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Het woord Cultuur is afgeleid van het Latijnse ‘colere’ – nee, op zo’n editorial zit u als lezer niet te wachten. Toch is het aardig om te weten dat de
term ‘cultuur’ destijds vooral op agrarische activiteiten sloeg. “Het op een
hoger plan brengen van de vrije natuur ten behoeve van de mens” daar
ging het om. Dat is inmiddels behoorlijk verschoven en verbreed. Te breed
voor ons, dus we beperken ons hier tot de eerste afgeleide: we kijken vooral naar de invloed van cultuur op ICT of - zoals Bor Borren dat met de omslag duidelijk heeft willen maken - we kijken met een culturele bril naar
de ICT in de agrosector.
Het belangrijkste stuk is het deel van de cultuur waar je weinig van merkt
als je er in thuis bent, maar des te meer als je zelf uit een andere cultuur
komt. En daarbinnen kijken we naar de Agro-informatica. Want cultuurverschil is een belangrijk succes- of faalfactor voor ICT-implementatie in de
agro-sfeer – en overal elders, overigens.
Cultuurverschillen heb je tussen werelddelen, tussen landen en tussen organisaties; maar ook binnen organisaties en binnen vakgebieden. Daarover hebben we artikelen verzameld. We hebben een aantal auteurs
aangezocht om projecten te beschrijven met daarin speciale aandacht voor
culturele aspecten, die het project sterk hebben beïnvloed: positief of negatief. We hebben een samenvatting gemaakt van een artikel waarmee
duidelijk wordt wat in het algemeen culturele aspecten van ICT zijn, en
hoe je met verschillen daarin rekening moet en kan houden.
En onze eigen VIAS-deskundige Gertjan Hofstede heeft als gastredacteur
de stapel stukken van commentaar voorzien en daaruit enige conclusies
getrokken. Hij leidt daarmee het thema perfect in.
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van een serie stukjes van Wolf Knab en Bor Borren, waarin hij websites analyseert volgens een eerder in dit blad beschreven methode.
Een artikel dat zijdelings een verband heeft met cultuur, is van Edu Boer
over de database van Afrikaanse planten PROTA.
Voor het schrijven van de estafette “VIAS en ik” hebben we deze keer Bert
Huis bereid gevonden. Ter afsluiting kan worden genoemd de bijdrage van
onze voorzitter Arnold Bregt, waarmee dit nummer begint.
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MULTI-TECHNOLOGY
succesfactor in de
voedselketen
Zoals vitamines belangrijk zijn voor de
prestaties van het menselijk lichaam, zo
zijn Elektrotechniek, Werktuigbouw en
ICT onmisbare supplementen in de vitale
processen van de voedselketen.

Meer informatie?
Meldt u op www.foodandfeed.nl aan voor
‘FoodTechnology’. Ons e-zine voor relaties
over ontwikkelingen en actualiteiten op het
raakvlak van food & feed en technology.
Of mail naar foodandfeed@imtech.nl

Imtech heeft ruime ervaring in het
leveren van technologische oplossingen
‘van Klep tot Web’. Het Imtech Food &
Feed Competence Center is uw partner
als het gaat om Multi-Technology, de
combinatie van de kerncompetenties
Elektrotechniek, Werktuigbouw en ICT.
We bieden de verschillende schakels in
de voedselketen een uitgebalanceerd
spectrum aan oplossingen voor gezonde
technologische prestaties.

Wij de techniek,
U het resultaat,
Samen Succesvol!

De mening van Gert Jan Hofstede:
gastredacteur ICT en Cultuur
Wat is de link tussen vervoerssysteem en klimaat? Rare
vraag. Om een antwoord te vinden moet je eerst weten wat
voor verkeer er plaatsvindt: Fietsen? Sleden? Auto’s? Vliegtuigen? Welke verkeersdruk? En zo voorts.
Zo is het ook met ICT en cultuur: De link is indirect. Om te
praten over de link moet je eerst weten wat voor sociaal verkeer er plaats vindt. Over welke instituties hebben we het,
en welke praktijken binnen die instituties? Cultuur bepaalt
namelijk de sociale spelregels van die praktijken in die instituties, terwijl ICT er randvoorwaarden aan stelt.
Wolf Knab en Frans Rip hebben een erg lezenswaardig en
leuk nummer samengesteld. Wat staat er allemaal in en hoe
kijk ik daar tegen aan?
In hun inleiding ‘ De interactie tussen ICT en cultuur’ gaan
Frans en Wolf kort door de bocht om ICT en cultuur aan elkaar te plakken; maar dat schiet wel lekker op.
Yolande Holthuijzen vertelt het spannende verhaal van
World Science Services. Voor mijn gevoel heeft dit vooral te
maken met gebrek aan klantgerichtheid en zelfstandigheid
en met verschillende belangen bij verschillende partners.
Een belangenverschil is nog geen cultuurverschil, maar kan
evengoed tot veel ellende leiden.
Iets soortgelijks speelt in het stuk van John Arkes dat green
City Wageningen beschrijft en dat ik ook met rode oortjes
heb gelezen. Het gaat om kortzichtigheid, gebrek aan klantgerichtheid en eigenbelang. Geen cultuurverhaal, al gebruikt Arkes dat woord wel.
Frans Rip geeft een beschrijving van de MSc Geo-Information Systems waarin ik wel iets herken, als een van de docenten. Wageningen is veel internationaler dan andere
universiteiten in ons land en dat biedt uitstekende mogelijkheden om te leren hoe verschillend culturen zijn.
Ook in ‘cultuur’ bij Website ontwikkeling’ wordt het woord
cultuur vooral gebruikt als een verzamelbak voor ‘softe’ factoren. Dat omvat nadrukkelijk ook drijfveren en persoonlijkheden van klanten – en dat zou ik geen cultuur noemen.
In ‘verkeerde verwachtingen’ heeft Wolf Knab het wel over
cultuur, en wel over de buitenste schil van de ui uit de inleiding: verschillen in praktijken. Ook het stuk over het Ontwerp informatie Systeem van Frans Rip gaat over cultuur,
namelijk over de symbolische waarde die de doelgroep toekende aan werken met computers die blijkbaar botste met
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hun opvattingen over creativiteit. Net als bij World Science
Services en GCW heeft men hier gezondigd tegen early and
continual user testing.
Het stukje van Frans Rip over Wikipedia laat heel duidelijk
de culturele achtergronden zien van Web-idealisten: we zijn
allemaal gelijk (kleine machtafstand), ieders eigen mening
telt (individualisme), en alles mag er in (geringe onzekerheidsvermijding). In dit beeld passen de landen waar het
Web het meest wordt gebruikt, nl de Anglo wereld, Scandinavië en Nederland.
Arnold Bregt laat zien hoe een dogmatisch individualistische houding mensen in de problemen kan brengen. Zelfstandige keuze is een cultureel dogma in de westerse
culturen; maar in feite blijven wij groepsdieren. Uit vrije
keuze lopen we elkaar achterna terwijl we roepen hoe origineel we zijn.
Eerder in dit stukje zei ik: ICT maakt nieuwe manieren mogelijk
om het sociale spel te spelen volgens de regels van je cultuur. Onthoud dat maar. Je ziet dit bijvoorbeeld in het stuk van Wicherson en Vullings. Het stuk praat niet over cultuur. Maar
cultuur is wel impliciet aanwezig. De auteurs gaan uit van
de zelfstandigheid (kleine machtafstand) en met name ook
van de goede trouw van de PD-inspecteurs, en dit laatste is
een cultureel feminiene houding. Amerikanen die over dit
onderwerp schreven zouden zich vanuit hun masculiene
cultuur ongetwijfeld druk maken over het voorkomen van
fraude – denk je maar eens in wat ze met zo’n PDA zouden
kunnen doen in een Bond-film: terroristen kweken killer
bugs die maïs aanvreten en zo de maïs aanzetten tot het produceren van dodelijke stoffen.
Tot slot nog dit: In weinig landen zou de redactie van een
VIAS-achtig tijdschrift op het idee komen om zich druk te
maken over zoiets vaags als cultuur. Zelfs Frans en Wolf laten zich hier van hun feminiene kant zien!
Gert Jan Hofstede
N.B. Wie nog meer wil weten over cultuur leze: Hofstede,
Geert & Hofstede, Gert Jan (2005). Cultures and Organizations:
Software of the Mind. Third Millennium Edition. New York:
McGraw-Hill. ISBN 0-07-143959-5. In het Nederlands verschijnt dit boek binnenkort bij Contact als Allemaal Andersdenkenden 2e druk.
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http://LYNX.imtechict.nl
Actuele klokaanvoer en prijzen
Inzichtelijker aanbod van prijslijsten
EDI communicatie met de retail
Geautomatiseerde gegevensuitwisseling met
klanten en vervoerders
Tracking & Tracing
Lynx biedt al deze functionaliteit en meer! Lynx is het
AGF-netwerk bij uitstek waar vele tientallen gebruikers
dagelijks hun informatie halen en plaatsen. Door continu
in te spelen op ontwikkelingen in de AGF-markt is Lynx
een welkome aanvulling op bestaande bedrijfssystemen.
Zonder grote investeringen maakt u gebruik van het
netwerk en kunt u elektronisch communiceren met diverse
schakels in de AGF-keten.

