat deze informatie op het juiste tijdstip in de juiste
vorm op de juiste plaats te hebben. Een adequate informatievoorziening
om flexibel in te spelen op zich steeds sneller wijzigende omstandigheden
wordt dan ook steeds meer als essentieel ervaren. Dat brengt de noodzaak
met zich mee tot het ontwikkelen van een meer integraal beeld van de
organisatie als basis voor een informatieplan.
Informatieplanning is momenteel een modewoord d.w.z. het komt voor in
nogal verschíllende betekenissen. Om die reden zullen we dit begrip
expliciet moeten definiëren. Informatieplanning heeft als uiteindelijk
doel de realisatie van een informatieplan waarin staat aangegeven hoe een
doeltreffende en doelmatige informatievoorziening binnen een organisatie
gerealiseerd kan worden, binnen een gesteld informatiebeleid. In het
informatiebeleid worden de wegen aangegeven waarlangs en de middelen
waarmee de doelstellingen van de informatievoorziening moeten worden
bereikt. Het informatiebeleid bevat dat deel (aspekt) van het
organisatiebeleid dat gericht is op de informatievoorziening. Uit de
achtergronden van de toenemende aandacht voor informatieplanning blijkt
dat bij het opstellen van informatieplannen bovendien verschillende
aspekten (aandachtspunten) centraal kunnen staan. Naast het in dit
verband minder relevante innovatie- en beveiligingsaspekt zijn dit (zie
bijv. [Beme183]):

- het integratie aspekt;

- het sociale aspekt;

- het organisatie aspekt;

- het beheers aspekt.

De plaats van informatieplanning in relatie tot andere begrippen omtrent
informatievoorziening wordt weergegeven in figuur 1, doch in het kader
van dit artikel wordt daar verder niet op ingegaan.

Figuur 1: Samenhang tussen begrippen die gerelateerd zijn aan
informatievoorziening.
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In hoofdstuk 2 van dit artikel wordt de probleemstelling beschreven,
waarbij het belang van het gebruik van referentie-informatiemodellen bij
het modelmatig en planmatig inrichten van de informatievoorziening wordt
belicht. Daaruit resulteert een denkwijze omtrent informatieplanning.
In hoofdstuk 3 komt het opstellen van referentie-informatiemodellen ter
sprake, evenals de gehanteerde dekompositiekriteria om de situatie
beheersbaar en overzichtelijk te houden. Indien de bestaande
informatievoorziening van een (deel van een) organisatie gemodelleerd is
(d.w.z. beschreven in de vorm van modellen), dient dit
bedrijfsinformatiemodel ("ist"-model) te worden vergeleken met het
dienovereenkomstige referentie-informatiemodel. Door de aldus
gekonstateerde verschillen te analyseren volgens het "management by
exception"-koncept, zal een model van de gewenste informatievoorziening
in de desbetreffende (deel van een) organisatie ontstaan ("soll"-model).
Aan de hand van dit "soll"-model dient vervolgens een informatieplan
opgesteld te worden, waarin konkreet wordt aangegeven hoe vanuit de
"ist"-situatie de "soll"-situatie kan worden bereikt.
De totstandkoming van beide bedrijfsinformatiemodellen wordt, uitgaande
van de achtergronden van de in hoofdstuk 2 gehanteerde denkwijze,
uitgebreid in hoofdstuk 4 behandeld. Tot slot volgen in hoofdstuk 5
enkele konklusies omtrent de uitwerking en toepassingsmogelijkheden van
de hier gepresenteerde zienswijze met betrekking tot een modelmatige en
planmatige aanpak voor informatieplanning.

Een nadere uitwerking van voorafgaande onderwerpen en het uitgewerkte
voorbeeld voor de totstandkoming van een referentie-informatiemodel voor
een produktiehuishouding met handelsfunktie kan men desgewenst vinden in
[Grev85].

