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Mijnheer de Rector Magnificus, 

Leden van het College van Bestuur, 

Zeer geëerde toehoorders, 

Dames en heren, 

Zojuist heeft het startschot geklonken voor de zeiltocht en zeilwedstrijd 
die als studie Technische Bestuurskunde te boek staat. 

De trainers en begeleiders in de volgboten, de medewerkers op het 

startschip en op de kade, de wedstrijdleiding en de juryleden op de toren 

staan klaar. Grote en kleine sponsors zijn in stille afwachting. Het weer 

is typisch Hollands: zon met schuivende wolken. Er staat een forse wind, 

maar het zicht is goed. 

K01tom, in deze turbulente omgeving hoor je de spmming door de 

wanten fluiten. 

Als we onze blik richten op de schepen, dan zien we de bemanningen 

ingespannen bezig: navigeren, aanpassen van de zeilvoering, soms 

pompen. 

De verschillende teams met mensen van uiteenlopende achtergrond 

worden geleid door één doel: zo goed mogelijk de finish halen. Maar 

onder ruige omstandigheden kan het van goed zeemanschap getuigen het 

doel zo nodig te veranderen. Ieder team is op zichzelf aangewezen, 

ondersteund door voldoende leeftocht, kaarten, hulpmiddelen en gezond 

verstand. Elk schip is uitgerust met een satelliet-plaatsbepalingssysteem 

(GPS). Via telecommunicat ie-verbindingen staat het in contact met de 

wal. Het is een treffend voorbeeld van 'think globally and act locally', 

van 'ondernemen in de keten', maar ook van 'telezeilen in het elektroni

sche schip' als variant op 'telewerken in de elektronische hut'. 

Kijkend als toeschouwer naar deze zeiltocht door de waterdichte verrekij

ker zie je grenzen verschuiven, alhoewel de autofocus aanstaat. Horizon

ten vervagen, scheidslijnen tussen water en lucht verdwijnen, vermoeid

heid en zeeziekte verdringen de ratio. Niet alleen onder zeil verschuiven 

grenzen: ik wil u in deze openingsbijdrage 'Schuivende grenzen rond 



Technische Bestuurskunde', kijkend door systeemkundige contactlenzen, 

meenemen langs de verschuiv ingen in onze omgeving en langs de 

ervaringen in de disciplines die bijdragen aan Technische Bestuurskunde. 

Van daar wil ik met u gaan naar de kern van de vraagstukken en naar de 

agenda van wat ons op het schip Technische Bestuurskunde te doen 

staat. 

1. DE OMGEVING 

Mag ik de tocht beginnen langs de schuivende grenzen in onze samenle

ving. Immers, grenzen in de wereld verschuiven, zowel hun karakter als 

hun ligging. 

a. Recentelijk zien we om ons heen vele fysieke grenzen verschuiven: 
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Een schier ondoordringbare grens in Duitsland is opgelost. In Oost

en Zuid-Europa ontstaan grenzen tussen voorheen ongedeelde entitei

ten. Tegelijke11ijd maken de ontwikkelingen in de telecommunicatie 

en in de infonnatica de hele wereld tot ons speelveld: technologische 

grenzen verschuiven. Communicatienetwerken en informatiesystemen 

omspannen onze wereld. Maar ondanks satelliet-communicatie moet 

een zeilschip op een inter-Europese tocht zich nog in vele havens 

langs de Noordzee melden voor douane-inklaring. 

Multimedia-toepass ingen moeten de toegankelijkheid van gege

vensverzamelingen vergroten en gebruiksvriendelijkheid een andere 

inhoud geven. In deze ' diaspora van de complexiteit' is zelfs de 
werkplek niet meer maatgevend: van ' tele-werken ' via ' tele-bankie

ren' komen we tot ' tele-veilen', ' tele-thuisblijven ' en ' tele-zeilen'. 

Maar hiermee komt ook de roep naar identite it van eigen erf, eigen 

schip en eigen regio sterk naar voren. Op zich is dit niet nieuw, 

maar de technologische ontwikkelingen maken deze uiting pregnan

ter. 



b. Over de bestuurlijke ontwikkelingen in Europa, de discussies over 

bestuurslagen en de posities van regio's wil ik hier kort zijn . 

De grote verschuivingen in politieke en ideologische grenzen en de 

verdwijnende nationale concurrentiewapens zijn zelfs op zee te 

onderkennen als we om ons heen kijken naar visserijquota, afval

lozingen en milieuzorgsystemen. Deze vragen niet alleen om be

stuurskundige beschrijvingen en beschouwingen. Het komt me voor 

dat we een instrumentarium nodig hebben om handen en voeten te 

geven aan de bestuurlijke inrichtingsvragen waar we tegen aan 

zei len. Het gaat erom, dat we ons kunnen inleven en indenken in de 

gevolgen van de verschillende voorstellen voor een politiek-bestuur

lijke organisatie. 

c. Ook verschuiven grenzen tussen disciplines. In de traditioneel 

technische disciplines wordt duidelijk dat hedendaagse maatschappe

lijke en organisatorische vraagstukken andere benaderingen vergen. 

De roep om een interdisc iplinaire aanpak is reeds lang hoorbaar, 

maar nog steeds wordt deze gemakkelijker uitgesproken dan metho

disch verantwoord ingevuld. In onze informatiemaatschappij verande

ren disciplines van karakter en krijgen ande re wetenschapstrad ities 

gestalte. De ervaringen met het toepassen van informatietechnologie 

zijn zelfs paradoxaal. Maar post-modernistische fi lo ofen lijken hier 

een verklaring voor te hebben. De vraag, welke onderstroming on 

maatschappijbeeld mede gaat bepa len , is daa1mee echter niet beant

woord. 