Lynx by Greenware is een handelsnaam van Imtech ICT

Lynx by Greenware
Oude Middenweg 11
2491 AC Den Haag
t +31 [0]70 313 02 50
f +31 [0]70 313 02 51
info.lynx@imtech.nl

Van de voorzitter
Jam en ICT
Arnold Bregt, WUR Geo-informatiekunde en
Remote Sensing, 0317 47 44 58, arnold.bregt@wur.nl
Laatst las ik in het NRC een artikel waarin een eenvoudig experiment van de psychologen Sheena Iyengar en Mark Lepper werd beschreven. Het experiment verliep ongeveer als
volgt.
Op een bepaalde dag zagen klanten van een delicatessenzaak op een tafel in de winkel 24 verschillende soorten jam
staan. Ze werden uitgenodigd om de jam te proeven. Wie
bleef staan kreeg een kortingsbon van 1 dollar voor iedere
gekochte pot jam. Op een andere dag zagen de klanten eenzelfde tafel staan. Nu stonden er maar 6 soorten jam op en
geen 24. Verder verliep de procedure op dezelfde wijze. Wat
bleek. Het grote assortiment trok veel meer belangstelling
dan het kleine. Maar toen het op kopen aankwam, was de
kans dat mensen iets kochten als ze de 24 verschillende
jams hadden gezien tienmaal zo klein als wanneer ze maar
6 soorten kregen voorgeschoteld. Volgens de psychologen
liet hun experiment zien dat meer keuze niet altijd beter is
dan minder.
In het boek, “De paradox van keuzes: Hoe te veel een probleem kan
zijn”, van Barry Schwartz, worden meer voorbeelden genoemd van situaties waarbij meer keuzevrijheid geen grotere tevredenheid of gebruik bij de klanten tot gevolg heeft.
Soms werkt meer keuzevrijheid zelfs negatief op welzijn van
mensen. Vooral economen, en in toenemende mate ook politici, hangen het dogma aan dat meer keuzevrijheid goed
voor ons is. Op grond van dit dogma ontstaat er meer keuzevrijheid in het onderwijs, de gezondheidszorg, pensioen, gas
en elektriciteit, etc. Wat de economen en politici vaak vergeten, is dat een ruimere keus extra emotionele kosten voor de
consument met zich meebrengt. De klant moet meer informatie verwerken, het maken van keuzes kost tijd, er ontstaat twijfel over de juistheid van de genomen beslissingen
en er ontstaat irritatie over marketing van het aanbod.
Denkt u bij het laatste maar aan de irritante telefonische
marketing voor hypotheken en elektriciteit.
Ik heb sterk het gevoel dat de hiervoor beschreven paradox
van de keuzevrijheid ook op onderdelen van de ICT sector
van toepassing is. Een paar voorbeelden:
De functionaliteit van de Windows Office omgeving is de afgelopen jaren fors uitgebreid. Er valt veel meer te kiezen,
maar de meeste gebruikers benutten deze extra functionali-
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teit niet. Bij mij zelf roept deze grote verscheidenheid aan
functies een bepaalde onrust op. Ik realiseer me dat ik bestaande handelingen waarschijnlijk beter of handiger kan
doen, maar de tijd ontbreekt me om het goed uit te zoeken.
Een tweede gevolg van de uitbreiding van de functionaliteit
is dat de complexiteit van de software fors toeneemt en hiermee ook de kans op fouten. De gebruikers zijn hier de dupe
van.
Bij de meeste organisaties wordt een breed palet met software aan de medewerkers aangeboden en thuis is het geen
enkel probleem om vijf verschillende digitale fotoalbums en
video programma’s te installeren. Maar installeren is nog
niet beheersen. De inspanning wordt versnipperd en het gevolg is een minder diepgaande kennis van een bepaald pakket.
Een derde voorbeeld betreft de overvloed aan informatie op
het Internet. Er wordt zoveel informatie aangeboden dat gebruikers moeite hebben met het selecteren van betrouwbare
bronnen. Er ontstaat twijfel bij de gebruiker en dit kan soms
leiden tot het negeren van belangrijke bronnen met als gevolg oppervlakkige of zelfs onjuiste meningsvorming.
Wat voor jam geldt, geldt ook voor ICT: meer keuzevrijheid
is niet altijd beter. Onbewust of zelfs bewust realiseren de
gebruikers zich dit ook door maar een beperkt aantal pakketten, systemen en websites echt te gebruiken.
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De interactie tussen ICT en cultuur
Frans Rip
Wageningen UR, Geodesk, 0317 – 47 46 37 / 47 47 47 Frans.Rip@wur.nl

Wolf Knab
Wolf Knab Website-architectuur, 0318 – 43 17 43, w.knab@wolfknab.nl
ICT en cultuur, twee begrippen die met elkaar wedijveren waar het gaat om ongrijpbaarheid. Maar met
behulp van Google stuiten wij al snel op een veelbelovende publicatie over het verband ertussen. Soernes et
al (2004) vergelijken hierin Noorwegen en de VS op interactie tussen verschillende vormen van ICT en de
heersende business cultuur.
De inhoud geeft een helder beeld van wat we onder cultuur
zouden kunnen verstaan en hoe we ons de invloed van cultuur op ICT zouden kunnen voorstellen.
We krijgen een korte samenvatting van de theorie van Hofstede naar concept en operationalisering. Daarnaast biedt
het artikel enkele voorbeelden van wat die benadering concreet betekent voor het aspect ICT in een bepaalde cultuur.
Dit uittreksel van het artikel is bedoeld als raamwerk voor
dit themanummer van Agro-Informatica. Maar een dubbele
waarschuwing aan de lezer is nodig: (1) dit uittreksel is gemaakt door leken, en (2) de mening van Soernes et al is vast
niet de enige.

Wat is cultuur?
Soernes et al vonden in de literatuur aanwijzingen dat er bij
benadering 400 definities van cultuur zijn. Eén daarvan is
die van Geert Hofstede. Hofstede definieert de cultuur van
een organisatie als: “de collectieve programmering van de geest,
die karakteristiek is voor de medewerkers van die organisatie.” De
cultuur van een natie omschrijft hij als: “de collectieve programmering van de geest, die de leden in één groep mensen onderscheidt van de mensen in een andere groep.”
Met “collectieve programmering” verwijst Hofstede naar
vier concepten die samen een cultuur bepalen. Het gaat om
de concepten: symbolen, helden, rituelen en waarden. De samenhang tussen deze vier concepten vergelijkt Hofstede
met de schillen van een ui.

zijn, als ze bepaalde hoog gewaardeerde eigenschappen hebben. Daarmee zijn ze het rolmodel voor gewenst gedrag in
een organisatie.
Rituelen - Dit zijn activiteiten die strikt genomen niet nodig
zijn om het doel van een organisatie te bereiken, maar binnen een cultuur zijn ze uit sociaal oogpunt essentieel. Voorbeelden zijn: koffiepauzes ’s ochtends, een bedrijfsborrel op
betaaldag of een manager die elke dag rondloopt om praatjes met medewerkers te maken.
Deze drie buitenste concepten noemt Hofstede “Praktijken”.
Praktijken zijn waarneembaar en zichtbaar voor toeschouwers van buiten en kunnen dus worden gemeten en vergeleken met Praktijken in andere culturen.
Waarden - De kern van de ui wordt gevormd door waarden. In
Hofstede’s woorden: “de geneigdheid om aan een bepaalde stand
van zaken voorkeur te geven.” Waarden vormen de diepst verstopte laag van een cultuur. Ze zijn een afspiegeling van de
ideeën, die mensen hebben over hoe dingen behoren te zijn.
Op grond daarvan neemt Hofstede aan, dat vooral Waarden
het gedrag van mensen sterk beïnvloeden. In principe gaat
het daarbij om gevoelens of voorkeuren (bijvoorbeeld goed en
kwaad, mooi en lelijk, normaal en raar) die invloed hebben op
keuzes, die we in alledaagse situaties maken.
Waarden worden op jonge leeftijd verworven – thuis onder

Symbolen - Taal, gebaren, kleding, plaatjes, voorwerpen en
statussymbolen hebben een speciale betekenis voor mensen
in een cultuur. Symbolen verdwijnen en andere worden
nieuw gemaakt of overgenomen uit andere culturen. Daarom vormen Symbolen de buitenste, meest oppervlakkige
schil van de ui: ze zijn niet uniek voor een bepaalde cultuur.
Dat maakt het ook minder belangrijk om ze te vergelijken.
Helden – Mensen of goden, dood of levend, echt of fictief,
kunnen gedrag van anderen beïnvloeden op basis van hun
status, vaardigheden of charisma. Managers kunnen helden
6
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invloed van vrienden en familie en op school. Omdat Waarden niet expliciet worden geleerd, zijn mensen zich er niet
steeds van bewust. Evenmin kunnen Waarden direct worden
waargenomen door buitenstaanders. De enige manier om
Waarden te “meten” is door afleiding: kijken hoe personen
handelen in specifieke omstandigheden. Daarom is de cultuurcomponent Waarden inbegrepen bij het praten over of
observeren van Praktijken – zoals het gedrag van een ICT-gebruiker.
Op grond van het bovenstaande kan een organisatiecultuur
het beste worden bestudeerd en vergeleken door de Praktijken ervan vast te stellen. Een nationale cultuur leent zich
beter voor studie en vergelijking op het niveau van de Waarden.
Mensen in een organisatie worden zowel beïnvloed door gezamenlijke Praktijken als door collega’s. Daarom is de kans
groot dat ze handelen op een manier die ze onderscheidt
van medewerkers van een ander bedrijf, of zelfs van collega’s in een andere subcultuur binnen dezelfde organisatie.
Derhalve wordt volgens Hofstede de kern van de cultuur van
een organisatie gevormd door de gemeenschappelijke opvattingen over de dagelijkse Praktijken: de Symbolen, Helden en Rituelen van een organisatie.

Culturele invloeden op ICT
De invloed van cultuur op de ICT-praktijk is regelmatig onderzocht. Soernes et al geven een uitgebreid overzicht van
relevante studies naar de culturele invloeden op de ICT-praktijk (tabel 1). In hun studie gebruiken zij een model van Hofstede om de culturen van Noorwegen en de VS te vergelijken.
Dit model stamt uit 1980 en heeft zich sindsdien in talloze
studies bewezen. Om culturele verschillen tussen landen te
kunnen beschrijven onderscheidde Hofstede in zijn model
aanvankelijk vier dimensies. In 1991 heeft hij er een vijfde
maart 2005

dimensie aan toegevoegd: Long-term Orientation, om aan
te kunnen geven of cultuur op de lange-termijn dan wel de
korte termijn gericht is.
Op www.geert-hofstede.com vindt u uitgebreide informatie
over deze vijf cultuurdimensies. Hier kunt u de culturen van
meer dan 50 landen twee aan twee met elkaar vergelijken en
vindt u houvast voor het zaken doen in een breed scala landen.
● De Power Distance Index (PDI): een maat voor de gevoeligheid van een volk voor hiërarchische verhoudingen.
● Individualism/Collectivism (IDV): waarmee hij de ontwikkelingsgraad van het individualisme binnen een
maatschappij weergeeft.
● Masculinity/Femininity (MAS): een maat voor (vrij vertaald) de hanigheid van een maatschappij
● De Uncertainty Avoidance Index (UAI): om het risicomijdend gedrag van een cultuur te bepalen en
● Long Term Orientation (LTO): om de mate van lange termijn gerichtheid aan te geven.
Soernes et al gebruiken vier dimensies van Hofstede (PDI,
IDV, MAS en UAI) om de invloed van de cultuur van Noorwegen en de VS te voorspellen op het gebruik van ICT in de
praktijk.
In het vervolg van het artikel worden enkele algemene voorbeelden van praktijken gegeven, waarin met enige fantasie
wel Symbolen, Helden en Rituelen aan te wijzen zijn. Daarmee wordt in elk geval een link gelegd tussen ICT en cultuur.