Een referentie-informatiemodel geeft een normatieve weergave van de
bestuurlijke informatievoorziening van een bepaald type organisatie en is
volgens de terminologie van de systeemleer [Kram74] een finaal-normatief
model. rtet deze opmerking willen we tevens beperkingen aangeven van het
hier aangereikte koncept, nl. dat we geen aandacht besteden aan
mogelijke overige zaken die aan de orde kunnen komen in een
informatieplan zoals t.a.v. procesautomatisering, kantoorautomatisering
e.d. flet referentie-informatiemodel is derhalve geen ideaal-typisch
model. Dit onderscheid geeft aan, dat het referentie-informatiemodel
tijdens informatieplanning voornamelijk toe te passen is tijdens de
analyse-fase van het informatieplanningsgebeuren en veel minder in de
ontwerpfase daarvan. Er is, uitgaande van de probleemstelling, bewust
gekozen voor finaal-normatieve referentiemodellen. Deze dienen
voornamelijk ter ondersteuning van externe adviseurs, die deze modellen
bij verscheidene organisaties kunnen toepassen.

Deze artikelen zijn vooral van belang voor diegenen die verantwoordelijk
zijn voor een effektieve en efficiënte ínformatievoorziening in
organisaties, voor diegenen die zich bezighouden met het opstellen van
informatie- en automatiseringsplannen en voor informatie-analisten, die
gebruik kunnen 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. PROBLEEMSTELLING

De toenemende aandacht voor informatieplanning wordt grotendeels
veroorzaakt door enerzijds een steeds groter wordende behoefte aan
interne kommunikatie binnen organisaties ("information demand pull") en
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anderzijds nieuwe technologische ontwikkelingen ("information technology
push"). In dit hoofdstuk zal worden aangegeven welke problemen zich
momenteel voordoen bij het planmatig inrichten van een doeltreffende en
doelmatige informatievoorziening in organisaties. Dit zijn problemen die
zich zowel manifesteren bij de inrichters (automatiseerders) alswel bij
de gebruikers uit die organisaties. Daarvan afgeleid wordt tot slot van
dit hoofdstuk het nut voor het gebruik van een referen[ie-informatiemodel
bij dit soor[ processen aangeduid.

2.1 Problemen bij het inrichten van geautomatiseerde
informatievoorziening

In een aantal studies is aangetoond dat het in de bouwfase herstellen van
door een onvolledig, onjuist of vaag funktioneel ontwerp ontstane fouten
zeer veel duurder is dan het herstellen van diezelfde fouten in de
specifikatiefase. In [Strau83] wordt naar aanleiding van een IBt-l-studie
gesteld dat het hier een faktor 80 betreft; bovendien vindt 60 procent
van de in de bouwfase te herstellen fouten zijn oorsprong in de
specifikatie- en ontwerpfasen, en heeft 80 procent van de
"onderhouds"-inspanning betrekking op het herstellen van deze fouten.
Zeker gezien de grootte van de inspanningen en kosten die dit met zich
meebrengt, ontstaat de noodzaak van het vroegtijdig bevorderen van
juistheid en volledigheid van systeemeisen. Aangezien de
randvoorwaarden, uitgangspunten en doelen van systeemontwikkeling zijn
vastgelegd in onder andere het informatieplan, is het van belang reeds
tijdens informatieplanning te streven naar volledigheid en juistheid.
Dit kan worden gerealiseerd door tijdens informatieplanning gebruik te
maken van een refererend kader, waarin volledigheid en juistheid
gerealiseerd zijn. Hierdoor komen bij systeemontwikkeling in ieder geval
meer volledige en juiste systeemspecifikaties naar voren. Dit refererend
kader kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, bijvoorbeeld in
de vorm van een checklist. Hier is ech[er gekozen om dit kader in de
vorm van een model te realiseren. Dit model wordt vervolgens
referentie-informatíemodel genoemd. Deze aanzet is weergegeven in figuur
2. De keuze om het refererend kader in de vorm van een model te
realiseren wordt in de volgende paragraaf toegelicht.

Figuur 2: Probleemsignalering en oplossingsrichting.
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2.2 Het belang van een referentie-informatiemodel als diagnostisch
hulpmiddel