Rond deze schuivende grenzen in onze samenlev ing tekenen zich de 

vraagstukken af, waar een Teclmische Bestuurskundige zich mee bezig

houdt. Laat ik enkele toepass in gsdomeinen van TB aan de hand van 

enige voorbeelden schetsmatig aangeven: 

1. Op het gebied van transport en logis tiek management worden we 

geconfronteerd met vraagstukken rond de ontwikkeling van onze 

mainports Rotterdam en Schiphol ; mogelijkheden van ondergronds 

transport , bijvoorbeeld tussen de bloemenveiling Aalsmeer en de 
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luchthaven; de ve1111indering van congestie op de Europese wegen; 

het voorkomen van files m.b.v. filewaarschuwingssystemen; initiatie

ven als de P+R lease pas; de inrichting van transferia; de Betuwe

lijn; effectiviteit van multimodale vervoersvonnen in Europa; de 

realisatie van rekeningrijden; de veiligheidsaspecten van de TGV

lijn. 

2. Rond milieu-management zien we het ontwerp en beheer van com

plexe milieuzorgsystemen; de locatiekeuze van afvalverbrandingsin

stallaties en van kemafvalopslag; het beleid t.a.v. ontgrondingen; 

integraal waterbeheer; de Maaslandkering; stimulering van het 

transport niet-over-de-weg; het beheer van het Ketelmeer en van het 

Schelde-bekken. 

3. Onder de noemer management van de info1111atievoorziening herken

nen we de inrichting, prijsbepaling en effectiviteit van telematica

diensten in Europa; de mogelijkheid om tussen lokale, regionale, 

nationale en Europese overheidsinstanties effectievere communicatie 

te realiseren via infrastructuren voor documentaire inf01111atieverzor

ging; het ontwerp, de realisatie en het beheer van complexe interor

ganisationele systemen als Sagitta, Cargonaut, Intracon , GBA, het 

ontwerp en de realisatie van Europese douanesystemen m.b.v. 

informatietechnologie; de inrichting en effectiviteit van tele-werken 

en het gebruik van 'smart cards' voor uiteenlopende doeleinden. 

4. Het thema kennis-technologisch arrangeren van samenwerkingsver

banden duidt op de inrichting van publieksbalies; het ontwerpen en 

inrichten van organisaties en samenwerkingsverbanden tussen en 

boven organisaties met behulp van interactieve technologie; de 

ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden onder invloed 

van technologie; de stimulering van kennisontwikkeling en de wrij

vingspunten rond publiek-private samenwerking. 

In deze vraagstukken is het de taak van de Technisch Bestuurskundige 

om de vraagstellingen, de betrokken actoren en de belangen te structure-
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ren, de benodigde informatie te specificeren en te vergaren, de alternatie

ven te analyseren, de oplossingen te ontwerpen, en de besluitvorming en 

de invoering voor te bereiden. Waar ligt het verschil met de schipper en 
zijn bemanning? 

2. DE ERVARING 

Voordat we kunnen aangeven hoe de discipline Technische Bestuurskun

de op deze vraagstukken kan inspelen , is het goed een beeld te hebben 

van ervaringen in deze discipline en in andere disciplines, die een 

bijdrage leveren aan TB. 

Wanneer ik allereerst kijk naar de discipline Infonnatiesystemen, waar

mee ik de laatste decennia veel affiniteit mocht opbouwen, dan tekent 

zich aan de horizon het volgende beeld af: 

Het ontwerpen en het inrichten van organisaties vindt plaats in een snel 

veranderende, turbulente omgeving. Organisaties worden informatie

intensiever, waarbij de infom1atiesystemen en de reële systemen die hier

door bestuurd worden meer en meer verstrengeld raken. Een voorbeeld 

mag dit verduidelijken: 

Een grote multi-nationale organisatie in de randstad exporteert dagelijks 

vele containers met goederen via de Rotterdamse haven . Het bedrijf 

wordt in toenemende mate geconfronteerd met vertragingen, zowel 

tijdens het transpo1t over de weg, tijdens de overslag als in de admini

stratieve afhandeling. De vraag komt naar voren, wat infonnatietechno

logie in de vonn van elektronische afhandeling van documenten (EDI) 

voor dit bedrijf en voor de overige betrokkenen in de keten kan beteke

nen. In deze vraagstelling zijn een drietal aspecten te onderkennen: 

1. het niveau van de logistieke keten, waarin verlader, transporteur, 

overslagbedrijf en douane betrokken zijn bij de interorganisationele 

afstemming; 

2. het niveau van de individuele organisatie, waar het gaat om de 

aansturing van de primaire bedrijfsprocessen; 
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3. het niveau van de werkplek, waar het gaat om de ondersteuning van 

individuen of groepen. 

Wierda (1991 ) laat zien hoe de ketenlogistiek m.b.v. animatietechnieken 

bespreekbaar gemaakt kan worden bij de betrokkenen in deze maatschap

pelijke sector. Streng en Sol (1992) tonen aan dat de investeringen in 

EDI terugverdiend kunnen worden, indien de bed rijfsprocessen en de 

taakpakketten op de individuele werkplekken worden aangepast. Dit 

betreft zowel de fysieke afhandeling, als de reguliere informatievoor

ziening en de ondersteuning van de besluitv01ming. 