Power Distance Index en ICT
De PDI geeft weer in welke mate minder machtige leden van
een maatschappij een ongelijke verdeling van machtsverhoudingen accepteren. In culturen met een lage PDI-waarde
@gro-Informatica
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is het “hiërarchische stelsel uitsluitend op noodzakelijke
rolverdelingen gebaseerd”. De baas en ondergeschikte werken samen; assertiviteit is kenmerkend voor eenieder.
Het gebruik van ICT wordt onder meer bepaald door de mate waarin gebruikers betrokken zijn bij de keuze ervan. Opdringen van nieuwe vormen van ICT van hogerhand zonder
de gebruikers vooraf te betrekken roept verzet op. Face-toface ICT (denk aan videoconferencing, discussion rooms) zal
in lage PDI-landen wijder verbreid zijn dan in hoge PDI-landen, waar status en macht de communicatie sterk beïnvloeden. ICT wordt in lage PDI-landen enkel ingezet voor
efficiency verbetering. In lage PDI-landen mag een veel meer
onbevangen ICT-gebruik worden verwacht. Gebruikers zullen hun identiteit veel sneller bekend maken dan in hoge
PDI-landen.
Soernes et al concluderen dat in lage PDI-culturen:
● managers en ondergeschikten samenwerken
● ondergeschikten initiatieven nemen; ook op ICT gebied
(dat maakt bijvoorbeeld standaardisatie binnen het bedrijf moeilijker)
● er wel degelijk sprake is van machtsverhoudingen
● medewerkers bij de beslissing over ICT betrokken moeten
worden
● men zich bij communicatie niet zo nodig wil profileren.

snel omzeilen. In landen met een lage UAI wordt ICT veel gebruikt, zowel thuis als op het werk. Internet past bij uitstek
bij lage UAI-culturen. Omdat managers in lage UAI landen
durven te vertrouwen op de expertise van hun ondergeschikten, zal ICT onder de jongere medewerkers breder gebruikt worden dan door de vaak oudere managers.
Soernes et al concluderen dat in lage UAI-culturen:
● ICT breed gebruikt wordt.
● regels met betrekking tot het gebruik van ICT gemakkelijk overtreden worden.
● taken ten aanzien van ICT gedelegeerd worden.

Masculinity (MAS) en ICT
In “Masculiene” maatschappijen verschillen de rolpatronen
tussen man en vrouw sterk. “Masculien” staat voor assertiviteit en een focus op materieel succes, terwijl in “feminiene”
culturen bescheidenheid, tederheid en aandacht voor de
kwaliteit van het leven hoog gewaardeerd worden. In lage
MAS-landen wil men niet opvallen, werkt men om te leven,
waardeert men een ‘leefbare’ werkomgeving, tolereert men
ontspanning op het werk, et cetera. Privé gebruik van ICT op
het werk wordt in lage MAS-landen eerder getolereerd. Eénrichtings communicatie-middelen zoals een fax zijn in masculiene samenlevingen prominenter aanwezig.

Individualism (IDV) en ICT
Volgens Hofstede zijn onderlinge banden in een individualistische maatschappij los. Iedereen wordt geacht voor zichzelf en zijn gezin te zorgen. Aan de andere kant mag je
verwachten dat mensen in een collectivistische maatschappij vanaf hun geboorte opgenomen worden in hechte groepen.
‘Tijd is geld’ is een kenmerkende uitspraak voor een individualistische maatschappij. ICT die het presteren van het individu verhoogd wordt in hoge IDV-landen eerder als nuttig
ervaren. ICT moet hier taakgericht zijn.

Uncertainty Avoidance Index (UAI) en ICT
Hofstede definieert deze dimensie als “de mate waarin leden
van een cultuur zich bedreigd voelen door ambiguïteit of existentiële onzekerheid.” In culturen met een lage UAI-waarde mag je
verwachten dat er minder behoefte is aan zekerheden en regels bij het werk. Omdat er meer vertrouwen heerst dan bij
hoge UAI landen zal nieuwe ICT sneller geadopteerd worden. Het gebruik van ICT zal binnen bedrijven minder snel
aan regels onderworpen worden. En als dat al gebeurt, dan
zullen werknemers deze regels om pragmatische redenen
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Van Soernes en Hofstede naar de AgroInformatica
Het vergt niet zoveel inspanning om bij de voorbeelden van
Soernes et al aanknopingspunten in onze eigen omgeving te
vinden. Daarvan getuigen de andere artikelen in dit nummer. Anderzijds is het specialistenwerk om die aanknopingspunten op verantwoorde wijze te duiden aan de hand
van het model van Hofstede.

Literatuur
Soernes J.O., Stephens K.K., Saetre A.S., Browning L.D., 2004:
The reflexivity between ICTs and Business Culture: Applying
Hofstede’s Theory to Compare Norway and the United States. Informing Science Journal 7, 2004, 30 pp.
Te vinden op het web via
http://inform.nu/Articles/Vol7/v7p001-030-211.pdf
Vergelijk zelf 2 landen op deze website:
http://www.geert-hofstede.com
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De opkomst en ondergang van World
Science Services: een cultuuraspect?
dr.Yolande Holthuijzen
06-51548598, yolande@worldonline.nl
De vraag van AgroInformatica om iets over ICT en cultuur te schrijven en vooral mijn ervaring daarin te betrekken, kwam na vele jaren als een verrassing. Dit
hoofdstuk uit mijn leven, want zo beschouw ik het min
of meer, ligt al enige tijd achter me. Maar is nog steeds
boeiend om te constateren dat een organisatie zijn eigen cultuur schept, en deze in stand houdt door de
mensen aan te trekken en te behouden die daarbinnen
passen, maar hen vervolgens ook belet om af te wijken
van het gedrag en de normen die zij zichzelf en anderen binnen de organisatie opleggen.
Over dit gedrag, dat hindernissen opwerpt, werken
soms onmogelijk maakt en voortgang belemmert bij
nieuw op te starten ondernemingen, wil ik het in dit artikel hebben.

Goed is niet goed genoeg
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw besloot een groep onderzoekers van TNO dat het voor bedrijven handig zou zijn
om informatie over bedrijfsprocessen via het Internet te
raadplegen. Het bedrijfsleven zag hier ook wel wat in, maar
was zeer afwachtend wat dit idee hen op zou leveren. Het
idee om kennis te verkopen en bedrijven op de hoogte te
houden van nieuwe kennis en deze continu te updaten was
ontstaan bij een groep onderzoekers, die op het gebied van
HACCP1 kennis hadden verzameld. Voor velen was e-business
toekomstmuziek en het idee bestond dat er onnoemelijk
veel geld te verdienen viel. Om het financieel in goede banen te leiden werd een spin-off bedrijf van TNO opgericht,
FCC B.V. Deze B.V. zorgde via de moederorganisatie voor de
financiële input die nodig was voor het tot stand komen van
het systeem voor Internet. En zo werd er jaren gewerkt aan
een systeem dat (voedings)bedrijven informatie zou verschaffen over risico’s in het bedrijfsproces. Het systeem
groeide en groeide, maar was na jaren bouwen in 1998 nog
steeds niet af. Altijd werd er wel weer wat gevonden waardoor er voor een andere opzet gekozen moest worden. De
onderzoekers waren nimmer tevreden, want goed was nooit
goed genoeg en het systeem werd voortdurend aangepast. Er
werd veel geld geïnvesteerd, maar de cultuur van de kennisinstelling noopte niet tot snel handelen.

Kennis verkopen: niet ieders business
In 1998 werd mij gevraagd het roer over te nemen. Ik zag,
vooral door met anderen buiten TNO over e-business te praten, weinig heil in het ontstane concept. Het systeem bleek
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onbruikbaar voor het Internet en alle moeite ten spijt belandde het in de prullenbak. Wat nu? Wetenschappelijk informatie was ruim voorhanden, maar het in (downloadbare)
brokken verkopen van kennis, is geen gemakkelijke opgave
als de bestaande informatie niet met dat doel gemaakt is. De
wetenschappelijk medewerkers moesten overtuigd worden
dat het digitaal ontsluiten van de bestanden noodzakelijk
was om de informatie geschikt te maken voor het internet.
Als die hobbel genomen was, moest duidelijk zijn welke informatie cruciaal was voor een bedrijf. Het bedrijf dat informatie zocht, moest enthousiast worden over de geboden
informatie, maar mocht nèt niet aan de cruciale gegevens
komen. Daarvoor moest betaald worden. Om erachter te komen welke informatie belangrijk is, en welke niet, is een wetenschappelijk medewerker nodig. En deze wetenschapper
moet er dan van overtuigd zijn dat het beter is dat gegevens
verkocht worden en niet vrijelijk verstrekt. Dit vormt een
grote bottleneck in kennisinstellingen: een wetenschapper
wil graag publiceren, wil graag laten zien wat hij/zij heeft
gevonden, anders tel je niet meer mee in de wetenschap. De
zoektocht naar informatie die wel geplaatst kon worden op
de website leek dan ook op een zware noordpooltocht met
veel pakijs en wakken.

Het kennisverkooppunt: World Science
Services
Toch lukte het in 1999, na een woelig jaar, waarin met wetenschappelijk medewerkers en directieleden veel overleg
werd, een website op te zetten die kennisinstellingen de gelegenheid bood om hun kennis in welke vorm dan ook tegen
betaling aan te bieden. Via de website met de naam “World
Science Services” kon men stukken downloaden met gegevens, men kon boeken bestellen en andere, vrije informatie
verkrijgen. De website werd beheerd onder een andere bedrijfsnaam, FSS B.V. en heeft gefunctioneerd tussen 1999 en
2001.

Kennisinstellingen werken te weinig
samen
Omdat de financiële middelen die FSS B.V. tot zijn beschikking had zeer beperkt waren, werd al vrij snel besloten dat
de participatie van andere kennisinstellingen zou bijdragen
aan een snellere start en dat ook meer en een grotere diversiteit aan producten geleverd kon worden. Erg veel energie
werd gestoken in het vinden van andere aandeelhouders en
kennisinstellingen die het concept van de verkoop van we@gro-Informatica
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tenschappelijke gegevens en producten via een spin-off bedrijf van TNO wilden ondersteunen. De één na de andere
kennisinstelling liet het echter afweten omdat men zijn informatie niet onder de vlag van TNO wilde verkopen. Hoewel FSS B.V. er alles aan gedaan had om geen TNO-imago uit
te stralen - de website had geen TNO-vormgeving - vonden de
kennisinstellingen buiten TNO deze stap toch wel vergaand.

