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1. Verbazing en verdwazing 

Alhoewel computers een steeds groter deel van ons leven gaan uitmaken , 
stuit het gebruik hiervan in organisaties zowel op--verbazing als op verdwa
zing. Veel mensen op verschillende niveaus in de organisatie verbazen zich 
over de ongekende toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie 
in onze informatiemaatschappij. De vraag naar het aangeven van richtin
gen in deze onduidelijke, onzekere en snel veranderende situatie wordt 
meer en meer gehoord. V oor anderen is dit geen vraa·g. Zij hebben een 
ongebreideld geloof in technologische mogelijkheden en vooruitgang en 
zien - soms verdwaasd - geen belemmeringen op deze weg. 

Zijn beide houdingen echter gegrond? Of anders geformuleerd: Welke 
expertise hebben wij eigenlijk over het gebruik van computers voor het 
oplossen van kleine en grote problemen die mensen ontmoeten in organi
saties? Deze vraag wil ik vanmiddag toespitsen op het ontwerpen van in
formatiesystemen. De titel van mijn voordracht luidt daarom: Expertise 
rond informatiesysteem ontwerp. 

Het lijkt mij goed allereerst enige begrippen te bespreken en een ' nadere 
begrenzing aan te brengen . Ik neem U hiervoor mee langs het ontwikke
lingspad van gegevensverwerkende systemen, via management informa
tiesystemen naar systemen voor beslissingsondersteuning. Vervolgens wil 
ik aan de hand van een aantal paradoxen nagaan welke expertise ons ter 
beschikking staat . ' 

Dit geeft mij de basis voor het ontvouwen van enkele gedachten over 
nieuwe aanzetten voor het ontwerpen van informatiesystemen. Tenslotte 
wil ik ingaan op de betekenis hiervan voor een onderzoek- en onderwijs
programma op dit jonge vakgebied. 

2. Begrippen en begrenzing • 

Ontwikkelingen rond informatiesystemen voltrekken zich in een hoog 
tempo. Generaties van computersystemen, van programmatuur, van for
mele talen en van gereedschap volgen elkaar snel op. Ik wil hier niet het 
ontwikkelingspad van eerste via vierde en vijfde naar n-de generatie syste-

5 



men schetsen. Ik stel voor terughoudend te zijn in het gebruik van het 
woord generatie in dit verband. De technologische ontwikkelingen gaan 
daarvoor te snel. De genoemde 4-5 generaties wisselen elkaar af binnen 
1-2 generaties gebruikers. Het lijkt mij aan te bevelen het woord generatie 
alleen in deze laatste context te hanteren. Immers, een gebruikersgenera
tie heeft een kenmerkende achtergrond, opleiding, ervaring en belevings
wereld. Ik vraag me af, of we niet te hoge verwachtingen hebben van de 
aanpassingsmogelijkheden binnen één gebruikersgeneratie in het licht van 
de technologische veranderingssnelheid. 

In de ontwikkeling van het gebruik van computers in organisaties kan men 
een drietal fasen onderscheiden: 
1. Geautomatiseerde gegevensverwerking (GGV); 
2. Management informatiesystemen (MIS); 
3. Beslissingsondersteunende systemen (BOS). 

Met nadruk stel ik dat de namen GGV, MIS en BOS gebruikt worden ter 
aanduiding van verschillende stadia op het ontwikkelingspad, niet ter on
derscheiding van verschillende soorten informatiesystemen. 

Ad 1. Geautomatiseerde gegevensverwerking 

Deze fase wordt gekenmerkt door de automatisering van massa-admini
straties . De ontwikkelingen worden beheerst door technische randvoor
waarden, met name beperkte rekensnelheid en geen direct toegankelijke 
geheugens voor de opslag van gegevens. De verwerking geschiedt seriege
wijs met sequentieel toegankelijke geheugens . 

De uitvoer van de geautomatiseerde processen is niet wezenlijk anders 
dan vóór de automatisering het geval is. De tijd noodzakelijk voor de pro
duktie van data kan worden ingekort. Daarmee kan in een aantal gevallen 
de frequentie van de informatievoorziening worden opgevoerd . Bij het 
ontwerpen van applicaties liggen de informatiebehoeften veelal vast. Cen
traal staat het volledig specificeren van de (administratieve) processen en 
de constructie van efficiënte programmatuur. De ondersteuning op het be
stuurlijke vlak is gering, in het bijzonder bij de beslissingsvoorbereiding. 

Ad 2. Management informatiesystemen • 

In de tweede fase wordt de computer mee-r en meer gebruikt voor plan
ningdoeleinden . Dit wordt mogelijk door de toename van verwerkingsca-
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paciteit en door direct toegankelijke geheugens. Van verschillende kanten, 
bijvoorbeeld uit de operationele research, worden algoritmen aangedra
gen waarmee planningproblemen op computers kunnen worden opgelost. 

In het midden van de jaren zestig ontstaat het begrip management in
formatiesystemen. Door het merendeel van de auteurs wordt een MIS ge
definieerd, zie Burch en Strater (1974, p. 71), als een concreet systeem dat 
de volgende drie functies vervult: 
- 'to meet legal and transactional data processing requirements ; 
- to provide information to management for support of planning, con-

trolling, and decision making activities; 
- to provide a variety of reports , as required, to external constituents'. 

Kenmerkend voor deze fase is de veelal impliciet gehanteerde veronder
stelling dat het functioneren van een organisatie kan worden beschreven 
door middel van gekoppelde modellen met verschillende niveaus van ag
gregatie die een totaal systeem vormen. Deze modellen bestaan meestal uit 
een stelsel vergelijkingen. De bruikbaarheid van deze modellen staat en 
valt met de mate waarin acceptabele verbanden tussen verklarende en ver
klaarde variabelen kunnen worden vastgelegd op basis van de beschikbare 
gegevens . 

Ad 3. Beslissingsondersteunende systemen 

De derde fase begint met de ontwikkeling van database systemen en inter
actieve programmatuur. Door de mogelijkheden van gegevensbanken, 
mens-machine interactie , datacommunicatie en tekstverwerking kan di
rect worden aangesloten bij individuele (of groepsgerichte) beslissings- en 
gegevensverwerkende processen. Men poogt niet langer te verzanden in 
het top-down achterhalen van informatiebehoeften van managers (de 
GGV-aanpak) of in het beschrijven van beslissingsprocessen in vergelij
kingen (de MIS-aanpak) . 
Echter, BOS: 
- helpen managers bij het nemen van beslissingen, met name in niet dui

delijk definieerbare probleemsituaties; 
- ondersteunen, in plaats van vervangen het managementoordeel; 
- proberen de effectiviteit van beslissingen te verbeteren. 

