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Automatisering en 
bestuurlijk-organisatorische 
innovaûes bij de overheid 
TJERK HUPPES* 
Inleiding 

De invoering van de informatietechnologie binnen de 
overheidsorgan isatie neemt de laatste jaren snel toe. 
Een globale schatting leert dat de overheid inmiddels 
rond drie miljard gulden per jaar in de informatietech
nologie investeert. Deze investeringen beogen het 
doelmatig en doeltreffend functioneren van de over
heid te bevorderen. Dit effect wordt, gezien de rappor
ten van deAlgemene Rekenkamer,dikwijls niet bereikt. 
Om hierin verbetering te brengen, is het noodzakel i jk 
de automatisering van de informatievoorzien ing 
(strakker) te binden aan een normatieve doelstelling : 
het bevorderen van de - mede gezien de veranderin
gen in de externe omgeving - dringend gewenste de
bureaucratisering van het overheidsapparaat. Terver
duidelijking van deze stellingname sta ik achtereenvol
gens stil bij: de veranderingen in de externe omgeving 
van de overheid, de in dit verband noodzakelijke 
bestuurlijk-organisatorische innovatie, en de auto
matiseringsaanpak, gericht op het bevorderen van 
deze innovatie. 

De veranderende externe omgeving: 
de informatisering van de samenleving in 
sociaal-cultureel perspectief 

Tot de meest onderschatte, door de invoering van de 
i nformatietechnolog ie versnelde sociaa I-cu Iturele ver
andering behoort ongetwijfeld de exponentiële toena
me en diversificatie van alle de samenleving ter be
schikking staande informatie. Informatie in de (gang
bare) betekenis van : gegevens die ons werkelijkheids
beeld beïnvloeden. De informatietechnologie brengt 
deze toename - die overigens reeds eerder, door het 
gestegen aantal informatiewerkers, het gestegen scho
lingsniveau en de toenemende betekenis van massa
communicatiemedia een historisch hoogtepunt had 
bereikt - in een steeds hogere versnelling; het einde 
hiervan is nog niet in zicht. De informatie-explosie 
manifesteert zich op de meest uiteenlopendegebieden . 
Welke activiteit de burger/bestuurder ook onder
neemt, overal wordt hij geconfronteerd met overinfor
matie, waaruit een keuze moet worden gemaakt. Het 
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informatietechnologie aan de Rijksuniversiteitte 
Groningen. Dit artikel is een deel van zijn oratie bij 
het aanvaarden van zijn leerstoel op 6 oktober 1987. 
De volledige tekst is uitgegeven door Stenfert Kroese 
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hiermee gepaard gaande veranderingsproces kan 
vanuit een drietal gezichtspunten worden getypeerd : 
1. pragmatisch; 
2. sociaal-filosofisch; 
3. pol itiek-bestuurlijk . 

Ad 1. Gegeven de beperkte menselijke informa
tieverwerkingscapaciteit, leidt de toenemende overin
formatie er logischerwijs toe, dat de per individu gese
lecteerde informatie onderl ing steeds sterker gaat ver
schillen. De kans dat men over dezelfde informatie 
beschikt wordt kleiner; de kans dat men met nieuwe 
informatie wordt geconfronteerd neemt toe. Anders 
geformuleerd : overinformatie leidt tot individualise
ring en dynamisering van het bewustzijn; de betekenis 
van collectieve, door een ieder gedeelde werkelijk
heidsvoorstell ingen neemt af. Voor het openbaar be
stuur heeftdeze ontwikkeling vèrstrekkende gevolgen . 
Onder ad 3 komen we hierop terug . 

Ad 2. Vanuit een sociaal-filosofische invalshoek is het 
effect van overinformatie op de samenleving te illustre
ren met (een variant op) de grotmythe van Plato. Zoals 
bekend stelt Plato in deze mythe de mensheid voor als 
een groep geketenden in een grot. Op de grotwand 
zien zij, door een bepaalde lichtinval, schaduwen 
bewegen, die het leven van buiten de grot weerspiege
len. Schaduwen derhalve, die informatie verschaffen 
over de werkelijkheid buiten de grot, maar niet daar
mee samenvallen. De grotbewoners echter interprete
ren de schaduwen als de werkelijkheid zelf; zij zijn niet 
in staat het schaduwkarakter van de informatie te 
doorzien. Ook niet wanneer een van hen van zijn 
ketenen wordt bevrijd, de werkelijkheid buiten de grot 
aanschouwten hen daarover bij zijnterugkomstvertelt. 
Als reactie op zijn herhaald aandringen dat hun werke
lijkheid niet de werkelijkheid is, worden zij uiteindelijk 
zo boos, dat zij hem - bedoeld is Plato's leermeester 
Socrates - doden. 