Belang van promotie onderschat
Binnen de TNO organisatie bleek het verzamelen van producten die op de website geplaatst konden worden ook niet
bepaald makkelijk.
Een voorbeeld: een wetenschappelijk onderzoeker heeft jarenlang gegevens verzameld over hoe vluchtige geur- en
smaakstoffen zich gedragen tijdens voedselbereidingsprocessen. Die gegevens zijn opgeslagen en er is in de loop van
de tijd een boekwerk van gemaakt. Het boek wordt wereldwijd verkocht. De gegevens van een stof zijn voor bedrijven
zeer waardevol. Het digitaal verkopen van deze gegevens
lijkt dan ook zeer voor de hand liggend. Het probleem is
dan: wie gaat er betalen voor het digitaliseren van de bestanden? Wie verzorgt de update en door wie wordt deze
persoon betaald? FSS B.V. was niet door TNO in het leven geroepen om als venture capitalist op te treden, maar moest
desondanks behoorlijk investeren om producten op de website te zetten. Ook de website zelf was een probleem: kennis
om zoiets te onderhouden was niet aanwezig bij TNO en er
10
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werd uitgeweken naar een betrouwbare partner die wel de
kennis in huis had. Omdat, en dat klinkt misschien velen
vreemd in de oren, het internet net zo’n beetje zijn intrede
begon te doen binnen de kennisinstellingen, besefte men
onvoldoende dat verkoop via het internet van wetenschappelijk kennis een wereldwijde promotie betekende. Geld
voor een dergelijke promotiecampagne, dat wil zeggen de
website voldoende representatief maken, was nauwelijks
voorhanden. Er is dan ook veel tijd gestoken in het aantrekken van vreemd kapitaal, maar ook dan ervaar je dat de cultuur van de organisatie niet geschikt is om een spin-off
bedrijf dat nog onder de vleugels van de grote moeder opereert, de ruimte en mogelijkheden te geven om het bedrijf
tot wasdom te brengen. De afhankelijkheid van de grote
moederorganisatie was te groot en deze beperkte onafhankelijkheid weerhield investeerders ervan FSS B.V. van kapitaal te voorzien.

Kansen voor science-based-e-business
FSS B.V., en daarmee www.worldscienceservices.com, zijn te
vroeg in hun ontwikkeling gestopt. Men was erg optimistisch over de inkomsten (miljoenen verdienen !), maar toen
bleek dat er toch wel veel geld en energie geïnvesteerd
moest worden in het digitaliseren van de informatie, ebde
het enthousiasme weg. De miljoenen vielen niet op de mat,
maar “slechts” honderduizend in 2001. De stijgende lijn zat
er op dat moment in, maar dat steekt dan wat schril af tegen
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de ooit (door mijn voorganger) geprognotiseerde miljoenen.
Anno 2005 zien we veel bedrijven die de weg gevonden hebben naar e-business. Kennisinstellingen hebben veel in huis
en zouden nu dan ook hun kansen moeten grijpen. Ze zullen daarvoor echter hun interne verrekenstructuren moeten
aanpassen en flexibeler moeten worden in hun uitvoering.
De professionaliseringsslag die op gang begint te komen
geeft hoop op een betere en snellere ontsluiting van kennis
vanuit de kennisinstellingen naar het bedrijfsleven. Ik ben
er zeker van dat er een toekomst is weggelegd voor sciencebased-e-business, opererend in flexibele, professioneel aangestuurde organisaties.
Op dit moment zijn de kennisinstellingen aan het wankelen
en zoeken naar andere mogelijkheden om financiering voor

hun onderzoek te vinden. Daarnaast wordt een daadwerkelijke participatie van het bedrijfsleven op prijs gesteld. Het
samensmelten van deze gedragsveranderingen moet leiden
tot een verbetering van de output van kennis. We kunnen
nu een goede start maken en Science-based-e-business wordt
door mij met anderen dan ook nieuw leven ingeblazen:
wacht niet te lang en kom langs voor een oriënterend gesprek!
Yolande Holthuijzen is gepromoveerd (micro)biologe. Onlangs startte zij haar eigen bedrijf: “Anders bekeken”. Zij adviseert nu onderzoeksinstellingen bij het operationaliseren
van hun kennis. U kunt mevrouw Holthuijzen bereiken via
06-51548598 of yolande@worldonline.nl

WIKIPEDIA: idealisme leidt niet
tot kwaliteit
Frans Rip
Wageningen UR, Geodesk, 0317 – 47 46 37 / 0317 – 47 47 47 Frans.Rip@wur.nl
Wikipedia is een online encyclopedie, met als belangrijkste
kenmerk dat hij wordt geschreven door vrijwilligers. Heel
letterlijk: ook u kunt nu direct een vrijwillige bijdrage toevoegen aan de encyclopedie, via http://en.wikipedia.org/
Dit project is gestart rond 2001. In november 2001 bevatte de
encyclopedie al 1,1 miljoen artikelen van 30.000 bijdragers
in 109 verschillende talen. Meer dan 10.000 artikelen zijn in
het Nederlands geschreven. Misschien denkt u: ach, ik heb
best wel ergens verstand van, maar een bijdrage leveren aan
een encyclopedie, dat is toch specialistisch werk? Bij Wikipedia denkt men zo niet. Als een bijdrage iets bevat wat een
lezer niet bevalt, kan die lezer dat dus ook veranderen. De
organisatie achter Wikipedia gelooft erin, dat de bijdragers
steeds verbeteringen zullen aanbrengen, zodat gaandeweg
een prima collectie ontstaat.
In een bijdrage in november 2004 op de TCS-website
(http://www.techcentralstation.com/) schrijft ene Robert
McHenry over Wikipedia, dat hij aanduidt als “faith-based”.
Hij gelooft niet zo in dat proces van voortgaande verbetering. Door een spottende beschrijving van het ontstaansproces en een analyse van de kwaliteit van een voorbeeld-artikel
maakt hij duidelijk dat er weinig goeds te verwachten valt
van een op deze wijze gezamenlijk geproduceerd geheel.
De kern van zijn betoog is: de initiatiefnemers geloven in de
vrije uitwisseling van gratis informatie, in het goede van samenwerking, in individuele vrijheid en in de ICT-techniek
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die dat mogelijk maakt. Dat bestrijdt hij allemaal niet, maar
hij wijst erop, dat die opzet geen enkele garantie is voor de
betrouwbaarheid en de leesbaarheid van de inhoud van deze encyclopedie. Eerder het tegendeel. Door Wikipedia tenslotte te vergelijken met een openbaar toilet maakt hij korte
metten met Wikipedia.
Dat is wel erg rigoureus voor een mooie implementatie van
oude hippie-idealen via internet. Misschien is zijn felheid
begrijpelijk vanwege zijn verleden: hij is ex-redacteur van de
Encyclopedia Brittanica.
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Maïs, Mobiel GIS en Movida

Innovatieve Geo-ICT als middel in
de strijd tegen planten- en
dierziekten bij LNV
R.J.Wicherson

A.J. Kardolus, G.W.M.Vullings

(Dienst Landelijk Gebied)

(Plantenziektenkundige Dienst)

N.Y.M. Bourgonjen
(Geodan Mobile Solutions)

Inleiding
Het gebruik van geografische-informatiesystemen (GIS) is
gemeengoed bij de meeste organisaties die grondgebonden
taken hebben. Het gaat hier om het gebruik van ruimtelijkeinformatielagen om analyses of presentaties te maken. Vrijwel altijd vinden deze werkzaamheden binnen plaats.
Een laatste, snel groeiende ontwikkeling is mobiel GIS. Hierbij wordt meegelift op steeds kleiner wordende ICT-hulpmiddelen en op de brede beschikbaarheid van snelle,
draadloze communicatieverbindingen. Zo is het mogelijk
om in het veld on-line ruimtelijke informatie op te vragen en
te verwerken. Met een zakcomputer (PDA = Personal Digital
Assistant), een mobiele GPRS- of UMTS-verbinding (eventueel via een aparte mobiele telefoon) en een geografisch in-

formatiesysteem (GIS) kunnen ruimtelijke-informatielagen
worden bekeken en kan informatie worden ingevoerd. Door
een koppeling te leggen met een GPS-ontvanger is de actuele
positie zichtbaar. Deze kan worden gebruikt voor ruimtelijke analyses in het veld, zoals voor het opvragen van de
naam- en adresgegevens van het kadastrale perceel waar
men zich bevindt. Door de GPS-posities van alle veldmedewerkers op een kaart zichtbaar te maken ontstaat overzicht
over de situatie in het veld. Mobiel GIS bestaat uit beide
componenten: informatie ín het veld en informatie óver het
veld.
Binnen het ministerie van LNV bestaan diverse Diensten en
Directies die in het veld controles en metingen doen. Bijvoorbeeld bij controles op de naleving van de regelgeving
rond areaalgebonden subsidies, bij de uitvoering van hand-

Wat is mobiel GIS?
Om mobiel GIS te gebruiken heb je data, hard- en software en een snelle mobiele verbinding nodig. Voor wat betreft de
hardware is een PDA, een draagbare computer of een tablet-pc geschikt. Via een mobiele telefoon, al dan niet geïntegreerd
in de PDA, of een losse insteekkaart (GPRS/UMTS) wordt de verbinding naar de server gelegd. Plaatsbepaling kan via een
GPS-ontvanger, maar het kan ook de mobiele telefoon zijn waarmee de positie wordt bepaald. GIS-software is nodig om de
ruimtelijke-informatielagen en de actuele posities te kunnen afbeelden. Tenslotte zijn ruimtelijke-informatielagen nodig,
bijvoorbeeld luchtfoto‘s, topografische informatie, informatie over het gebruik en de gebruiker van elk perceel, zonegrenzen bij calamiteiten, et cetera.
Bestaande toepassingen van Mobiel GIS:
– DLG controleert in het veld met mobiel GIS of agrariërs hun overeengekomen verplichtingen nakomen voor wat betreft
het natuurlijk beheer van hun terrein;
– een aantal politieregio’s heeft via de applicatie P-Info de mogelijkheid op straat gegevens uit regionale en landelijke registers on-line te onsluiten, zoals informatie over incidenten, personen, voertuigen en locaties;
– de Adviesdienst Geo-Informatie (AGI) van Rijkswaterstaat (ministerie van Verkeer en Waterstaat) heeft KernGIS, het informatiesysteem gericht op ondersteuning van het wegbeheer en -onderhoud, onlangs uitgebreid met een mobiele applicatie waarmee in veld weggegevens kunnen worden bekeken en wijzigingen kunnen worden verwerkt;
– het ministerie van VROM verkent de meerwaarde van dit soort oplossingen voor het volgen van bijzondere transporten
en voor de informatievoorziening bij wegcontroles en bedrijfsinspecties;
– veel waterschappen zijn druk bezig met de invoering van veldtoepassingen, waarmee onder andere de vergunningverlening en handhaving en het schouwproces kunnen worden ondersteund.
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PDA met GPS-ontvanger

