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Hoofdstuk 0 Managementsamenvatting
In deze studie wordt een onderzoek gedaan naar de wijze waarop kan worden vastgesteld of
informatiesystemen op de juiste wijze aansluiten bij een gereorganiseerde decentraal
ingerichte organisatie. Uit de literatuur blijkt namelijk dat het op de juiste wijze aansluiten
van informatiesystemen een voorwaarde is voor het succesvol reorganiseren naar een
decentrale organisatie.

In hoofdstuk één wordt de probleemstelling weergegeven en worden de daaruit
voortvloeiende deelvragen gesteld. Deze deelvragen worden in de daaropvolgende
hoofdstukken afzonderlijk beantwoord, waarbij in hoofdstuk vijf nader wordt ingegaan op de
inrichting van het Ministerie van Defensie omdat daar het praktijkonderzoek binnen deze
studie wordt uitgevoerd.
In hoofdstuk twee blijkt dat de kwaliteit van informatiesystemen deels kan worden vastgesteld
door de kwaliteit van informatie vast te stellen. De kwaliteit van informatie wordt vastgesteld
middels een nadere uitwerking van het IS-SERVQUAL instrument, in deze het INFOQUAL
instrument genoemd. Voorts wordt de kwaliteit van informatiesystemen vastgesteld door de
mate waarin de informatiesystemen voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Deze voorwaarden worden in hoofdstuk drie nader geconcretiseerd. Informatiesystemen
dienen in een decentrale organisatie namelijk op vier aggregatieniveaus aanwezig te zijn,
waarbij drie types informatiesystemen specifiek zijn beschreven. De mate waarin deze
informatiesystemen aanwezig zijn, bepalen mede de kwaliteit van de informatiesystemen in
het algemeen. Al deze informatiesystemen dienen bovendien op een kwalitatief goed niveau
te zijn ingericht en kwalitatief goe de informatie te leveren. De vaststelling van de kwaliteit
van inrichting en informatie kan met het INFOQUAL instrument plaatsvinden.
In hoofdstuk vier wordt uiteindelijk het model ontwikkeld dat in de praktijk kan worden
gebruikt om vast te stellen of in formatiesystemen na een decentralisatie aansluiten bij de
nieuwe organisatie. Dit model bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt het INFOQUAL
instrument gebruikt om de kwaliteit van de informatiesystemen vóór en na de decentralisatie
te vergelijken, waarmee de mate wordt bepaald waarin de informatiesystemen er in geslaagd
zijn zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Ten tweede wordt de mate waarin
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informatiesystemen aan de eerder genoemde concrete eisen voldoen, gebruikt om de kwaliteit
van informatiesystemen binnen de organisatie in het algemeen inzichtelijk te maken.
In hoofdstuk vijf wordt het Ministerie van Defensie beschreven en wordt verklaard waarom
juist het Ministerie van Defensie in het kader van deze studie bij uitstek geschikt is voor een
praktijkonderzoek.

In hoofdstuk zes wordt het uitgevoerde praktijkonderzoek omschreven en worden de
onderzoeksresultaten gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het theoretische model in de praktijk
hanteerbaar is omdat alle vragen beantwoordbaar zijn en door de gebruikers als begrijpelijk
worden beschouwd. Bovendien blijkt uit de beantwoording van de vragen uit het INFOQUAL
instrument, dat specifieke problemen op het gebied van de kwaliteit van informatiesystemen
voor het licht worden gebracht. De consistentie van het model is aantoonbaar aanwezig en
wordt bovendien ondersteund vanuit de literatuur.

De uiteindelijke conclusie van dit onderzoek wordt in hoofdstuk zeven weergegeven, waaruit
blijkt dat het in deze studie ontwikkelde gecombineerde model, waarin zow el het INFOQUAL
instrument als concrete eisen worden gebruikt, een manier is om vast te stellen of
informatiesystemen na een decentralisatie op de juiste wijze aansluiten bij de nieuwe
organisatie.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Het belang van een goede inrichting van de bestuurlijke informatieverzorging (BIV) is
gelegen in het feit dat informatie de leden van een organisatie bij het nemen van beslissingen,
het op gang brengen van activiteiten, het beheersen van processen en het waarnemen van de
werkelijkheid ondersteunt. Informatie wordt geleverd door verschillende informatiesystemen
binnen de organisatie, die gezamenlijk de BIV vormen. Dit betekent dat een adequate BIV in
feite een hulpmiddel voor het management is in de besluitvorming1. Hierbij is het van groot
belang dat de BIV aansluit op de organisatie, waarbij met name de strategie, structuur,
bedrijfsvoering en cultuur van een organisatie belangrijke factoren zijn voor het ontwerp en
de inrichting van de BIV.

Ingrijpende reorganisaties vormen dan ook een belangrijke testcase voor het
aanpassingsvermogen van de BIV van een organisatie. In de praktijk blijkt namelijk dat veel
decentralisatietrajecten niet slagen omdat informatiesystemen als onderdeel van de BIV niet
op de juiste wijze aansluiten bij de nieuw geschapen verhoudingen tussen de centrale
organisatie en de decentrale organisatiedelen2.

Decentralisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de laatste jaren ook
binnen de Nederlandse Rijksoverheid op grote schaal plaatsgevonden ten gevolge van een
grote doelmatigheidsoperatie die is ingegeven door de VBTB benadering3. Ook binnen het
Ministerie van Defensie vindt een grote doelmatigheidsoperatie plaats met onder andere een
decentralisatie middels invoering van de concern-unit structuur4.
Waar voor een centraal geregisseerde bedrijfsvoering het belang van een goede organisatie
van de informatieverzorging reeds is onderkend, geldt dit zeker voor decentraal ingerichte
organisaties, dan wel voor organisaties die zich in een decentralisatietraject bevinden. Van
Nimwegen en Snellenberg5 stellen namelijk dat decentrale resultaatverantwoordelijke
eenheden op kwalitatief goed niveau over informatiesystemen als besturingsinstrument dienen
te beschikken.

1

Van Nimwegen, 1989, p. 13
Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 9
3
Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording, Ministerie van Financiën, 2000
4
Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2003, p. 8
5
1992, p. 16
2
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Het is dan ook interessant om te onderzoeken op welke manier kan worden vastgesteld of
informatiesystemen na een decentralisatie op de juiste wijze aansluiten bij de nieuwe
organisatie.

In deze studie zal een onderzoek naar deze probleemstelling zowel middels
literatuuronderzoek als praktijkonderzoek worden uitgevoerd. De oordeelsvorming over de
organisatie van de BIV, waar de informatiesystemen deel van uitmaken, is volgens Van
Egten6 namelijk een oordeel dat zowel gebaseerd is op theoretische uitgangspunten als
praktische ervaringen. Het praktijkonderzoek zal binnen het recent naar een decentrale
organisatie gereorganiseerde Ministerie van Defensie worden uitgevoerd.

De mate waarin informatiesystemen aansluiten bij een nieuwe organisatie, ook wel “fit”
genoemd, wordt vastgesteld door de kwaliteit van de informatiesystemen vast te stellen7.
Deze benadering is afkomstig van Schreuder 8 en Davis en Olson 9 die als eersten de
noodzakelijkheid van een zogenaamde “fit” tussen organisatiekarakteristieken enerzijds en de
informatiesystemen anderzijds hebben beargumenteerd. De kwaliteit van de
informatiesystemen wordt vastgesteld door te kijken naar de mate waarin de
informatiesystemen hun doelstellingen bereiken. Deze benadering zal in het onderzoek mede
worden uitgediept door de beantwording van deelvraa g één.
Het gehele onderzoek zal middels beantwoording van de navolgende deelvragen worden
uitgevoerd:

1.

Hoe kan de kwaliteit van de informatiesystemen binnen een organisatie worden
vastgesteld?
Deze deelvraag zal door een literatuuronderzoek worden beantwoord.

2.

Welke gevolgen heeft een decentralisatie voor de inrichting van de
informatiesystemen?
Deze deelvraag zal eveneens door een literatuuronderzoek worden beantwoord.

3.

Aan de hand van welk theoretisch model kan worden vastgesteld of
informatiesystemen na een decentralisatie op de juiste wijze aansluiten bij de

6

1997, p.23
Van Egten en Van der Pijl, 1991, p. 226
8
1987
9
1985
7
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nieuwe organisatie?
Deze deelvraag zal worden beantwoord door uit de antwoorden van deelvragen één
en twee een theoretisch model te ontwikkelen.
4.

Is het theoretische model in de praktijk hanteerbaar?
Deze deelvraag zal worden beantwoord door het uit deelvraag drie ontwikkelde
model toe te passen op het Ministerie van Defensie middels een praktijkonderzoek.

De reden om voor het Ministerie van Defensie te kiezen als organisatie waarbinnen het
praktijkonderzoek wordt uitgevoerd, is tweeledig. Ten eerste bevindt het Ministerie van
Defensie zich in een decentralisatietraject waarbij nieuwe verhoudingen tussen de centrale
aansturing en decentrale eenheden zijn ontstaan. Deze nieuwe verhoudingen moeten worden
ondersteund door aangepaste informatiesystemen om het welslagen van het decentralisatie traject te garanderen10. Omdat het Ministerie van Defensie zich in een decentralisatietraject
bevindt, wordt de mogelijkheid geboden om binnen een bestaande organisatie op dit moment
actuele gegevens te verkrijgen over de kwaliteit van informatiesystemen van voor en van na
de decentralisatie. Gebruikers van informatie zullen zich, vanwege de recente overgang naar
de nieuwe situatie, de oude situatie nog goed voor de geest kunnen halen. Kortom, het
Ministerie van Defensie is vanwege de zeer recente decentralisatie bij uitstek geschikt voor
een praktijkonderzoek binnen deze studie.

10

Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 9
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Hoofdstuk 2 De kwaliteit van de informatiesystemen binnen een organisatie
In dit hoofdstuk zal door middel van literatuuronderzoek een antwoord worden gegeven op
deelvraag één van de probleemstelling. Voor de volledigheid luidt deze deelvraag als volgt:

Hoe kan de kwaliteit van de informatiesystemen binnen een organisatie worden vastgesteld?

Van Egten heeft middels diverse publicaties aandacht besteed aan de kwaliteit van informatie
en de wijze waarop deze vastgesteld kan worden11. Alvorens deze methodologie zonder meer
over te kunnen nemen voor een beschouwing van de informatiesystemen en daar een
waardeoordeel over uit te kunnen spreken, dient de relatie tussen de informatiesystemen en de
kwaliteit van informatie te worden verduidelijkt.
Het belang van het vaststellen van de kwaliteit van informatiesystemen is reeds in het eerste
hoofdstuk aangegeven, omdat dit de mate weergeeft waarin ze aansluiten bij een organisatie.

2.1

De relatie tussen BIV, informatiesystemen en de kwaliteit van informatie

De term Bestuurlijke Informatieverzorging kent zijn oorsprong in het vakgebied
Administratieve Organisatie, waarvoor de navolgende definitie werd gehanteerd: “alle
activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van
gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen in engere
zin kiezen uit alternatieve mogelijkheden), het doen functioneren en het beheersen van een
huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen, die daarover moeten worden
afgelegd”12.

Reeds uit bovenstaande definitie blijkt dat informatie het product is van in dit geval de
Administratieve Organisatie. Op grond van het feit dat zowel Van Egten13 als Van
Nimwegen14 stellen dat Administratieve Organisatie een synoniem is voor Bestuurlijke
Informatieverzorging, is informatie ook het product van Bestuurlijke Informatieverzorging.
Toch stelt Van Egten15 dat het bereik van Bestuurlijke Informatieverzorging meer omvat dat
11
12
13
14
15

1992a en 1992b
Van Nimwegen, 1995, p. 327
1997, p. 12
1996, p. 20
1997, p. 23
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de bovenstaande definitie van Administratieve Organisatie. Volgens haar omvat de
organisatie van de informatieverzorging in hoofdlijnen de volgende taken:
-

“het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, waardoor de interne
plannen en rapportages en de externe verantwoordingen kunnen worden
opgesteld;

-

het analyseren en beoordelen van de interne plannen over voorgenomen prestaties
in relatie tot gewenste middelen, de interne rapportages over voortgang,
gerealiseerde prestaties en bestede middelen en de externe verantwoordingen
alsmede het (gevraagd en ongevraagd) communiceren van de bevindingen van de
analyses en beoordelingen;

-

het aanbieden van de bestuurlijke informatie op een zodanige wijze en in een
zodanige vorm dat gebruikers en verstrekkers de signalen kunnen ontvangen en
deze kunnen verwerken tot informatie om daarmee iets te bereiken;

-

het beheren, verbeteren en onderhouden van de organisatie van de
informatieverzorging.”

Toch laat de voorgaande uitbreiding van de definitie van de informatieverzorging onverlet dat
informatie, na administratieve organisatie, ook het product van BIV is. Dit product wordt door
diverse informatiesystemen gegenereerd.
Om de kwaliteit van informatie als product te beoordelen, gebruikt Van Egten16 de
teleologische en causale beschouwingswijzen om tot een samengesteld oordeel te komen.
Volgens de causale beschouwingswijze van Roest17 worden “verschijnselen, hun
eigenschappen , hun verbanden,bezien, bedacht of geordend volgens het beginsel van oorzaak
en gevolg. Effecten worden afgeleid van voorafgaande oorzaken, die, op hun beurt, hun eigen
voorgangers hebben met de bijbehorende eigenschappen ”. Concreet betekent dit dat de
kwaliteit van een product indirect vastgesteld kan worden door de kwaliteit van het proces dat
dit product creëerde, vast te stellen. In het geval van informatie en informatiesystemen,
betekent dit dat de kwaliteit van informatie volgens de causale beschouwingswijze indirect
kan worden vastgesteld door de kwaliteit van de informatiesystemen vast te stellen.
16
17

1994, p. 16
1988
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Om de kwaliteit van informatie direct vast te stellen, komen Van Egten en Van der Pijl 18 tot
de conclusie dat de teleologische beschouwingswijze de meest hanteerbare is.