Dit voorbeeld maakt de verwevenheid duidelijk van de ketenlogistiek, de 

interne en de externe logistiek en de adm inistratieve logistiek. In de 

vraagstelling, die als logistieke engineering gekarakteriseerd kan worden, 

overheersen dynamische aspecten, waarvoor passende bewakings- en 

besturingssystemen ontwikkeld moeten worden. 

Vele disciplines, waaronder het vakgebied infom1atiesystemen, worstelen 

met deze dynamische ontwikkelingen. 

Symptomen zijn : 

o lange ontwikkeltijden en hoge ontwikkelkosten van systemen, 

niettegenstaande moderne hulpmiddelen; 

o nadruk op de mogelijkheid om voorsprong te behalen op concurren

ten door investeringen in (informatie) technologie, terwijl negatieve 

ervaringen en tegenvallers onderbelicht blijven; 

o de vraag naar het waarmee en hoe krijgt meer aandacht dan de vraag 

naar het wat en waartoe. 

Voor een uitvoerige behandeling zij verwezen naar Sol (1984) en Sol 

(199 1). 

Samenvattend kunnen we stellen dat de vraagstukken in onze samenle

ving in de kern dynan1isch zijn en nog steeds dynamischer worden. De 

di sciplines systeemkunde, organisatiekunde en informatiesystemen 

hebben hier nog geen passend antwoord op. 

6 



Een aantal voor ons betoog relevante ervaringen zijn samen te vatten m 

de volgende paradoxen. 

1. Investeringen die vanuit ketendenken worden geii1itieerd en gestimu

leerd, moeten wel op de werkplek verdiend worden. 

De bestuurders van de VOC en de reders konden schepen uit:enden, 

maar de ondernemende schipper moest het waar maken. 

Toegevoegde waarde uit investeringen in (infom1atie)technologie wordt 

verkregen door aandacht voor herinri chting van de primaire en aan turen

de processen. Wierda (1991) beschrijft hoe partners in het goederenver

voer een win-win situatie kunnen bereiken uit investeringen in EDI. Het 

tonen van dynamische modellen aan de verschillende partners blijkt 

doorslaggevend om tot een succesvolle implementatie te komen. Streng 

en Sol (1990, 1992) werken dit uit in gereedschap voor dynamisch 

modelleren op micro- en meso-niveau, toegespitst op de afl1andeling van 

gecontaineriseerd vervoer in de Rotterdamse haven. Schrijver (1991) 
bekijkt de dynamiek van fleet management sys temen in samenhang met 

mobiele communicatie. De toepass ing van dynamische modellen bij 

elektronisch bankieren wordt door Motshagen (1991) behandeld. Böhms 

(1991) beschrijft hoe moeilijk het is om op het gebied van CIM (compu

ter integrated manufacturing) vooruitgang te boeken, zelfs met behulp 

van voorbeeldmodellen . 

Het bepalen van een eenmalige competitieve voorsprong is niet de 

essentie van het ondernemen, maar het vermijden van een duurzame 

achterstand. Een schip moet niet alleen volgens de laatste , bewezen 

technologie gebouwd zijn, maar ook zijn degelijkheid blijven tonen. 

2. In de golfbeweging van de huidige politiek-maatschappelijke bele

ving lijkt een primaat te liggen bij het behalen van resultaat: maken 

staat centraal, maar is moeiltjk zonder uitgangspunten te kennen. 

Om snel en betrouwbaar met een scluj; ergens te komen, moet je het 

goed kennen. 
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De effectiviteit van de ondersteuning van de werkers in informatie

intensieve organisaties kan aanzienlijk verhoogd worden, wanneer aan

dacht geschonken wordt aan de beschrijving en analyse van taken die 

hierbij spelen, zoals voorbeelden in de publieke sector (Dur 1992, en 

Bots 1991), in de verzekeringswereld (Dur 1991), in de bankwereld 

(Motshagen 1991), bij de politie (Van Meel en Sol 1991), bij onderhoud 

(Van Weelderen 1991) en bij systeemontwerp (Wijers 1991) aantonen. 

Deze studies geven aan, dat het essentieel is om op micro- en mesa

niveau de dynamiek van het primaire proces en de aansturing ervan in 

kaart te brengen door te beschrijven hoe taken onderling en van de tijd 

afhangen. Een geautomatiseerde ondersteuning van deze taakbeschrijving , 
gekoppeld aan mogelijkheden om de dynamiek in de taken en processen 

te visualiseren draagt aanzienlijk bij tot een goede validatie van de 

beschrijving en een snelle acceptatie van voorgestelde oplossingen. 

Cappieters (1990) ontwikkelt op basis van gedetailleerde taakbeschrijvin

gen in hiërarchische, verspreid werkende organisaties, een flexibel aan te 

passen trainingshulpmiddel. Versendaal (1991) onderbouwt de user inter

face aspecten van gedetailleerde taakbeschrijvingen. 

Schlickrnann (1992) draagt een instrumentarium aan om communicatie
structuren in verspreid werkende, hiërarchische organisaties te ontwikke

len op basis van in natuurlijke taal gespecificeerde taakbeschrijvingen. 

Van Meel, Van der Meer en Sol (1992) en Schlickmann (1992) laten 

zien dat golfbewegingen rond centralisatie en decentralisatie vragen om 

een adequaat instrumentarium voor de beschrijving en oplossing van 

coördinatieproblemen. 