De maïswortelkever
havingstaken en tijdens uitbraken van dierziektes. Juist de
uitbraken van de besmettelijke dierziektes hebben geleerd
dat in zulke crisissituaties behoefte bestaat aan adequate
ondersteuning met ruimtelijke informatie voor logistieke
planning, handhaving en informatievoorziening aan burgers en andere betrokkenen. Het gebruik van draagbare
computers en mobiele verbindingen wordt hier geleidelijk
ingevoerd, maar er zijn nog steeds processen waarbij papieren kaarten en formulieren worden gebruikt en op kaarten
wordt gezocht waar men zich bevindt. Zo’n ‘papieren’ proces werkt, maar het kost vaak veel tijd om alle informatie te
integreren en te interpreteren. Van een adequate informatievoorziening is hier dan ook vaak geen sprake. Het verbeteren van deze processen is cruciaal voor het beheersen van
dit soort crisissituaties.
Een lastig en regelmatig terugkerend probleem! Zoals Ben
Tiggelaar bij het VIAS-symposium op 15 november 2004 ‘Anytime, Anyplace, Anywhere’ (www.vias.nl) bepleitte, is constatering van een probleem de belangrijkste drijfveer om te
starten met vernieuwen. Dit in contrast met het hedendaagse denken in - vrijblijvende - uitdagingen. De mate van aanwezigheid van een technische infrastructuur en aansluiting
op de bestaande manier van werken bepalen grotendeels het
succes van de vernieuwing. Welnu, er is binnen LNV al deels
een technische infrastructuur waarop kan worden aangesloten, de mobiele-GIS-techniek heeft zich bewezen en toekomstige gebruikers zijn er klaar voor. Het is dus vooral een
vraag waar te beginnen. Eind 2004 heeft de Dienst Landelijk
Gebied (DLG) mogelijkheden van mobiel GIS binnen LNV
geïnventariseerd. Hieruit is een van de mogelijkheden door
Geodan Mobile Solutions in een pilot uitgewerkt voor de
Plantenziektekundige Dienst (PD), het gebruik van mobiel
GIS bij de uitbraak van de maïswortelkever.

se klimaat ligt wat dit betreft op de grens (De Boer e.a.,
2003).
De maïswortelkever staat op de quarantainelijst van de Europese Unie. Door deze status zijn binnen de Europese Unie
afspraken gemaakt dat EU-lidstaten een monitoringsprogramma in werking hebben waarmee kan worden aangetoond of de soort al dan niet aanwezig is.
Als een maïswortelkever wordt gevonden, treedt het draaiboek ‘bestrijding maïswortelkever’ in werking. Een onderdeel hiervan is dat beperkende maatregelen worden
afgekondigd voor wat betreft bijvoorbeeld het vervoer,

Pilot maïswortelkever
De van oorsprong Noord-Amerikaanse maïswortelkever (Diabrotica virgifera virgifera) heeft sinds het begin van de negentiger jaren vaste voet gekregen in Europa. De soort vormt
een ernstige bedreiging voor de maïsteelt in gebieden die
klimatologisch geschikt zijn voor vestiging. Het Nederlandmaart 2005
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zen (gemeentegrenzen, concentrische cirkels waarbinnen
een bepaald aantal vallen moet worden geplaatst). Aan de
laatste zijn meldingen gekoppeld die worden geactiveerd als
een gebruiker zo’n grens passeert. Deze meldingen worden
automatisch (als SMS) naar de PDA’s verzonden. Ten tweede
is Movida gericht op het verschaffen van overzicht over het
gehele areaal waar de veldmedewerkers actief zijn: ‘common operational picture’. In de Geodan- regelkamer (Movida
Location Center) is, doordat de GPS-locaties naar de locatieserver worden verzonden, ‘live‘ te zien waar iedereen zich bevindt en wat de profielen van de inspecteurs zijn. De locaties
van de personen zijn zichtbaar in hun ruimtelijke context,
die wordt weergegeven op basis van geografische informatie
die afkomstig is uit de ruimtelijke-informatie-infrastructuur
van DLG. Op de PDA draait ArcPad van ESRI.

Inzet mobiel GIS bij PD
Nu hebben alle circa honderdzestig PD-inspecteurs in de buitendienst de beschikking over een PDA voor de uitvoering
van inspecties. Op deze PDA worden inspectieopdrachten
ontvangen, afgewerkt en weer teruggezonden naar de centrale server, zodat binnen vijftien minuten na inspectie de inspectieresultaten zijn verwerkt, teruggemeld zijn aan de
opdrachtgever en gefactureerd kan worden als dat nodig is.
Hiermee is het inspectieproces aanmerkelijk efficiënter geworden; had de afhandeling in het papieren tijdperk een
doorlooptijd van drie tot zes weken, nu is dat dus nog maar
vijftien minuten.
Het gebruik van mobiel GIS in het veld
oogstwerkzaamheden en machinegebruik rond de vindplaats.
Daarnaast moeten volgens de EU-regelgeving binnen een
week nadat de maïswortelkever is gevonden, ruim zevenhonderd vallen worden geplaatst in een cirkel van vijftig kilometer rond de vindplaats. De maïspercelen moeten dan
worden geselecteerd en de telers worden opgespoord en
geïnformeerd over waar vallen worden opgehangen. De vallocaties worden met GPS vastgelegd en op kaarten ingetekend. Vervolgens worden de vallen wekelijks gecontroleerd.
De oriëntering in het veld is hierbij tijdrovend, evenals
het opsporen van de gebruikers van de percelen en hun
telefoonnummer of woonadres. Het intekenen van de vallocaties op kaarten en het bijhouden van de monitoringsgegevens ervan is eveneens arbeidsintensief.
Nadelen van de werkwijze zijn tenslotte dat informatie-uitwisseling tussen collega’s in het veld lastig is en dat het crisisteam moeilijk overzicht kan houden over de veldsituatie.
De geboden oplossing bestaat uit de boven genoemde configuratie, bestaande uit een PDA (met geïntegreerde telefoon
inclusief GPRS-verbinding) die via Bluetooth gekoppeld is
met een GPS-ontvanger. Movida, de LBS-oplossing van Geodan, is binnen dit project ingezet op twee vlakken. Ten eerste is de mogelijkheid om in het veld op basis van de locatie
(x,y-coördinaat) on-line omgevingsinformatie van een centrale server op te vragen: ‘situational awareness’. Deze
omgevingsinformatie bestaat uit perceelsgegevens (Basisregistratie Percelen en TOP10Vector) en daaraan gekoppelde
administratieve data. Verder bestaat deze uit gegevens over
de locatie en inhoud van vallen en uit niet-zichtbare gren14
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Schermafbeelding van de PDA met de maïswortelkeverpilot. De grijze
stippen geven vallocaties weer, de rode cirkels zijn zonegrenzen waarbinnen divers beleid geldt.
maart 2005

De PD wil nog verder gaan: de informatiehuishouding rond
het registreren van besmettingshaarden, insectenvallen,
monsterpunten en de daaraan verbonden maatregelen bij
het aantreffen van ongewenste organismen moet sneller en
arbeidsextensiever. Verwacht wordt dit doel te behalen door
de bestaande PDA’s uit te rusten met GPS en een verbinding
met een centrale database, waaruit bijvoorbeeld informatie
van de BRP (Basisregistratie Percelen van Dienst Regelingen)
kan worden opgevraagd. Conform de pilotopzet voor de
maïswortelkeverproblematiek, kunnen met een druk op de
knop de monstergegevens (locatie, valnummer, et cetera)
worden vastgelegd, kunnen verbodsgebieden met daarbinnen geldende maatregelen en bemonsteringsgebieden op de
PDA worden bekeken. Verder zouden gestandaardiseerde
kaarten moeten worden gemaakt.
De PD is enthousiast over de eerste, beperkte ervaringen met
mobiel GIS. het blijkt daadwerkelijk mogelijk op simpele
wijze gebruiksinformatie van percelen in het veld in beeld
te brengen en zo tijdwinst te boeken. Ook zijn de uiteindelijke kaarten van hogere kwaliteit en wordt inzichtelijke
managementinformatie geleverd. Tenslotte levert de combinatie van PDA en routeplanner een gewenste combinatie
voor de inspecteurs omdat het zoeken naar adressen in onbekend gebied veel sneller en efficiënter gaat en zo op reistijd bespaard wordt.

Wat kan het GIS-competence center doen ?
Vanaf 1 januari 2005 vormen Dienst Landelijk Gebied en
Dienst Regelingen het GIS-competence center. Het is een gezamenlijke onderneming van de twee LNV-agentschappen.
Beide Diensten gebruiken GIS al geruime tijd voor het uitvoeren van hun taken. Via het GIS-competence center wordt
de kennis gebundeld en kan GIS binnen LNV op een hoger
plan worden gebracht. Het beheer en beschikbaarstelling
van ruimtelijke-informatielagen is een van hoofdtaken van
het GIS-competence center. Voorbeelden zijn topografische
kaarten, luchtfoto‘s en ook kadastrale informatie. Daarbij
wordt LNV via maatwerk ondersteund bij het invoeren van
GIS in welke vorm dan ook (zie ook Mom, 2004).
Het GIS-competence center besteedt daarnaast tijd aan signaleren en beoordelen van nieuwe geo-ICT-techieken die van
nut kunnen zijn voor de LNV-praktijk. Het inventariseren en
beoordelen van de mogelijkheden van mobiel GIS is hiervan
een voorbeeld.
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DLG heeft vanuit de GIS-competence center-rol bij verschillende andere LNV-onderdelen gekeken waar kansen liggen
om met mobiel GIS sneller, efficiënter of beter te kunnen
werken. Zo bestaan er naast de PD nieuwe en kansrijke mogelijkheden bij de Algemene Inspectiedienst (AID) en Dienst
Regelingen (DR) van LNV. Voorbeelden zijn het gebruik van
mobiel GIS bij dierziektecrises, handhavingstaken, controle
van mesttransporten, inwinning en controle voor subsidieregelingen et cetera.