In bestaande organisaties wordt men regelmatig gekonfronteerd met
problemen en klachten over het minder goed funktioneren van het geheel.
Nu kan men zich in een organisatie met een groep medewerkers buigen over
een nieuwe organisatie alsof er nog niets bestond. Hierbij loopt men het
grote risico bestaande ervaring over het hoofd te zien en nieuwe bezwaren
te introduceren. Bovendien is ternauwernood de oude en de nieuwe
situatie (organisatie) te vergelijken en te beoordelen. Waarom men in de
huidige situatie niet goed funktioneert blijft immers onduidelijk. Om
overzicht in de huidige komplexe situatie te krijgen, is het in kaart
brengen van een bedrijf in de vorm van een model de meest aangewezen weg.
In 't Veld [Veld78] noemt een dergelijk model een "ist"-model. Hiermee
maakt men een diagnose van de bestaande situatie. Is zo'n "ist"-model
gereed, dan kan men gewapend met voorgaande kennis trachten de knelpunten
beter aan te geven alsmede mogelijke oplossingsrichtingen. Om denkwerk
te besparen en om volledigheid en juistheid te bevorderen, tracht men
zo'n "ist"-model te vergelijken met een bekend theoretisch model, een
referentiemodel. Dat referentiemodel wordt in eerste instantie gebruikt
als diagnostisch hulpmiddel. Door die vergelijking kunnen de oorzaken
voor bestaande klachten wellicht beter worden aangewezen. Voor het
vinden van oplossingen is het referentiemodel eveneens bruikbaar. Op
grond daarvan kan men dan een voor die situatie op maat gemaakt
"soll"-model ontwikkelen.
Omdat de optiek hier betrekking heeft op het (her)inrichten van de
informatievoorziening, dient zowel in het referentiemodel als in het
bedrijfsmodel het informatie-aspekt centraal te staan. Beide modellen
zijn dan ook informatie-aspektmodellen, ofwel informatiemodellen. Het
referentie-informatiemodel moet hierbij worden gezien als een standaard
bedrijfsinformatiemodel waarin de informatievoorziening normatief wordt
weergegeven voor een bepaald type huishouding, dus voor een bepaalde
groep gelijksoortige bedrijven (bijv. banken, ziekenhuizen (zie
[ZIM83J), verzekeringsmaatschappijen, produktiebedrijven, etc.).
Indien het "soll"-model tot stand is gekomen kan aan de hand daarvan een
informatieplan opgesteld worden dat weer kan leiden tot een
automatiseringsplan. De in deze paragraaf geschetste gedachtengang is
schematisch weergegeven in figuur 3.

Figuur 3: Schematische weergave van de denkwijze ten aanzien van
informatieplanning.
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Uit het voorgaande is gebleken dat informatieplanning noodzakelijk is
vanuit theoretische en praktische overwegingen. Tevens is gebleken dat
het gebruik daarbij van referentie- en bedrijfsinformatiemodellen een
belangrijk hulpmiddel kan zijn, waarmee ondermeer beoogd wordt de huidige
problematiek ten aanzien van systeemontwikkeling te voorkomen. Overigens
wordt ook in een recent onderzoek [Theeu86] het belang van
referentiemodellen bij informatieplanning onderkend. Daarom wordt in dit
artikel getracht een modelmatige en planmatige aanpak te beschrijven
waarmee de informatievoorziening van een organisatie in beeld kan worden
gebracht en waarmee knelpunten in die informatievoorziening kunnen worden
opgelost.

3. REFERENTIE-INFORMATIEMODELLEN

Een referentie-informatiemodel geeft zoals we zagen een normatieve
weergave van de bestuurlijke informatievoorziening. Om een dergelijk
model op te bouwen dienen beslissingen te worden genomen ten aanzien van
verschillende faktoren, zoals:

- dekompositie;

- bouwstenen (modelelementen en relaties daartussen);

- detaillering.

Bij het bepalen van keuzes hieromtrent dient gezien het doel van de
modellen rekening te worden gehouden met de volgende voorwaarden:

- toepasbaarheid voor een bepaald type gelijksoortige organisaties;

- geldigheid voor langere tijd.

In het navolgende wordt daar nader aandacht aan geschonken.

3.1 Dekompositie

Het opzetten van informatiemodellen voor grotere komplexe organisaties
blijkt in de praktijk een nauwelijks haalbare zaak te zijn. Zie onder
andere het KIM [Groch74] en het AEG-Telefunkenmodel [Latin75]. Dit
betekent dat naar kriteria gezocht moet worden om een organisatie en een
daarbij behorend informatiemodel op te delen in overzienbare en werkbare
deelmodellen (subsystemen). In [Davis74] en [Hart84] wordt eveneens
aandacht besteed aan mogelijke funktionele opdelingen. Dekompositie is
gericht op beheersbaarheid en overzichtelijkheid met name bij het
opstellen en bestuderen van informatiemodellen. Dit is te realiseren
door het aantal relaties tussen de op te delen subsystemen als gevolg van
dekompositie te minimaliseren.
Uitgaande van de doelstelling en noodzaak van dekompositie dient een
keuze gemaakt te worden uit de verschillende dekompositiemogelijkheden.
Daarbij valt te denken aan de volgende mogelijke opdelingen:

- organieke struktuur;

- beslissingshi~rarchie;

- ondernemingsfunkties;
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soorten managementbeslissingen;

- lokatíe;

- verantwoordelijkheidsstruktuur;

- kombinatie van voorgaande opdelingen.