Dit alles betekent dat het samengestelde waarde oordeel over de kwaliteit van informatie is
afgeleid van de kwaliteit van de organisatie van de informatiesystemen (causaal) en de mate
waarin de informatie bijdraagt aan de realisatie van organisatiedoelstellingen (teleologisch).

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat volgens de causale beschouwingswijze,
de teleologisch vastgestelde kwaliteit van informatie een waardeoordeel geeft over de
kwaliteit van de informatiesystemen. In paragraaf 2.3 zal verder worden ingegaan op de
teleologische beschouwingswijze. Uit de Angelsaksische literatuur blijkt dat Pitt, Watson en
Kavan19 voornoemde conclusie onderschrijven door te stellen dat de kwaliteit van de
informatiesystemen deels kan wor den vastgesteld door de kwaliteit van de aan de gebruikers
geleverde informatie vast te stellen.

2.2

Alternatieve opties

In paragraaf 2.3 zal nader worden ingegaan op de teleologische vaststelling van de kwaliteit
van informatie. In deze paragraaf zal eerst echter worden onderzocht of er nog alternatieve
wijzen mogelijk zijn om de kwaliteit van de informatiesystemen binnen een organisatie te
beoordelen.

De meest voor de hand liggende alternatieve optie in deze is het kwantificeren van kwaliteit
en deze vervolgens volgens de causale beschouwingswijze te gebruiken als waardeoordeel
over de informatiesystemen. Van Egten20 stelt echter onomwonden dat een objectieve
meetmethode zoals die in de natuurwetenschappen wordt toegepast, niet bruikbaar is voor het
meten van de kwaliteit van bestuurlijke informatie in een organisatie. Gezien het feit dat zij
stelt dat het product al niet te kwalificeren is, lijkt het een utopie om het voorgaande proces,
lees de informatiesystemen, te kwalificeren.

18
19
20

1991, p. 123
1995, p. 83
1994, p. 127
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Een op het eerste gezicht derde mogelijke optie om de kwaliteit van de informatiesystemen
vast te stellen, richt zich in tegenstelling tot de twee voorgaande opties niet primair op de
kwaliteit van informatie maar direct op de informatiesystemen zelf. De kwaliteit van de
infor matiesystemen wordt in dit geval bepaald door de mate waarin de informatiesystemen
passen binnen de organisatiekarakteristieken21. Deze benadering is afkomstig van Schreuder 22
en Davis en Olson23 die als eersten de noodzakelijkheid van een zogenaamde “fit” tussen
organisatiekarakteristieken enerzijds en de informatiesystemen anderzijds hebben
beargumenteerd. Toch vindt ook bij deze optie de oordeelsvorming over de kwaliteit, dan wel
de “fit” op een teleologische wijze plaats. Ook hier wordt namelijk gekeken na ar de mate
waarin de informatiesystemen hun doelstellingen bereikt, hetgeen hierbij kan worden
omschreven als de mate waarin de overige bedrijfsprocessen adequaat worden ondersteund24.
Op deze teleologische benadering zal mede naar aanleiding van de eerste optie in de volgende
paragraaf nader worden ingegaan.

2.3

De teleologische beschouwingswijze

Zowel de eerste als derde optie uit de twee voorgaande paragrafen vereisen een teleologische
beschouwingswijze om de kwaliteit van de informatiesystemen vast te stellen. In deze
paragraaf zal de teleologische beschouwingswijze nader worden uitgelegd.
Roest25 definieert deze beschouwingswijze als volgt: “Het ordenen van verschijnselen, door
ze te zien als middelen die in verband worden gebracht met mogelijke doelstellingen of
bestemmingen.” Concreet betekent dit dat het kwaliteitsoordeel over informatie wordt
gevormd aan de hand van de mate waarin de informatie bijdraagt aan de realisatie van de
doelstellingen in de organisatie. Deze doelen zijn:26

21
22
23
24
25
26

-

het organisatiedoel;

-

het functionele gebruikers- en verstrekkersdoel;

-

het persoonlijke gebruikers- en verstrekkersdoel.

Van Egten en Van der Pijl, 1991, p. 226
1987
1985
Van Egten en Van der Pijl, 1991, p. 226
1988
Van Egten, 1994, p. 16
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Als in bovenstaande opsomming het ondersteunen van overige bedrijfsprocessen, zoals door
Schreuder 27 en Davis en Olson28 bepleit, als organisatiedoel wordt gezien, vormt de
teleologische beschouwingswijze zoals in paragraaf 2.1 beschreven een uitbreiding hierop.
Het zijn namelijk de leden van de organisatie die de informatie in de organisatie gebruiken,
verstrekken en aanbieden en zij zijn het die een oordeel hebben over de kwaliteit29. De
individuele oordeelsvorming over de kwaliteit van de bestuurlijke informatie vindt dan ook
mede plaats op grond van de mate waarin functionele - en persoonlijke doelen worden
behaald, hetgeen een objectief waarde oordeel weliswaar verder compliceert, maar ook
volledig maakt.

Een goed bruikbare manier om kwaliteit van informatie teleologisch vast te stellen, zijn
aangepaste versies van de zogenaamde SERVQUAL en later gemodificeerde IS -SERVQUAL
instrumenten30. Deze instrumenten zijn oorspronkelijk ontwikkeld door Parasuraman31 en
stellen de kwaliteit van producten vast door het verschil tussen verwachting en ervaring van
het product te meten. Als in dit geval informatie als product wordt beschouwd, kan met
behulp van het SERVQUAL instrument worden vastgesteld in welke mate informatie aan de
persoonlijke behoefte van de gebruiker voldoet. Deze vaststelling vindt plaats door de
verwachte V (expected) bijdrage te vergelijken met de ervaren E (perceived) bijdrage van
informatie. Het verschil tussen deze verwachting en ervaring wordt het zogenaamde gap
genoemd. Als de ervaren waarde gelijk is aan de verwachte waarde, is er geen gap , heeft de
informatie volledig aan de behoefte van de gebruiker voldaan en is er dus sprake van optimale
kwaliteit. Hoe groter de gap, hoe minder de informatie voldoet aan de behoefte van de
gebruiker en hoe minder de kwaliteit van de informatie dus is.

2.4

Daadwerkelijk vaststellen van de kwaliteit

Aan het einde van paragraaf 2.1 is reeds aangegeven dat Pitt, Watson en Kavan32 de causale
beschouwingswijze onderschrijven door te stellen dat de kwaliteit van de informatiesystemen
deels kan worden vastgesteld door de kwaliteit van de aan de gebruikers geleverde informatie

27
28
29
30
31
32

1987
1985
Van Egten, 1994, p. 17
Van Dyke et al., 1997
Parasuraman et al, 1988
1995, p. 183
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vast te stellen. In de vorige paragraaf is aangegeven met welk instrument de kwaliteit van
informatie op teleologische wijze kan worden vastgesteld.
Naast het vaststellen van de kwaliteit van informatie, stelt Pitt33 dat er ook concrete
voorwaarden zijn waar een informatiesysteem aan moet voldoen om op een kwalitatief goed
niveau te fungeren. Deze voorwaarden zullen in het geval van decentralisatie in hoofdstuk
drie worden behandeld. De mate waarin een informatiesysteem voldoet aan deze voorwaarden
bepaalt dus, naast de kwaliteit van informatie, mede de kwaliteit van het informatiesysteem.
Het in de vorige paragraaf aangehaalde SERVQUAL instrument is door Kettinger en Lee 34
verder ontwikkeld tot het zogenaamde IS-SERVQUAL. Binnen het SERVQUAL instrument
zijn een viertal aspecten waarop het product wordt beoordeeld, te weten: betrouwbaarheid,
reactiviteit, zekerheid en begrijpelijkheid35. Deze ontwikkeling heeft het algemene
SERVQUAL instrument toegespitst op de kwaliteit van service van het informatiesysteem.
Dit betekent dat het SERVQUAL systeem voor specifieke doelen kan worden aangepast. Om
volgens de SERVQUAL -methode de kwaliteit van informatie vast te stellen, zal in dit
onderzoek gebruik worden gemaakt van het nieuw ontwikkelde INFOQUAL instrument,
welke middels een zevental stellingen en daarop gegeven antwoorden op een schaal van 1 tot
7 de kwaliteit van de door de informatiesystemen aangeleverde informatie kan vaststellen.
Deze stellingen zullen worden voorgelegd aan de gebruikers van de te beoordelen
informatiesystemen.

Het in dit onderzoe k nieuw ontwikkelde INFOQUAL instrument is dus een combinatie van
het IS-SERVQUAL instrument en de vier kwaliteitsaspecten van Pitt. Dit betekent dat de
werkwijze identiek is aan die van het IS -SERVQUAL, zoals in paragraaf 2.3 uitgelegd, maar
dat het nieuwe instrument zich juist op de kwaliteitsaspecten van informatie richt. Dit
verklaart ook de naamgeving: INFOQUAL

33
34
35

1995, p. 174
1997, p. 228
Kettinger en Lee, 1997, p. 228
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De vragen uit het INFOQUAL instrument luiden voor de vier aspecten van Pitt 36 als volgt:
1.

Betrouwbaarheid
a. Informatiesysteem V/E levert informatie die overeenkomt met de
werkelijkheid.
b. Informatiesysteem V/E levert informatie die op geen enkele wijze kan worden
gemanipuleerd

2.

Tijdigheid
a. Informatiesysteem V/E levert op elk gewenst moment onmiddellijk de
benodigde informatie.
b. Informatiesysteem V/E levert actuele informatie

3.

Verifieerbaarheid
a. Informatiesysteem V/E levert informatie die ik op een andere wijze kan
controleren.

4.

Begrijpelijkheid
a. Informatiesysteem V/E levert informatie die bruikbaar is voor mijn
besluitvorming.
b. Informatiesysteem V/E levert in formatie die ik voor specifieke
besluitvormingsprocessen kan gebruiken

De vergelijking tussen V (verwachting) en E (ervaring), vindt plaats door de gebruikers van
informatie de stellingen voor twee informatiesystemen voor te leggen, waarbij systeem V de
verwachte waarde weer geeft en systeem E de ervaren waarde weergeeft. Hierbij dient wel te
worden opgemerkt dat het INFOQUAL een vergelijkingsinstrument is, dat goed gebruikt kan
worden als benchmark met andere organisaties dan wel als vergelijking over een bepaalde
tijdshorizon 37. Het geeft dus geen absoluut kwaliteitsoordeel over de informatiesystemen maar
maakt de kwaliteit ten opzichte van andere systemen, dan wel in verloop van tijd inzichtelijk.
In het kader van dit onderzoek kan het INFOQUAL instrument worden gebruikt om de
kwaliteit van informatiesystemen vóór en na de decentralisatie te vergelijken.

In bijlage C treft u het volledige INFOQUAL instrument aan, zoals deze is voorgelegd aan de
gebruikers van de informatiesystemen.
36
37

1995, p. 174
Pitt, 1995, p. 182
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De beantwoording van deelvraag één luidt op grond van dit hoofdstuk derhalve als volgt:
De kwaliteit van informatiesystemen kan deels worden vastgesteld door de kwaliteit van
informatie vast te stellen. De kwaliteit van informatie wordt vastgesteld middels een nadere
uitwerkin g van het IS-SERVQUAL instrument, in deze het INFOQUAL instrument genoemd.
Voorts wordt de kwaliteit van informatiesystemen vastgesteld door de mate waarin de
informatiesystemen voldoen aan bepaalde voorwaarden. Op deze voor decentrale
organisaties geldende voorwaarden zal in het volgende hoofdstuk drie nader worden
ingegaan.
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Hoofdstuk 3 Decentralisatie en de gevolgen voor de informatiesystemen
Dit hoofdstuk is gewijd aan de beantwoording van deelvraag twee. Door middel van
literatuuronderzoek zal de navolgende deelvraag worden beantwoord.

Welke gevolgen heeft een decentralisatie voor de informatiesystemen?

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden zal allereerst nader worden toegelicht wat onder
een decentralisatie wordt verstaan, waarna zal worden inge gaan op de BIV -thema’s bij
decentralisatie.

Het belang van de beantwoording op deze deelvraag komt voort uit de conclusie van het
voorgaande hoofdstuk, waarin wordt aangegeven dat de kwaliteit van informatiesystemen
mede wordt bepaald door de mate waarin ze voldoen aan bepaalde voorwaarden in geval van
decentralisatie.