In Sol ( 1982) toon ik aan dat het ontwerpen van informatiesystemen, en 
ook van BOS, opgevat kan worden als een bijzonder geval van een proces 
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vatl probleem oplossen. Immers, informatiesystemen bevatten én vervaar
digen modellen van reële systemen . Zelf vormen zij ook reële systemen . 

Probleemoplossen is modelleren . Alhoewel er vele soorten modellen 
kunnen worden onderscheiden , maak ik in dit verband onderscheid tus
sen : 
1. conceptuele en empirische modellen , en tussen 
2 . beschrijvende en voorschrij vende modellen. 

Een beschrijvend empirisch model van het objectsysteem noem ik een ken
model. Een ontwerp of doelsysteem is een empirisch model d a t ik aanduid 

als maakrnodel . 

Als mensen een probleem onderkennen, vormen zij zich mees tal op basis 
van een aantal veronderstellingen een beeld in de vorm van een plaatje of 
conceptueel model. Vaak gebeurt dit impliciet, maar altijd komt deze 
beeldvorming tot stand vanuit een bepaalde optiek , ook wel W eltanschau
ung genaamd . Een voorbeeld is: beschrijf de organisatie in termen van 
stromen van goederen , geld en mankracht . 

Vervolgens wordt dan nagegaan of he t gevormde beeld van d e bes taan
de situatie empirisch hard gemaakt kan worden . Conceptuele modellen 
leggen datavrije visies vast. Empirische modellen geven een datagebonden 
beschrijving van een probleemsituat ie. Van belang is, da t dit empirisch 
model een goede overeenkom st ver toont met de bes taande situatie . H et 
moet herkenbaar en valide zijn . 

Door met dit kenmodel te manipuleren l:comt vaak het echte probleem bo
ven tafel. In deze analyse-fase komen knelpunten naar voren . Echter , voor 
het zoek~n naar een oplossing, in de synthese-fase, moeten suggesties wor
den aangedragen . Deze vloeien ten dele voort uit de analyse-fase via expe
rimentatie . Een ontwerpaanpak of organisatiefilosofie of speciale theorie, 
moet echter verdere aangrijpingspunten bieden . Nu gaat men voo rschrij
vende conceptuele en empirische modellen hanteren om to t een betere 
oplossing in de vorm van een maakmodel te komen . 

Het doorlopen van activiteiten in een proces van probleem oplossen, de 
modelcyclus , gebeurt vanuit een bepaalde optiek. Optiek en modelcyclus 
krijgen voor een bepaald toepassingsgebied concreet gestalte in een metho
diek. Een methodiek geeft in een specifieke probleemsituatie aan in welke 
volgorde de activiteiten worden doorlopen en welke methoden en technie
ken hierin gehanteerd worden. M ethoden zien wij als .de werkwij zen die 
men in de activiteiten kan volgen met gebruikmaking van technieken als 
hulpmiddelen. 
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Laat ik eens nagaan wat deze beschouwing nu betekent voor het ontwer
pen van informatiesystemen . Zoals gesteld is ontwerpen een proces van 
probleem oplossen. Omdat dit proces een onduidelijk gestructureerd en 
complex probleem is, wordt het vaak opgesplitst in hapklare brokken m et 
een aanwijsbaar produkt. De produktieve aanwending van hulpmiddelen 
tijdens de stappen in dit proces is, naast kwaliteit , een belangrijk kenmerk 
van informatiesysteem ontwerp . 

H et complexe ontwerpprobleem kan men aanpakken door : 
1. Het probleem in sub-problemen te verdelen . Men gaat dan uit van een 
pecifieke denkwijze en afbeeldingswijze . 

Een voorbeeld is de indeling in: 
- een ys telogisch probleem , dat zich met de modellering van een object

systeem vanuit een organisatorische invalshoek bezighoudt (het waar
toe); 

- een infologisch probleem, waarbij de gegevensstructuren en de verwer 
kingsprocessen die nodig zijn om de data te kunnen produceren cen
traal staan (het wat) ; 

- een datalogisch probleem , dat zich richt op de wijze waarop en de vorm 
waarin het gegevensverwerkend systeem wordt gerealiseerd (het hoe); 

- een technologisch probleem, waarin men moet aangeven welke techni
sche hulpmiddelen worden gebruikt (het waar). 

2 . Een fasering in het ontwerpproces aan te brengen . Men let nu op de 
werkwijze. Davi e .a . ( 1980) stellen bij het ontwerpen informatiebehoef
ten een traal . Na een accurate beschrijving van informatiebehoeften zal het 
informatiesysteem met een grotere kans op succes, ontworpen en geïmple
menteerd kunnen worden. Bij het bepalen van de informatiebehoeften be
staan twee belangrijke bronnen van onzekerheid. De eerste ligt in het ver
krijgen van een beschrij ving van informatiebehoeften , bijvoorbeeld door 
middel van interviews , analyse van beslissingsprocessen, etcetera . De 
tweede ligt in de verzekering dat de verkregen informatiebehoeften accu
raat, consistent en volledig zijn. Factoren die invloed hebben op de mate 
van onzekerheid zijn bijvoorbeeld projectgrootte , mate van gestructu
reerdheid, begrip van de gebruikers en bekwaamheid van de ontwerpers. 
In iedere methodiek komt impliciet een strategie naar voren om onzeker
heid te reduceren. M en kan vier strategieën onderscheiden, zie ook Sol en 
IJ pelaar ( 1983): 
- directe acceptatie van gebruikersbehoeften; 
- een lineaire strategie; 
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• • • - een Iteratieve strategie; 
- een incrementele of prototyping strategie . 

3. Het project te besturen met de daarvoor beschikbare methoden en tech"" 
nieken. De invalshoek is nu de beheerswijze . 

Probleem opsplitsing, fasering en projectbesturing vormen samen een 
projectaanpak, toegespitst op een specifieke probleem situatie . Voor de 
duidelijkheid zij gesteld dat deze drie aspecten zeker niet onafhankelijk 
van elkaar zijn. Uit een sub-probleemkeuze volgt een fasering en een con
trole-aan pak . 

In praktijksituaties kan hiervoor een aanzet worden gegeven door aan 
de hand van tabel 1 een zogenaamde 'contingency-analysis' uit te voeren . 

• post onvoorzien 
laag hoog 

probleem 

structuur t 

omvang 

gebruikers 

ontwerpers 

Tabel 1 

Men sch fit nu de ' post onvoorzien' voor ieder van de factoren in. Bijvoor
beeld, een duidelijk probleem (laag), in een afgebakende structuur (laag), 
van grote omvang (hoog), met onervaren gebruikers (laag) en een redelij
ke ontwerpstaf (laag) , vraagt om een lineaire strategie met accent op de in
fologie en de datalogie, terwijl de projectbeheersing en gebruikersoplei
ding uitermate belangrijk zijn. Is het probleem onduidelijk (hoog) , in een 
niet vastliggende structuur (hoog), doch van beperkte omvang (laag), dan 
staat het systelogisch probleem centraal, waarvoor een incrementele stra
tegie gehanteerd kan worden, indien de gebruikers zich hierin kunnen 
vinden (matig) met gekwalificeerde ontwerpers (laag) . 