Thiadens (1992) laat zien dat in diverse informatie-intensieve overheids

organisaties het lijnmanagement coördinatievraagstukken rond de inrich
ting van de informatievoorziening goed oppakt, maar dat het herontwerp 

van primaire processen nog nauwelijks structureel van de grond komt. 

3. Vraagstukken in maatschappij en onderneming kunnen met uiteen

lopende gereedschappen opgelost worden. Echter, hulpmiddelen voor 

de ondersteuning van beslissingen komen significant beter tot hun 

recht wanneer ze gekoppeld worden aan de stappen in een proces 
van probleemoplossen. 
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Een elektronische positiebepaling op een zeilschip heeft op het 

IJsse/meer niet altijd zin, maar kan een belangrijk navigatiehulp

middel zijn btj het invaren van een fjord met rotspunten onder water. 

Deze aandacht voor de dynamiek in de procesgang geldt zowel voor 

individuen als voor groepen, zie Van Schaik (1988), Van der Ven 

(1989), Bots (1989). Verbraeek (1991) laat zien, dat inf01matiesystemen 

die beslissingsprocessen ondersteunen, effectief zijn wanneer ze gerela

teerd zijn aan beslissingsknooppunten in het primaire proces . Er zijn snel 

grenzen aan de mogelijkheden van effectieve ondersteuning van operatio

nele planningprocessen, tenzij ondersteuning van relevante beslissingsta

ken als uitgangspunt wordt genomen, zie Van Weelderen (1991). Het 

lijkt erop dat voorwaardenscheppend beleid alleen effectief is wanneer de 

koppeling naar de onderliggende processen herkenbaar en aanstuurbaar 
is. 

4. Meer informatie levert niet direct betere beslissingen op. 

Een kaartentafel in een kajuit volgestopt met elektronica is vaak 

minder effectief dan een feil-tale in het voorzeil en een blik op de 

lucht en de horizon. 

Reeds in Sol (1982) is er op gewezen dat het ontlenen van management 

infom1atie aan grote, historische gegevensverzamelingen door aggregatie 

weinig stuurinfom1atie opleve1t en soms gevaarlijk kan zijn. Dit is 

bevestigd in studies in de levensmiddelenbranche en de tabaksindustrie 

(Reuyl 1982). Recentelijk is een vergelijkbare studie uitgevoerd naar de 

bruikbaarheid van gedetailleerde rituitvoeringscijfers in de transportsector 

en naar de operationele en tactische infonnatie die hiemit af te leiden is, 

zie de Jong (1992). Ook hier bleek meer inf01matie over de rituitvoering 

niet tot betere operationele planningen te leiden. Deze uitkomsten geven 

aan dat het presenteren en representeren van dynamische verschijnselen 

op basis van grote gegevensverzamelingen nog steeds onderbelicht is. 

Ter Bekke (1991) legt een goede basis voor het modelleren van gegevens 

vanuit een semantische invalshoek. Het lijkt erop dat aggregatie van 
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gegevens alleen dan zinvol is, wanneer de onderliggende processen niet 

natuurlijk, maar door mensen bedacht zijn. 

Deze ervaringen lijken op te gaan zowel m private als in publieke 

sectoren. Vele genoemde vraagstukken spelen in publieke en private 

sfeer. Met name in turbulente en onzekere omgevingen lijken de maat

schappelijke en organisatorische inrichtingsvragen goed te gedijen in een 

publiek- private wisselwerking. 

Het wordt duidelijk dat de technologie, met name telecommunicatietech

nologie en informatietechnologie, vele vrijheidsgraden biedt voor een 

effectieve organisatie-inrichting, waarbij echter de effectiviteit bepaald 

wordt door de oplossing van coördinatieproblemen. 

Het 'schip van Staat' en de privaat gesponsorde schepen hebben ieder 

hun eigen massa en missie. Maar ze varen met dezelfde wind op dezelf

de zee om te leven of te overleven. 

3. DE KERN 

Onze hedendaagse samenleving lijkt meer en meer te beschrijven als een 

beheerste chaos. Het wezen van management is de chaos te beheersen en 

te besturen, maar ook om de dynamiek er in te houden: management is 

gecontroleerde dynamiek. 

Het wezen van ontwerpen ligt in het dynamische proces om dynamische 

systemen te bedenken en te realiseren. 

Het inrichten van processen en complexe organisaties, die de uitdagingen 

van onze samenleving aan kunnen, is de kern voor systeemkundige 

ontwerpers. 

Sol en Bots (1991) karakteriseren dit als 'designing temporary arrange

mentsof distributed groups needing support'. In de visie van een 'global, 

networked society' krijgen organisaties en hun informatiesystemen het 

karakter van netwerken van kleine, zelfstandige subsystemen, waarin 

taakpakketten van werkers op hun specifieke werkplekken ondersteund 

worden. 
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We gaan toe naar netwerken van verspreid werkende, probleem- en 

taakondersteunende systemen. Een aantal voorbeelden kan dit verduide
lijken. 

o Een advocaat werkt op zijn of haar werkstation aan een casus. Er is 

een tekstverwerker en een systeem dat deze werkwijze ondersteunt. 