Platotoontzich in deze mythe een klassiek filosoof, in 
die zin dat hij gelooft in het bestaan van de absolute 
waarheid : informatie betreffende de werkelijkheid 
buiten de grot. Het is d it soort waarheden waarvan de 
bewoners van de informatiemaatschappij steeds meer 
het relatieve karakter onderkennen. De informati
sering van de samenleving plaatst niet één, maar allen 
buiten de grot. In de 'werkelijke wereld' worden zij 
geconfronteerd met zoveel en zo uiteenlopende 'waar
heden', dat zij - noodgedwongen - ieder een eigen 
selectie maken, c.q . een eigen werkelijkheid constru
eren . De grotbewoners raken met andere woorden 
geïndividualiseerd, waarbij zij in toenemende mate het 
relatieve karakter van ieders werkelijkheid, c.q. het 



schaduwkarakter van alle informatie ontdekken. Ook 
Socrates wordt hierbij ontheiligd en vormt niet langer 
een bedreiging. Ook zijn werkelijkheid is nietmeerdan 
een persoonlijke keuze uit de beschikbare overinfor
matie, en derhalve in principe gelijkwaardig aan die 
van anderen . Individualisering en delegitimering van 
machtsposities zijn te beschouwen als twee kanten van 
hetzelfde informatiseringsproces. 

Ad 3. De consequenties voor het openbaar bestuur 
liggen impliciet in het voorafgaande besloten. Zij be
treffen zowel de vraag kant (de burger/klant, het te 
bestu ren systeem) als de aanbodkant (politic i en amb
tenaren) . Beperken we ons voorlopig tot de vraagkant. 
Nieuw is niet het kiezen als zodanig - ook vroeger was 
de beschikbare informatie groter dan de mens kon 
verwerken- maar het ontbreken van vanzelfsprekende 
selectiecriteria . Vroeger stonden deze criteria betrek
kelijk vast. Zij maakten deel uit van een algemeen 
aanvaard cultuurpatroon, dof tijdens de opvoeding en 
scholing werd geïnternaliseerd en de keuzevrijheid 
veelal voor de rest van het leven .in banen leidde. 
Overinformatie werpt de burger terug op zichzelf. 
Steeds meer dient hij zelf zi jn levensoriëntatie vast te 
stellen, en - zolang hij zich niet afsluit - deze aan te 
passen of te verdedigen tegenover een steeds meer 
pluriforme omgeving . Informatisering versnelt aldus 
het historische proces van individualisering en diffe
rentiatie van onze cu ltuur en draagt bij tot : 

a. Divers if icatie/individualisering van de regelge
ving en dienstverlening ('de overbelaste democratie') . 

Een geïndividualiseerde samenleving vraagt om een 
verfijning van de regelgeving, c.q . om een meer 
klantgerichte benadering . Bovendien moet de over
heid kunnen inspelen op een snel veranderend behoef
tenpatroon. Een centralistisch ingestelde bureaucratie 
kan hieraan [liet voldoen. 

b. Afnemende (be)stuurbaarheid ('de ontwortelde 
samenleving'). 

Een geïndividualiseerde samenleving is minder 
makkelijk te (be)stu ren dan een samenleving waarin 
collectieve voorstellingen - zoals de drieluik God, 
Koningin en Vaderland - de werkelijkheidsoriëntatie 
van burgers bepalen. De sociale controle neemt af, het 
'afwijkend gedrag' toe. Dit laatste aspect wordt vrij 
dramatisch geïllustreerd door de ontwikkeling van 
anomie-indicatoren, zoals de criminaliteitsfrequentie 
(zie figuur 1), die, anders dan in het pre-individualisti
scheJapan, in Westerse landen de afgelopen decennia 
verveelvoudigde. 

c. Afnemende consensus overde probleemdefinitie. 
Ook aan de aanbodkant wordt de zaak er niet 

eenvoudiger op. De politicus/ambtenaar wordt dage-

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 ------- .... ' - ' - -------- - - ----