• 

De fasen in de ontwikkeling van informatiesystemen zijn samenvattend in 
tabel 2 weergeven. 
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FASE GGV MIS BOS 

SOORT (goed) gest ructu- (goeGi) gedefinieerde slecht gest ructureerde 
PROBLEMEN reerde processen info rmatieverzorging b.eslissi ngs-

ondersteuning 

OPTIEK procesgericht , gegevensgericht , objectgericht , 
of denkwijze accent op da talogie accent op infologie accent op systelogie 

en technologie 

MODELCYCLUS ded uctief inductief Jhypothetisch-inductief 
of afbeeldi ngswijze 

METHODIEK lineair iteratief incrementeel 
of werkwij ze 

PROJECT - • projectgroep harmonie participatief 
BESTURING 
of beheerswijze 

Ta bel 2 

3. Paradoxen rond informatiesystemen 

Al vele jaren worden informatiesystemen ontworpen en geïmplementeerd. 
Diverse mensen zijn hierbij betrokken, zowel ontwerpers als gebruikers en 
gereedschapsmakers. H et is opvallend dat over de ervaringen die bij deze 
groepen zouden moeten bestaan, weinig gepubliceerd wordt. V eel onder
zoek richt zich op formele aspecten , bijvoorbeeld van ontwerpmethodie
ken . Empirisch onderzoek komt slechts langzaam van de grond , zie Be
melmans ( 1983). Bovendien zijn uitkomsten hiervan vaak moeilijk gene
raliseerbaar. Toch wil ik een aantal ervaringsfeiten aan U voorleggen, en 
wel in de vorm van enkele paradoxen . Ik richt me achtereenvolgens op de 
denkwij ze en afbeeldingswij ze, op de werkwij ze en op de beheerswij ze bij 
het ontwerpen van informatiesystemen. 

Denkwijze en ajbeeldingswijze 

Als men kijkt naar het onderscheiden van sub-problemen in een pro
bleemsituatie stuit men op de paradox van kennen en maken. 

In de praktijk van de automatisering staat het snel kunnen maken van 
applicaties binnen beschikbare budgetten en mankracht centraal. Produk
tiviteit neemt een belangrijke plaats in tijdens het proces van ontwerpen, 
bouwen en implementeren. 

Het oude adagium 'bezint eer ge begint ', dat mede door de Japanse in
vloed op de informatisering wel als iets nieuws naar voren wordt gescho-
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ven , onderschrijft echter de aandacht voor het kennen van de uitgangssi
tuatie om tot een goede kwaliteit van het nieuwe produkt te komen . 

Analytisch kijkend naar informatiesystemen heeft Langefors ( 1966) al 
vele j aren geleden, vanuit soortgelijke overwegingen, twee probleemge
bieden onderscheiden, die hij aanduidt met de termen infologie en datalo
gie. W elke ( 197 7) heeft hiernaast het systelogisch probleem onderschei
den . Hieraan is het technologische probleemgebied toegevoegd , zie Sol 
( 1982). 

In het licht van de technologische ontwikkelingen is het te verwachten dat 
de nadruk meer en meer naar het systelogische en infologische probleem
gebied verschuift. W ellicht is het daarom aan te bevelen voortaan bij het 
ontwerpen alleen te spreken van een probleem om he t objectsysteem te 
kennen en van een probleem om van hieruit een ontwerp en een imple
mentatie te maken . Dit doet ook meer recht aan de onderkenning, dat het 
objectsysteem een dynamisch veranderend , open systeem is . Bovendien is 
er steeds minder sprake van het ontwerpen van geheel nieuwe informatie
systemen. Renovatie van informatiesystemen zal belangrijker worden . 
Hiervoor is het kennen en herkennen van het objectsysteem essentieel. 
Maken gaat hier zeker niet zonder kennen . 

Voor he t vinden van een juiste balans tussen kwaliteit en produktiviteit in 
het ontwerpproces wordt veelal teruggegrepen naar een methodiek . Me
thodieken kunnen zich in een grote belangstelling verheugen . Echter , vele 
methodieken besteden weinig aandacht aan het systelogisch probleem . Bu
benko (1982) maakt als een van de weinigen onderscheid tussen een ' un
derstanding stage' en een 'conceptual information rnadeling and concep
tual da~abase and program rnadeling stage'. De understanding stage 
speelt bij hem op het raakvlak tussen systelogie en infologie . Hier moet 
een volledig, beschrijvend empirisch model of kenmodel van het objectsys
teem gemaakt worden . Een doorlichting van mogelijke knelpunten als ba
sis voor het zoeken naar verbeteringen in een maakmodel , komt echter bij 
hem niet aan de orde . Ook de vraag welk conceptueel model meespeelt bij 
de empirische invulling wordt niet beantwoord . 

H etzelfde kan opgemerkt worden van ISAC, zie Lundeberg ( 1982). In 
ISAC wordt een stadium van change analysis onderscheiden . De over
gang van beschrijvend naar voorschrijvend blijft ook hier in nevelen ge
huld . Waar mogelijke knelpunten vandaan komen en hoe oplossingen 
hiervoor op hun m erites moeten worden beoordeeld, blijft onduidelijk. 
Palkenberg et al. ( 1983) onderkennen dat ook in NIAM de beschrijving 
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van het objectsysteem meer aandacht verdient. Zij stellen dan ook voor 
NIAM met ISAC te combineren . D e genoemde bezwaren tegen ISAC 
met betr ekking tot het voortraj ect worden hiermee echter niet weggeno
men. 

De m ethodiek BSP, zie Se bus ( 1981), legt zich toe op een strategische 
verkenning en de invulling van een informatieplan vanuit een top-down 
doelstellingenanalyse . De aanpak is deductief, voorschrijvend van aard en 
tamelijk gedetailleerd voor een vluchtige probleejllherkenning en formule-

• 

r1ng . 
In D 2S2, zie Van Lith ( 1982) , wordt het stadium strategische analyse 

ondersch eiden . Naast de onderkenning dat een informatieplan gestoeld 
moet zijn op een meer of minder gedetailleerde functie- en entiteitenana
lyse, geeft deze methodiek niet aan hoe deze strategische analyse nu moet 
verlopen . Met andere woorden het systelogisch probleem wordt wel gesig
naleerd, doch niet opgelost. 