3.1

Decentralisatie

Alvorens in te gaan op het begrip decentralisatie, zullen de overwegingen om voor
decentralisatie te kiezen kort worden aangehaald. Dat er gegronde redenen moeten zijn om
voor decentralisatie te kiezen, blijkt wel uit het feit dat Van Nimwegen en Snellenberg over
een onomkeerbare richting voor organisaties spreken38. De voornaamste redenen voor
organisaties om over te gaan op decentralisatie en dus het inrichten van decentrale eenheden
waar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan gedelegeerd zijn, zijn de verwachte
efficiencyvoordelen en verbetering van de klantgerichtheid van de organisatie. Wel tekenen
zij aan dat decentraliseren zinvol kan zijn, maar in bepaalde organisatievormen niet aan de
orde is en dus niet louter een “modeverschijnsel” mag zijn 39.
Om een verantwoorde uitleg te kunnen geven over decentralisatie en vast te kunnen stellen of
een organisatie al dan niet is gedecentraliseerd, dient men primair naar de inrichting van de
organisatie te kijken. De inrichting van een organisatie geeft namelijk de grondslag weer
waarop zij is ingericht, welke besturingsvorm wordt gehanteerd, op welke wijze de strategie
38
39

1992, p. 8
Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 12
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wordt uitgedacht en uitgevoerd, welke informatiesystemen worden gebruikt en bovenal hoe
de BIV wordt ingericht40.
Toch kent het analyseren van de BIV vanuit de inrichting van de organisatie ook een keerzijde
van de medaille. Bij het vaststellen van de inrichting van een organisatie wordt namelijk naar
de informatiebehoeften en de inrichting van de informatieverzorging per functioneel proces
gekeken41. In de werkelijkheid zijn ook andere organisatiestructuren dan strikt functionele
waar te nemen. Zonder uitvoerig in te gaan op een groot aantal verschijningsvormen van
organisaties die niet functioneel zijn ingericht, onderscheidt Van Egten een drietal
hoofdgroepen42:
-

Matrixorganisaties waarbij bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld zijn
aan de hand van functionele deskundigheid en bijdrage aan de activiteit. De
hiërarchie binnen een matrixorganisatie wordt gekenmerkt door een duaal
management waarin zeggenschap en gezag gelijkwaardig zijn.

-

Horizontale organisaties zijn hiërarchieloze organisaties waarbij ieder lid geheel
zelfstandig beslist over de inrichting en uitvoering van de eigen werkzaamheden.
Naarmate de omvang van en complexiteit van een organisatie toeneemt, wordt
deze verschijningsvorm onwaarschijnlijker.

-

Gedivisionaliseerde organisatiestructuren waarbij onder centrale coördinatie van
bepaald e activiteiten binnen de afzonderlijke organisatorische eenheden taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden weer zijn ingericht naar de
gezichtspunten van horizontale differentiatie en interne specialisatie.

De mate waarin binnen gedivisionaliseerde str ucturen meer of minder autonomie aan
eenheden wordt toegestaan, bepaalt de mate van decentralisatie. Deze mate van decentralisatie
is afhankelijk van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld kwantitatieve en kwalitatieve omvang
van de organisatie, managementstijl, onderlinge afhankelijkheid van eenheden en strategische
keuzes 43.

Van Egten stelt dus vast dat het niet mogelijk is om een zwart-wit benadering voor
decentralisatie te gebruiken. Het is dus onmogelijk om een organisatie als volledig
40

Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 8
Van Egten, 1994, p. 26
42
Van Egten, 1994, p. 26 en 27
43
Van Egten, 1994, p. 27
41
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gecentraliseerd, dan wel volledig gedecentraliseerd te kwalificeren. Van Nimwegen en
Snellenberg onderschrijven deze mening en spreken ook over een gekozen verhouding
centraal/decentraal44. Toch geven zij wel een aantal kenmerken op grond waarvan gesteld kan
worden dat een organisatie gedecentraliseerd is, dan wel over decentrale eenheden beschikt.
Deze kenmerken zijn:
-

decentrale eenheden voeren een integraal management;

-

decentraal management wordt op output en effect beoordeeld;

-

decentrale eenheden worden door contractmanagement aangestuurd.

Merchant en Van der Stede maken de definitie van decentralisatie juist weer eenvoudiger door
te stellen dat een organisatie is gedecentraliseerd zodra beslissingsbevoegdheden naar
decentrale eenheden worden gedelegeerd45. Ook hier zal echter sprake zijn van een bepaalde
centraal/decentraal verhouding, zoals die ook door Snellenberg en Van Nimwegen is
onderkend, waardoor gesteld kan worden dat de kenmerken die Snellenberg en Van
Nimwegen aangeven om vast te stellen of een organisatie gedece ntraliseerd is, zeer bruikbaar
zijn.

Indien een organisatie voldoet aan bovenstaande kenmerken, valt er op het gebied van
decentralisatie nog een nader onderscheid te maken. Door diverse auteurs wordt een
onderscheid gemaakt tussen related diversified business en unrelated diversified business 46.
Als voorbeeld van unrelated diversified business 47 kan worden gedacht aan een holding-type,
waarbij eenheden zich op gescheiden markten bewegen, dan wel met separate activiteiten
belast zijn. Zij hebben met name s lechts een financiële relatie met de centrale organisatie.
De related diversified business48 daarentegen kenmerkt zich door de aanwezigheid van
decentrale eenheden die vrij zijn in de organisatie van de werkzaamheden binnen bepaalde
centraal gestelde uitga ngspunten (integraal management binnen kaders). Deze centrale kaders
worden veelal uitgezet voor een samenhang tussen de decentrale eenheden op bepaalde
deelgebieden, zoals marketing, strategie, rapportages, vermogensbeheer, cashflow, etc.

44

Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 8
2003, p. 416
46
Van Nimwegen c.s., 1992, p. 5 & Merchant c.s., 2003, p. 590 & Anthony e.a., 1991
47
Merchant en Van der Stede, 2003, p. 590
48
Merchant en Van der Stede, 2003, p. 590
45
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In navolging van Van Nimwegen en Snellenberg49 zal in dit onderzoek de decentrale
organisatie getypeerd worden als aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:
-

related diversified business;

-

met een decentrale normatieve besturing;

-

binnen bepaalde kaders integraal management voor de decentrale eenheid;

-

aanwezigheid van contractmanagement tussen de centrale organisatie en de
decentrale organisatie.

Voor de volledigheid wordt er in dit onderzoek over decentralisatie gesproken als aan
bovenstaande voorwaarden is voldaan. In deze paragraaf is namelijk aangegeven dat het niet
mogelijk is om een organisatie als volledig gecentraliseerd, dan wel gedecentraliseerd te
beschouwen50. Dit betekent dat er bij de vaststelling of een organisatie al dan niet
gedecentraliseerd is, altijd een grijs gebied aanwezig zal zijn 51. Om de grootte van dit grijze
gebied te minimaliseren, is gekozen voor de vier bovenstaande voorwaarden waar een
organisatie aan moet voldoen, om binnen dit onderzoek als gedecentraliseerd te kunnen
worden aangemerkt.

3.2

BIV thema’s bij decentralisatie

In de voorgaande paragraaf is aangetoond dat decentralisatie een verandering in de
organisatiestructuur betekent. Hiermee veranderen ook de delegatiepatronen en
coördinatieprincipes in de organisatie, waardoor de functionele doelen van de informatie in de
organisatie veranderen52.
Puur financiële informatiebehoeften zullen zowel volgens Van Egten53 als Van Nimwegen
c.s.54 veranderen naar prestatiemetingen op verschillende vlakken, zoals bijvoorbeeld bij de
Balanced Scorecard55. De nieuwe gewenste informatie is niet meer primair gericht op de
financiële verantwoording naar derden en op de informatiebehoeften volgens de functionele

49

1992, p. 11
Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 8
51
Van Egten, 1994, p. 27
52
Van Egten, 1994, p. 28
53
1994, p. 28
54
Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 14
55
Kaplan en Norton, 1992
50
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structurering van de organisatie, maar juist op de informatiebehoeften naar aanleiding van
gedecentraliseerde activiteiten en de coördinatie daarvan56.
Van Nimwegen en Snellenberg noemen het inrichten van informatiesystemen die de
decentrale bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen ondersteunen zelfs een kritische succesfactor
voor het welslagen van een decentralisatie. Ook volgens hen is de kwaliteit van de informatie
een kritische factor voor succes van de decentralisatie. In totaal blijven er volgens hen binnen
een gedecentraliseerde organisatie van het type related diversified business een viertal soorten
informatiesystemen over. Deze zijn 57:
-

centrale systemen ten behoeve van het concern zelf;

-

een beperkt aantal centrale systemen, door het concern verplicht voorgeschreven
voor de decentrale eenheden;

-

decentrale gezamenlijke systemen, voor decentrale eenhed en die over
gemeenschappelijke kenmerken beschikken;

-

decentrale systemen, toegesneden op een decentrale eenheid zelf.

Naast het feit dat bij een decentralisatie conform bovenstaand overzicht de BIV zorg moet
dragen voor een onderscheid in aggregatieniveaus van informatiesystemen, wordt de kwaliteit
van de geleverde informatie als kritische succesfactor beschouwd. Om de kwaliteit van deze
informatie vast te stellen zal ook bij decentralisatie gebruik moeten worden gemaakt van de
teleologische beschouwingswijze zoals in hoofdstuk twee behandeld.

Ter aanvulling op deze beschouwingswijze stellen Van Nimwegen en Snellenberg toch ook
nog een aantal concrete eisen waar de informatiesystemen aan moeten voldoen bij
decentralisatie.

Ten eerste stellen zij dat de vier niveaus van informatiesystemen zoals hiervoor weergegeven
goed worden ingericht 58. Zoals eerder aangegeven, zal een kwaliteitsoordeel over de
inrichting hiervan volgens de causale beschouwingswijze moeten plaatsvinden. Louter de
vaststelling van de aanwezigheid van vier niveaus van informatiesystemen kan echter
concreet worden uitgevoerd.

56
57
58

Van Egten, 1994, p. 28
Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 15
Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 15
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Ten tweede stellen zij dat op kwalitatief goed niveau de navolgende besturingsinstrumenten
aanwezig dienen te zijn 59:
-

decentrale eenheden dienen te beschikken over ondernemingsplannen waarin hun
eigen ambities en aspiratieniveau zijn weergegeven. Deze ondernemingsplannen
zijn gebaseerd op een kaderbrief van het concern waarin beleidslijnen en
financiële kaders voor een bepaald tijdvak zijn vervat;

-

de decentrale eenheid dient een periodieke interne berichtgeving te produceren
waarin prestatie-indicatoren zijn opgenomen die een beeld van de kwaliteit van de
bedrijfsvoering van de decentrale eenheid geven. Hierbij valt te denken aan
prestatie-indicatoren op grond van bijvoorbeeld de Balanced Score Card 60;

-

een stelsel van incentives dient het decentrale management te belonen voor
behaalde resultaten waarbij niet louter aan financiële incentives moet worden
gedacht;

-

het decentraal management dient in staat te zijn om risicomana gement uit te
voeren door het in kaart brengen van de voor hen risicovolle bedrijfsprocessen en
bedrijfsvoeringgebieden.

Net als bij de eerste eis, geldt ook bij bovenstaande eis dat een kwaliteitsoordeel over deze
besturingsinstrumenten kan worden verkregen middels de teleologische beschouwingswijze,
dus kort gezegd in de mate waarin zij hun doel vervullen. Dit laat onverlet dat de vaststelling
van de noodzakelijk geachte aanwezigheid van de vier bovenstaande besturingsinstrumenten
wel direct kan worden uitgevoerd.

Ten slotte dient er duidelijk gemaakt te worden wat de onderlinge verhouding tussen concern
en decentrale eenheden inhoudt. Er dient duidelijk omschreven te zijn wie welke taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor welk onderwerp en in welke situatie heeft. Op
grond van deze omschrijving dient een centraal informatiesysteem te worden ontwikkeld dat
voor de decentrale eenheden verplicht is, zoals in de opsomming voor het tweede
aggregatieniveau weergegeven door Van Nimwegen en Snellenberg61.

59
60
61

Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 16
Kaplan en Norton, 1992
Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 21
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Daadwerkelijke eisen aan informatiesystemen bij decentralisatie

In de voorgaande paragrafen is gebleken dat decentralisatie een aantal specifieke eisen en
voorwaarden stelt aan de informatiesystemen binnen een organisatie. Ten eerste dienen er
binnen een gedecentraliseerde organisatie op vier verschillende aggregatieniveaus
informatiesystemen aanwezig te zijn. Voor de volledigheid zijn dit:
-

centrale systemen ten behoeve van het concern zelf;

-

een beperkt aantal centrale systemen, door het concern verplicht voorgeschreven
voor de decentrale eenheden;

-

decentrale gezamenlijke systemen, voor decentrale eenheden die over
gemeenschappelijke kenmerken beschikken;

-

decentrale systemen, toegesneden op een decentrale eenheid zelf.