Neth 

Jap 

Figuur J. De naoorlogse ontwikkeling van de criminali
teitsfrequentie in comparatief perspectief (misdrijven ter 
kennis van de politie per 10 000 inwoners, 1957 -1984 i 1957 
== 100) 

Bron: T. Huppes, The Western Egde, Work and Managemen 
in the Information Age, Kluwer Academic Publ ishers, Dor
drecht, 1987, p. 102. 

lijks overstelpt met overinformatie, waarbij het steeds 
minder eenvoudig wordt consensus te bereiken over de 
probleemdefinitie. Dit geldt zowel 'horizontaal', c.q. 
interdepartementaal als 'verticaal', c.q. interbestuur
lijk. ls bijvoorbeeld eenmaal vastgesteld dat werkloos
heid en criminaliteit de belangrijkste problemen vor
men, dan staat de bestrijdingswijze - anders dan 
vroeger toen we (al dan nietterecht) meenden oorzaak 
en gevolg helder te zien - nog geenszins vast. Werk-
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loosheid is-afhankelijk van de geraadpleegde bron
een probleem van te hoge loonkosten, van te trage 
technologische innovatie, van te snelle (arbeidsuitsto
tende) innovatie, van onderbesteding, van overbeste
ding en daarmee gepaard gaande inflatie, van een te 
grote collectieve sector, van te weinig schol ing, van een 
internationaal verschuivende arbeidsverdeling en -
ook dat wordt beweerd - van een verkeerde definitie 
van werk. Voor criminaliteit geldt iets dergelijks. Is het 
een probleem van de politie, van strafmaat, van 
pakkans, van opvoeding en scholing, van een versnel
de samenlevingsdynamiek of-en dan is de cirkel rond 
- van toegenomen werkloosheid? Databanken en be
slissingondersteunende systemen bieden de bestuur
derweinig houvast, zeker niet wanneer blijkt dat meer
dere van de gesuggereerde causaliteiten door 'objec
tief' cijfermateriaal worden ondersteund. De politicus/ 
ambtenaar dient zelf te kiezen, in de wetenschap dat 
1. zeer verschillend over het probleem wordt gedacht, 
dat 2. van zijn keus relatief weinig gezag uitgaat en dat 
3. het uiteindelijk uitgestippelde beleid geenszins van
zelfsprekend en soms zelfs geheel niet wordt uitge
voerd. 

Samenvattend stelt de informatisering/individual i
sering van desamenieving deoverheid voor een aantal 
- historisch gezien - nieuwe problemen. Aan de toene
mende individualisering en wisseling van de wensen 
van de burger/klant is zonder drastische vernieuwing 
van organisatie en dienstverlening steeds minder te 
voldoen . De noodzaak totvernieuwing wordt nog eens 
versterkt door de afnemende bestuurbaarheid, c.q . 
toenemende ontworteling van de samenleving, waar
mee de informatisering/individualisering (voorals
nog) gepaard gaat. Daarnaast neemt aan de aanbod
zijde de pluriformiteit van inzichten steeds verder toe, 
hetgeen het bereiken van consensus over de 'juiste' 
probleemdefinitie, alsmede de uitvoerbaarheid van 
het beleid bemoeilijkt. 

Initiatieven tot de-bureaucratisering 

'Er is een groeiende anti-overheidsinstelling. Hetwan
trouwen van de burger jegens de politiek is groot. De 
kritiek op het functioneren van de overheid is hevig.' 
Aldus de opening van de Strategienotitie Om de kwali
teit van het bestuur (1984) van het DG Binnenlands 
Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Aan deze m.i. niet onjuist gediagnostiseerde situatie 
heeft de overinformatie een (overigens moeilijk te 
schatten) bijdrage geleverd. Een niet minder relevante 
oorzaak staat hier buiten: de over een lange reeks van 
jaren toegenomen bureaucratie. 