Naar mijn mening dient in het systelogisch probleem een herkenbare, 
verificeerbare en valideerbare beschrijving van het objectsysteem als be
drijfsmodel centraal te staan . D e nadruk op de beschrijving van het object
systeem en van het toepassingsgebied komen we ook tegen bij Bosman 
( 1977) , Budde en Sylla (1984), Kensing ( 1984), Nygaard et al. (1978). 
Mumford (1984) wijst hier ook op. Zij geeft impliciet aan dat een voor
waarde voor een goed functioneren van haar 'participative approach' ligt 
in het scheppen van een herkenbaar , gemeenschappelijk referentiekader. 
Door een nauwkeurige beschrijving van het objectsysteem kan hieraan 
worden voldaan . 

De nadruk op beschrijving brengt ons bij de paradox van input en output. 
Door anderen is opgemerkt dat output van een computer input is voor een 
gebruike r of beslisser, en omgekeerd. Ik wil hier niet stilstaan bij de juist
heid van deze naamgeving, maar wel bij de vanzelfsprekendheid waarmee 
zowel beslissingsprocessen in organisaties als transformatieprocessen bin
nen computers worden opgevat als een back box. 

Vele methodieken voor het ontwerpen van informatiesystemen leggen 
in een of andere vorm deze processen vast, waarbij m eestal wordt terugge
redeneerd van output naar input. Naast deze groep van ' proces-gerichte' 
methodieken kijken ' data-gerichte ' m ethodieken naar informatiebehoef
ten en de gewenste datastructuren om aan deze behoeften te kunnen vol
doen. Laat ik informatiebehoeften onderverdelen in behoeften gericht op 
instrumentele variabelen, op niet-beheersbare variabelen , op toestandsva
riabelen en op uitgangsvariabelen . 
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In beide groepen van methodieken wordt bij de vraag naar informatie
behoeften van gebruikers , de gewenste output, te veel aangenomen dat het 
voldoen aan deze behoeften ook tot betere beslissingen le idt. Dit gaat ech
ter alleen op wanneer er empirisch een functioneel verband , ook wel effec
tiviteitsrelatie genoemd , tussen uitgangsvariabelen en andere variabelen 
bestaat. In vele methodieken wordt hier impliciet van uitgegaan. Echter, 
in Sol ( 1982) heb ik erop gewezen dat deze veronderstelling vaker niet dan 
wel opgaat. Kortom, beide scholen van aanpak staan en vallen m et de be
schikbaarheid en validiteit van fun ctionele verbanden . Een uitweg wordt 
geboden in methodieken die uitgaan van een objectgerichte specifika tie , 
zie Sol ( 1982). Ik kom hier in de volgende paragraaf op terug . 

Ik wil de nadruk leggen op de ' understanding stage' of he~ systelogisch 
probleem omdat : 
1 . het resulterende produkt als informatiesysteem deel gaat uitmaken van 

het objectsysteem en de effectiviteit hiervan uitermate belan grij k is; 
2. de complexiteit van applicaties op het gebied van de geautomatiseerde 

gegevensverwerking verder toeneemt - denk aan procesbesturing en 
operationele planning - en daarmee de noodzaak voor een goede or
ganisatorische beschrij ving dringender wordt; 

3. alleen op deze manier de ontwikkeling van BOS vanuit de gegevensver
werkende processen gestalte kan krij gen ; 

4. het waarschijnlijk is dat een standaardisatie van methoden binnen de 
infologie alleen dan kan worden bereikt als samenhangen met het sys te
logisch probleem worden onderkend en gespecificeerd . M et name geldt 
dit voor het theoretisch nog weinig onderbouwde begrip m odularisatie . 

Bij de pntwikkeling van informatiesystemen zijn niet alleen m ethodieken 
en m ethoden belangrijk. Met name zal een oplossing van het systelogische 
probleem altijd , impliciet of expliciet , zijn gebaseerd op een optiek of ont
werpfilosofie betreffende het functioneren van organisaties. In h et bijzon
der vanuit die filosofie zullen de activiteiten beeldvorming en probleem
specificatie van een inhoud moeten worden voorzien . 

Voor de eerste stap kan men verschillende filosofieën hanteren . Zonder 
naar volledigheid te willen streven noem ik enkele veel voorkomende be
naderingen. 
1. Bij het beschrijven van een objectsysteem kan men uitgaan van vooraf 
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gedefinieerde functies. \ ?aak wordt hiervoor de traditionele indeling 
marketing, produktie en financiering gehanteerd. De afstem.ming van 
de verschillende functies verloopt dan via het top-management en/of 
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via een budgetteringssysteem . In deze gedachtengang ligt een opzet 
van een informatiesysteem dat gebaseerd is op bijvoorbeeld de goede
renstroombeheersing niet voor de hand . Immers, de functionele struc
tuur van een organisatie staat hier niet ter discussie. 

2. Verrijn Stuart (1976) introduceert in navolging van Blumenthal een 
besturingsmodel van een organisatie. Ook Eernelmans slaat deze weg 
in . Dit kader werkt verhelderend voor de identificatie van het reële sys
teem en het informatiesysteem . Echter , de inhoud van de componenten 
en de subsysteem-keuze wordt niet door een besturingsmodel aange
dragen. Bovendien le idt dit denken in regelkringen mogelijkerwij s tot 
het verwaarlozen van een belangrijk aspect bij beslissingen in organisa
ties, n amelijk het genereren van en kiezen uit alternatieven . Anders ge
zegd, de nadruk ligt op een voorschrij vend conceptueel model, niet op 
een empirische invulling. 

3. In de wereld van BOS wordt er veelvuldig van uitgegaan dat 'zwak ge
koppelde' systemen een goede oplossing bieden voor afstemmingspro
blemen in organisaties. M en denkt dan individuen of groepen die via 
persoonlijk computergebruik hun beslissingen ondersteunen, te kun
nen afstemmen via een budgetteringssysteem of via een data-commu
nicatienetwerk met m ogelijkheden voor electronisch berichten verkeer 
etcetera. Afstemming expliciet rekening houdend met coördinatie kan 
hier waarschij nlijk moeilij k gerealiseerd worden en wildgroei lijkt niet 
onlogisch , tenzij hiervoor in he t systelogisch ontwerp waarborgen wor
den ingebouwd . 

H et is op vallend dat in deze benaderingen meer aandacht wordt gegeven 
aan een conceptuele beschrijving van het maakmodel , dan aan het genere
ren van alternatieve oplossingen of doelsystemen. Over ontwerprichtlijnen 
wordt ofwel losjes heengelopen , ofwel worden uitgangspunten tot een ge

loof verheven . H et denken in 'zwak-gekoppelde systemen' is hiervan een 
voorbeeld. 