Conclusies
Mobiel GIS is een kansrijke techniek voor diverse toepassingen binnen LNV. Uit de pilot die is uitgevoerd voor de
Plantenziektekundige Dienst blijkt dat de toekomst waarbij mobiel GIS wordt gebruikt, dichtbij kan zijn: er wordt
een probleem gevoeld, de infrastructuur is er, de mobielGIS-techniek is er klaar voor en de toekomstige gebruikers zijn enthousiast. De verwachte winst is groot: benodigde informatie kan in het veld worden opgevraagd waardoor
sneller en flexibeler kan worden ingespeeld op de situatie ter plekke. Het gehele proces verloopt digitaal volgens
een uniforme structuur waardoor geen tijd- en kwaliteitsverlies optreedt door niet-gestandaardiseerde, analoge
werkprocessen en conversies van analoge naar digitale informatie. Het gevolg: minder fouten en herstelwerk, vermindering van de administratieve lastendruk en vergroting van
de tijd die de medewerkers in het veld doorbrengen. Tenslotte kan ten tijde van crises de coördinatie worden verbeterd door vanuit een crisisruimte de locaties van de
medewerkers zichtbaar te maken op een digitale ondergrond.
Andere toepassingen binnen LNV liggen in het verschiet.
Het GIS-competence center wil in 2005 invoering van mobiel
GIS bij meer LNV-werkprocessen ondersteunen.
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Green Cit y Wageningen; stad vol
tegenstellingen
John Arkes
Royal Haskoning, 06 – 51 24 77 76, j.arkes@royalhaskoning.com
In de periode 1996 – 1998 is door een groot aantal mensen
gewerkt aan de bouw van Green City Wageningen (GCW).
GCW is opgezet als de internetportal tot landbouwkundig
onderzoek, die de relatie legt tussen alle groene informatieleveranciers en afnemers van die informatie. Daarom hadden ook veel partijen belang bij de totstandkoming ervan.
Hoe is de samenwerking verlopen; hebben cultuurverschillen een belangrijke rol gespeeld bij het uiteindelijke resultaat?
In dit artikel schets ik kort, vanuit mijn geheugen, het
bouwproces. Ik probeer aan te geven wat belangrijke markeerpunten zijn en hoe verschillende partijen daarin stonden. Daarmee probeer ik antwoord te geven op de vraag of
cultuurverschillen een rol hebben gespeeld bij het bouwen
van GCW.

en het feitelijke gebruik. Toch is er alle aanleiding voor informatieleveranciers uit het kennisnetwerk in Wageningen
om zich te beraden over de mogelijkheden van internet voor
informatieleverantie aan en profilering onder een veel breder publiek. Dus starten verscheidene partijen, ondersteund
met geld uit Den Haag, met de ontwikkeling van Green City
Wageningen. Doelstellingen van GCW zijn:
1. Beschikbaarstelling van “groene” informatie aan allen
die hierover wensen te beschikken; uiteindelijk commercieel maken van die beschikbaarstelling
2. Kennisgeving van belangrijke gebeurtenissen, zoals promoties, inauguraties, cursussen, et cetera
3. Op gang brengen van discussies
4. Profilering van de kennisinstellingen.

Betrokken instellingen
Situatieschets en aanleiding
Midden jaren negentig van de vorige eeuw staat internet
nog min of meer in de kinderschoenen. Het gebruik neemt
stormenderhand toe, maar het echte intensieve gebruik is
dan nog beperkt tot kringen van wetenschap en onderdelen
van de overheid. Bedrijfsleven, burgers en boeren stappen
mondjesmaat over.
De toekomst wordt zeer zonnig voorgesteld. Internet is het instrument om barrières ten gevolge van fysieke afstanden te
slechten. De markt komt daardoor open te liggen: de wereld is
de markt. Dat geldt zeker als de voertaal Engels wordt.
Het commerciële gebruikt van internet is nog maar zeer gering. De eerste internetwinkels ontstaan, maar er is zeker
nog geen run op producten. Belangrijk obstakel is het betalen, in combinatie met veiligheid van betalingen.
Ook als uitwisselingsmedium van informatie wordt internet
nog niet volop gebruikt. Boeren krijgen hun informatie van
bijvoorbeeld afnemers of leveranciers via beveiligde lijnen.
Ook in dit geval is veiligheid een belangrijk obstakel om
massaal over te stappen op internet.
Tenslotte: ook de techniek staat midden jaren negentig in de
kinderschoenen. De verbindingen met providers zijn voor
de meeste boeren en burgers telefoonverbindingen, met modems van 2,4 kbps. Snellere mogelijkheden dienen zich al
wel aan, zoals glasvezelverbindingen, maar zijn nog niet
breed beschikbaar. Het downloaden van gegevensbestanden
van internet is alleen redelijk mogelijk bij kleine bestanden.
Met andere woorden: hoge verwachtingen over gouden toekomsten staan in contrast met de technische mogelijkheden
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De initiatiefnemers van GCW zijn de volgende drie instellingen:
● LUW, Informatisering en Datacommunicatie (I&D)
● STOAS
● PUDOC / bibliotheek landbouwuniversiteit
De afdeling Informatisering en Datacommunicatie (I&D)
van de LUW (waarschijnlijk was de historische aanduiding
van dit organisatieonderdeel anders) had veel kennis van internettechniek, met name als het ging om de hardware. Dus
over verbindingen en machines. Maar die kennis strekte
zich ook uit tot de bouw van websites en het gebruik van
speciale tools, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging en
toegang. Het belang van deze betrokkene is vooral het exploiteren van de beschikbare deskundigheid en daarmee de
profilering binnen het kennisnetwerk Wageningen als de
deskundige op het terrein van internetontwikkeling. Bij
dit organisatieonderdeel werkten de pioniers op hun
werkterrein. Voor een deel waren het ook wetenschappelijk
opgeleide medewerkers met een bijhorende cultuur: kennisontwikkeling staat hoger in het vaandel dan –benutting.
STOAS had, in de periode dat GCW werd gebouwd, vooral
groot belang bij een stevige positionering in het groene kennisnetwerk. STOAS was een organisatie die haar bestaan
grondveste op die positie. Aanvankelijk richtte STOAS zich
vooral op onderwijs en bezat ook zelf lerarenopleidingen.
STOAS verbreedde echter de blik en sloeg ook commerciële
richtingen in. Eén van die richtingen was de ontwikkeling
van informaticatoepassingen. Ook Internet hoorde daarbij.
STOAS had op dat vlak al de nodige deskundigheid opgemaart 2005

daan en getoond in projecten. Het was voor STOAS van groot
belang dat zij ook binnen het kennisnetwerk als serieuze
partner op gebied van software- en internetontwikkeling
zou worden beschouwd. De medewerkers van STOAS waren
veel ondernemender en zakelijker dan de medewerkers van
andere betrokken partijen. Veel STOAS-medewerkers hadden toen al omzetdoelstellingen.
PUDOC was de bibliotheekvoorziening voor de universiteit
en voor de DLO-onderzoeksinstellingen en had daarin alleenrecht. PUDOC zag grote kansen in het gebruik van Internet en de ontwikkeling van websites als medium voor
bredere en efficiëntere verspreiding van informatie. De organisatie wilde daarom ook graag participeren, met een uitdrukkelijke profilering van de eigen expertises op het
terrein van ontsluiting van informatie en productie van
multimedia. Ook PUDOC had kennis op gebouwd over het
gebruik en ontwikkeling van Internet. Medewerkers van
PUDOC waren sterk gericht op behoud van het goede en
taakgericht. Het primaire bedrijfsproces moest onder alle
omstandigheden gewoon doorgang vinden.
In een later stadium sloten praktijkonderzoek en de LUW-afdeling voorlichting aan. De eerste partij om de positionering
als onderdeel van het Kenniscentrum Wageningen te ondersteunen en de tweede om de positie als de spreekbuis van de
universiteit te onderschrijven.

Bouwproces
Het bouwproces kende drie fasen. Markeerpunten waren de
afrondingen van de verschillende fasen:
● Haalbaarheidsstudie
● Bouwen van de website
● Verzorgen van de content
De haalbaarheidsstudie werd verricht door bij relevante organisaties het draagvlak te toetsen voor GCW. Er werd gerapporteerd aan de adjunct-directeur van STOAS, die voor
GCW opdrachtgever was namens een stuurgroep met daarin
de betrokken partijen, aangevuld met het Ministerie van
LNV. Uit de studie bleek dat er voldoende draagvlak was bij
de kennisinstellingen om met Internet, in een samenwerkingsverband als GCW, de informatie uit het onderzoek beschikbaar te stellen. Er is geen onderzoek gedaan naar
behoefte aan ontsluiting van die informatie via internet bij
beoogde gebruikers van de website.
De stuurgroep besloot op grond van de studie om over te
gaan tot het bouwen van GCW. Daarvoor werd een projectgroep geformeerd met medewerkers van STOAS, LUW- Informatisering en Datacommunicatie (I&D) en PUDOC.
Het markeerpunt was de acceptatie van de haalbaarheidsstudie. Deze studie was tamelijk aanbodgericht (beoordeling
vanuit de aanbieders). Bovendien bleek een belangrijke partij, namelijk LUW-voorlichting, onvoldoende te zijn geconsulteerd. Dat de studie toch leidde tot een vervolg had
voornamelijk te maken met twee zaken:
● De besluitvormers waren vooral van het ondernemende
type die allen kansen zagen voor hun eigen organisatie
dan wel voor eigen lijfsbehoud moesten aanhaken
● Er was geld
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De bouw was vooral een zoektocht naar technische mogelijkheden en onmogelijkheden. Belangrijk onderdeel was
bijvoorbeeld het realiseren van een besloten netwerk, waarin abonnees konden worden herkend en speciale privileges
konden krijgen. Een ander belangrijk onderdeel was het mogelijk maken van betalingen en check op betalingen. Voor
beide onderdelen –nu gemeengoed- waren destijds geen pasklare oplossingen voorhanden.
Bij het bouwen waren STOAS, LUW- Informatisering en Datacommunicatie (I&D) en PUDOC betrokken. Het werk werd
verdeeld en elke partij kreeg haar taak. Alle partijen pakten
die taak met groot enthousiasme op en waren zeer gedreven. Daarbij was opvallend dat vooral de LUW-mensen tamelijk grenzeloos door bleven gaan. De enige grens leek te zijn
of het werk nog voldoende vernieuwend en innovatief was.
STOAS-medewerkers gaven veel sneller aan dat de klus teveel
tijd zou kosten of dat de technische mogelijkheden ontbraken. De PUDOC-medewerkers hadden ook grenzen, maar die
lagen meer in de prioriteit bij het primaire werkproces van
PUDOC: de dienstverlening als bibliotheek stond bovenaan.
Het markeerpunt was de presentatie van een dummy-versie
van GCW aan de stuurgroep. Daarin werd het resultaat gepresenteerd van de gezamenlijke website met daarin verwerkt de op dat moment beschikbare technologie. De
conclusie was dat een belangrijk deel van de ambities nog
niet kon worden waargemaakt. De prioriteit zou moeten liggen bij het vrij beschikbaar stellen van informatie, het kennis geven van belangrijke gebeurtenissen en bij profilering
van de betrokken instellingen. De commerciële doelstelling
kon later worden ingevuld.
Min of meer parallel aan de bouw van de website verliep de
zoektocht naar “content” (inhoud). Voor het leveren van die
inhoud waren belangrijke rollen toebedacht aan PUDOC en
aan LUW-voorlichting. Omdat PUDOC vanaf het begin participeerde, verliepen alle gesprekken hierover met deze instelling soepel. De LUW-voorlichting voelde niets voor
deelname. Zij hadden hun eigen website en wilden niet deelnemen aan een samenwerkingsverband van kennisinstellingen. Daaraan veranderde niets.
Het eindresultaat
Uiteindelijk besloot de stuurgroep om PUDOC opdracht te
geven de dummy verder uit te werken en van inhoud te voorzien. GCW is nu een website die vooral onderzoeksinforma@gro-Informatica
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Agri Holland
G

www.agriholland.nl

De toegang tot agrarische informatie
AgriHolland is een community die op www.agriholland.nl dagelijks
actueel nieuws, vacatures, dossiers, marktcijfers en een bedrijvengids
aanbiedt. De site is specifiek gericht op vernieuwende informatie en
actuele knelpunten in de sector. AgriHolland heeft een grote naamsbekendheid in de agrisector opgebouwd. Maandelijks wordt de site
bekeken door bijna 100.000 innovatief geïnteresseerde boeren en tuinders,
voorlichters, beleidsmedewerkers en studenten. Naast haar website biedt
AgriHolland ook content en dossiers aan andere bedrijven.