O"nder bureaucratisering verstaan we - Max Weber 

parafraserend - het lange termijn veranderingsproces 
van organisaties, gekenmerkt door 1. differentiatie, 
zowel horizontaal (arbeidsdeling, specialisatie) als 
verticaal (een toenemend aantal hiërarchische ni
veaus; 2. centralisatie (beslissingen op uitvoerend ni
veau worden in principe voorafgegaan door een be
slissing aan detop); 3. formalisering/standaardisering 
van de dienstverlening . De bureaucratische organisa
tievorm is met name functioneel onder relatief stabiele 
omstandigheden. Op externe veranderingen pleegt 
een bureaucratie te reageren met een averechts wer
kende aanpassing : verdergaande bureaucratisering. 
Dit proces is bij de Nederlandse overheid nog eens 
versterkt door het streven naar rechtsgelijkheid . 

Vraag en aanbod van overheidsdiensten hebben 
zich derhalve, althans tot voor kort, in een volstrekt 
tegenovergestelde richting bewogen . De individuali
sering en verandering van de vraag ging gepaard met 
een toenemend onvermogen aan de aanbodzijde om 
hieraan te voldoen. De bureaucratie liep vast. Voor
stellen tot verbetering vullen - alleen al voor de Rijks
dienst - een omvangrijke stapel rapporten, waarvan 
vooral die van de Commissie Vonhoff en van de Re
geringscommissaris Reorganisatie Rijksdienst Tjeenk 
Willink de aandacht hebben getrokken. Vonhoff wijst 
met name op het gegroeide aantal hiërarchische ni
veaus e·n op de gebrekkige (horizontale) integratie, 
met verkokering en stammenoorlog als gevolg. Vooral 
het interne functioneren wil hij verbeteren . Tjeenk Wil
link benadrukt de gegroeide afstand tussen de (centra
le) overheid en de burger/klant. Hij ziet het externe 
functioneren als het voornaamste probleem. 

Als voortvloeisel uit het rapport-Vonhoff heeft het 
vorige kabinet besloten tot het doen uitvoeren van een 
zestal 'grote operaties' met het doel de bureaucratie 
terug te dringen en de efficiency en effectiviteit van het 
openbaar bestuurte verhogen: heroverweging van het 
takenpakket; deregulering van overgeperfec
tioneerde wet- en regelgeving; decentralisatie van 
taken aan 'lagere' overheden; privatisering/verzelf
standiging vontaken; reorganisatievan de Rijksdienst, 
toegespitst op het terugdringen van de historisch ge
groeide differentiatie; personeelsvermindering 
(4 x 2%-operatie). 

Stuk voor stuk zi jn de grote operaties te beschouwen 
als een poging om de ontwikkelingstrend uit het verle
den om te buigen. De overheid wil minder doen 
(heroverweging, deregulering en privatisering), zij wil 
het effectiever doen (decentralisatie en reorganisatie) 
en ten slotte efficiënter doen (2%-operatie). In plaats 
van - uitgaande van een holistisch overheidsconcept
de samenleving vanuit een centraal punt te besturen, 
wil zij - vanuit een meer pluralistische opvatting -
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bevoegdheden en verantwoordelijkheden verplaatsen 
naar dichter bi j de burger/klant staande organen en/ of 
deze organen verzelfstandigen. De aanbodzijde zou 
daardoor beter kunnen inspelen op de snel wisselende, 
geïndividualiseerde wensen aan de vraagzijde. 

Niet alleen de Rijksdienst is in beweging . De ge
meenten tonen een vergelijkbaar beeld. Differentiatie 
en centralisatie grepen ook daar lange tijd om zich 
heen, totdat recentelijk op tal van plaatsen initiatieven 
werden ontplooid om het tij te keren . Vrijwel iedere 
gemeente kent tegenwoordig een herstructurerings
en/of reorganisatieplan. De voorgestelde de-bureau
cratiseringsscenario's betekenen ook hier een 
trendbreuk met het verleden : afslanking van de secre
tarie gekoppeld aan verzelfstandiging van diensten 
(decentralisatie), terugdringing van de differentiatie 
van de organisatie door samenvoeging van diensten en 
afdelingen (horizontale integratie) en afplatting (verti 
cale integratie). Ook hier de erkenning, dat sturing 
vanuit de top in een snel wisselende omgeving slechts 
mogelijk is op hoofdpunten, en dat de noodzakelijke 
flexibiliteit/klantgerichtheid slechts door relatief zelf
standige diensten en bedrijven, of zelfs door verzelf
standigde onderdelen daarvan kan worden gegaran
deerd (lokaal pluralisme). 