Dat ontwerprichtlijnen nog een braakliggend terrein zijn voor empirisch 
onderzoek, kan geïllustreerd worden aan de paradox van aggregatie. Bij het 
ontwerpen en invoeren van beslissingsondersteunende systemen in mid
delgrote en grote organisaties wordt meer en meer een logisch onderscheid 
gemaakt tussen : 
- een database , waarin gedetailleerde gegevens over het verloop van de 

primaire processen worden bijgehouden; 
- een database voor beslissingsondersteuning waarin naast individuele 
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gegevens en gegevens afkomstig uit de omgeving via bijvoorbeeld pu
blieke databases , geaggregeerde gegevens uit primaire processen wor
den vastgelegd . 

Hiervoor zijn verschillende , meest technische , argumenten aan te geven: 
1. De efficiëntie van bestaande database management systemen en met 

name relationele dbms is (nog steeds) een technologisch probleem als 
geprobeerd wordt fysiek één geïntegreerde database toe te passen. 

2. Persoonlijk computergebruik vraagt nog een andere hardware- en soft
ware-omgeving dan geautomatiseerde gegevensverwerking. 

3. Gegevens in de database voor beslissingsondersteuning vertonen niet 
dezelfde nauwkeurigheid als die in de primaire database. Daarnaast is 
vervuiling niet denkbeeldig. 

De database voor beslissingsondersteuning omvat vaak gegevens die uit 
basisgegevens geaggregeerd worden, bijvoorbeeld over de tijd of over pro
duktkenmerken. Naast deze technische scheiding komt uit verschillende 
studies naar voren , dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden achter de 
validiteit van management informatie die door aggregatie tot stand komt, 
zie bijvoorbeeld Reuijl ( 1983) , Sol ( 1982). V oor diverse beslissingen is het 
juiste niveau van aggregatie vaak niet op voorhand aan te geven. Geag
gregeerde gegevens geven niet altijd aanknopingspunten voor het onder
kennen van verbanden , waarmee een betere afstemming van beslissings
processen kan worden gerealiseerd. Toch worden bij vele beslissingenjuist 
geaggregeerde gegevens gebruikt. Men kan in deze gevallen echter een 
oplossing vinden door op simulatie gebaseerde beslissingsondersteunende 
systemen te hanteren, die mogelijkheden bieden om op detailniveau via 
disaggregatie uitspraken te doen . 

I 

Werkw&ze 

Met betrekking tot strategieën voor het ontwerpen van informatiesyste-,_ 
men staat prototyping sterk in de belangstelling. In het algemeen kan meJ~t 
van prototyping zeggen dat het zich richt op het snel creëren van werkende 
systemen. Daarmee kan worden nagegaan of het systeem een valide model 
is , dat aan de functionele eisen en wensen in de probleemsituatie beant
woordt. Prototyping kan worden gehanteerd om: 
- een beter begrip van een toepassingsgebied te . krijgen; 
- informatiebehoeften juist en volledig te specificeren; 
- gebruikers-interfaces te ontwikkelen; 
- (voor) produktie testen uit te voeren. 
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Ik vat mijn ervaringen met prototyping samen in de paradox van incremen
teel ontwerpen en convergentie. Ik concludeer , zie Sol ( 1984), dat bij prototy-

• p1ng: 
verificatie en validatie van het kenmodel niet altijd de benodigde aan
dacht krijgen , doordat het snel hard maken van een dynamisch model
systeem de overhand heeft; 

- niet iedere organisatie rijp is voor een wegwerp aanpak inherent aan 
prototyping. Met name geldt dit voor bure..aucratisch getinte organisa
ties . Ook druist dit vaak in tegen de belevingswereld van 'traditionele' 
automatiseerders . Het over boord gooien van een oplossing waar tijd 
en mankracht in is gestoken , is niet altijd gemakkelijk voor de betrok
kenen. Een organisatie moet voorbereid zijn op het naar boven komen 
van conflicten en bereid zijn tot het zoeken naar oplossingen hiervoor. 
Dit betekent dat (top )management een prototyping aanpak zwaar moet 
(onder )steunen ; 
de overgang van een kenmodel naar een te maken doelsysteem nauwe
lijks uit de verf komt ; 
de oplossing snel als definitief door de organisatie wordt overgenomen 
zonder dat verder geëxperimenteerd wordt; 

- de effectiviteit meer centraal staat dan de efficiëntie ; 
modellen als vereenvoudiging van de uitgangssituatie gehanteerd wor
den , waarbij het totaalbeeld gauw uit het oog wordt verloren. Het ge
vaar van deze ' tunnelvisie' kan mogelijkerwijs beperkt worden door te 
werken vanuit een goed informatiseringsplan voor een organisatie. 

Kortom, incrementeel ontwerpen staat niet garant voor een snelle conver
gentie naar een acceptabel doelsysteem. 

Ik merk op dat er zeer weinig gegevens beschikbaar zijn over de middelen 
die aangewend worden in de verschillende activiteiten in het ontwikke
lingstraject in relatie tot de kwaliteit van het eindprodukt. Dit geldt zeker 
voor prototyping. Veel gegevens over de efficiëntie en de effectiviteit van 
diverse methoden ontbreken nog. Er zijn aanwijzingen dat een strak han
teren van methodieken zeker niet altijd tot produktiviteitsverhoging aan
leiding geeft. Daarnaast moet. men constateren dat aan methoden voor de 
meting van produktiviteit , zoals bijvoorbeeld een functiepunten analyse
methode , zie Rudolph ( 1983), slechts beperkt gewicht kan worden toege
kend. Immers, deze methoden dekken slechts een gedeelte van het ont
werptraject, namelijk vanaf het moment dat een globaal doelsysteem dui
delijk gedefinieerd is . 
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Beheerswvze 

Wat het aspect van projectbesturing betreft valt het op dat gereedschap 
voor volgordeplanning en capaciteitsplanning van automatiseringsprojec
ten nog weinig ingevoerd is. In Sol ( 1982) is geconstateerd dat in slecht 
gestructureerde problemen een incrementele aanpak niet tot langere door
looptijden hoeft te leiden dan een lineaire of iteratieve aanpak. De tech
niek van simulatie van stochastische netwerken is bruikbaar om bij de start 
van een project tot een voorlopige doorlooptijdschatting te komen . 

In dit verband wijs ik erop dat een lineaire aanpak andere afspraken 
vereist dan een iteratieve of een incrementele . Een projectvorm volgens 
een incrementele strategie vertoont veel overeenkomst met een research en 
development project, en kan met soortgelijke contracten bestuurd worden . 

Tot slot merk ik op dat in methodieken soms veel nadruk gelegd wordt 
op controle-lijsten waaraan projectrapporten en documenten moeten vol
doen. Alhoewel niet genoeg aandacht gegeven kan worden aan een goede 
en volledige project- en programmadocumentatie, heb ik wel de indruk 
dat deze aandacht soms ten koste gaat van de kwaliteitscontrole en -be
heersing. 