Deze informatiesystemen dienen goed te zijn ingericht en kwalitatief goede informatie te
leveren, hetgeen kan worden vastgesteld met behulp van het INFOQUAL instrument zoals in
hoofdstuk twee behandeld. Dit betekent dat het voor het waardeoordeel van de teleologisch
vastgestelde kwaliteit van informatie en daarmee de causaal vast te stellen kwaliteit van de
informatiesystemen niet uitmaakt of een organisatie al dan niet gedecentraliseerd is. De
vaststelling van de aanwezigheid van de informatiesystemen op vier verschillende
aggregatieniveaus is in deze voldoende.
Ten tweede dient de gedecentraliseerde organisatie over een drietal specifiek omschreven
informatiesystemen te beschikken welke eveneens kwalitatief goed dienen te zijnen ingericht
en daarmee kwalitatief goede informatie moeten le veren. Dit zijn:
-

een informatiesysteem waarmee de decentrale eenheid een periodieke interne
berichtgeving produceert waarin prestatie-indicatoren zijn opgenomen die een
beeld van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de decentrale eenheid geven;

-

een info rmatiesysteem waarmee het decentraal management in staat is om
risicomanagement uit te voeren door het in kaart brengen van de voor hen
risicovolle bedrijfsprocessen en bedrijfsvoeringgebieden;

-

er dient een centraal informatiesysteem te worden ontwikkeld dat voor de
decentrale eenheden verplicht is, waarin wordt aangegeven wat de onderlinge
verhouding tussen concern en decentrale eenheden inhoudt. Er dient duidelijk
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omschreven te zijn wie welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor
welk onderwerp en in welke situatie heeft.
Ook voor deze drie informatiesystemen geldt dat voor het waardeoordeel van de teleologisch
vastgestelde kwaliteit van de geleverde informatie en daarmee de causaal vast te stellen
kwaliteit van de informatiesystemen het niet uitmaakt of een organisatie al dan niet
gedecentraliseerd is. De vaststelling van de aanwezigheid van de aanwezigheid van deze drie
informatiesystemen is in deze voldoende.
Op grond van het voorstaande luidt het antwoord op deelvraag twee als volgt:

Decentralisatie stelt een aantal concrete eisen op het gebied van de aanwezigheid van
specifieke informatiesystemen. Informatiesystemen dienen op vier aggregatieniveaus
aanwezig te zijn, waarbij drie types informatiesystemen specifiek zijn beschreven. De mate
waarin deze informatiesystemen aanwezig zijn, bepalen mede de kwaliteit van de
informatiesystemen in het algemeen. Al deze informatiesystemen dienen bovendien op een
kwalitatief goed niveau te zijn ingericht en kwalitatief goede informatie te leveren. De
vaststelling van de kwaliteit van inrichting en informatie kan met het INFOQUAL instrument
plaatsvinden.
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Hoofdstuk 4 Het theoretische model
In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op deelvraag drie, die voor de volledigheid
als volgt luidt:

Aan de hand van welk theoretisch model kan worden vastgesteld of informatiesystemen na
een decentralisatie op de juiste wijze aansluiten bij de nieuwe organisatie?

Dit model zal worden vastgesteld op grond van de antwoorden van deelvraag één en twee,
zoals deze aan het einde van respectievelijk hoofdstuk twee en drie zijn gegeven.

4.1

Kwaliteit van informatiesystemen

Reeds in de inleiding is aangegeven dat het vaststellen van de kwaliteit van
informatiesystemen, de “fit” van deze informatiesystemen binnen de or ganisatie bepaalt,
oftewel in welke mate zij op de juiste wijze aansluiten bij de nieuwe organisatie.

In hoofdstuk drie is aangetoond dat het voor het vaststellen van de kwaliteit van
informatiesystemen door het vaststellen van de geleverde kwaliteit van informatie niet
uitmaakt of dit in een al dan niet gedecentraliseerde organisatie plaatsvindt. Dit betekent dat
het in hoofdstuk twee ontwikkelde INFOQUAL instrument binnen gedecentraliseerde
organisaties bruikbaar is om vast te stellen of informatiesystemen op een kwalitatief goed
niveau fungeren. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het INFOQUAL een
vergelijkingsinstrument is, dat goed gebruikt kan worden als benchmark met andere
organisaties dan wel als vergelijking over een bepaalde tijdshorizon 62. Dit betekent dat het in
het kader van dit onderzoek bruikbaar is om de resultaten van het instrument van vóór en na
de decentralisatie te gebruiken. Tevens kan in een later stadium eventueel met de gegevens uit
INFOQUAL een aanpassing aan de informatiesystemen worden uitgevoerd om de kwaliteit
gericht te verbeteren63.
Dit betekent dat het INFOQUAL instrument, zoals in bijlage C opgenomen, kan worden
gebruikt in het model om de kwaliteit van informatiesystemen vóór en na een decentralisatie
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te vergelijken. Ten opzichte van het oorspronkelijke SERVQUAL instrument is een extra deel
aan de vragenlijst toegevoegd, waarbij de verwachte waarde als vergelijking zal dienen met
zowel de situatie vóór als na de decentralisatie.

In de vragenlijst worden de gebruikers verzocht voor de navolgende drie situaties dezelfde
soort vraag te beantwoorden:
-

de ideale situatie;

-

de situatie vóór decentralisatie;

-

de situatie na decentralisatie.

De V-waarde geeft de verwachting van de gebruiker van een ideaal informatiesysteem weer,
de EO-waarde geeft de ervaren behoeftevervulling van informatie vóór decentralisatie weer,
terwijl de EN-waarde de ervaren behoeftevervulling van informatie na decentralisatie
weergeeft. De G-waarde is het gap tussen de verwachte en ervaren waarde, waarbij de GOwaarde de grootte van het gap vóór decentralisatie weergeeft, terwijl de GN-waarde de
grootte van het gap na decentralisatie weergeeft.

4.2

Voorwaarden en eisen aan informatiesystemen

In hoofdstuk drie is aangetoond dat decentralisatie een aantal concrete eisen en voorwaarden
aan informatiesystemen stelt. De mate waarin informatiesystemen aan deze voorwaarden en
eisen voldoen, bepaalt mede de kwaliteit van de informatiesystemen binnen de
gedecentraliseerde organisatie in het algemeen. Dit betekent dat er binnen de organisatie
onderzocht moet worden of de specifieke informatiesystemen al dan niet aanwezig zijn. De
vragen die hiertoe binnen een organisatie gesteld moeten worden, zijn:

1.

Zijn er centrale systemen ten behoeve van het concern zelf?

2.

Is er een beperkt aantal centrale systemen, door het concern verplicht
voorgeschreven voor de decentrale eenheden?

3.

Zijn er decentrale gezamenlijke systemen, voor decentrale eenheden die over
gemeenschappelijke kenmerken beschikken?

4.

Zijn er decentrale systemen, toegesneden op een decentrale eenheid zelf?
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Is er een informatiesysteem waarmee de decentrale eenheid een periodieke interne
berichtgeving produceert waarin prestatie-indicatoren zijn opgenomen die een
beeld van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de decentrale eenheid geven?

6.

Is er een informatiesysteem waarmee het decentraal management in staat is om
risicomanagement uit te voeren door het in kaart brengen van de voor hen
risicovolle bedrijfsprocessen en bedrijfsvoeringgebieden?

7.

Is er een centraal informatiesysteem dat voor de decentrale eenheden verplicht is,
waarin wordt aangegeven wat de onderlinge verhouding tussen concern en
decentrale eenheden inhoudt en duidelijk is omschreven wie welke taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor welk onderwerp en in welke situatie
heeft?

De mate waarin informatiesystemen binnen een gedecentraliseerde organisatie aan
bovenstaande eisen voldoen, bepaalt de kwaliteit van de informatiesystemen in het algemeen.
Ook hier geldt echter dat dit in een vergelijking met andere organisaties als benchmark, dan
wel als vergelijking in tijd gebruikt zal kunnen worden.

4.3

Samengesteld oordeel

Het uiteindelijke inzicht in de kwaliteit van informatiesystemen in een gedecentraliseerde
organisatie is een samengesteld oordeel van de gegevens uit het INFOQUAL instrument en de
antwoorden op de vragen zoals die in paragraaf 4.2 zijn gesteld.

Dit betekent dat het antwoord op deelvraag drie als volgt luidt:

Het model dat kan worden gebruikt om de vast te stellen informatiesystemen na een
decentralisatie aansluiten bij de nieuwe organisatie, bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt
het INFOQUAL instrument gebruikt om de kwaliteit van de informatiesystemen vóór en na de
decentralisatie te vergelijken, waarmee de mate wordt bepaald waarin de informatiesystemen
er in geslaagd zijn zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Ten tweede wordt de mate
waarin informatiesystemen aan de concrete eisen voldoen zoals in paragraaf 4.2 gesteld,
gebruikt om de kwaliteit van informatiesystemen binnen de organisatie in het algemeen
inzichtelijk te maken.
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Hoofdstuk 5 Het Ministerie van Defensie
Voor de beantwoording van deelvraag vier zal een praktijkonderzoek worden uitgevoerd bij
het Ministerie van Defensie. In dit hoofdstuk zal een beschrijving van de taakstelling, de
organisatie en de middelen van het Ministerie van Defensie worden gegeven. Vervolgens
wordt in de paragrafen 5.2 en 5.4 aangegeven waarom juist het Ministerie van Defensie
geschikt is voor een praktijkonderzoek in deze studie.

5.1

Het Ministerie van Defensie

Binnen de Rijksoverheid vormt het Ministerie van Defensie één van de departementen.
Alvorens in te gaan op de taakstelling, de organisatie en de middelen van het Ministerie volgt
hieronder een kleine getalsmatige opsomming van enkele gegevens die de grootte van het
Ministerie van Defensie als organisatie goed weergeven.

Met een begroting voor het jaar 2006 van iets meer dan 7,7 miljard euro vormt de
defensiebegroting 1,54 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP)64. Het Ministerie
van Defensie zal in 2006 een personele omvang kennen van ongeveer 69.000 VTE (voltijds
equivalenten), waarvan 50.500 militairen en 18.500 burgers 65.
Binnen het Koninkrijk der Nederlanden heeft het Ministerie van Defensie de navolgende
driedelige missie 66:

-

verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief de
Nederlandse Antillen en Aruba;

-

bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;

-

ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en
humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

Van deze missie zijn de navolgende hoofdtaken voor de krijgsmacht afgeleid 67:

64
65
66
67

http://www.mindef.nl/organisatie/beleid/begroting/index.aspx
http://www.mindef.nl/organisatie/beleid/feiten_en_cijfers/index.aspx
http://www.mindef.nl/organisatie/beleid/index.aspx
Defensie DGFC/DIO, 2004, p. 6
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-

het voeren van een bondgenootschappelijke verdediging;

-

deelneming aan een vredesafdwingende operatie zonder aflossing, met een eenheid
van brigadegrootte of een equivalent daarvan: een maritieme taakgroep, drie
squadrons jachtvliegtuigen of een combinatie. Bij deelneming aan een
vredesafdwingende operatie kan het noodzakelijk zijn ook eenheden in te zetten
die in het kader van vredesoperaties elders zijn ontplooid;

-

deelneming gedurende lange tijd, d.w.z. met aflossing, aan maximaal drie
vredesoperaties met bijdragen van bataljonsgrootte of equivalenten daarvan, zoals
een squadron jachtvliegtuigen of twee fregatten;

-

nationale militaire taken, zoals de bewaking en beveiliging van het eigen
grondgebied, de kustwateren en het luchtruim;

-

civiele overheidstaken, zoals taken ingevolge artikel 6 van de Politiewet, door de
Koninklijke marechaussee (grensbewaking, mobiel toezicht vreemdelingen en
politie- en veiligheidszorg op burgerluchtvaartterreinen) en assistentie bij de
uitvoering van een groot aantal civiele overheidstaken;

-

het waarborgen van de territoriale integriteit van de Nederlandse Antillen en Aruba
en het uitvoeren van civiele taken zoals kustwacht en drugsbestrijding;

-

het deelnemen in het NATO Response Forces (NRF) concept (Het gedurende
langere, maar geplande tijd beschikbaar houden van eenheden voor een snelle
inzet).

Om bovenstaand takenpakket uit te kunnen voeren, bestaat het Ministerie van Defensie uit de
Bestuursstaf, de Defensie Materieel Organisatie (DMO), het Commando DienstenCentra
(CDC) en de krijgsmacht. De krijgsmacht bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke
Landmacht, de Konin klijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. De Commandant
der Strijdkrachten is, ondersteund door de Defensiestaf, verantwoordelijk voor de uitvoering
van militaire operaties in Nederland en in het buitenland68.
In de navolgende afbeelding wordt de organisatie van Defensie grafisch weergegeven.

68

http://www.mindef.nl/organisatie/index.aspx
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Figuur 1:

Organisatiestructuur Defensie

69

Omdat de drie hoofdtaken van Defensie een scala aan inzetmogelijkheden bieden die elk hun
eigen kenmerken hebben, is binnen het krijgsmachtdeel van het Ministerie va n Defensie onder
leiding van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) een onderscheid gemaakt naar
specialisaties. De CDS, generaal D.L. (Dick) Berlijn, is verantwoordelijk voor de operationele
planning, aansturing en inzet van de krijgsmacht. Daarnaast is hij de hoogste militaire
adviseur van de minister van Defensie. Hij heeft de eenhoofdige leiding over de operationele
commandanten der zee-, land- en luchtstrijdkrachten. De operationele commandanten zijn
belast met de uitvoering van de gereedstelling voor militaire inzet in binnen- en buitenland70.

Binnen de vier operationele commando’s zijn specifieke middelen en kennis geconcentreerd.
Zo zijn logischerwijs de schepen met hun bemanningen ondergebracht bij het Commando
69
70

http://www.mindef.nl/organisatie/organogram/index.aspx
http://www.luchtmacht.nl/main/taakenorganisatie/organisatie/bestuursstructuur.html
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Zeestrijdkrachten (CZSK), vallen de vliegtuigen en helikopters onder het Commando
Luchtstrijdkrachten (CLSK) en heeft het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) de leiding
over het voornaamste deel van de eenheden die landgebonden optreden.

De Koninklijke Marechaussee valt door haar bijzondere positie als wetsdienaar onder de
Politiewet en vormt als operationeel commando een uitzonderingspositie binnen het
Ministerie van Defensie en wordt rechtstreeks, zonder tussenkomst van de CDS, aangestuurd
door de Secretaris Generaal (SG)71.
Binnen het Ministerie van Defensie kunnen de operationele commando’s worden beschouwd
als productiecentra, omdat zij het uiteindelijke defensieproduct leveren: de militaire bijdrage
geconcretiseerd in inzetgerede en ingezette militaire eenheden 72. In paragraaf 5.3 zal nader
worden ingegaan op de verschillende processen die dit product leveren.