Vergelijkbare scenario's treft men ten slotte aan in de 
nota Politie in Verandering ten behoeve van de reorga
nisatie van politiekorpsen, in de HOAK-nota voor de 
vernieuwing van het universitaire bestel en voor vele 
andere (semi-)overheidsorganen. 

Tussen overheid en bedrijfsleven ligt een wereld van 
verschil. Vanuit een historisch perspectiefzijn niettemin 
interessante parallellen te ontdekken, met name op het 
punt van organisatie-ontwikkeling. Bepalend voor de 
lange termijn ontwikkeling van ondernemingen in 'het 
industrietijdperk' was het drieledige credo van het 
'Scientific Management': 1. arbeidsdel ing (horizontale 
differentiatie), 2. scheiding leiding en uitvoering (verti
cale differentiatie), 3. besluitvorming en controle van 
bovenaf (centralisatie). Deze ontwikkeling loopt in 
feite parallel aan de hierboven - eveneens in drie 
punten - gespecificeerde bureaucratisering bij de 
overheid. 'Taylorisering' en bureaucratisering zijn 
twee kanten van dezelfde medaille. 

In de jaren zeventig kwam ook in de marktsector de 
kentering. Grootschalige, bureaucratisch geleide on
dernemingen functioneren uitstekend in een relatief 
stabiele omgeving. Aan deze succesvoorwaarde werd 
sinds de jaren zeventig niet langer voldaan. Onderne
mingen dienden zich aan te passen aan snel wisselende 
en moeilijk te beheersen marktkansen en derhalve te 
transformeren tot flexibele, alert reagerende organi
saties. De marsroute, die niets minder dan een 

trendbreuk met het management- en organisa
tiedenken in het verleden inhoudt, wordt met wisse
lende accenten beschreven in -vooral Amerikaanse
bestsellers, zoals McCrae's The coming entrepre
neurial revo/ution, Reich's The Next American Frontier, 
Naisbitt' s Re-inventing the corporation en T offler' s The 
adaptive corporation. lliustratiefzijn de volgende twee 
citaten van laatstgenoemde auteur, waartoe ik mij 
beperk: 
' ... Each age produces a form oforganization appropri
ate to its own tempo ... ln the post-industrial society the 
acceleration of change has reached so rapid a pace 
that bureaucracies can no longer keep up. Information 
surges through society so rapidly, drastic changes in 
technology come so quickly that newer, even more 
instantly responsive forms of organization must char
acterize the future .. . '* 

' .. . Formanyfirms 1955-70wereyears ofalmostuninter
rupted, straight-line growth in an equilibrial environ
ment. In such a period, the formula for adaption is 
relatively simpie. Managers look smart- indeed, they 
very often are smart - if they simply do 'more of the 
same'. Since th en this straight-line strategy has become 
a blueprintforcorporate disaster. The reason is simpie: 
instead of being routine and predictabie, the corporate 
environment has grown increasingly unstable, accel
erative and revolutionary .... Instead of constructing 
permanent edifices, today's adaptive executives may 
have to de-constructtheir companies to maximize ma
neuverability .... And while in the past many managers 
could succeed by imitating anothercompany's strategy 
or organizational model, today's leaders are forced to 
invent, not copy .... '** 

Samenvattend blijken organisaties, zowel in de markt
sector als in de collectieve sector, met de in het indus
triële verleden gegroeide structuren niet langer uit de 
voeten te kunnen. Minder duidelijk is, dat de informa
tietechnologie bij de noodzakelijke transformatie een 
doorslaggevende rol kan spelen. 

Automatisering en de-bureaucratisering van de 
overheidsorganisatie 

Wie anno 1987 de overheid opnieuw zou moeten 
organiseren, zou waarschijnlijk als laatste de bestaan
de structuur voorstellen . De mogelijkheid om de bu-

*Toffler, A., Future shock, Londen/Sydney, 1970, 
136-137. 