4. Ontwerpen en expertise 

Ontwerpen van informatiesystemen is spelen met modellen om problemen 
te ordenen, te formuleren , op te lossen en te implementeren . 

Het creatief hanteren van methodieken , methoden en ontwerpfiloso
fieën speelt een belangrijke rol in dit proces. Een ontwerper van informa
tiesystpmen heeft te maken met : 
- de keuze van een Weltanschauung en een ontwerpfilosofie , die vertaald 

moeten worden in een aantal bouwstenen en gereedschappen; 
- de keuze van een methodiek in een specifieke probleemsituatie, die 

aangeeft in welke volgorde de activiteiten in het ontwerpproces worden 
doorlopen en welke beschrijvingswijzen mogelijk zijn om de huidige en 
de gewenste situatie weer te geven ; 

- de keuze uit methoden voor de analyse van de bestaande situatie en het 
genereren van nieuwe alternatieven , waarbij de organisatorische moge
lijkheden in het oog gehouden moeten worden . 

• 

De architectuurfunctie van de informatiekundige wordt steeds belangrij
ker én complexer. Immers , het aantal configuratiemogelijkheden van 
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hardware en software neemt sterk toe. Daarnaast raken informatiesyste
men door de voortschrijdende informatisering dieper verstrengeld in de 
organisatie. Kijkend naar ervaringen rond informatiesystem en constateer 
ik dat er nog weinig generaliseerbare expertise bestaat en dat deze boven
dien nog weinig toegepast wordt. Er zijn weinig empirische gegevens be
schikbaar over het ontwerpproces op zich en over de kwaliteit van het 
eind produkt . Dit geldt in het bijzonder voor de 'contingency method ' en 
voor prototyping . H et opbouwen en vastleggel) van de aanwezige experti
se bij automatiseringsprojecten wordt veelal verwaarloosd . 

D e jonge leeftijd van het vakgebied informatiesystemen onderschrijft eens 
te meer de noodzaak om én voor praktijkgericht onderzoek én voor theo
rievormend onderzoek een harde kern van een onderzoekprogramma met 
een aantal beschermende ringen aan te geven , in navolging van Lakatos 
(1970). Voor een uitwerking hiervan verwijs ik naar Bosman en Sol 
( 1984a, 1984b). De harde kern van dit programma gaat allereerst uit van 
de optiek dat gebruikers en beslissers beperkt rationeel handelen . Daar
naast legt de modelleringswij ze de nadruk op het formuleren van hypothe
sen in een probleemsituatie , het maken van een conceptueel model op ba
sis hiervan , het verifiëren en valideren van deze beschrijving, het genere
ren van alternatieve oplossingen aan de hand van dit vertrekpunt en de 
implem entatie van de gekozen oplossing. 

De beschermende ringen zijn opgebouwd rond het concept van een ont

wikkelomgeving voor informatiesystemen . Door Sprague ( 1980) is een 
raamwerk voor het ontwikkelen van BOS geïntroduceerd , met als belang
rijke componenten een applicatie-generator , gereedschap en specifieke 
toepassingen . Bonczek et al . ( 1981) geven hieraan een uitbreiding door de 
concepten van een database, een modellenbank en een dialoogsysteem te 
vervangen door die van een taalsysteem , een kennissysteem en een pro
bleem oplossend systeem. Echter , het probleem oplossend systeem wordt 
door hen niet ingevuld . Mitroff et al . (1974) hebben een kader geschetst , 
waarin verschillende aanpakken bij probleemoplossen kunnen worden 
aangegeven . Deze bijdragen zijn in figuur 1 geïntegreerd. M en kan diver
se verschijningsvormen van informatiesystemen hierin onderbrengen. 
Wanneer m en bijvoorbeeld het kennissysteem als een bestand van gege
vens, fe iten en regels opvat en het probleem oplossend systeem als een 'in
ferentie machine', dan wordt het schema specifiek voor expert systemen . 

In Sol ( 1982) heb ik laten zien dat het mogelijk is een ontwikkelomge
ving voor informatiesystemen te hanteren door een specifieke invulling te 
geven aan een beschrijvingsapparaat (een taalsysteem), een beschrijving 
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I 
van een toepassingsgebied (een kennisbank) en aanwijzingen hoe een con
ceptueel model en een empirisch model ontwikkeld kunnen worden, zowel 
beschrijvend als voorschrijvend (een probleem oplossend systeem). De 
aanpak is dan de volgende: 
1. Maak een beschrijving van het objectsysteem, door proces-objecten en 

data-objecten vast te leggen. 
2. Probeer vervolgens taken en beslissingsregels te achterhalen en maak 

hiermee een dynamisch model . 
3 . Analyseer de bestaande situatie met behulp van dit simulatiemodel en 

formuleer het probleem . 
4. Creëer op basis van de kennis opgedaan met dit kenmodel én op basis 

van een ontwerpfilosofie , alternatieve oplossingen en test deze als pro
totype. 

5. Kijk hoe het prototype efficiënt in een informatieverwerkend systeem 
geïmplementeerd kan worden. 

In het licht van eerdere opmerkingen geef ik de voorkeur aan een taalsys
teem , dat uitgaat van een object als combinatie van een entiteit m et acties, 
cf. Bubenko (1983), Cox (1984) , Olivé (1982), Sol (1982). Ieder object be
staat dan in een eigen omgeving of domein . De actie-specificatie is zowel 
procedureel als non-procedureel. V erschiliende coördinatievormen tussen 
objecten zijn denkbaar. 

Ter vermijding van mogelijke misverstanden merk ik op dat een dergelijk 
taalsysteem niet haaks op gebruiksvriendelijkheid of specificatiegemak 
hoeft te staan . Immers, uit de wereld van simulatie van systemen en inter
actieve modelbouw is bekend dat gebruiker en ontwerper interactief een 
conceptueel en empirisch model kunnen vastleggen, dat vervolgens in een 
formele taal wordt gerepresenteerd, c. f. Birtwistle ( 1984). 

Een dergelijk ontwikkelsysteem kan gerealiseerd worden als een elec
tronische werkplek met faciliteiten voor editing , documentatie , grafische 
weergave , dynamische systeembeschrijving en simulatie . Bij voorkeur 
moet dan gewerkt worden op een werkplek met meervoudige schermfacili-

• te1ten. 
Een strategie zou dan kunnen zijn om per afdeling of groep van indivi

duen een dynamische objectbeschrijving op een apart ontwikkelsysteem te 
realiseren als prototype. Vervolgens kunnen dan voor de organisatie of 
een gedeelte ervan de verschillende prototypes gecoördineerd worden. Een 
methodologisch probleem is echter om voor de afzonderlijke beschrijvin
gen én voor de coördinerende beschrijving snel modellen van doelsyste-
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men te ontwikkelen . Wellicht kunnen specifieke systemen voor ondersteu
ning van deze expertfuncties uitkomst gaan bieden . 