5.2

Reorganisatie binnen Defensie en het nieuwe besturingsmodel

Op 16 september 2003 is met de operatie ‘nieuw evenwicht’ één van de grootste
reorganisaties uit de geschiedenis van Defensie begonnen. Grootscheepse aanpassingen
hebben een hernieuwd evenwicht tot stand gebracht tussen de omvang, de samenstelling en de
uitrusting van de krijgsmacht enerzijds en de beschikbare financiële middelen anderzijds. Dit
nieuwe evenwicht moet er voor zorgen dat het Ministerie van Defensie betaalbaar blijft en dat
er voldoende ruimte is voor de benodigde investeringen. Het reorganisatietraject behelst een
groot aantal maatregelen om de doelmatigheid te vergroten en de exploitatielasten terug te
dringen73.

Eén van de maatregelen om de doelmatigheid te vergroten was de invoering van een nieuw
besturingsmodel, waarbij Defensie werd ingericht volgens een “concern-unit” structuur met
één bestuursstaf op concernniveau, uitvoerende operationele commando’s en ondersteunende
dienstencentra 74.

71

Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2003, p. 7
Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2003, p. 4
73
Kamp, 2005, p. 1
74
Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2003, p. 8
72
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Vóór de reorganisatie bestond de huidige bestuursstaf uit een kerndepartement en
krijgsmachtdeelstaven die de verschillende krijgsmachtdelen aanstuurden. Elk
krijgsmachtdeel had de beschikking over eigen ondersteunende diensten. Na de reorganisatie
naar het nieuwe besturingsmodel zijn alle ondersteunende diensten, met inbegrip van
beheeractiviteiten op het gebied van personeel, materieel, financiën, informatievoorziening en
infrastructuur bijeen gebracht in dienstencentra 75. Deze dienstencentra vallen onder het
Commando DienstenCentra (CDC). De operationele commando’s (CZSK, CLSK en CLAS)
hebben als taak het gereedstellen van militaire eenheden, waarbij zij in niet operationele
zaken worden ondersteund door het CDC. De operationele commando’s zijn nu zelf
verantwoordelijk voor hun eindproduct en worden op hoofdlijnen door de bestuursstaf
aangestuurd op basis van gewenste resultaten (outputsturing).

In de navolgende afbeelding wordt de concernunit-structuur grafisch weergegeven.

Figuur 2:

75

76

De concernunitstructuur

Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2003, p. 8
Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2003, p. 8
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Het Defensieproces

Het Ministerie van Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. De krijgsmacht
ontleent haar bestaanrecht aan de gegarandeerde beschikbaarheid van militair vermogen en de
daadwerkelijke inzet daarvan77. In het besturingsmodel ligt dan ook de nadruk op de output
van Defensie: een geleverde militaire bijdrage. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een
grafische voorstelling van het Defensieproces. Het Defensieproces bestaat uit drie
hoofdprocessen:
-

inzetten militaire capaciteit;

-

ontwikkelen militaire capaciteit;

-

Besturen van Defensie.

Kaders

Hoofdtaken
Krijgsmacht

Verantwoorden staat en functioneren krijgsmacht
Financiële middelen

Besturing en budget inzetten

BESTUREN
Besturing en budget ontwikkelen

DEFENSIE

ONTWIKKELEN
Middelen (personeel en materieel)

Inzetgerede
Militaire eenheden

MILITARE
CAPACITEIT

INZETTEN

Geleverde militaire
bijdrage

MILITARE
Verantwoorden ontwikkelen

CAPACITEIT

Verantwoorden inzetten

Figuur 3: het generiek procesmodel Defensie

78

Figuur 3 laat sterk vereenvoudigd zien dat in het proces "inzetten" de daadwerkelijke inzet
van de militaire eenheden plaats vindt, wat leidt tot de output: "geleverde militaire bijdrage".
In het proces “ontwikkelen" worden personele en materiële middelen samengebracht en
getransformeerd in inzetgerede militaire eenheden. Deze processen worden vanuit het proces
77
78

Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2003, p. 4
Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2003, p. 4
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"besturen Defensie" aangestuurd. De "kaders" van dit besturend proces worden bepaald door
wet -en regelgeving. De "hoofdtaken krijgsmacht" worden gevormd door de taken die
Defensie door de politiek verantwoordelijken krijgt opgedragen, zoals zij zijn weergegeven in
paragraaf 4.1. Samen vormen zij de politieke en juridische context waarbinnen het
defensieproces wordt uitgevoerd.
Binnen de drie hoofdprocessen valt een nader onderscheid te maken naar deelprocessen. Door
de verschillende deelprocessen binnen het Ministerie van Defensie als in figuur 4 te
presenteren als waardeketen, komt de toegevoegde waarde in beeld die elk van de processen
van Defensie levert aan de totstandkoming van het uiteindelijke defensieproduct: de militaire
bijdrage geconcretiseerd in inzetgerede en ingezette militaire eenheden 79. Zo is personeel en
materieel benodigd om dit product tot stand te brengen. Personeel en materieel moeten
worden samengesteld tot militaire eenheden, waarmee wordt geoefend om tot inzetgerede
eenheden te komen. Om deze inzetgerede status te behouden is instandhouding nodig. Ten
slotte kan met inzetgerede eenheden een militaire inzet plaatsvinden.

MISSIE
- HOOFDTAKEN
-- VERANDERDOELSTELLINGEN
VERANDERDOELSTELLINGEN
MISSIE
– TAKEN – VERANDERDOELSTELLINGEN

BESTUREN
BESTUREN
INZETTEN
SA
ME
NS
TE
LL
EN

VERVULLEN
PERSONEELSBEHOEFTE

OEFENEN
OEFENEN

LE
VE
RE
N

LE
VE
RE
N

SA
ME
NS
TEL
LEN

VERVULLEN
MATERIEELBEHOEFTE

Militaire
Militaire
operatie
operatie
Civiele
overheidstaak
Civiele
overheidstaak
overheidstaak
INSTANDHOUDEN
INSTANDHOUDEN
INZETTEN
INZETTEN

INSTANDHOUDEN
(Onderhouden/Bevoorraden)

80

Figuur 4: Defensieproces als waardeketen

Door de bovenstaande waardeketen te com bineren met het besturingsmodel wordt duidelijk
welk organisatiedeel verantwoordelijk is voor de verschillende deelprocessen. Dit wordt in
79
80

Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2003, p. 4
Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2003, p. 4
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tabel 1 verduidelijkt, waaruit blijkt dan dat de bestuursstaf de randvoorwaarden creëert,
waarbinnen de operationele commando’s hun producten zelfstandig leveren en de
dienstencentra de operationele commando’s op hun beurt weer steun leveren. De
daadwerkelijke inzet van de militaire eenheden vindt uit militair oogpunt plaats onder leiding
van de CDS. Tevens blijkt uit ta bel 1 dat het grootste deel van de deelprocessen bij de
operationele commando’s is belegd.

Proces

Actor

Missie-hoofdtaken-veranderdoelstellingen

Bestuursstaf

Besturen

Bestuursstaf

Vervullen materieel behoefte

Operationele commando’s

Vervullen personeelsbehoefte

Operationele commando’s

Samenstellen

Operationele commando’s

Oefenen

Operationele commando’s

Leveren

Operationele commando’s

Instandhouden (Onderhouden en Bevoorraden)

Dienstencentra/DMO

Inzetten

Bestuursstaf (CDS)
Tabel 1: Taakverdeling binnen Defensie

Binnen de bestuursstaf worden de beleidskaders voor de operationele commando’s, de
dienstencentra en de bedrijven van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) vastgesteld.
Deze defensieonderdelen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoerin g van het beleid: het
operationeel optreden en de afstemming tussen vraag en aanbod 81. De operationele
commando’s doen rechtstreeks zaken met de dienstencentra en de bedrijven van de DMO. Als
het nodig is om prioriteiten te stellen, dan heeft de CDS hierin de beslissende stem voor zover
het de inzet en de gereedstelling betreft.
5.4

Decentralisatie binnen Defensie

De operationele commando’s hebben als taak het trainen en opleiden van militaire eenheden
om een opgedragen operationele gereedheid te bereiken. Binnen Defensie wordt onder
operationele gereedheid het gezamenlijke resultaat van de geoefendheid, personele - en
81

Directie Voorlichting en Communicatie, 2005, p. 9
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materiele gereedheid van de verschillende operationele commando’s verstaan82. Hiertoe
zetten zij personeel en materieel in, om uiteindelijk operationeel gerede eenheden aan de CDS
te leveren die ze vervolgens kan inzetten83. Dit betekent dat de decentrale eenheden
(operationele commando’s) binnen bepaalde normen en doelstellingen (o.a. opgedragen
operationele gereedheid) integraal management voeren, waarbij de operationele commando’s
de ruimte en de budgetten krijgen om zich op een doeltreffende manier voor te bereiden op
een eventuele inzet84.

Omdat eenheden in geval van inzet veelal uit verschillende operationele commando’s worden
betrokken, worden de operationele commando’s onder éénhoofdige leiding van de CDS
geplaatst, waardoor centrale kaders voor deze decentrale eenheden hetzelfde zullen zijn 85.

Op grond van voornoemde kenmerken kan gesteld worden dat het Ministerie van Defensie
een decentrale organisatie is, omdat wordt voldaan aan de voorwaarden zoals die eerder in
paragraaf 3.1 door Van Nimwegen en Snellenberg zijn gesteld. Voor de volledigheid luiden
deze voorwaarden als volgt:

-

related diversified business;

-

met een decentrale normatieve besturing;

-

binnen bepaalde kaders integraal management voor de decentrale eenheid;

-

aanwezigheid van contractmanagement tussen de centrale organisatie en de
decentrale organisatie.

Dit betekent dat de vorm van decentralisatie die bij Defensie gehanteerd wordt geschikt is
voor een praktijkonderzoek binnen deze studie.
5.5

Informatiesystemen binnen Defensie

In de vorige paragraaf zijn reeds enkele besturingsinstrumenten binnen Defensie opgenoemd
die worden gehanteerd om de bedrijfsvoering te ondersteunen, maar vooral gericht zijn op de
totstandkoming en verantwoording van de begroting van de operationele commando’s.

82

http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_ITEM=MFCWD0331E70459E241579D4F878ABA1E744AX22X43210X1
Directie Informatievoorziening en Organisatie,2003, p. 14
84
Directie Informatievoorziening en Organisatie,2003, p. 8
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Directie Informatievoorziening en Organisatie,2003, p. 9
83
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Hierbij wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de rapportages zo veel mogelijk informatie
bevatten uit de bedrijfsvoeringsystemen86.
Het is daarom van belang te onderscheiden welke systemen binnen Defensie daartoe worden
gehanteerd, vooral ook omdat binnen Defensie de IV-architectuur corporate is87. Dit betekent
dat Defensiebrede IV-architectuur in principe voorschrijvend is voor alle IV binnen het gehele
Ministerie van Defensie. In het Defensie IV-beleid is bovendien bepaald dat IV-toepassingen
in beginsel niet worden aangepast aan de organisatie, maar dat de inrichting van de
bedrijfsvoering mede wordt bepaald door de wijze waarop de toepassingen functioneren. Zo
heeft in de afgelopen jaren de invoering van een nieuw personeelsinformatiesysteem met de
zogenaamde Peoplesoft-software een grote impact gehad op de uitvoering en de daarmee
samenhangende processen van het Defensiebrede personeelsbeleid 88. Ook het binnenkort in te
voeren ERP -pakket zal een aanzienlijke impact op een groot aantal processen hebben89. Toch
stelt Defensie wel dat met de aangepaste bedrijfsvoeringprocessen ten gevolge van gewijzigde
toepassingen, de bedrijfsdoelstellingen nog steeds gerealiseerd moeten worden90.

Het leidende principe ten aanzien van de informatievoorziening binnen Defensie blijft echter
dat de inrichting en het beheersbeleid ervan onder centrale aansturing plaatsvindt 91, ondanks
het feit dat de commandanten van de operationele commando’s (OC’s) integraal
verantwoordelijk zijn voor de realisatie van hun opdracht op basis van hun prestatiegerichte
sturing en de gegeven middelen92. Concreet betekent dit dat zij verantwoordelijk worden
gehouden voor dat deel van de processen waarvoor zij conform hun opdracht
verantwoordelijk en bevoegd zijn, zonder dat zij toestemming krijgen om gebruik te maken
van informatiesystemen naar hun eigen keuze. Wel kan vanuit de centrale IV-regie een nadere
invulling worden gegeven aan specifieke eisen binnen de Defensieonderdelen93. Zo
beschikken de operationele commando’s en dienstencentra elk over een eigen
controllerorganisatie die op hun beurt de beschikking hebben over hun eigen
informatiesystemen94. Voor de OC’s is een geïntegreerde informatievoorziening van
horizontale en verticale informatie namelijk van groot belang voor een doeltreffende en
86

Directie Voorlichting en Communicatie, 2005, p. 10
Defensie DGFC/DIO, 2004a, p. 19
http://www.mindef.nl/actueel/parlement/kamervragen/2005/2/20050610_antwoordenkamervragentwentebrief.aspx
89
http://www.mindef.nl/actueel/parlement/kamerbrieven/2005/2/20050614_informatievoorzieningerp.aspx
90
Defensie DGFC/DIO, 2004a, p. 19
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Defensie DGFC/DIO, 2004b, p. 15
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Defensie DGFC/DIO, 2004b, p. 14
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Defensie DGFC/DIO, 2004a, p. 19
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Directie Informatievoorziening en Organisatie,2003, p. 24
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doelmatige inzet van de aan hem toegewezen middelen. Verticale informatie dient de
coördinatie en de aansturing op hoofdlijnen binnen een functioneel gebied binnen een
procesketen (personeel, financiën, materieellogistiek en operaties) te ondersteunen, waarbij de
OC’s binnen deze procesketen slechts deels verantwoordelijk zijn. Horizontale informatie
moet OC’s op de diverse niveaus binnen hun commando in staat stellen hun integrale
verantwoordelijkheid waar te maken95.