**-,The adaptive corporation, New York, 1985, 1-2. 
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Figuur 2. Gemiddelde jaarlijkse produktiviteitsgroei in het 
bank- en verzekeringswezen en in de dienstensector als 
geheel (tertiair, kwartair en overheid), 1950-1985 

Bron: G.R. de Wit, Technologische ontwikkelingen in het 
bankwezen in vergelijking met andere bedrijfstakken in 
Nederland. Onderzoeksmemorandum RM 87 -009. RUL 
Maastricht, 1987, p. 20. 

reaucratiseringstrend uit het verleden te doorbreken is 
(zoalseerderaangegeven) in principe aanwezig, maar 
bij een complexe organisatie als deoverheid allerminst 
eenvoudig te realiseren. Een uitzondering betreft de 
efficiencyverbetering, en/of produktiviteitsgroei, 
waarmee technologische vernieuwing in het alge
meen, en derhalve ook de invoering van de informatie
technolog ie gepaard kan gaan. Zoals cijfermateriaal 
van het CPB - grafisch weergegeven in figuur 2 -
suggereert, heeft de technologische innovatie op dit 
punt bij de overheid nog weinig effect gesorteerd. 
Daarentegen vertonen banken en verzekeringsmaat
schappijen de laatste jaren een opmerkelijke groei, 
waaraan de automatisering het hare heeft bijgedra
gen . De overheid blijft hierbij achter, ondanks de drie 
miljard gulden die inmiddels jaarlijks in computers en 
wat dies meer zij wordt geïnvesteerd. Bij een voortzet
ting van de produktiviteitsgroei in de commerciële 
dienstensector i n de ja ren negentig - het Massach usetts 
Institute of Technology (Cambridge, USA) verwacht 
een toename van 5% per jaar - moet het echter moge
lijk zijn ook in de publieke sector een aanzienlijke groei 
te realiseren. Gegeven de 'minder overheid - meer 
markt' -trend, c.q . gegeven een hooguit gelijkblijvende 
en waarschijnlijkzelfs dalende 'omzet' van deoverheid 
zouden verdere automatisering en afslanking zich si
multaan kunnen voltrekken. Een belangrijke doelstel
ling van de 'grote operaties' en van de lokale herstruc
tureringsplannen ligt dan binnen handbereik. Ook de 
recent voorgestelde vermindering van 26.000 ambte
naren is met een in principe haalbare produktiviteits
groei van 3 tot 4 % binnen enkele jaren te realiseren. 

r.. • 

Een forse personeelsvermindering is overigens de laat
ste 10-15 jaar bij grote ondernemingen in de marktsec
tor een 'normaal' verschijnsel. Voor Philips, Unilever, 
de chemische industrie in Nederland, maar ook voor 
bijvoorbeeld de overgrote meerderheid van de For
tune 500 geldt, dat de produktiviteitsgroei de afgelo
pen 1 0-15 jaar gepaard is gegaan meteen aanzienlijke 
daling van het werknemersbestand, de veelal niet 
geringe omzetstijging ten spijt. Blijkens de voorspellin
gen van hun CEO's is het einde van het contraire 
verloop van omzet en personeelssterkte nog niet in 
zicht (figuur 3). 

Niet minder belangrijk dan het tempo van technolo
gische innovatie en de daarmee gepaard gaande 
produktiviteitsgroei is voor het terugdringen van de 
historisch gegroeide bureaucratie het gewijzigde type 
innovatie. Enkele recente trends in de informatietech
nologie, c.q . in de systeembouw zijn te typeren met een 
viertal overlappende dichotomieën : 

• 'technology push' -. 'demand pull' -innovatie; 
• lineaire -. iteratieve ontwikkelingsmethoden (proto
typing); 
• procesgeoriënteerde -. datageoriënteerde syste
men; 
• eiland.automatisering -. geïntegreeerde informa
tienetwerken. 

Vroeger werd de computer vooral gebruikt om grote 
volumes eenvoudige deelhandelingen te verrichten . 
Het sprekend voorbeeld bij de overheid is de loon- en 
salarisadministratie, uitbesteed aan grote rekencen
tra, zoals het Rijkscomputer Centrum. De systeem
bouwer bekommerde zich toen nog weinig om de 
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interne organisatie. Automatisering was een zaak van 
de specialist in het 'externe' computercentrum . Dankzij 
de ontwikkeling van micro-computers en netwerken is 
deze aanbiedersmarkt ('technology push'-innovatie) 
geleidelijk veranderd in een vragersmarkt ('demand 
pull'-innovatie). Niet de technische mogelijkheden, 
maar de informatiebehoefte van de gebruiker bepaalt 
nu de richting waarin 'toepassingen' zich ontwikkelen. 
Bij het ontwerpen van informatiesystemen werd aan
vankelijk een zogenaamde lineaire strategie gehan
teerd, waarbij de eenmaal vastgestelde informatiebe
hoeftegeachtwerd voor langeretijd constantte blijven . 
Lineair ontwikkelde systemen bleken echter onvol
doende flexibel om - bij een sterk dynamische omge
ving - de wisselende informatiebehoeften te bevredi
gen. Deze systemen hadden bovendien veelal betrek
king op onderdelen van het produktieproces: 'eiland
automatisering'. 