De organieke struktuur, verantwoordelijkheidsstruktuur en lokatie voldoen
in het algemeen echter niet aan de in het begin van het hoofdstuk
vermelde eis met betrekking tot toepasbaarheid voor een bepaald type
gelijksoortige organisaties. Twee organisaties met dezelfde
maatschappelijke funktie, bijvoorbeeld het fabriceren en op de markt
brengen van meubels, kunnen een geheel verschillende organieke struktuur,
verantwoordelijkheidsstruktuur en~of geografische indeling hebben. Deze
kriteria voldoen hier derhalve niet. Er blijven drie kandidaten over
voor dekompositie die wel voldoen aan de in het begin van dit hoofdstuk
genoemde voorwaarden. Gekozen is voor een opdeling volgens twee
ingangen:

- hi~rarchische opdeling;

- funktionele opdeling.

Alhoewel dit een arbitrdire keuze is, hebben we gemeend "soorten
managementbeslissingen" niet als opdelingskriterium mee te moeten nemen,
omdat hierdoor het aantal relaties tussen de dan ontstatie deelmodellen
naar onze mening niet afneemt. Het hier geboden koncept staat het
opnemen van dit kriterium echter niet in de weg, indien alsnog de
behoefte (of noodzaak) blijkt dit wel te doen.
De beslissingshi~rarchische opdeling staat volgens deze optiek vast en is
niet afhankelijk van een type organisatie. Gekozen is voor een opdeling
in strategische, taktische en operationele gebieden.
De funktionele opdelfng moet nadere inhoud krijgen als bekend is voor
welke type organisatie een referentie-informatiemodel gemaakt gaat
worden. Voor een ziekenhuis is uiteraard een andere funktionele opdeling
vereist dan voor een produktie-organisatie. Een ziekenhuis heeft de
volgende primaire funkties [ZIM83]:

- medische hulpverlening;

- onderzoek en behandeling;

- opname en verpleging.

Voor een produktiehuishouding kunnen dit zijn:

- produktie;

- logistiek;

- marketing;

- distributie;

service;

- research en development.

Nadere i nvulling van het referentie-informatiemodel kan nu geschieden
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door per funktioneel subsysteem de informatievoorziening te
inventariseren aan de hand van bepaalde bouwstenen.
Door het toepassen van dekompositiekriteria worden onderdelen van het
referentie-informatiemodel afzonderlijk opgesteld, en kunnen deze
onderdelen tevens afzonderlijk worden bestudeerd. Dit kan van belang
zijn omdat organisaties van een zelfde type niet dezelfde funkties
behoeven uit te voeren (niet elke fabrikant van bijvoorbeeld
kantoormeubelen verzorgt zelf de verkoop en distributie naar de
uiteindelijke afnemers). Voor het referentie-informatiemodel is daarom
onderscheid gemaakt in hoofd- en nevenfunkties. De hoofdfunkties voert
een organisatie zelf uit, nevenfunkties kunnen daarentegen worden
uitbesteed. In figuur 4 is dit schematisch weergegeven voor een
produktiehui5houding.

Figuur 4: Koppeling van subsystemen.

Indien bij analyse van een produktiehuishouding blijkt dat bijvourbeeld
de distributiefunktie zelf wordt uitgevoerd, kunnen relaties met overige
hoofdfunkties eenvoudig worden aangebracht. Indien dit niet het geval is
wordt distributie als onderdeel van de omgeving beschouwd. Op deze
manier kunnen verschillen tussen gelijksoortige organisaties worden
opgevangen.

3.2 Bouwstenen

Omdat het hier gaat om de bestuurlijke informatievoorziening in
organisaties, abstraheren we van fysieke aktiviteiten. De bouwstenen
zijn dan onder te verdelen in:

modelelementen;

- relaties tussen modelelementen.