Onze diensten op een rij:
>

Dagelijks gratis actueel uit de agri- en voedingssector

>

Dagelijks de nieuwste ‘groene’ vacatures uit de agribusiness

>

Achtergrondinformatie over belangrijke thema’s

>

Bedrijvengids 1500 interessante bedrijven uit de sector

>

Bedrijfseconomische gegevens over Nederlandse landbouw

>

AgriHolland subsidiecatalogus

>

Dossiers

>

AgriHolland Agenda: de agrarische evenementen op een rij

>

Marktprijzen

>

Gratis nieuwsbrieven

Hier vind je wat je elders zoekt!

www.agriholland.nl

tie ontsluit. Er worden geen deelnemende instellingen geprofileerd. GCW kent geen commercieel onderdeel.

Cultuur of belangen
We constateren dat er licht schijnt tussen oorspronkelijke
verwachtingen en ambities en uiteindelijk resultaat als het
gaat om GCW. Hebben cultuurverschillen een rol gespeeld,
of zijn er andere oorzaken?
Belangrijkste reden voor het geconstateerde licht is het verschil in belangen. PUDOC had een ander belang dan STOAS.
LUW-voorlichting een ander belang dan LUW-I&D. Maar de
belangen lopen in de aanvangsfase nog redelijk parallel,
waardoor een succesvolle samenwerking kan worden gestart. Als echter de inhoud een belangrijke rol moet gaan
spelen, komen belangentegenstellingen volop aan de oppervlakte. Dan bepaalt de weigerachtige houding van LUWvoorlichting mede de definitieve vorm en inhoud: geen
aandacht voor profilering.
Ook typische cultuuruitingen als individualisme, risicomijdend gedrag en lange termijn oriëntatie zijn van groot belang geweest. Aanvankelijk overheersen de ondernemende

(risiconemende) en pionierende (individueel gerichte) instellingen van STOAS en LUW-I&D. Dat verklaart een groot
enthousiasme, hoge ambities en verwachtingen. Tegenslagen leiden tot een voortdurende zoektocht naar oplossingen
of tot tempering van de ambities en verwachtingen. LUWInformatisering en Datacommunicatie had meer de neiging
de zoektocht voort te zetten. STOAS was zakelijker aangelegd en zette de tering naar de nering: bijstellen van de ambities.
Als later blijkt dat de technologie minder ver is dan gehoopt,
gaat de behoudender instelling (risicomijdend, gericht op
lange termijn succes, in plaats van korte termijn ontwikkeling) van PUDOC overheersen. GCW werd overgenomen door
een instelling die erg goed is in het op orde houden van de
huishouding. Die het primaire proces en de lange termijn
positie centraal stelt.
De toenmalige houding van LUW-voorlichting was ook een
cultuuruiting. Namelijk die van: wij hebben niemand nodig,
wij doppen onze eigen boontjes wel. Ook die houding heeft
in belangrijke mate GCW beïnvloed.
GCW is nog steeds operationeel en wordt keurig bijgehouden. Het adres is www.gcw.nl

Het Ontwerp Informatie Systeem:
te kwantitatief ?
Frans Rip
Wageningen UR, Geodesk, 0317 – 47 46 37 / 0317 – 47 47 47 Frans.Rip@wur.nl
Rond 1990 werkte ik bij de vakgroep Tuin- en Landschapsarchitectuur van de Landbouwuniversiteit. Het waren opwindende tijden: gaandeweg kwamen er pc’s en we kregen de
beschikking over AutoCAD, versie 9 meen ik. Daarmee konden ook 3D perspectiefjes worden getekend, en databases
benaderd (DBase 3).
Het idee ontstond om het ontwerpproces van landschapsarchitecten te ondersteunen met een applicatie in de
programmeertaal AutoLISP. We bedachten een grafische interface, die zou passen bij de werkwijze van ontwerpers.
Daarmee konden objecten zoals paden, bomen en vijvers worden geselecteerd uit een database en geplaatst
in een kaartbeeld. Aan wegen en pleinen konden verhardingen worden toegekend. Ook was het mogelijk om vanuit bestaande situaties eerst dingen te verwijderen, zodat
het “bouwklaar” werd. Na verwijdering van de oude en
plaatsing van de nieuwe objecten kon worden uitgerekend hoeveel stuks bomen en hoeveel vierkante meter
verharding in het spel waren. Aan elk object hing een aan-

maart 2005

koopprijs en een ‘handling-bedrag’, zodat het mogelijk
werd om een eerste begroting van de realisatiekosten te
maken. En behalve een plattegrond van de nieuwe situatie
kon ook een eenvoudig 3D-plaatje worden gemaakt vanuit
elk gewenst standpunt. We dachten dat dit ideaal zou zijn:
zo kon je als ontwerper terugkoppeling krijgen op de haalbaarheid van je ontwerpidee, hoe ziet het eruit, en wat kost
het.
Helaas liep het anders: slechts een enkele collega was enigszins geïnteresseerd. De rest bleef 6B-potlood en papier gebruiken.
Lag dat aan cultuurverschillen? Gedeeltelijk wel, lijkt me.
Wij, early adapters, overschatten de behoefte aan kwantitatieve ontwerpinformatie. We hebben te weinig onderkend
dat een mooie (!) ontwerptekening voor architecten al een
product op zich is, een creatieve daad. Waarschijnlijk vonden ze eraan rekenen niet interessant, misschien zelfs wel
in strijd met hun creatieve werkwijze.
Dus met die applicatie is het nooit iets geworden.
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Prota: informatie systeem voor
nuttige planten van tropisch Afrika
Edu Boer
PROTA Network Office Europe, WUR, 0317-83161, edu.boer@wur.nl

Inleiding
PROTA staat voor “Plant Resources of Tropical Africa” oftewel de nuttige planten van Tropisch Afrika. De doelstelling
van het project is als volgt geformuleerd:
PROTA beoogt om de bestaande kennis over de ongeveer
7000 nuttige planten van tropisch Afrika te inventariseren,
bij elkaar te brengen, te redigeren, te publiceren en te verspreiden. Dit zal kunnen dienen om beter en efficiënter gebruik te maken van deze natuurlijke hulpbronnen.
Om tot verantwoorde keuzes te komen in het beheer van
plantaardige productiesystemen en biodiversiteit is het essentieel om over de juiste informatie te beschikken. Deze informatie is verspreid over tal van publicaties, al dan niet
wetenschappelijk. Het blijkt dat mensen in Afrika nauwelijks toegang hebben tot deze informatie. Met name de kennis over lokale soorten blijkt te verdwijnen, terwijl juist deze
soorten zeer belangrijk kunnen zijn voor het verbeteren van
de situatie van bepaalde groepen mensen. Bovendien zijn de
engelstalige en franstalige onderzoekswerelden nog steeds
(te veel) gescheiden. Ook komt het voor dat buurlanden van
elkaars onderzoek op bijv. landbouwgebied niet eens op de
hoogte zijn. Daarom wil PROTA de huidige kennis vastleggen in wetenschappelijk verantwoorde overzichtsartikelen,
die zowel in het engels als in het frans gepubliceerd zullen
worden. Deze publicaties dienen zo wijd mogelijk verspreid
te worden en zullen worden gebruikt als basis voor publicaties gericht op bepaalde doelgroepen.

Gedroogde en licht gefermenteerde gesneden vruchten van Westafrikaanse okra (Abelsmoschus caillei)
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PROTA bouwt voort op de ervaringen van het PROSEA project, dat heeft gewerkt aan de nuttige planten van Zuid-Oost
Azië. PROSEA is in zijn geheel gepubliceerd in boeken, PROTA zal echter worden gepubliceerd als on-line database, als
off-line database en tevens in boeken. In dit artikel zal worden besproken hoe PROTA deze uitdaging aangaat en hoe zij
dit heeft georganiseerd in een informatie systeem.

De organisatie
PROTA is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur.
Dit bestuur bepaalt de koers van PROTA en hierin hebben de
hoofden van de 10 betrokken instituten zitting. PROTA is
echter begonnen als een zogenaamd ‘derdegeldstroom project’ van Wageningen UR, wat inhoudt dat het project zelf
voor haar eigen fondsenwerving zorgt. Dit is altijd succesvol
verlopen, aangezien PROSEA zo heeft gefunctioneerd sinds
1985; PROSEA en PROTA zijn dus al 20 jaar actief binnen Wageningen UR. Tot op heden heeft PROTA de financiële ondersteuning gehad van met name DGIS (ministerie van
Buitenlandse Zaken), andere ministeries in Nederland, Wageningen UR en de EU.
Wij als PROTA medewerkers zijn in dienst van Wageningen UR en we werken op 2 locaties, namelijk bij de leerstoelgroep Plantaardige Productie Systemen en bij de leerstoelgroep Biosystematiek. De samenwerking met deze
leerstoelgroepen heeft tal van voordelen, zoals het lokaliseren van potentiële auteurs, toegang tot bibliotheken en toegang tot diacollecties. PROTA is echter veel meer dan het
“Network Office Europe”, zeg maar de Wageningse poot. Er is
ook een “Network Office Africa”, dat is ondergebracht bij het
ICRAF (World Agroforestry Centre) in Nairobi, Kenia.
Dit kantoor coördineert de activiteiten van de “Regional
Offices”. Deze zijn gelegen in de 6 door PROTA onderscheiden
regio’s en zijn altijd ondergebracht bij wetenschappelijke instituten en universiteiten met een duidelijke
affiniteit met nuttige planten. Deze 6 kantoren bevinden zich in Ghana, Burkina Faso, Oeganda, Gabon, Malawi en
Madagaskar. Ook in Europa zijn nog twee “Country Offices”,
in Kew (Verenigd Koninkrijk) en in Montpellier (Frankrijk). Deze twee worden vanuit Wageningen aangestuurd. De primaire taak van de regionale en landenkantoren is om zowel de
grijze literatuur als de beschikbare expertise in dat land (en
in die regio) te inventariseren en toegankelijk te maken.