Ook is hierbij te denken aan methodieken om een bestaande organisa
tie met de daarin aanwezige informatiesystemen door te lichten. Een ana
lyse van Critical Success Factors, zie Alloway ( 1980) en R ockart ( 1982), 
zou handvaten kunnen bieden om tot een betere probleemherkenning in 
de ' understanding stage' te komen. 
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In deze ontwikkelomgeving is een belangrijke plaats ingeruim d voor ex
pertsystemen ter ondersteuning van het ontwerpproces . Ik denk daarbij 
aan de volgende versehij ningsvormen , zie figuur 2 . 
1. Een expertsysteem ter ondersteuning van de constr uctie van beschrij 

vende conceptuele modellen en empirische modellen van de bestaande 
situatie gebaseerd op ' application domain models' . In een dergelijk ap
plication domain zijn basisbegrippen en basisprocessen van een be
drijfstak of toepassinsgebied als prototype - in letterlijke betekenis -
beschreven . 

2. Een expertsysteem ter ondersteuning van de constructie van een simu
latiemodel door handvaten voor verificatie , validatie en gevoeligheids
analyse aan te reiken . 

3 . Een expertsysteem ter vergemakkelijking van de constructie van een 
proefopzet . M et nadruk zij op gem erkt da t 'autom ation of thinking in 
design ' beperkt is, omdat deze hulp voor experimentatie en sta tistische 
analyses naar mij n m ening slechts ten dele te au tom atiseren is. 

4. Expertsystemen die handreikingen kunnen leveren voor de overgang 
van kenmodel naar doelsysteem . Hier speelt echter de vraag in hoever
re zulke expertsystem en generaliseerbaar zijn voor een specifiek toe
passingsgebied en hoe deze expertise te verkrijgen is. 

5. Een expertsysteem als kennisbank met mogelij ke hardware- en soft
wareconfiguraties, die aan het m aakmodel als uitkom st van het systelo
gische probleem , kunnen voldoen . Hiermee kan dan snel nagegaan 
worden of een systelogische oplossing, infologisch , datalogisch en tech
nologisch haalbaar is en tegen welke kosten . 

6 . H et lijkt mogelijk een kennisbank op te bouwen waarin empirisch ma
teriaal over het verloop van automatiseringsproj ecten is opgenomen , 
zoals kenmerken van de probleemsituatie , kenmerken van het produkt , 
en cijfers per activiteit , bijvoorbeeld projectduur en gebruikte midde
len. Hieruit kunnen aanwij zingen voor de proj ectfasering geput wor
den. 

Eén relativerende opmerking is echter rond deze expertsystemen op zijn 
plaats , en wel de valkuil van de expertise . De genoemde expertsystemen 
zijn bedoeld om tot betere ontwerpen en implementaties in toekom stige si
tuaties te komen. D e expertise is en blijft echter gebaseerd op ervaringen 
uit het verleden. Een kritiekloos doortrekken naar de toekomst lijkt mij 
niet ongevaarlijk. Juist de combinatie van exp·ertise en creativiteit moet 
informatiesystemen opleveren die de toets van falsificatie kunnen door
staan. 
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Het interessante , en nieuwe van deze aanpak is, dat uitgegaan wordt van 
parallel bestaande en opererende objecten. Afhankelijk van techn ologische 
mogelijkheden zijn verschillende realisaties denkbaar . Na beschrijving en 
dynamische analyse van individuele obj ecten kunnen deze individuele 
prototypes van informatie-system en als pilot worden bevroren . V ervol
gens wordt nagegaan welke conventionele architectuur van apparatuur en 
programmatuur een efficiënte implementatie mogelijk kan maken . 

Een andere weg ligt echter in de komende j aren meer voor de hand . De 
beschrijving in parallelle prototypes wordt vertaald naar een (volledig) pa
rallelle architectuur . De realisatie hiervan hangt af van technologische ont
wikkelingen en economische mogelijkheden . 

5. Onderwijs en onderzoek 

Ideeën over het vakgebied informatiesystemen kunnen mooi zij n , maar 
belangrijker zijn praktische uitvoerbaarheid en concretisering in een on
derwij sprogramma en een onderzoekprogramma. Laat ik allereerst een 
invulling van een onderzoekprogramma aan u voorleggen , al was het al
leen maar om aan te geven dat naar mijn mening onderzoek een noodza
kelijke voorwaarde is om tot goed onderwijs te komen . 

Ik zou een tweetal hoofdgebieden in een onderzoekprogramma rond het 
ontwerpen van informatiesystem en willen aangeven. 
1. Ontwerpen van complexe informatiesystemen met behulp van ontwik

kelomgevingen die van een object-gerichte specificatie uitgaan. Zoals 
uiteengezet in de vorige paragraaf aan de hand van figuur 2 gaat het 
dan om: 
a. de invulling van een taalsysteem ; 
b . de invulling van gereedschap in elk der activiteiten in het ontwerp

proces , en in het bijzonder de rol van expert systemen hierin ; 
c. de constructie van werkstations waarop ontwikkelingomgevingen 

gehanteerd kunnen worden. 
2. Effectiviteit van informatiesystemen, zowel van gegevensverwerkende 

systemen , van management informatiesystem en , als van beslissingsou
dersteunende systemen . Specifieke vraagstellingen zijn hier : 
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a. de invulling van ontwikkelomgevingen ~oor beslissingsondersteu
nende systemen en de bepaling van de effectiviteit hiervan met be
hulp van interactieve bedrijfsspelen; 

b . richtlijnen om tot praktische oplossingen te komen voor de gesigna
leerde paradox van aggregatie ; 
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c. effectiviteit van informatiesystemen afhankelijk van de wijze waar
op in organisaties coördinatieproblemen worden opgelost. 

Het is plezierig te constateren dat binnen de Vakgroep Informatica, bin
nen andere afdelingen van de Technische Hogeschool Delft en binnen de 
samenwerking in de regio Delft, Leiden, Rotterdam, vele raakvlakken lig
gen met dit onderzoeksterrein. 

Ik denk dan met name aan domein-afhankelijke taalsystemen in bij
voorbeeld een Ada- , Prolog- of Smalltalk-omgeving, aan kennisrepresen
tatie en constructie van kennisbanken en expertsystemen, aan relationele 
database systemen in een incrementele ontwerpaanpak, aan program
meeromgevingen, aan realisaties van parallelle architecturen, aan model
bouw en simulatie van systemen, aan organisatiekunde, aan ergonomie en 
aan socio-technische vraagstukken . 