Er zijn verbindingen naar publieke databanken, naar elektronisch 
toegankelijke arrestenbundels, naar het gerechtshof en naar collegae. 

o Een boer bekijkt vanaf zijn -mobiele- werkstation zijn veestapel. De 

toestand van zijn vee wordt 'on-line' gemeten. De boer kan de indi

viduele gegevens analyseren, maar ook aggregaties maken. Hij heeft 

elektronische verbindingsmogelijkheden met veterinaire en andere 

advies-instanties. Hij kan elektronisch bestellingen plaatsen bij 

leveranciers. 

o Een beleidsmedewerker binnen een ministerie bereidt een notitie 
voor. Via 'on-line ' contact met verschillende betrokkenen worden 

ideeën ontwikkeld en aangescherpt. Documentaire informatie wordt 

geraadpleegd, afgewisseld met het gebruik van externe databanken 

en financiële modellen. Het proces kan leiden tot elektronisch 

gereedgemaakte stukken voor Ministerraad en Kamer. 

o De afhandeling van een werkloosheidsuitkering wordt door een 

medewerkster gedaan , daarin ondersteund door een expertsysteem. 

Centrale financiële en historische bestanden kunnen worden geraad

pleegd. 

o Een schade-afhandelaar van een verzekeringsmaatschappij handelt 

een ongeluk af, op zijn werkplek ondersteund door het vraag- en 

antwoordspel van een expertsysteem. Het centrale informatiesysteem 

geeft financiële informatie en bijzondere richtlijnen. Elektronisch kan 

zonodig contact worden opgenomen met een expertisebureau voor 

nader onderzoek ter plekke. De afhandeling wordt vanuit deze 

werkplek gedaan met een elektronische opdracht tot uitbetaling. 

o Een visser bekijkt vanuit de stuurstoel van zijn op veiligheid ontwor

pen kotter zijn beeldbuizen met vaar- , vis- en andere informatie. Per 

satelliet heeft hij verbinding met de afslag en zijn potentiële af

nemers, maar ook met de beherende instanties. Wijzigingen in zee-
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kaarten, wrakkenkaarten, en navigatieberichten worden elektronisch 
doorgegeven. 

Andere vergelijkbare voorbeelden liggen voor het oprapen in de medi
sche sector, de reiswereld en de transportwereld. Deze voorbeelden laten 
zien hoe werkers ondersteund worden in de uitvoering van hun reguliere 
en ad-hoc taken. Hier komen documentaire, technisch financiële en 
administratieve systemen bij elkaar. 

De vraagstellingen waar technisch bestuurskundigen, informatiekundigen 
en systeemkundigen mee geconfronteerd worden, zijn: 

a. Micro: hoe kan het takenpakket op de werkplek effectief technolo

gisch ondersteund worden; 
b. Meso: hoe kan binnen een organisatie een flexibele architektuur 

gerealiseerd worden waarin een effectieve afstemming van de pro
cessen bereikt wordt; 

c. Macro : hoe kunnen samenwerkingsverbanden tussen en boven 
organisaties gearrangeerd worden, zodanig dat alle betrokkenen hier 
blijvend voordeel aan kunnen ontlenen. 

De micro-vraagstelling richt zich op taken, de mesa-vraagstelling op 
processen en de macro-vraagstelling op infrastructuren, zowel technische, 
informatische als bestuurlijke. De eerder genoemde voorbeelden maken 
duidelijk dat deze vraagstellingen simultaan opgepakt moeten worden. 

Deze drie vraagstellingen kunnen vanuit verschillende invalshoeken 
bekeken worden: 

I. De inrichting van primaire processen, waar we te maken hebben met 
schuivende fysieke, technologische grenzen; 

TI. De besturing van de primaire processen in een schuivende, politiek
bestuurlijke context; 

In. De interdisciplinaire, methodologische aanpak van de schuivende 
ontwerpvragen. 

12 



Wanneer we deze vraagstellingen en invalshoeken combineren, krijgen 
we het volgende beeld, zie figuur 1. 

aspecten fysiek/ politiek/ interdisciplinair/ 
vraag- technisch bestuurlijk conceptueel 

stellingen 

I II lil 

werkplek- intelligente 

a. micro inrichting organisatie taak 

proces- administratieve/ 

b. meso inrichting financiële proces 

logistiek 

c. macro infra- ketenlogistiek arrangement 

structurering 

Figuur 1. Technisch Bestuurskundige inrichtingsvraagstukken. 

In zeiltermen weergegeven is de kern van de discipline Technische 

Bestuurskunde, i.h.b. Systeemkunde, de ondersteuning van de schipper 

en zijn bemalilling (micro), de afstemming van reder met zijn schepen en 

zijn klanten (meso) en de duurzame rol in de keten van reisorganisatie , 

luchtvervoerder, rederij , schipper en horecagelegenheden als het om 

georganiseerde zeilvakanties gaat (macro). De schipper heeft te maken 

met nieuwe stuurautomaten en beladingstechnieken (I) , nieuwe navigatie

hulpmiddelen (II) en sterke verhalen in het zeilerscafé (lil). 

4. DE AGENDA 

Dynamiek is een wezenlijk kenmerk van onze samenleving en van 

organisaties. De turbulente ontwikkelingen in onze maatschappij leiden 
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tot de vraag hoe organisaties en informatiesystemen hierop ingericht 

moeten worden. Zowel op het kantoor als in de fabriek gaat het om de 

effectiviteit van de werkplekken. De fysieke en informatische processen 

in de organisatie moeten efficiënt en effectief gecoördineerd worden en 

inforn1atische navelstrengen moeten worden geboden naar andere organi

saties. Interorganisationele samenwerking, maar ook publiek-private 

samenwerking, moet gearrangeerd worden. Organisatievormen als 'ad

hocracies', 'semi-permanent symbioses' en ' intelligent, virtual organizati

ons' lijken hier aanduidingen voor. 