De informatie uit de verschillende informatiesystemen wordt door de OC’s gebruikt om de
bestuursstaf (in casu DGFC) te informeren middels maandelijkse toprapportages. Deze
toprapportages worden van de juiste managementinformatie voorzien op grond van de
informatiebehoefte van de bestuursstaf zoals die in het document informatiebehoefte
bestuursstaf is vastgelegd96. De maandelijkse toprapportages van de verschillende OC’s
worden op hun beurt in combinatie met de beleidsappreciaties door DGFC gebruikt om de
minister maandelijks te informeren middels de totale appreciaties. Deze totale appreciaties
worden als input gebruikt voor de jaarlijkse verantwoording van het Ministerie van Defensie
aan het Parlement.

Voor de verschillende aggregatieniveaus binnen Defensie zijn de informatiesystemen en
daaruit voortvloeiende producten van de informatiesystemen in de navolgende figuur en tabel
schematisch weergegeven:
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Bestuurlijke IV-Services

Adaptie IV-Services

IV-oplossingen die besturing op
strategisch niveau (t/m cdt. RVE)
ondersteunen, incl.
beleidsvorming, verantwoording,
begroting & planning, evaluatie en
managementrapportages.

IV-oplossingen t.b.v. het meer
inhoudelijk besturen van Defensie
over de RVE’s heen (overgang
‘going-concern’ naar project). Dit
zal vaak leiden tot aanpassingen
in organisatie, taakstelling,
middelen, enz.

Kenmerken IV: niet-specifiek voor
Defensie (maar generiek voor elk
ministerie); veel geaggregeerde
gegevens; veelal COTS

Commandovoering IV-Services
(t.b.v. inzet, oefening, civiele taken)

Kenmerken IV: specifiek voor
Defensie NL; integratie van
diverse gegevens uit verschillende
IV-services/clusters; deels COTS.

IV puur bedoeld ter ondersteuning van het
plannen, aansturen en uitvoeren van militaire
en civiele operaties en oefeningen, op alle
niveaus (strat, oper, tact).
Kenmerken IV: specifiek voor defensieorganisaties; beperkingen a.g.v. beveiliging,
bandbreedte; hoge eisen t.a.v. flexibiliteit,
snelheid, beschikbaarheid, interoperabiliteit
(NATO, Politie, enz.); zeer specialistisch;
gericht op effectiviteit

Productie IV-services
IV-oplossingen t.b.v. de ondersteunende ‘productie’-processen van Defensie (realiseren en instandhouden militaire
capaciteit). Hierbij worden de middelen van Defensie ‘bewerkt’.
Kenmerken IV: niet specifiek voor Defensie (maar algemeen voor bedrijfsvoering); bewerking van taakspecifieke gegevens
en gebruik van basisgegevens (zie hieronder); gericht op efficiëntie; grotendeels COTS, deels ERP
Basisgegevensbeheer IV-Services (van Defensiemiddelen)
IV waarmee de middelen van Defensie centraal beheerd worden. Minimale verzuiling.
Kenmerken IV: niet specifiek; registratie en mutatie van basis/stam-gegevens m.b.t. middelen; gegevens gebruikt door vele
andere IV-services; hoge eisen t.a.v. beschikbaarheid, betrouwbaarheid; heel veel data; grotendeels COTS, veel ERP
Generieke IV-Services
Algemene (bedrijfsonafhankelijke) IV, basisvoorzieningen voor iedere Defensiemedewerker.
Kenmerken IV: algemeen; muteert géén bedrijfsgegevens; veelal COTS
97

figuur 5:Overzicht van de informatiesystemen binnen Defensie
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Toprapportage

OC/CDC/DMO

DGFC

Maandelijks

Deelappreciaties t.a.v.

OC/CDC/DMO

DGFC

Maandelijks

DGFC

Minister

Maandelijks

DGFC

Parlement

Jaarlijks

beleid
Algehele
Beleidsbeschouwing
Jaarlijkse Verantwoording

Tabel 2: Producten van informatiesystemen binnen Defensie
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Hoofdstuk 6 Het Praktijkonderzoek
In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op deelvraag vier die voor de volledigheid
als volgt luidt:
Is het theoretische model in de praktijk hanteerbaar?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal het in hoofdstuk vier ontwikkelde theoretische
model in de praktijk op het in hoofdstuk vijf beschreven Ministerie van Defensie worden
geprojecteerd. De mate waarin het model kan worden toegepast op een praktijksituatie,
bepaalt conform de definitie van Van Dale 98 het antwoord op deze deelvraag.

6.1

INFOQUAL

Het eerste deel van het model behelst het INFOQUAL instrument. Zoals reeds in hoofdstuk
vier aangegeven, is in bijlage C de vragenlijst weergegeven zoals die is voorgelegd aan de
gebruikers van informatie. De gebruikers is verzocht voor drie situaties dezelfde soort vraag
te beantwoorden:
-

de ideale situatie;

-

de situatie vóór decentralisatie;

-

de situatie na decentralisatie.

De V-waarde geeft de verwachting van de gebruiker van een ideaal informatiesysteem weer,
de EO-waarde geeft de ervaren behoeftevervulling van informatie vóór decentralisatie weer,
terwijl de EN-waarde de ervaren behoeftevervulling van informatie na decentralisatie
weergeeft. De G-waarde is het gap tussen de verwachte en ervaren waarde, waarbij de GOwaarde de grootte van het gap vóór decentralisatie weergeeft, terwijl de GN-waarde de
grootte van het gap na decentralisatie weergeeft.

Het INFOQUAL instrument is binnen één OC gebruikt om een tweetal reden. Het
aggregatieniveau waar een decentralisatie de meeste gevolgen voor heeft, is het niveau van de
decentrale eenheden, waardoor eve ntuele verschillen in kwaliteit hier het duidelijkst naar
voren zullen komen. Ten tweede kan een gelijktijdig algeheel onderzoek onder verschillende
98

1970, p. 755
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OC’s eventueel aanwezige kwaliteitsverschillen binnen verschillende OC’s afvlakken. In dit
praktijkonderzoe k is het INFOQUAL instrument toegepast op informatiegebruikers binnen
het CZSK. De resultaten van dit deel van het model worden in paragraaf 6.3 weergegeven

Aan het INFOQUAL instrument is een tweede deel (D) toegevoegd. Buiten het feit dat dit
deel van de vragenlijst de ondervraagden gelegenheid biedt tot het plaatsen van aanvullende
opmerkingen, wordt dit als toetsingsinstrument voor het INFOQUAL instrument gebruikt.
De resultaten uit de vragenlijst zoals in bijlage C-4 weergegeven, laten zien in hoe verre het
INFOQUAL instrument begrijpelijk is voor de ondervraagden, in hoeverre er consistentie
tussen de resultaten uit de eerste drie delen en het gevoel van de ondervraagden is en hoe
volledig het INFOQUAL instrument tenslotte kan worden beschouwd. Om de consistentie
tussen de resultaten en het gevoel te bepalen, zijn een tweetal vragen gesteld, evenals voor de
vaststelling van de begrijpelijkheid van het INFOQUAL instrument. Om de volledigheid van
het INFOQUAL instrument vast te stellen, is één controlevraag gesteld.

6.2

Resultaten INFOQUAL

In deze paragraaf zullen de resultaten van het toepassen van het INFOQUAL instrument op
het CZSK worden gepresenteerd. Tevens zullen de resultaten van het tweede deel van het
model met de concrete eisen worden besproken.
Het INFOQUAL instrument is als vragenlijst door middel van het interne mailsysteem binnen
CZSK verspreid. Voorafgaande aan het verzenden van de vragenlijst, is een inventarisatie
gemaakt welke functionarissen daadwerkelijk als gebruiker van belangrijke
informatiesystemen aangemerkt kunnen worden. Uiteindelijk zijn 68 functionarissen
aangeschreven, waarvan 44 de vragenlijst ingevuld hebben geretourneerd. Dit staat gelijk aan
een respons van 65 procent.
In bijlage D-1 zijn de resultaten van het eerste deel van het INFOQUAL instrument
weergegeven. Uit deze resultaten blijkt dat er op een haar na geen significant verschil is
tussen de gemiddeldes van de totale gemiddelde gaps in de situaties vóór en na de
reorganisatie (t-waarde van 1,63664 bij een kritische waarde van 1,662). Wel is er een
significant verschil aanwezig tussen GO3 en GN3 en bij GO6 en GN6. Hieruit blijkt dat de
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kwaliteit van de informatiesystemen voor de gebruikers na de reorganisatie op het vlak van
tijdigheid en begrijpelijkheid significant is verslechterd.
vraag GO

st.dev var.

GN

st.dev var. sp2

t

Tijdigheid

3

2,25

1,2

1,4

3,02

1,42

2

1,7282

2,74729

Begrijpelijkheid

6

1,7

1,2

1,4

2,18

1,35

1,8

1,63125

1,76276

1,73

0,83

0,7

2,07

1,1

1,2

0,94945

1,63664

Totaal

Tabel 3:

Significante verschillen INFOQUAL

De t-waarde 99 van 1,662 komt voort uit een enkelzijdig uitgevoerde t-toets bij een
significantie van 5% en een hoeveelheid vrijheidsgraden van 86. De toets wordt enkelzijdig
uitgevoerd omdat er naar een significant verschil tussen twee normale verdelingen wordt
gekeken, waarbij de hoeveelheid vrijheidsgraden door n-2 wordt bepaald, waarbij n het totale
aantal gegevens vertegenwoordigt (twee maal 44 respondenten voor beide gaps). De
significantie van 5% wordt als algemeen geldend binnen de statistiek beschouwd100.

In bijlage D-2 zijn de resultaten van het tweede deel van het INFOQUAL instrument
weergegeven, waarin vragen gesteld zijn die als controlemiddel voor het instrument dienen.
Hieruit blijkt dat de vragenlijst voor de ondervraagden als begrijpelijk bestempeld kan worden
bij een gemiddelde score van 5,3 op een schaal van 1 tot 7, hetgeen overeenkomt met een
score van 75 procent. De volledigheid van de vragenlijst komt met een gemiddelde score van
4,4 op een schaal van 1 tot 7 eveneens op een bovengemiddelde score uit die overeenkomt
met 63 procent.
vraag Waarde st.dev var.

Begrijpelijkheid

Volledigheid

Tabel 4:

99

1

5,8

1

1

2

4,8

1,6

2,56

1&2

5,3

1,4

2

3

4,4

1,6

2,56

Begrijpelijkheid en volledigheid van het INFOQUAL instrument

Keller en Warrack, 2003, app. B-9
Keller en Warrack, 2003, p. 355

100
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De consistentie van de vragenlijst laat zien dat daar waar het INFOQUAL instrument net geen
significant verschil tussen de beide situaties aantoont, het voor de gebruiker gevoelsmatig in
de nieuwe situatie kwalitatief slechter gesteld is met de informatiesystemen. Juist het gevoel
van de gebruiker laat in het gehele onderzoek het grootste verschil tussen de situaties van vóór
en na de reorganisatie zien, terwijl dit statistisch vanuit de specifieke vragen niet volledig kan
worden onderschreven. In de volgende paragraaf zal hier nader op in worden gegaan. Wel
lijkt dit eens te meer een goed voorbeeld te zijn van de natuurlijke aversie van mensen tegen
een verandering, die gevoelsmatig erger is dan dat deze in de praktijk blijkt te zijn 101.
vraag Waarde st.dev
Consistentie

4&5

3,5

1,19

var.

Waarde Oud

1,4

4,48

st.dev var.
1,27

1,6

sp2

t

1,5145

3,7351

Tabel 5: Consistentie tussen daadwerkelijke ervaring en gevoel van medewerkers

Ook hier geldt dat een t-waarde van 1,662 is genomen. De t-waarde 102 van 1,662 komt voort
uit een enkelzijdig uitgevoerde t-toets bij een significantie van 5% en een hoeveelheid
vrijheidsgraden van 86. De toets wordt enkelzijdig uitgevoerd omdat er naar een significant
verschil tussen twee normale verdelingen wordt gekeken, waarbij de hoeveelheid
vrijheidsgraden door n-2 wordt bepaald, waarbij n het totale aantal gegevens
vertegenwoordigt (twee maal 44 respondenten voor beide gaps). De significantie van 5%
wordt als algemeen geldend binnen de statistiek beschouwd103.
Juist omdat dit onderzoek door mij is uitgevoerd als medewerker van Defensie, durf ik te
stellen dat bovenstaande situatie tekenend is voor de houding van een groot deel van het
Defensie personeel. Ondanks het feit dat deze verklaring niet op wetenschappelijke grond is
gestoeld, durf ik op persoonlijke titel te verklaren dat de natuurlijke aversie van mensen tegen
verandering nog groter lijkt te zijn binnen een relatief traditionele organisatie als het
Ministerie van Defens ie. Het feit dat de gevolgen van de verandering naar een decentrale
organisatie uit het INFOQUAL instrument gevoelsmatig groter blijken te zijn dan in de
praktijk, versterkt mijn persoonlijke opvatting over de houding van een groot deel van het
Defensie pe rsoneel.