De doorbraak naar geïntegreerde informa
tienetwerken is van recente ' datum. Deze heeft niet 
alleen consequenties voor het type systeem, maar ook 
voor de ontwikkeling daarvan. De. lineaire methode 
wordt vervangen door een iteratieve benadering, 
waardoor de materiedeskundigheid van de gebruiker 
in het systeemontwerp kan worden geeïntegreerd. 
Hierbij wordt in een vroeg stadium van het ontwikke
lingstraject een voorlopig, maar niettemin reeds wer
kend systeem gecreëerd, dat vervolgens in overleg met 
de gebruiker wordt geëvalueerd, verbeterd en op
nieuw uitgeprobeerd, net zolang tot een bevredigend 
resultaat is bereikt (prototyping) . In plaats van uit te 
gaan van het proces, definieert men bij de informa
tieanalyse de gegevens die nodig zijn voor het produ
ceren van de gewenste eindprodukten (de datageo
riënteerde aanpak), waardoor het uiteindelijke sys
teem de organisatie niet vastlegt, maar ruimte biedt 
voor vernieuwing . Bij deze ontwikkelingsmethode is 
het bovendien nietnoodzakelijkde informatiebehoefte 
van de gebruikertevoren uitputtend te specificeren. Het 
uiteindelijke (relationele data base management) sys
teem biedt de gebruiker een 'omgeving' die het in 
principe mogelijk maakt om ook achteraf opkomende 
informatiebehoeften (met behulp van gebruikersvrien
delijke vraagtalen) te bevredigen. 

Samenvattend zijn informatiesystemen geëvolueerd 
van extern ten opzichte van de organisatie ontwikkelde 
EDP-oplossingen (automatisering 'sec') naar intern, in 
samenspel met de leverancier ontwikkelde systemen, 
waarbij de keuzevrijheid met betrekking tot de inrich
ting van de organisatie sterk is toegenomen . Automati
seringsprocessen kri jgen hierdoor in toenemende ma
te het karakter van organisatieveranderingsproces
sen. Voor de overheid, maar ook voor organisaties in 

de marktsector, betekent deze ontwikkeling een be
langri jke nieuwe uitdaging . Veel meer dan tot voor kort 
het geval was, kan overheidsautomatisering gekop
peld worden aan een normatief uitgangspunt, C.q. aan 
de doelstellingen van grote operaties, herstructure
ringspionnen en watdies meer zi j. De 'Overheidsbeste
dingen op het gebied van informatietechnolog ie' kun 
nen hiertoe bijdragen, indien en voorzoverze aan deze 
doelstelling worden getoetst. 

Naarmate de ontwikkeling en implementatie van 
informatiesystemen meer het karakter kr ijgt van een 
organisatieveranderingsproces, dient tevens 'de orga
nisatie', waarop de automatisering betrekking heeft, 
nader te worden gespecificeerd . De overheid bestaat 
niet, de gemeente evenmin. Wat bestaat is een groot 
aantal relatief zelfstandige organisaties - veel meer 
dan de optelsom van het aantal departementen en 
gemeenten - met ieder een eigen 'centre of decision', 
een eigen 'cultuur', een eigen ontwikkelingspad, ook 
op het gebied van automatisering. Deze pluralistische 
visie op de overheid (versus de traditioneel-hol istische) 
wint overigens terrein . Zij past in een tijd waarin de 
externe omgeving snel verandert en steeds complexer 
wordt. Alleen relatief zelfstandige organen zijn onder 
deze omstandigheden in staat de burger/klant ade
quootte bedienen. 