3.2.1 Modelelementen

Het referentie-informatiemodel kent de volgende modelelementen:

- aktiviteít: geheel van handelingen dat een gerichte ondersteuning
geeft aan een funktiedoel;

externe bron: entiteit van buiten de organisatie;
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- konnektor: verwijzing in een subsysteem (deelmodel) van het
referentie-informatiemodel naar een ander subsysteem als gevolg van
dekompositie;

- gegevensstroom: resultaat van een aktiviteit~externe bron (stromende
aktiverende informatie, vervat in een informatiedrager);

- richtlijn: bepalingen (voorwaarden) waaraan voldaan moet worden.
Een aktiviteit moet deze kontroleren of moet er bij het uitvoeren
rekening mee houden (stromende referende informatie, vervat in een
informatiedrager);

- tijdsindikatie: bepalingen ten aanzien van frequenties voor het
uitvoeren van aktiviteiten (stromende refererende informatie, vervat
in een informatiedrager);

- gegevensverzameling: opgeslagen informatie die nodig i s om een
aktiviteit uit te voeren (vastgelegde refererende informatíe, vervat
in een informatiedrager).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de eerste drie modelelementen
manipulatoren zijn en de overige vier informatiedragers bevatten. In
figuur 5 worden de in het model te hanteren symbolen voor de
modelelementen weergegeven. Daarbij worden tevens voorbeelden van deze
modelelementen gegeven.

Figuur 5: Modelelementen: symbolen en voorbeelden.

De keuze voor deze modelelementen is naast de noodzaak tot dekompositie
gebaseerd op een índeling in aktiverende en refererende informatie.

3.2.1.1 Aktiverende informatie

Dit is informatie waarmee een aktiviteit in werking wordt gesteld. Deze
informatie i s vervat in een informatiestroom en is afkomstig van:

- de omgeving (bijv. een klantenorder);

- de organisatie zelf (bijv. een produktie-opdracht).

3.2.1.2 Refererende informatie

Dit is informatie die noodzakelijk is bij het uitvoeren van een
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aktiviteit maar niet besloten ligt in de aktiverende informatie. Deze
refererende informatie kan verschillende kenmerken hebben. Zij kan
betrekking hebben op:

- opgeslagen informatie (bijv. voorraadgegevens), die naast de
aktiverende informatie nodig is om een aktíviteit (bijv.
orderakseptatie) uit te kunnen voeren. Deze refererende informatie
wordt gegevensverzameling genoemd;

- informatie die nodig is om interne aktiverende informatie te
initiCren. Het karakter van aktiviteiten die dit soort informatie
ontvangen is bijsturen. Hier is nader onderscheid te maken in:

~ informatie waarmee wordt aangegeven hoe vaak een bepaalde
aktiviteit dient te worden uitgevoerd. Deze informatie heet
tijdsindikatie. Een aktiviteit die bijv. de aktiviteit
salarisbetaling initieert heeft daarvoor een tijdsindikatie nodig
of dit eens in de maand of eens in de vier weken moet geschieden;

~ informatie waarmee kan worden beoordeeld of de interne
doelstellingen gevaar lopen. Deze informatie heet richtlijn.
Een voorbeeld van een richtlijn is de minimale voorraadhoogte.
Bij onderschreiding daarvan wordt bijv. een inkooporder of
produktie-order ge~nitieerd;

- informatie waarmee wordt aangegeven hoe een aktiviteit uitgevoerd
moet worden. Het gaat hier om procedures. Een voorbeeld daarvan is
het aangeven welke methoden gehanteerd moeten worden bij de
aktiviteit inves[eringsberekening.

3.2.2 Relaties

Als tweede soort bouwstenen worden in het referentie-informatiemodel
relaties onderkend. Met relaties worden verbindingen bedoeld tussen
modelelementen binnen een deelmodel (subsysteem). Een relatie heeft
altijd betrekking op twee modelelementen en wordt in het model
gerepresenteerd met een pijl. Modelelementen worden gerepresenteerd door
symbolen, relaties worden gerepresenteerd door pijlen tussen deze
symbolen. Deze relaties geven een volgorde weer. Een en ander wordt
verduidelijkt aan de hand van fíguur 6.