101
102
103

Nieuwenhof, 2004, p. 6
Keller en Warrack, 2003, app. B-9
Keller en Warrack, 2003, p. 355
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Wat eveneens als opvallend mag worden beschouwd, is de grote hoeveelheid positieve
reacties die door de respondenten als aanvullende opmerking is geplaatst. Door een negental
respondenten is bovendien nadrukkelijk gevraagd naar de uitkomsten va n mijn onderzoek.
Van deze negen personen bleken zeven betrokken te zijn bij de informatievoorziening binnen
het CZSK. De algemene samenvatting van hun motivatie om mij naar de uiteindelijke
onderzoeksresultaten te vragen, is vooral het feit dat zij op zoek zijn naar een methode om de
werknemers te overtuigen van het nut van nieuwe informatiesystemen als Peoplesoft en ERP.
Eens te meer tekenend en misschien wel bevestigend voor mijn opvatting over de houding
van het Defensie personeel ten aanzien van veranderingen, waar ik in de afsluitende
aanbeveling nogmaals op terug zal komen.

6.3

Concrete eisen en de beantwoording binnen Defensie

Het tweede deel van het model behelst de vragen zoals die in hoofdstuk vier zijn aangegeven,
waarop een concreet antwoord kan worden gegeven binnen het Ministerie van Defensie. De
vragen en de daaraan gekoppelde antwoorden luiden als volgt:

1. Zijn er centrale systemen ten behoeve van het concern zelf?
Ja, toprapportages zijn centraal opgelegde informatiesystemen die door de
operationele commando’s van gegevens worden voorzien om de bestuursstaf periodiek
maandelijks managementinformatie te leveren104.
2. Is er een beperkt aantal centrale systemen, door het concern verplicht voorgeschreven
voor de decentrale eenheden?

Ja, het leidende principe binnen Defensie is dat alle informatiesystemen onder centrale
aansturing worden ingericht en beheerst 105.

3. Zijn er decentrale gezamenlijke systemen, voor decentrale eenheden die over
gemeenschappelijke kenmerken beschikken?
104
105

Directie Informatievoorziening en Organisatie,2003, p. 25
Defensie DGFC/DIO, 2004b, p. 15
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Ja, het leidende principe binnen Defensie is dat decentrale informatiesystemen onder
centrale aansturing worden ingericht en beheerst 106. De bedrijfsvoering wordt namelijk
ondersteund met geïntegreerde en zo ver mogelijk gestandaardiseerde
informatiesystemen107.
4. Zijn er decentrale systemen, toegesneden op een decentrale eenheid zelf?

Ja. Voor zover het operationeel noodzakelijk is, kan een decentrale eenheid over een
eigen toegesneden informatiesysteem beschikken.. Hierbij moet vooral worden
gedacht aan platforms en wapensyste men, waarbij een informatiesysteem in deze meer
als een commandovoeringssysteem moet worden beschouwd108.
5. Is er een informatiesysteem waarmee de decentrale eenheid een periodieke interne
berichtgeving produceert waarin prestatie-indicatoren zijn opgenomen die een beeld
van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de decentrale eenheid geven?

Ja, de informatie uit de verschillende informatiesystemen binnen de decentrale eenheid
wordt door de OC’s gebruikt om de bestuursstaf (in casu DGFC) te informeren
middels maandelijkse toprapportages. Deze toprapportages worden van de juiste
managementinformatie voorzien op grond van de informatiebehoefte van de
bestuursstaf zoals die in het document informatiebehoefte bestuursstaf is
vastgelegd109. In deze informatiebehoef te is een aantal prestatie -indicatoren gesteld,
waarbij te denken valt aan operationele -, materiele en personele gereedheid.

6. Is er een informatiesysteem waarmee het decentraal management in staat is om
risicomanagement uit te voeren door het in kaart brengen van de voor hen risicovolle
bedrijfsprocessen en bedrijfsvoeringgebieden?

Nee, risicomanagement wordt binnen Defensie in de bestuurstaf uitgevoerd middels
toekomstverkenningen door de Directie Operationeel Beleid, Behoeftestelling en
106

Defensie DGFC/DIO, 2004b, p. 15
Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2004, p. 5
108
Directie Informatievoorziening en Organisatie, 2004, p. 25
109
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Plannen (DOBBP), die onder de defensiestaf ressorteert110.
7. Is er een centraal informatiesysteem dat voor de decentrale eenheden verplicht is,
waarin wordt aangegeven wat de onderlinge verhouding tussen concern en decentrale
eenheden inhoudt en duidelijk is omschreven wie welke taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden voor welk onderwerp en in welke situatie heeft?

Nee. Los van het feit dat de aansturing van de OC’s door de CDS middels formele
opdrachten plaatsvindt, waarin tevens wordt verwoord wat de ter beschikking gestelde
middelen zijn, is er (nog) geen centraal informatiesysteem binnen Defensie
beschikbaar dat bovenstaande aspecten voor de decentrale eenheden inzichtelijk
maakt 111.
Het tweede deel van het model laat zien dat op vijf van de zeven gestelde vragen een
bevestigend antwoord kan worden gegeven. Een opmerkelijk gegeven hierbij is dat alle
antwoorden op het concrete deel van het model met behulp van bedrijfsdocumentatie konden
worden beantwoord. Ten eerst laat dit zien dat de vragen goed beantwoordbaar zijn, hetgeen
betekent dat dit deel van het model in de praktijk hanteerbaar is. Ten tweede tonen de
resultaten van het tweede deel van het model aan dat de informatiesystemen binnen Defensie
voor ruim 70 procent voldoen aan de concrete eisen die een decentralisatie aan
informatiesystemen in het algemeen stelt.

6.4

Discussie en Interpretatie

Zoals reeds in hoofdstuk twee vermeld, is het idee voor het INFOQUAL instrument afkomstig
van het door Parsuraman ontwikkelde SERVQUAL instrument. Dit betekent dat veel van de
eerder door Pitt112 geuite kritiek op SERVQUAL ook van toepassing zouden kunnen zijn op
het INFOQUAL instrument. Voor de volledigheid worden de twee belangrijkste punten van
kritiek hieronder achtereenvolgens behandeld. Ten eerste bestaat de kans dat er sprake is van
correlatie tussen verwachting en ervaring, hetgeen bovendien de betrouwbaarheid van deze

110
111

Directie Voorlichting en Communicatie, 2005, p. 25
Directie Voorlichting en Communicatie, 2005, p. 26

112

1997, p. 213
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gegevens zou verminderen. In de literatuur is men het er echter over eens dat dit geen
belemmering vormt voor het gebruik van SERVQUAL113. In het kader van dit onderzoek
wordt er dientengevolge van uit gegaan dat deze belemmering ook voor INFOQUAL niet van
toepassing is. Het tweede discussiepunt binnen SERVQUAL dat onverminderd van kracht
blijkt te zijn in INFOQUAL, is het verschil in resultaten tussen de beantwoording van de
specifieke vragen en het algemene gevoel dat de gebruikers bij informatiesystemen hebben114.
Net als bij SERVQUAL blijkt bij INFOQUAL het gevoel dat gebruikers bij
informatiesystemen hebben voor grotere gaps te zorgen dan dat uit de gedetailleerde
vragenlijsten blijkt. In de literatuur is men het eens over het feit dat gaps die door gebruikers
als totaaloordeel gevoelsmatig worden gegeven, significant vaak sterker zijn. Toch stelt men
dat de specifieke informatie die SERVQUAL, en in dit geval dus INFOQUAL, oplevert, zeer
bruikbaar is om specifieke problemen binnen de informatiesystemen aan te pakken115.
Het is minimaal opvallend te noemen dat deze opmerkingen ook onverminderd van kracht
zijn voor het op het CZSK toegepaste INFOQUAL instrument. Geen enkel ander gap kende
een significant zo sterk verschil als het gevoelsmatige totaaloordeel van de gebruikers over de
informatiesystemen van vóór en van na de reorganisatie. Zoals in de vorige paragraaf
aangegeven, wordt deze reeds verwachte sterkere significatie waarschijnlijk bovendien
versterkt door een natuurlijke aversie tegen verandering116. Dit sterke significante verschil bij
het gevoelsmatige totaaloordeel was uit de specifieke vragen als totaal gemiddelde niet
significant naar voren gekomen, maar de informatiesystemen bekoorden de gebruikers op de
aspecten tijdigheid en begrijpelijkheid wel degelijk significant kwalitatief minder ná de
reorganisatie.
De concrete vragen die in het model worden gesteld kunnen duidelijk en relatief eenvoudig
worden beantwoord. Dit verklaart waarschijnlijk ook mede waarom de beantwoording en de
daaropvolgende interpretatie als zeer breed moet worden beschouwd. Toch bieden deze
concrete eisen ook verbeteringsmogelijkheden voor een organisatie aan omdat bij een
negatieve beantwoording van een concrete vraag uit het model onmiddellijk duidelijk is,
welke aspecten binnen de informatiesystemen meer aandacht behoeven teneinde de kwaliteit
te verbeteren. Het daadwerkelijke vaststellen van de kwaliteit op grond van de behaalde
113
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positieve score op de concrete vragen is derhalve op dit moment niet mogelijk, mede omdat er
nader onderzoek zal moeten worden verricht naar een mogelijke onderlinge weging van de
zeven vragen en naar een minimaal vereiste positieve score bij bea ntwoording van de vragen.

De samenhang tussen het eerste (INFOQUAL) en tweede (concrete) deel van het model, is
niet de insteek van dit onderzoek geweest. Juist het complementaire karakter van de beide
delen van het model versterken elkanders belang voor het gehele model. Wel zijn de
resultaten van beide delen consistent. Uit het INFOQUAL blijkt namelijk niet dat er een
significant kwaliteitsverschil tussen de nieuwe en oude situatie is, terwijl het concrete deel
van het model laat zien dat er voor 70 procent aan de voorwaarden na decentralisatie wordt
voldaan. Voor Defensie betekent dit dat niet alleen het gehele model, maar ook de beide
afzonderlijke delen aantonen dat de informatiesystemen binnen Defensie zich hebben
aangepast aan de nieuwe decentrale organisatie.
De beantwoording van de aan het begin van dit hoofdstuk gestelde deelvraag luidt op grond
van de bovenstaande paragrafen als volgt:

Het theoretische model is in de praktijk hanteerbaar omdat alle vragen beantwoordbaar zijn
en door de gebruikers als begrijpelijk worden beschouwd. Bovendien blijkt uit de
beantwoording van de vragen uit het INFOQUAL instrument dat deel uitmaakt van het
theoretische model, dat specifieke problemen op het gebied van de kwaliteit van
informatiesystemen aan het licht worden gebracht. De consistentie van het model is
aantoonbaar aanwezig en wordt bovendien ondersteund vanuit de literatuur.
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zal finale oplossing van de probleemstelling worden gegeven. Voor de
volledigheid luidt de probleemstelling van het onderzoek als volgt:
Het is dan ook interessant om te onderzoeken op welke manier kan worden vastgesteld of
informatiesystemen na een decentralisatie op de juiste wijze aansluiten bij de nieuwe
organisatie.

De oplossing van deze probleemstelling komt voort uit de beantwoording van de vier
deelvragen, zoals deze in de afzonderlijke hoofdstukken zijn gegeven.

7.1

Conclusie

Het vaststellen of informatiesystemen op de juiste wijze aansluiten bij een organisatie, wordt
bepaald door de fit van deze informatiesystemen binnen de organisatie. Deze fit wordt op haar
beurt bepaald door de mate waarin de informatiesystemen in de informatiebehoeften van de
gebruikers voorzien. Het INFOQUAL instrument stelt deze behoeftevervulling als
kwaliteitsoordeel vast, omdat kwaliteit ook door de mate van behoeftevervulling wordt
bepaald. Een decentraal ingerichte organisatie stelt aanvullende eisen aan de inrichting van de
informatiesystemen. Het vanuit de theorie ontwikkelde model om de kwaliteit en daarmee de
mate van aansluiting van de informatiesystemen na een reorganisatie naar een decentrale
inrichting vast te stellen, blijkt ook in de praktijk hanteerbaar.

Dit betekent dat het in deze studie ontwikkelde gecombineerde model, waarin zowel het
INFOQUAL instrument als concrete eisen worden gebruikt, een manier is om vast te stellen
of informatiesystemen na een decentralisatie op de juiste wijze aansluiten bij de nieuwe
organisatie.
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Aanbevelingen

In hoofdstuk één is geste ld dat reorganisatietrajecten veelal niet slagen als de
informatiesystemen niet op de juiste wijze aansluiten bij de nieuwe organisatie 117. In de
bovenstaande paragraaf is geconcludeerd dat het ontwikkelde model bruikbaar is om vast te
stellen is of de aansluiting al dan niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Het is derhalve
interessant om te onderzoeken wat de voorspellende waarde van het model is. Als dit model
na een vervolgonderzoek een voorspellend karakter ten aanzien van het slagen van
reorganisatietrajecten blijkt te hebben, zal het model meer gewicht krijgen om reeds in een
vroegtijdig stadium ook als sturingsmechanisme te worden gebruikt.