Zoals hierboven reeds is aangeduid wordt het empirisch object van de 

discipline Technische Bestuurskunde bepaald door vraagstukken op het 

raakvlak van techniek en besluitvorming, in wisselwerking tussen 

publieke en private sector. 

Het gaat om het effectief inrichten en aanwenden van de bedrijvigheid in 

de publieke en private sector, waarbij het inrichten van primaire proces

sen en het ontwerpen van beslissingsprocessen hand in hand moeten 

gaan. 

Het sys teemkundige kenobject van TB wordt gevormd door het ontwerp

proces voor deze technisch-bestuurskundige vraagstellingen. Het kan 

worden omschreven als het ontwikkelen en toetsen van methodieken en 

gereedschappen voor interdisciplinaire analyse en ontwerp van bestuurlij 

ke , informatie-intensieve processen en systemen. 

Kenmerkend voor het TB-onderzoek is de ingenieursbenadeling om op 

basis van begrip voor de bestaande si tuatie alternatieve oploss ingen te 

bedenken en te realiseren. De vraagstellingen kunnen zowel betrekking 

hebben op ontwerpsituaties als op het proces van beleidsanalyse en 

beleidsformulering. 

Als we de bovenstaande kernvraag en de inrichtingsvragen als relevant 

beschouwen, moeten we ons niet laten meeslepen door modekreten en 

schijnoplossingen. Het is soms de moeite waard enige afstand te nemen 

van bestaande methodieken en hulpmiddelen, zie bv. W ijers (1991), en 
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de aandacht te richten op nieuwe denk-, modelleer-, werk-, en beheers

WIJzen. 

De denkwijze achter een aanpak, die als dynamisch modelleren geken

schetst kan worden, richt zich op de verbetering van de prestaties van 

werkers in organisaties door een omgeving ter ondersteuning van pro

bleemoplossing aan te bieden. Dit houdt in dat sterk gelet wordt op de 

primaire processen en de coördinerende aansturing ervan. 

De technologie is hierin een drijfveer, die gebruikt en aangestuurd wordt 

om een duurzame ontwikkeling van onze maatschappij mogelijk te 

maken. Dit betekent in het bijzonder dat ontwerpvragen worden aangezet 

vanuit de ondernemende functionaliteit, waarbij ketendenken en identiteit 

van eigen erf voorop staan en er geen principieel onderscheid gemaakt 

wordt tussen publieke en private sector. 

Voor de ontwerpers en onderzoekers betekent dit wel een verschuiving in 

uitgangspunten of paradigmata: 

- van denken in termen van gegevens, naar denken in beelden; 

- van starre schemata, naar dynamische , werkende modellen; 

- van implementatie na beslissen, naar zelforganisatie en adaptiviteit; 

- van beschrijven van organisaties, naar ontwerpen van coördinatievor-

men. 

Door uit te gaan van praktische problemen en hierbij passend gereed

schap te bieden dat herkenbare beschrijvingen levert als startpunt voor 

veranderingsarrangementen kunnen technische én sociaal wetenschappe

lijke paradigmata bij elkaar gebracht worden. 

De modelleringswijze legt nadruk op de specificatie van conceptuele en 

empirische modellen, zowel om begrip te krijgen voor de bestaande 

situatie als voor mogelijke alternatieve oplossingen. Met deze modellen 
moet men kunnen schakelen tussen de micro-, meso- en macro-invals

hoek. Uitgangspunten bij de modellering zijn de eventuele verandering 

van taakstructuren, werkprocessen en arrangementen en de effectieve 
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inzet van technologie. 

Een leidend ontwerpprincipe is hierbij 'kennen vóór maken': eerst inzicht 

krijgen in de bestaande situatie, voordat alternatieven vorm gegeven 

worden. De nadruk op taken, processen en arrangementen weerspiegelt 

het denken in termen van transacties, die een component in een systeem 

kan ondernemen of ondergaan. De modellering geschiedt niet alleen in 
te1men van waarn1ee en hoe, maar meer nog in die van wat en waartoe. 

De inductief-hypothetische werkwijze die hiermee overeenstemt is als 

volgt: 

o schets het probleem; 

o maak taak- en procesbeschrijvingen van de werkplekken; 

o beschrijf de coördinatie tussen de werkprocessen; 

o maak van de kritieke gebieden dynamische modellen om het begrip 
te vergroten en de problemen te doorgronden; 

o bedenk alternatieve oplossingsrichtingen; 

o analyseer de oplossingen zonodig dynamisch; 

o bevries de gekozen doeloplossing en transformeer deze naar efficiënt 

werkende (informatie)systemen. 

Kenmerkend voor deze modelleer- en werkwijze zijn de objectgerichte, 

simulatie-hulpmiddelen, zie Dur en Bots (1991), Bots (1992), Streng en 

Sol (1992). Nadruk ligt op snelle, interactieve modelspecificat ie, niet 

groot- of kleinschalig, maar middelschalig. Het gebruik van natuurlijke 

taal, en ondersteuning van ananmese, diagnose en therapie vanuit een 

bestand van referentiemodellen, zie bv. Böhms (1991) en De Waard 

(1992), staan voorop. 

De beheerswijze gaat uit van evolutionaire ontwikkelingstappen. Het 

startpunt is 'middle-out', waarin bedrijfsdoelstellingen en herkenning 

vanuit de werkprocessen elkaar tegenkomen. 'Participatie' en 'adaptatie ' 

zijn sleutelwoorden om deze aanpak invulling te geven, zie bv. 