Figuur 6: Voorbeeld van de "werking" van bouwstenen.
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In dit voorbeeld stuurt externe bron E1 een gegevensstroum D1 naar
aktiviteit A1. Deze aktiviteit heeft voor het verwerken daarvan gegevens
nodig uit gegevensverzameling G1, waarna aktiviteit A1 de gegevensstruum
D2 kan samenstellen. Deze gegevensstroom gaat naar aktiviteit A2. Deze
aktiviteit heeft gegevensverzameling G2 nodig en richtlijn R1 (afkomstig
van aktiviteit A2) om gegevensstroom D3 te kunnen verzenden naar externe
bron E1. Hierbij werkt aktiviteit A2 tevens gegevensverzameling G2 bij.

3.3 Detailleringsniveau

Het referentie-informatiemodel beoogt een normatieve weergave te geven
van de bestuurlijke informatievoorziening van een type organisatie. Dit
houdt in dat allerlei aspekten die te maken hebben met specifieke
bedrijfssituaties niet voor mogen komen in he[ model. Deze problematiek
is direkt te relateren aan de problematiek rondom het
detailleringsniveau.
De oplossing hiervoor is gevonden door gebruik te maken van de eerder
genoemde refererende informatie: procedure. Gedachtengang daarbij is
dat het referentie-informatiemodel een finaal normatief karakter heeft
waarin staat weergegeven welke aktiviteiten uitgevoerd moeten worden in
een bepaald type organisatie. Hoe een specifieke organisatie deze
aktiviteiten uitvoert, zal in de meeste gevallen zeer verschillend zijn
maar is ook niet van belang. Dit betekent dat de aktiviteiten (tenminste
finaal normatief) net zo lang opgedeeld kunnen worden totdat sprake is
van procedures. Hiermee ligt het detailleringsniveau vast.

Een aktiviteit bestaat in deze gedachtengang uit een of ineerdere
procedures waarbij een procedure ondersteund kan worden door een of
meerdere methoden.
Dit is weergegeven in figuur 7.

Figuur 7: Vaststelling detailleringsniveau.

In deze optiek komt een aktiviteit (normatief) voor bij elke organisatie
binnen een bepaalde groep gelijksoortige organisaties. Het is echter de
keuze van de organisatie die bepaalt met behulp van welke methoden en
procedures deze aktiviteiten uitgevoerd moeten worden. Een procedure
moet in dit verband worden gezien als een voorgeschreven manier van
werken, en bevat informatie over hoe een aktiviteit om moet gaan met
informatie: meta-informatie. Elke procedure "vereist" daarbij haar
input en "levert" haar output. De in- en output die bij een aktiviteit
ter sprake komen hebben uiteraard gevolgen voor de in- en output van
volgende respektievelijk voorgaande aktiviteiten. Bijgevolg kan een
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procedure die gehanteerd wordt bij een aktiviteit van invloed zijn op
meerdere aktiviteiten. Voor het referentie-informatiemodel betekent dit
dat aktiviteiten niet altijd gekoppeld hoeven te zijn aan procedures,
maar ook niet verder gedetailleerd kunnen worden als zij afhankelijk zijn
van specifieke inhoud van in- en output (gegevensstrumen en richtlijnen).
Gegevensstromen en richtlijnen zijn normatief weer te geven door een
naam. Detaillering van deze informatiedragers is blijkens he[ voorgaande
eveneens procedure-afhankelijk.

4. BEDRIJFSINFORMATIEMODELLEN

In het voorgaande is aangegeven hoe een referentie-informatiemodel
opgesteld kan worden. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de huidige
informatievoorziening van een bepaalde organisatie gemodelleerd kan
worden ("ist"-model) en hoe de gewenste (toekomstige)
informatievoorziening gemodelleerd kan worden ("soll"-model).

4.1 "Ist"-model

Een "ist"-model (huidig bedrijfsinformatiemodel) dient opgesteld te
worden voor een organisatie die de behoefte aan een informatieplan
kenbaar heeft gemaakt. Het "ist"-model is derhalve een specifiek model
(en geen normatief model), waarin de bestuurlijke informatievoorziening
wordt weergegeven zoals die in een bedrijf wordt aangetroffen. Omdat dit
bedrijfsinformatiemodel vergeleken moet worden met het
referentie-informatíemodel gelden de volgende voorwaarden (eisen) voor
dit bedrijfsinformatiemodel:

- de te hanteren bouwstenen dienen overeenkomstig te zijn met die van
het referentie-informatiemodel;

- bij het opstellen va~i een "ist"-model moet dekompositie worden
gehanteerd;

- het detailleringsniveau dient hetzelfde te zijn als bij het
referentie-informatiemodel.