De ideeën over de invulling van een onderwijsprogramma rond informa
tiesystemen zijn elders uitvoerig beschreven, zie Bosman en Sol ( 1983). Ik 
ben van mening dat een programma op dit vakgebied niet mag bestaan uit 
een verzameling naast elkaar staande vakken , waarbij de integratie aan de 
student wordt overgelaten. Het is essentieel een integratievoertuig te kie
zen dat als bindmiddel kan fungeren , bijvoorbeeld in een afstudeerrich
ting Informatiesystemen binnen deze Hogeschool . 

Zoals gesteld, wordt het systelogisch ontwerpprobleem steeds belangrij
ker. Dit betekent dat het maken van valide, herkenbare beschrijvingen 
van het objectsysteem in een probleemsituatie meer aandacht moet krij
gen. Voor het maken van plaatjes of conceptuele modellen is het nadenken 
over reëel systeem en informatiesysteem belangrijk . Ik zou echter nog een 
stap verder willen gaan en in het onderwijs de nadruk willen leggen op een 
interdisciplinaire beschrijving van een objectsysteem als dynamisch empi
risch model. Van daaruit kan men dan komen tot een ontwerp voor het 
oplossen van de probleemsituatie en voor het informatiesysteem dat daar
voor nodig is . De computer wordt daarbij dus niet gezien als vervanging 
van het menselijk oordeel, maar als hulpmiddel ter vergroting van het pro
bleemoplossend vermogen van individuen, groepen en organisaties. 

Teneinde het onderzoekprogramma en het onderwijsprogramma direct te 
laten aansluiten bij praktijkproblemen rond informatiesystemen in organi
saties stel ik voor aan deze Hogeschool een Centrum voor Informatiesyste
men op te richten als laboratorium voor het ontwerpen, ontwikkelen en 
implementeren van informatiesystemen in kleine én grote organisaties. 
Het Centrum kent een tweeledig doel: 
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• 

a. Opleiding 
1. het bieden van een efficiënte trainingsomgeving voor derde en vierde 

jaars (Informatica) studenten in het ontwerpen van informatiesyste
men, zowel geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen als be
slissingsondersteunende systemen . 

2. het bijscholen van externe deelnemers in het doorlichten van informa
tiesystemen, in het formuleren van informatiebeleid en in het concreti
seren van informatieplannen, in methoden en technieken voor het ont-

• 

werpen van informatiesystemen. 

b. Prakty'kgericht onderzoek) binnen het genoemde onderzoekprogramma. 
. . 

V oor beide doelgroepen worden korte inleidende seminars verzorgd . V er-
volgens worden verschillende reële cases ingebracht door externe deelne
mers. Deze cases worden door studenten-teams uitgewerkt met externe 
deelnemers in verschillende rollen , bijvoorbeeld die van gebruiker of in
structeur. 

Daarnaast worden verschillende bedrijfsspelen gehanteerd , waarvoor 
door diverse teams informatiesystemen ontwikkeld worden. 

Als hulpmiddelen zijn verschillende ontwerpomgevingen , zowel op 
mainframe als op microcomputers, in het Centrum beschikbaar. Deze 
omgevingen omvatten methodieken , hulpmiddelen voor projectplanning, 
een workbench voor informatie-analyse en systeemontwerp, werkstations 
voor interactief ontwerp en documentatie , simulatie hulpmiddele n , vraag
talen , financiële modelleringspakketten , etcetera . 

Ik hoop dat de realisatie van deze voorstellen zal aantonen, dat , zo er spra
ke is van een tegenstelling theorie-praktijk , dit een schijn tegenstelling is . 

I 
Dames en heren) 

Aan het eind van mijn rede gekomen betuig ik Hare Majesteit d e Konin
gin dank voor mijn benoeming. 

Hooggeleerde Bosman) beste Aart) 

Aan mijn opleiding en vorming heb jij een belangrijke bijdrage geleverd. 
Je hebt mij gestimuleerd een eigen weg te zoeken . in dit jonge vakgebied . 
Ik hoop, en verwacht, dat de geografische afstand geen belemmering zal 
vormen om onze wederzijdse aandacht voor de methodologische en theo
retische onderbouwing van dit vakgebied verder vorm te geven en om de 
vriendschap tussen ons en ons beider gezinnen te bestendigen . 
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Dames en heren oud-collega )s van de Economische Faculteit in Groningen) 

Bijna 10 jaar heb ik in Uw midden kunnen vertoeven en heb ik een bijdra
ge mogen leveren aan de concretisering van een onderwijs- en onderzoek
programma in wat nu wordt aangeduid als bestuurlijke informatiekunde . 
Ondanks de hoge onderwij slast en vele andere activiteiten, is dit niet ten 
koste gegaan van de vriendschapsbanden , die er met U bestaan en hope
lijk blijven bestaan . Ik stel er prijs op hier de .samenwerking met collega 
Van ' t Klooster te memoreren, die mij ingeleid heeft in de praktijk van dit 
vakgebied . 

Dames en heren hoogleraren en medewerkers van deze Instelling) 

In een relatief korte tijd heb ik met talrijken uwer kennis kunnen maken. 
Ik hoop dat , mede door de aard van dit vakgebied , samenwerking uitge
bouwd en geïntensiveerd kan worden. 

Dat geldt zeker ook voor de samenwerking in de regio Delft-Leiden
R otterdam . Mijn dank gaat hier uit naar collega Verrijn Stuart voor de 
reeds langer bestaande plezierige samenwerking. 

Dames en heren hoogleraren) wetenschappelijk medewerkers en niet-wetenschappelijk 
personeel van de vakgroep Informatica) 

Voor de open en vriendelijke wijze waarop U mij hebt ontvangen wil ik U 
dank zeggen . In gesprekken over onderwijs- en onderzoekactiviteiten zijn 
reeds vele wederzijdse raakvlakken naar voren gekomen. Ik hoop dat de 
toenemende onderwijsdruk geen belemmering zal vormen om zo nu en 
dan afstand te kunnen nemen en de fundamenten van het vak in het groei-

• 
perspectief te bekijken . Ik heb gemerkt dat er meer aanzetten tot onder-
zoekactiv iteiten leven , dan uit de schaduw van het onderwijs naar voren 
komt. Ik verwacht dat de komende jaren praktische resultaten van deze 
onderzoekactiviteiten in het volle daglicht geplaatst zullen worden . 

Leden van de werkeenheid lnfo77natiesystemen) 

Voor jullie is mijn komst niet ongemerkt voorbijgegaan, al was het omdat 
een verwachte verlichting van taken te niet wordt gedaan door een optre
dende (inhaal)vraag. Ik waardeer de discussies over het vakgebied en 
hoop, dat we op deze opbouwende manier door kunnen gaan. Collega 
Brussaard bedank ik in het bijzonder voor de vriendschappelijke ont-
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