Verbraeek (1991). 
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Vanuit deze contouren voor een onderzoekprogramma doemen onder

zoekvraagstellingen op, die in projecten uitgewerkt zijn of worden. Rond 

de interdisciplinair-conceptuele aspecten springen naar voren: 

a. Onnverpen van dynamische beslissingsprocesse/I 

Het wezen van dynamische systemen vraagt nader onderzoek, zowel 

qua begrip als qua representatievormen. Een eerste uitwerking wordt 

gegeven in Dur en Bots (1991). Vele beschrijvingsvormen gaan uit 

van een statische modellering, waaraan in een later stadi um dynami

sche aspecten toegevoegd worden. Objectgerichte beschrijvingswij

zen maken het mogelijk het wezen van parallelliteit en dynamiek tot 

uitdrukking te brengen, zie Sol (1982). Op basis hiervan is gereed

schap aan te dragen voor het ontwerpen van dynamische besli sings

processen in dynamische systemen. 

b. Ondersteuning voor dy11amisch modelleren 

Als chaos een kernbegrip is, waarin vraagstellingen naar oplossingen 

gebracht worden, dan moet de oplossing van vragen ondersteund 

worden. Het gaat dan om activiteiten als conceptualisatie, specifica

tie, oplossen en implementatie. Met name verdient aandacht de wijze 

waarop via animatie de beeldvorming ondersteund kan worden. In de 

specificatie gaat het om de reductie tot een werkend, dynamisch 

model. Tijdens de oplossingsfase is de ondersteuning van experimen

ten op een samenhangende manier belangrijk. Tijdens de implemen

tatie is de overgang van vereenvoudigd model naar werkelijke 

produktie-omgeving belangrijk. 

c. Modelleeromgevingen 

Er zijn verschillende knelpunten rond de ontwikkeling van omgevin

gen waarin dynamisch modelleren ondersteund kan worden. Aller

eerst bestaat er nog steeds een belangrijk verschil tussen animatie, 

zie Wierda (1991), en kwantitatieve simulatie. Een tweede aan

dachtsgebied is het hanteren van executeerbare specificaties. Een 

derde gebied is het gebruik van de dynamische modellen als onder

delen van uiteindelijke applicaties. 
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In de politiek/bestuurlijke context krijgen we in het vizier: 

d. Coördinatievormen in netwerkorganisaties 

Het uitdenken en uittesten van nieuwe coördinatievormen in ver

spreid werkende, informatie-intensieve organisaties lijkt tot belangrij

ke effectiviteitsverbeteringen in de private én in de publieke sector te 

kunnen leiden, zie De Vreedeen Sol (1992) en Schlickmann (1992). 

e. Instrumenten voor logistieke engineering 

De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van instrumen

ten voor logistieke engineering gericht op meso- en macro vraagstel

lingen biedt een basis voor diverse projecten, zie Van Eijck (1992). 

f. Effectiviteit van netwerkarrangementen 

De effectiviteit van samenwerkingsverbanden die (tele)cornn1Unicatie 

netwerken ontwerpen, bouwen en beheren is essentieel bij de inrich

ting van onze maatschappij, waarbij empirisch-theoretisch onderzoek 

een bijdrage kan leveren. 

Bij de inrichting van primaire processen komen als projecten in beeld: 

g. Inrichting van transferia 

Transferia nemen een centrale plaats in bij multimodale transport

vormen ter verhoging van mobiliteit en vermindering van congesties. 

De technische, administratieve en inf01matische inrichting gaan hier 

hand in hand. 

h. Ondersteuning van netwerkers 

In netwerkorganisaties spelen werkers, ook wel aangeduid als infor

matie- en kenniswerkers , een belangrijke rol. De ondersteuning van 

hun vermogen om problemen op te lossen staat hier centraal. 

1. Elektronisch documentbeheer 
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lijkt de effectiviteit van de bureaucratische organisatievormen aan

zienlijk verbeterd te kunnen worden door de inrichting van informa

tische infrastructuren voor documentaire informatievoorziening. 

J. Instrumenten voor netwerkarrangementen 

Het arrangeren van samenwerkingsverbanden binnen, tussen en 

boven organisaties vraagt een instrumentariwn waarin technische en 

sociaal-wetenschappelijke paradigmata synergetisch gehanteerd 

kunnen worden. Toepassing van animatie- en simulatietechnieken in 

complexe organisaties lijkt veel belovend, zie Van Meel, Sol en Van 

der Meer (1992). 

Kenmerkend voor de componenten van dit onderzoekprogramma zijn de 

technologische probleemgerichtheid en de empirisch-theoretische verwe

venheid. Vanuit praktijksituaties wordt de slag naar generalisatie ge
maakt. Het moge duidelijk zijn, dat vele praktijkbijdragen en inbreng 

vanuit de technische wetenschappen hierbij onontbeerlijk zijn. 

SCHUNENDE GRENZEN 

Dames en heren, 

In ons omringende landen is het niet ongebruikelijk dat hoogleraren na 7 

jaren enige tijd op sabbatical kunnen gaan. Zelf heb ik na deze periode 

in mijn ambt van hoogleraar lnfonnatiesystemen kunnen constateren dat 

ook bij mij deze behoefte ontstond. 

Ik begrijp dat het College van Bestuur hierin heeft willen voorzien door 

mijn hoofdtaak te verleggen en mij als hoogleraar Systeemkunde bij de 

Studierichting Technische Bestuurskunde te benoemen. 