Om bij het praktijkonderzoek binnen Defensie te blijven, zou er in de nabije toekomst dan
meer aandacht aan de tijdigheid en begrijpelijkheid van de geleverde informatie besteed
moeten worden, om op lange termijn een succesvolle reorganisatie naar een decentrale
organisatie te kunnen garanderen.

Tevens biedt het tweede deel van het theoretische model een tweetal aanwijzingen voor de
inrichting van de informatiesystemen binnen Defensie. Ten eerste verdient het op grond van
de theorie de aanbeveling om een informatiesysteem in te richten waarmee het decentraal
management in staat is om risicomanagement uit te voeren door het in kaart brengen van de
voor hen risicovolle bedrijfsprocessen en bedrijfsvoeringgebieden. Ten tweede zou het voor
de kwaliteit van informatiesystemen binnen Defensie goed zijn om een centraal
informatiesysteem in te richten waarin wordt aangegeven wat de onderlinge verhouding
tussen concern en decentrale eenheden inhoudt en waarin duidelijk is omschreven wie welke
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor welk onderwerp en in welke situatie
heeft.

Om het voorspellende karakter van het model vast te kunnen stellen, zal het model bij
meerdere reorganisaties toegepast moeten worden, waarna op langere termijn een vergelijking
tussen de resultaten van de onderzoeken en de uiteindelijke slagingspercentages van de
reorganisaties plaats zal moeten vinden.
Een andere aanbeveling die op grond van dit onderzoek dan ook kan worden gedaan, is om
het concrete deel van het model minder algemeen te stellen, waardoor ook daar specifieker
117

Van Nimwegen en Snellenberg, 1992, p. 9
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aandacht aan bepaalde aspecten van informatiesystemen kan worden besteed. Een
verschillende weging van de afzonderlijke deelvragen zal pas na vergelijkbaar onderzoek
binnen verschillende organisaties in verloop van tijd plaats kunnen vinden. Hier blijft, net als
bij de eerste aanbeveling, onverminderd van kracht dat het model binnen een redelijke tijd na
de reorganisatie op de organisaties moet worden toegepast. Dit is van essentieel belang omdat
gebruikers van informatie zich dan nog de oude situatie herinneren en de kans het grootst is
dat gebruikers nog op de zelfde of een vergelijkbare functie geplaatst zullen zijn.

Hier vloeit echter tevens de vierde en laatste aanbeveling uit voort, omdat er een optimum
gezocht zal moeten worden naar het moment van toepassen van het model. Snelheid na de
reorganisatie is enerzijds geboden om voornoemde redenen, maar zoals in hoofdstuk zes
aangegeven, zullen alle gebruikers mentaal gevoed worden door een natuurlijke aversie tegen
verandering die hun mening over de nieuwe situatie relatief sterk blijkt te beïnvloeden. Als
het onder zoek op een relatief later moment zal worden gehouden, is dan ook verwachtbaar dat
de natuurlijke aversie zal zijn afgenomen, waardoor het verschil tussen het gevoelsmatige
kwaliteitsverschil en het daadwerkelijk ervaren kwaliteitsverschil tussen beide sit uaties
minder groot zal zijn.

Waar ik als werknemer in paragraaf 6.2 al heb aangegeven wat, zonder wetenschappelijke
pretenties, mijn algemene gevoel is van een groot deel van het Defensie personeel, ben ik van
mening dat dit bij de bovenstaande aanbeveling onverminderd van kracht blijft. Als manager
binnen Defensie heb ik namelijk ervaren dat het personeel over het algemeen moeilijk te
overtuigen is, waarschijnlijk mede ingegeven door een krijgsmachtbrede hang naar tradities.
Het motto “Eerst zien, dan g eloven” lijkt dan ook niet alleen een (zelf ondervonden)
veelgehoorde spreuk binnen Defensie te zijn, maar bovenal tekenend voor de houding naar
organisatieveranderingen door het personeel van Defensie.
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Bijlage B

Gebruikte afkortingen

BBP

Bruto Binnenlands Product

BIV

Bestuurlijke Informatieverzorging

CDC

Commando Diensten Centra

CDS

Commandant Der Strijdkrachten

CLAS

Commando Landstrijdkrachten

CLSK

Commando Luchtstrijdkrachten

CZSK

Commando Zeestrijdkrachten

DGFC

Directeur Generaal Financiën en Control

DMO

Defensie Materieels Organisatie

EN

Ervaren behoeftevervulling in de nieuwe situatie (INFOQUAL)

EO

Ervaren behoeftevervulling in de oude situatie (INFOQUAL)

ERP

Enterprise Resource Planning

GN

Grootte van het gap in de nieuwe situatie (INFOQUAL)

GO

Grootte van het gap in de oude situatie (INFOQUAL)

IV

Informatievoorziening

NAVO

Noord Atlantische Verdrags Organisatie (NATO)

NATO

North Atlantic Treaty Organisation (NAVO)

OC

Operationeel Commando

NRF

NATO Response Force

SG

Secretaris Generaal

VBTB

Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording

VTE

Voltijdsequivalent
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Bijlage C-1

INFOQUAL
Deel A
De kwaliteit van informatie

Het ideale informatiesysteem

Deze vragenlijst doet onderzoek naar de kwaliteit van informatiesystemen. Voor het eerste
deel verzoek ik u op grond van uw ervaring als gebruiker aan te geven in welke mate een
ideaal informatiesysteem aan de zeven onderstaande kenmerken dient te voldoen. Als u van
mening bent dat een informatiesysteem volledig aan een kenmerk dient te voldoen, dient u het
getal 7 aan te kruisen. In het geval u van mening bent dat een kenmerk niet van belang is voor
een ideaal informatiesysteem, dient u het getal 1 aan te kruisen. Ik verzoek u alle vragen te
beantwoorden op grond van uw verwachtingen van een ideaal informatiesysteem.

Oneens

V1.

Het ideale informatiesysteem levert informatie die overeenkomt met
de werkelijkheid.

V2.

1–2 – 3– 4– 5– 6 – 7

Het ideale informatiesysteem levert informatie die op geen enkele
wijze kan worden gemanipuleerd.

V3.

1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7

Het ideale informatiesysteem levert op elk gewenst moment
onmiddellijk de benodigde info rmatie.

V4.

Eens

1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7

Het ideale informatiesysteem levert actuele informatie
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7

V5.

Het ideale informatiesysteem levert informatie die ik op een andere
wijze kan controleren.

V6.

1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7

Het ideale informatiesysteem levert informatie die bruikbaar is voor
mijn besluitvorming.

V7.

1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7

Het ideale informatiesysteem levert informatie die ik voor specifieke
besluitvormingsprocessen kan gebruiken.
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Bijlage C-2
INFOQUAL
Deel B
De kwaliteit van informatie
Uw oude informatiesysteem
Dit deel van de vragenlijst doet onderzoek naar de vóór de reorganisatie naar het CZSK
binnen uw organisatie gebruikte informatiesystemen. Voor dit deel verzoek ik u dan ook op
grond van uw ervaring als gebruiker aan te geven in welke mate het door u meest gebruikte
informatiesysteem binnen uw organisatie aan de zeven onderstaande kenmerken voldeed. Als
u van mening bent dat ee n informatiesysteem volledig aan een kenmerk voldeed, dient u het
getal 7 aan te kruisen. In het geval u van mening bent uw informatiesysteem volledig niet aan
een kenmerk voldeed, dient u het getal 1 aan te kruisen. Ik verzoek u alle vragen te
beantwoorden op grond van uw ervaringen als gebruiker van het informatiesysteem van vóór
de reorganisatie naar het CZSK.
Oneens
EO1.
EO2.
EO3.
EO4.
EO5.
EO6.
EO7.

Het door mij meest gebruikte informatiesysteem leverde informatie
die overeenkwam met de werkelijkheid.
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem leverde informatie
die op geen enkele wijze kon worden gemanipuleerd.
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem leverde op elk
gewenst moment onmiddellijk de benodigde informatie.
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem leverde actuele
informatie
Het door mij meest gebruikte informaties ysteem leverde informatie
die ik op een andere wijze kon controleren.
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem leverde informatie
die bruikbaar was voor mijn besluitvorming.
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem leverde informatie
die ik voor specifieke besluitvormingsprocessen kon gebruiken.

Eens

1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7

Aanvullende gegevens
In onderstaande tabel verzoek ik u de navolgende gegevens te vermelden zoals die golden
tijdens uw gebruik van het informatiesysteem van vóór de reorganisatie naar het CZSK:
Functie:
Organisatiedeel:
Naam van meest gebruikte informatiesysteem:
Ervaring met dit informatiesysteem (periode)
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Bijlage C-3
INFOQUAL
Deel C
De kwaliteit van informatie
Uw huidige informatiesysteem
Dit deel van de vragenlijst doet onderzoek naar de momenteel binnen uw organisatie
gebruikte informatiesystemen. Voor dit deel verzoek ik u dan ook op grond van uw ervaring
als gebruiker aan te geven in welke mate het door u meest gebruikte informatiesysteem
binnen uw organisatie aan de zeven onderstaande kenmerken voldoet. Als u van mening bent
dat het door u meest gebruikte informatiesysteem volledig aan een kenmerk voldoet, dient u
het getal 7 aan te kruisen. In het geval u van mening bent dat uw informatiesysteem volledig
niet aan een kenmerk voldoet, dient u het getal 1 aan te kruisen. Ik verzoek u alle vragen te
beantwoorden op grond van uw ervaringen als gebruiker van het huidige informatiesysteem
dat u het meest benut.
Oneens
EN1.
EN2.
EN3.
EN4.
EN5.
EN6.
EN7.

Het door mij meest gebruikte informatiesysteem levert informatie die
overeenkomt met de werkelijkheid.
Het door mij meest gebr uikte informatiesysteem levert informatie die
op geen enkele wijze kan worden gemanipuleerd.
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem levert op elk
gewenst moment onmiddellijk de benodigde informatie.
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem levert actuele
informatie
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem levert informatie die
ik op een andere wijze kan controleren .
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem levert informatie die
bruikbaar is voor mijn besluitvorming.
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem levert informatie die
ik voor specifieke besluitvormingsprocessen kan gebruiken.

Eens

1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7

Aanvullende gegevens
In onderstaande tabel verzoek ik u de navolgende gegevens te vermelden zoals die momenteel
van kracht zijn:
Functie:
Organisatiedeel:
Naam van meest gebruikte informatiesysteem:
Ervaring met dit informatiesysteem (periode)
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Bijlage C-4
INFOQUAL
Deel D
De kwaliteit van informatie
Uw eigen inbreng
In dit deel van de vragenlijst wordt onderzoek gedaan naar de mate waarin de hiervoor
gestelde vragen op uw situatie van toepassing zijn en of ze voldoende begrijpelijk zijn.
Tevens wordt in dit deel van de vragenlijst aan u de gelegenheid geboden om eventuele
aanvullende opmerkingen te plaatsen.
Oneens
A1.

De vragen in deze vragenlijsten waren voor mij duidelijk.

A2.

Ik wist voor welk informatiesysteem ik de vragen diende te
beantwoorden.
Door de beantwoording van de vragen heb ik duidelijk een mening
kunnen geven over het door mij meest gebruikte informatiesysteem.
Het door mij meest gebruikte informatiesysteem voldoet uitstekend.

Eens

1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7

A3.
A4.

1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7
1– 2 – 3– 4– 5– 6 – 7

A5.

Het informatiesysteem dat ik voor de reorganisatie het meest
gebruikte, voldeed uitstekend.

Eventuele aanvullende opmerkingen:
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Bijlage D

Onderzoeksresultaten
D -1 INFOQUAL instrument
vraag

Betrouwbaarheid

GO

st.dev

var.

GN

st.dev var.

sp2

t

1

1,97

1,1

1,2

2,39

1,35

1,8

1,51625

1,59984

2

2

1,7

2,9

1,95

1,98

3,9

3,4052

-0,12709

3

2,25

1,2

1,4

3,02

1,42

2

1,7282

2,74729

4

2,3

1,5

2,3

2,59

1,51

2,3

2,26505

0,9038

Verifieerbaarheid

5

0,5

1,9

3,6

0,7

2,18

4,8

4,1812

0,45877

Begrijpelijkheid

6

1,7

1,2

1,4

2,18

1,35

1,8

1,63125

1,76276

7

1,3

1,2

1,4

1,64

1,57

2,5

1,95245

1,1413

2,9 2,490458

0,50527

Tijdigheid

Betrouwbaarheid

1&2

2

1,446

2,1

2,17

1,7

Tijdigheid

3&4

2,23

1,35

1,8

2,81

1,48

2,2

2,00645

1,92055

5

0,5

1,9

3,6

0,7

2,18

4,8

4,1812

0,45877

1,51

1,22

1,5

1,91

1,48

2,2

1,8394

1,38335

1,73

0,83

0,7

2,07

1,1

1,2

0,94945

1,63664

Verifieerbaarheid
Begrijpelijkheid

Totaal

6&7

Enkelzijdig uitgevoerde T-toets
5% significantie
Kritische T-waarde bij df 86 = 1,662
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D – 2 INFOQUAL controlevragen

vraag Waarde st.dev var.

Begrijpelijkheid

1

5,8

2

4,8

1,6 2,56

Volledigheid

3

4,4

1,6 2,56

Consistentie

4&5

3,5

Waarde Oud

st.dev var. sp2

t

1 1

1,19

1,4

4,48

Enkelzijdig uitgevoerde T-toets
5% significantie
Kritische T-waarde bij df 86 = 1,662
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1,27

1,6

1,5145

3,7351