In figuur 4 is de omslag in de bestuurlijk-organisato-
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rische ontwikkeling geconfronteerd met trends in de 
informatietechnologie. Voor 1970 bevond de over
heidsautomatisering zich in het eerste kwadrant. De 
verwerking van grote hoeveelheden administratieve 
gegevens vond plaats op de mainframes van 'externe' 
rekencentra. Een voorbeeld betreft de geautomati
seerde mutatie van bevolkingsgegevens, naast het 
handmatig bijhouden van de persoonskaart, waartoe 
de Wet Bevolkings- en Verblijfsregister van 1887 ge
meenten nog steeds verplicht. Mede gezien de on
doelmatigheid van de dubbele administratie nam het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken begin jaren zeven
tig het initiatief de bestaande regeling aan te possen . 
De voorgestelde oplossing - de Centrale Persoonsad
ministratie (CPA) - voorzag in een gecentraliseerde 
bevolkingsboekhouding, waarbij de gemeenten de 
gegevens zouden toeleveren aan een centrale compu
ter. Deze oplossing paste binnen het toentertijd nog 
weinig bekritiseerde holistisch-centralistische over
heidsconcept en werd aanvankelijk don ook onder
steund door het Samenwerkingsverband Overkoepe
ling van de Automatisering van Gemeenten (SOAG) . ln 
1981 werd besloten tot opheffing van het SOAG. De 
gemeenten zogen - bij de steeds krachtiger roep om 
de-bureaucratisering en decentralisatie - geen heil 
meer in de voorgestelde centrale systeemontwikkeling . 
Eerst in november 1984, nadat ook de Tweede Kamer 
afwijzend op de indiening van het Ontwerp CPA had 
gereageerd, werd dit vervangen doorde Wet Gemeen
telijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), 
waarin de autonomie van gemeenten enigszins werd 
gerespecteerd. In augustus van dit jaar is het Vooront
werp GBA toegezonden voor advies aan de Voorlopi
ge Rood Persoonsinformatievoorziening, de Rood Ge
meente Financiën en de Raad voor het Binnenlands 
Bestuur. 

Het GBA houdt weliswaar een verbetering in ten 
opzichte van het CPA, moor de stop naar de noodzake
lijke de-bureaucratisering wordt niet gezet. Daartoe is 
het nodig initiatieven te stimuleren in het vierde kwa
drant, waaraan overigens inmiddels op meerdere (de
centrale) plaatsen in Nederland inhoud wordt gege
ven . In dit kwadrant ligt de nadruk niet op de interbe
stuurlijke informatievoorziening, moor op de informa
tievoorziening binnen (en voor zover zij zelf daartoe 
het initiatief nemen tussen) afzonderlijke organisaties; 
niet op de automatisering 'sec', maar op automati
sering als organisatieveranderingsproces. De invoe
ring van het GBA, c.q. de ontwikkeling van een Inter
bestuurlijk Netwerk (IBN) behoeft hierdoor niet te 
worden vertraagd. Integendeel, dankzij de ontwikke
ling van geïntegreerde systemen op lokaal niveau, c.q . 
van lAN's (LocalArea Network) en WAN's (WideArea 

Network) binnen afzonderlijke organisaties, krijgt de 
automatisering van de interbestuurlijke informatie
voorziening nieuwe impulsen, omdat organ isaties die 
intern orde op zaken hebben gesteld, van een IBN ook 
zelf de vruchten kunnen plukken . Met het invullen van 
het vierde kwadrant komt de verantwoordelijkheid 
voor het stimuleren van overheidsautomatisering ove
rigens mede bij het Ministerie van Economische Zaken 
te liggen, als onderdeel van het technologiebeleid . 
Immers de uitdaging, waarvoor de informatietechno
logie organisaties in de publieke sector stelt, verschilt 
nietwezenlijk van dievoororganisaties in de marktsec
tor. Bij de invulling van het Informaticastimuleringsplan 
(INSP) is dit onvoldoende onderkend. Voor innovatie
projecten bij de overheid (SPIN-OV projecten) was 
slechts 90 miljoen beschikbaar op een totaal te beste
den bedrog van 1.7 miljard . OokdedoordeCommissie 
Dekker voorgestelde' uitbouw van het technologiebe
leid' door middel van Innovatie Advies Centra richt zich 
uitsluitend op de marktsector, en beperkt zich boven
dien, evenals het INSP, tot automatisering 'sec'. De 
noodzakelijke herstructurering van onze maatschap
pelijke instituties, waarin de overheid het voortouw zou 
kunnen nemen en die m.i. de voornaamste bottle-neck 
vormt voor een versnelling van de produktiviteitsgroei, 
laat zo langer op zich wachten don noodzokelijk. 
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