Alhoewel ik de wenselijkheid van sabbaticals voor wetenschappelijk 

personeel, en in het bijzonder van hoogleraren, zeer groot blijf vinden, 

wil ik toch mijn erkentelijkheid uitspreken voor mijn benoeming jegens 

allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd. 
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Maar meer nog gaat mijn dank uit naar het College van Bestuur en de 

Universiteitsraad voor hun besluit de Studierichting Technische Bestuurs

kunde in te stellen. Zonder de visie van College en Raad, en in het 

bijzonder de vasthoudendheid van College-voorzitter Boerman, kon de 

wissel naar verbreding van deze instelling niet worden genomen. Ik hoop 

dat op korte termijn de oprichting van een faculteit hierop mag volgen, 

alhoewel de Vakgroep Technische Bestuurskunde en de beheerseenheid 

het draagmoederschap van de Faculteit Civiele Techniek, de inzet van 

haar dekaan en medewerkers zeker niet als onplezierig ervaren. 

Uitdrukkelijk wil ik hier het vele voorbereidende werk vermelden van 

de Commissie Schut/Oele, van de Commissie Zeevalking en van de 

Projectgroep Technische Bestuurskunde. Ik heb de samenwerking met de 

leden, en in het bijzonder voorzitter Zeevalking en coördinator Hopman 

als zeer inspirerend ervaren. 

Dames en heren hoogleraren, wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk 

personeel van de Faculteit der Technische Wiskunde en Informatica, 

Verschuivingen in disciplines komen bij mij tot uitdrukking in een 

accent-verschuiving in leerstoeltaken. Ik kijk terug op een stimulerende 

periode, waarin de leerstoel Informatiesystemen mijn hoofdtaak was, niet 

in het minst door de vaderlijke aanzet van collega Wolbers, de inhoude

lijke aanscherping en bewaking door collega Brussaard en de nuchtere 

vertrouwelijkheid van collega Looijen. 

Ik hoop, zij het op beperktere schaal, mijn bijdrage in de Vakgroep 

Informatiesystemen en de Faculteit der Technische Wiskunde en Infor
matica te kunnen blijven leveren. Dat ben ik aan u allen en aan de vele, 

vele afgestudeerden, afstuderenden, doctores en promovendi wel ver

plicht. 

Hooggeleerde Bosman, waarde Aart, 

Al eerder heb ik op deze plaats mijn waardering voor jouw unieke 

bijdrage aan mijn wetenschappelijke vorming mogen uitspreken. 
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Jouw advies om niet te snel te verdrinken in bestuurlijke activ iteiten, 

maar meer nog je kritische, wetenschappelijke houding heeft inmiddels 

bijgedragen tot mijn voorlopige oogst van bijna 20 promoties, terwijl er 

nog minstens zoveel op de rol staan. Ik hoop dat je mijn koers nog lang 
mag volgen. 

Dames en heren hoogleraren, wetenschappelijke medewerkers en niet

wetenschappelijk personeel betrokken bij de studierichting Technische 
Bestuurskunde, 

Nu het Technische Bestuurskunde sch ip zee heeft gekozen , hoop ik dat 

we met elkaar de elementen kunnen trotseren. De weersverwachtingen 

zijn niet ongunstig en tot zover zijn de proeftochten en de voorbereidin

gen in een goede sfeer verlopen. Ik hoop dat de pioniersgeest en het 

besef, dat we met een unieke tocht bezig zijn overeind blijven, ook als 

we koersen moeten verleggen. 

Ik waardeer de uitdagende discussies over het vakgebied met collegae 

Ten Heuvelhof en Thissen, evenals de inbreng vanuit onze Wetenschap

pelijke Adviesraad en vanuit de samenwerking in de Werkgroep Be

stuurskunde met collegae uit de Vakgroepen Bestuurskunde van de RUL 

en de EUR, in het bijzonder met collegae In ' t Veld en RosenthaL Ik 

hoop dat deze mogen bijdragen aan een goede navigatie en een hoge 

kwalificatie van de produkten van onderwijs- en onderzoekactiviteiten. 

Dames en heren studenten, 

U bent net het schip in gegaan om te gaan kijken naar 

- problemen waar we in de praktijk mee geconfronteerd worden; 

- bagage om deze problemen te analyseren en op te lossen; 

- mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te 

verrichten. 

Ik heb u eerder aangeduid als helicopterpiloten die met twee rechter

handen en voldoende agogische warmte deze problemen te lijf moeten 

gaan. Ik verwacht dat schuivende grenzen u en mij , voldoende uitdagin-
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gen zullen bieden. Ik hoop dat de reddingshelicopter niet ingezet hoeft te 

worden om u van uw schepen te halen. 

Lieve Jacqueline, Remco, Jeanine en Guido, 

Als een echtgenoot en vader meerdere stoelen gaat bekleden en grenzen 
wil verleggen, vergt dat veel geschipper. Het is duidelijk, dat juist dan 

het thuisfront - misschien is de term waterfront beter - en het eigen schip 

hier de benodigde vastigheid bieden, waarvoor ik jullie heel dankbaar 

ben. 

Geachte stuurlui aan de wal, 

Op een schip vervagen horizonten snel, maar ik hoop en verwacht dat 

Technische Bestuurskunde bij schuivende grenzen voor vaste grond kan 

en zal zorgen. 

Ik heb gezegd. 
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