De overeenkomsten tussen beide soorten modellen zijn dan ook groot. Er
zijn echter ook diverse verschillen te konstateren.
Tijdens een analyse van de informatievoorziening kunnen logischerwijs
zaken naar voren komen die bedrijfsspecifiek zijn. Zo zijn daar
bijvoorbeeld tijdsindikaties te onderkennen die gekwantificeerd kunnen
worden. Aktiviteiten worden bijvoorbeeld 1 maal per dag uitgevoerd.
Dergelijke gegevens zijn niet normatief weer te geven in het
referentie-informatiemodel, maar moeten wel meegenomen kunnen worden in
het "ist"-model. Daarnaast worden aktiviteiten uitgevoerd binnen een
afdeling, door een bepaalde werknemer, op een fysieke werkplek, etc.
Deze gegevens zijn eveneens niet normatief weer te geven in het
referentie-informatiemodel, maar kunnen wel worden meegenomen in het
"ist"-model.
In het referentie-informatiemodel kunnen uitsluitend kwalitatieve
aspekten opgenomen worden vanwege het normatieve karakter daarvan. Uit
het voorgaande blijkt dat deze kwalitatieve aspekten echter wel te
kwantificeren zijn in het "ist"-model! De overeenkomsten en verschillen
tussen karakteristieken van referentie-informatiemodel en "ist"-model
volgens de systeemtheorie zijn samengevat weergegeven in figuur 8.
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Figuur 8: Overeenkomsten en verschillen tussen karakteristieken
van het referentie-informatiemodel en het bestaande
bedrijfsinformatiemodel ("ist"-model).

4.2 "Soll"-model

Uit figuur 3 is gebleken dat het referentie-informatiemodel en het in de
vorige paragraaf beschreven "ist"-model, ten grondslag liggen aan een
zogenaamd "soll"-model. In deze paragraaf zal worden beschreven wat
onder zo'n model dient te worden verstaan en hoe een dergelijk model tot
stand dient te komen.
fiet "soll"-model is een aangepast "ist"-model. Er gelden dan ook
dezelfde uitgangspunten voor als voor het "ist"-model. In deze optiek
levert he[ informatfeplanningstrajekt als eerste een "ist"-model op. Op
grond van een vergelijking met een referentie-informatiemodel worden
verschillen gekonstateerd. Het vergelijken geschiedt daarbij zodanig,
dat verschillen op syntax-niveau (modelelement-niveau) niet als verschil
worden aangemerkt. Bij het vergelijken 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 niet 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 gekarak[eriseerd worden door het feit dat de
mensen zelf in het bedrijf beseffen (zich bewust zijn) dat er
verkeerd wordt gewerkt en gehandeld, en tegelijkertijd de behoefte
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. Vergelijk dit bijv. me[
wat Rockart een CSF (Critical Succes Factor) noemt [Rock79].

Het vergelijken van een "ist"-model aan de hand van een gerelateerd
referentie-informatiemodel is derhalve een iteratief proces met als
uiteindelijk resultaat een volledig en konsistent bedrijfsinformatiemodel
waarin knelpunten zijn aangegeven. Dit stadium (uiteindelijk "ist"model)
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is het uitgangspunt voor wat uiteíndelijk het "soll"-model moet worden.
Het "soll"-model geeft een beeld van de toekomstige, gewenste
informatievoorziening, waarin de knelpunten derhalve zijn opgelost.

Het oplossen van knelpunten in de informatievoorziening geschiedt o.a.
met behulp van het referentie-informatiemodel en daarnaast door middel
van een uiteindelijk juiste weergave van de informatievoorziening die is
weergegeven in het "ist"-model, een overzicht van knelpunten in de
huidige informatievoorziening en met behulp van informanten uit het
bedrijf inet als voornaam uitgangspunt het informatiebeleid. Dit oplossen
is een kreatief gebeuren dat door informatie-analisten uitgevoerd moet
worden. Voorgestelde oplossingen moeten daarbij uiteraard worden
goedgekeurd door bedrijfsfunktionarissen en door het management. Als
oplossingen zijn geaksepteerd, kunnen deze worden ingepast in het
"ist"-model. Indien alle goedgekeurde oplossingen op deze manier zijn
verwerkt is het "soll"-model gerealiseerd. In figuur 9 wordt schematisch
weergegeven hoe het "soll"-model gerealiseerd dient te worden.

Figuur 9: Totstandkoming van het gewenste bedrijfsinformatiemodel
("soll"-model").

Flet kan voorkomen dat knelpunten in de informatievoorziening het gevolg
zijn van zaken die niet op te lossen zijn door de informatievoorziening
te veranderen. Dit kunnen de organisatiestruktuur, de
beslissingsstruktuur, maar ook andere bedrijfsafhankelijke faktoren zijn.
Als dergelijke problemen door dit onderzoek naar voren komen dienen deze
te worden opgelost, maar vallen echter niet onder de verantwoordelijkheid
van informatiebeleid. Het geformuleerde informatiebeleid dient binnen
een bedrijf afgestemd te zijn op het overige geformuleerde beleid,
waardoor in voorkomende situaties teruggevallen kan worden op de andere
vormen (aspekten) van beleid (sociaal beleid, ruimtelijk beleid, algemeen
beleid e.d.).

5. KONICLUSIES

Juiste, volledige, relevante en tijdig verstrekte informatie is er niet
zo maar. Om een effektieve en effici~nte informatievoorziening in
organisaties te kunnen bewerkstelligen is een zienswijze met betrekking
tot een modelmatige en planmatige aanpak ten aanzien van het inrichten
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van die informatievoorziening vereist. Daarbij is het - zoals uit dit
artikel blijkt - van groot belang dat men beschikt over een
referentie-informatiemodel (normatief bedrijfsinformatie model) per type
huishouding.
In het voorgaande is voornamelíjk en uitgebreid antwoord gegeven op de
vraag hoe (normatieve) bedrijfsinformatiemodellen opgesteld kunnen
worden, d.w.z. op welke wijze het opbouwen en de totstandkoming van
bedrijfsinformatiemodellen in termen van het dienovereenkomstig
referentie-informatiemodel geschiedt. Uitgangspunt bíj het opstellen van
referentie-informatiemodellen was het gebruik tijdens de analysefase van
een informatieplanningsprojekt. Vandaar dat gekozen is voor
finaal-normatieve modellen.
Voor grote organisaties kan het echter van belang zijn ideaal-typische
referentiemodellen toe te passen. Voor het oplossen van
informatieproblemen word[ in regelmatig terugkerende probleemsituaties
steeds weer een grote inspanning geleverd, waarbij achteraf veelal blijkt
dat oplossingen (d.w.z. ontwerpen) doorgaans een grote mate van
overeenstemming vertonen. Te denken valt hierbij aan organisaties met
bijvoorbeeld distriktskantoren, zoals PTT, GAK, Raden van Arbeid en
bankorganisaties. Het gebruikmaken van ideaal-typische
referentiemodellen kan voor dergelijke organisa[ies een voornaam
hulpmiddel zijn bij he[ uitvoeren van informatieplanningsprojekten.

Het nut van het toepassen van bedrijfsinformatiemodellen moet uiteraard
blijken bij informatieplanning in de praktijk. Daarmee is nu nog te
weinig ervaring opgedaan om daar zinvolle uitspraken over te doen. Toch
valt aan te nemen dat er een te verwachten voordeel is voor de adviseur
díe het informatieplanningsproces uitvoert, met name t.b.v. het
realiseren van juistheid en volledigheid in de analyse-fase. Ook in de
ontwerpfase is voordeel te verwachten, doordat het
referentie-informatiemodel als uitgangspunt kan dienen bij het zoeken
naar oplossingen van bestaande problema[iek.

Indien informatieplanning in de praktijk m.b.v. finaal-normatieve
referentie-informatiemodellen wordt uitgevoerd heeft di[ voor
organisaties het voordeel dat aan alle beslissingsfunkties (aktiviteiten)
aandacht wordt besteed en er tevens wordt stilgestaan bij de benodigde
input c.q. de op te leveren output, hetgeen uiteindelijk zal resulteren
in minder onderhoud. Echter, om deze toepassing in gerichte banen te
leiden is een methode van belang, waardoor de hier genoemde en te
verwachten voordelen op systematische wijze inderdaad gerealiseerd
worden. In het tweede artikel wordt beschreven hoe die methode van
informatieplanning is opgebouwd.
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