PROTA’s gebruikers
Zoals gezegd publiceert PROTA wetenschappelijke artikelen.
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wordt gebruik gemaakt van de EXPERTISE database die door de
landenkantoren worden gemaakt. Voor dit proces hebben
auteurs en redacteuren toegang tot de database met grijze literatuur, AFRIREFS, en tot een interne database met een selectie van internationale literatuur, WORLDREFS. Bovendien wordt
van de belangrijke soorten beeldmateriaal verzameld en
geproduceerd, te weten een (botanische) lijntekening, een
verspreidingskaartje en tot vijf kleurenfoto’s van de betreffende plant.
Prota heeft ervoor gekozen om van elk artikel zowel een engelse als een franse versie te publiceren. Het gehele redactieproces om de engelse artikelen te vertalen in het frans geeft
voldoende stof voor een aardige bespiegeling, maar gaat buiten het kader van dit artikel.

Ondersteunende databases

Keniaanse vrouw weeft touw van sisalvezels (Agave sisalana)
Een integraal onderdeel van het project is de vertaling van
deze artikelen naar specifieke producten voor een vijftal
doelgroepen, te weten:
● beleid: ontwikkeling sector beleidsplannen op basis van
PROTA publicaties;
● onderzoek: identificatie van hiaten in onderzoek, noodzaak voor bescherming en richtlijnen voor toekomstig onderzoek;
● hoger onderwijs: aandragen afstudeeronderwerpen;
● beroepsonderwijs: aangeven van potentieel interessant
plantensoorten en technologieën;
● plattelandsontwikkeling: overbrengen kennis over potentieel interessant plantensoorten en technologieën.
De gebruikers van de wetenschappelijke artikelen hebben
hiertoe toegang d.m.v. de boeken en een bijbehorende CDROM (gesubsieerde verspreiding voor ontwikkelingslanden
landen via CTA, Technical Centre for Agriculture and Rural
Cooperation, Wageningen) en een webdatabase. Deze laatste
is nog steeds vrij toegankelijk vanuit het perspectief dat de
PROTA fondsen uit de publieke middelen komen en het product dus vrij toegankelijk moet zijn. In Afrika is toegang tot
internet echter nog problematisch en de boeken met CDROM’s zullen voor hen van belang blijven.

In de opstartfase van het project is er een lijst met nuttige
planten gemaakt, BASELIST, en is elke soort ingedeeld in een
gebruiksgroep, zoals ‘groenten’, ‘medicinale planten’, ‘granen en peulvruchten’, etc. Zo heeft PROTA 16 gebruiksgroepen onderscheiden. Dit is gedaan om de 7000 artikelen, die
geschreven moeten worden gestructureerder aan te kunnen
pakken: werk per gebruiksgroep met voor die groep relevante specialisten. Bovendien is het geheel zo beter op te delen
in subprojecten, die slechts 2 – 4 jaar duren, wat de fondsenwerving vergemakkelijkt.
Behalve BASELIST zijn de al eerder genoemde EXPERTISE, AFRIREFS
en WORLDREFS ook ondersteunde databases, d.w.z. databases
die PROTA intern gebruikt voor procesbeheersing.

Gekozen software
PROTA heeft gekozen voor de database software DbText van
Inmagic. Dit is een commercieel softwarepakket, dat sterk is
in het werken met grote velden tekst, typisch het geval van
PROTA. Veel bibliotheek systemen zijn ook op DbText gebaseerd. Een voordeel van deze software is dat het niet erg
moeilijk is en zonder voorkennis van databases kan worden
gebruikt. Een tweede voordeel is de koppeling met het programma Webpublisher (ook van Inmagic), welke de interface is voor het doorzoeken van de database via internet.
Zoek- en resultaatschermen kunnen in DbText worden ontwikkeld en zodra de database op de webserver wordt gezet

Een artikel voor elke plant
Voor elke nuttige plantensoort wordt een artikel geschreven. Deze worden zo veel mogelijk door liefst afrikaanse specialisten geschreven en zijn vrijwel uitsluitend gebaseerd op
gepubliceerde informatie. De coördinatie en eindredactie
vinden plaats in Wageningen. Bij de keuze van auteurs
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Oogsten van Celosia argentea (Hanenkam) bladeren,, deze worden als
groente gegeten.
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kan deze via internet worden doorzocht. Webpublisher behoeft na installatie op de webserver geen onderhoud, maar
een nadeel is dat de database beheerder weinig invloed
heeft op het functioneren van de Webpublisher. Een ander
nadeel is dat DbText niet kan werken met de opmaak van
tekst, bijvoorbeeld cursief, wat bij PROTA standaard wordt
gebruikt voor botanische namen. Nu staat er in de database
de html code voor cursieve tekst, die de directe leesbaarheid
niet verhoogd (denk aan een off-line versie van de database),
maar wel een goed resultaat geeft in de internet database.

PROTA informatie systeem
De verzamelde informatie wordt in een aantal, deels gekoppelde, databases ondergebracht. Dit lijkt op het relationele
database concept, waarbij identieke informatie niet hoeft te
worden gedupliceerd (denk aan het adres van auteurs die
meerdere artikelen op hun naam hebben staan, een artikel
dat vele malen wordt geciteerd). Deze zijn:
PROTABASE bevat de teksten over elke soort en links naar de
drie onderstaande databases;
PHOTFILE bevat alle plaatjes, te weten (botanische) lijntekeningen, verspreidingskaartjes en kleurenfoto’s en de bijbehorende informatie;
AUTHORS bevat de namen en adressen van allen die bijdragen
aan PROTA,
REFERENCES bevat gecontroleerde literatuurciteringen van de
publicaties die zijn gebruikt voor een artikel.
Deze databases worden, voor zover mogelijk, gevuld door geautomatiseerde omzetting vanuit Word bestanden, waarin
de editors in Wageningen werken.

Opzet Protabase
Deze database bevat per plantensoort 1 record. Aangezien
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Prota heeft besloten zowel in het engels als in het frans te
publiceren bevat een record zowel engelstalige als franstalige velden. Een record bevat verschillende soorten velden, te
weten:
● tekstvelden (engels en frans)
● doorzoekbare velden (engels en frans)
● koppelingsvelden (enkel)
Origin and Acacia senegal is widely distributed in the drier
geography parts of tropical Africa, from Senegal and
Mauritania in the west to Eritrea and Ethiopia
in the north-east and to South Africa in the
south. ...
● West Africa
Origin
● Central Africa
Codes
● East Africa
● Southern Africa
Map
282
Uses
Gum arabic is the exudate formed in the bark
of Acacia senegal, Acacia seyal Delile and a few
related species. In Sudan and sometimes in
interna...
Uses Codes ● Essential oils and exudates
● Cereals and pulses
● Forages
● Timbers
● Carbohydrates
● Auxiliary plants
● Fuel plants
● Medicinal plants
● Fibres
De tekstvelden (in het voorbeeld hierboven: Origin and geography en Uses) bevatten de paragrafen tekst zoals deze ook
in het boek gepubliceerd worden. Hiervoor dienen wel htmlcodes voor opmaak (bijv. cursief, grootte lettertype) te wor-
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Markt langs de weg in noord Ghana, deze Hibiscus bladeren worden als
groente gegeten.
den toegevoegd.
De doorzoekbare velden (Origin Codes en Uses Codes) bevatten,
gebaseerd op de tekst, zoektermen. Zo is de geografische verspreiding van een soort niet alleen in proza gevat, maar ook
in regio’s (bijv. West Afrika), waarop gezocht kan worden. De
doorzoekbare velden worden slechts gebruikt in het zoekscherm, bij het tonen van een record verschijnen de tekstvelden.
Een koppelingsveld (Map) bevat de koppeling naar één van
de gekoppelde databases, bijvoorbeeld naar het verspreidingskaartje en bijbehorend onderschrift. Gegevens uit die
gekoppelde databases worden wel getoond als onderdeel
van een record.

Bittere komkommer plant met vruchten (Momordica charantia).

Protabase als webdatabase
Protabase staat op de webserver van Prota met de 3 gekoppelde databases PHOTFILE, AUTHORS en REFERENCES. Inmagic Web-

publisher staat ook hierop geïnstalleerd. De databases zijn
‘gewoon’ met DbText te editen evenals het zoekscherm, het
‘report’scherm en het ‘display’scherm. Klein onderhoud kan
dus direct op de webserver database plaatsvinden. Het zoekscherm wordt vanuit DbText geëxporteerd naar een html bestand, welke op de webserver wordt gezet.
De gebruiker van de webdatabase krijgt als eerste dit zoekscherm te zien; hierin kunnen zoektermen worden getypt,
er kan worden gekozen uit een drop-down menu of er kunnen 1 of meerdere termen worden gekozen uit een ‘wordwheel’. Dit laatste is een Webpublisher Javascript, welke alle
termen in een bepaald veld laat zien. Een zoekactie op woorden in alle tekstvelden behoort ook tot de mogelijkheden.
Na een zoekactie worden de resultaten getoond in een zg.
‘report’scherm met een koppeling naar de volledige informatie over een plant in het ‘display’scherm. Welk report en
welk displayscherm gebruikt moeten worden, wordt al in
het zoekscherm gedefinieerd; beide worden aangemaakt
door Webpublisher, de getoonde url is dan ook niet te gebruiken voor anderen of om een directe hyperlink naar het
maart 2005

Diversiteit in de vruchten van Afrikaanse aubergine (Solanum aethiopicum).
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Staat uw mening
al op de kaart?
Overheden en bedrijven maken steeds meer gebruik van
geografische informatiesystemen voor de visualisatie en
analyse van hun data. Dankzij MAPTALK™ kunt u al
deze informatie nu ook effectief gebruiken in uw
vergaderingen. MAPTALK™, de geografische conferentiesoftware, geeft u de ruimte om uw
locatiegebonden gegevens te delen en te
bediscussiëren. Locatiegerichte beslissingen en discussies worden effectief
ondersteunt met MAPTALK™ door het
digitaal ondersteunen van brainstorms, discussies en groepsgewijze besluitvorming. MAPTALK™
ondersteunt de besluitvorming
voor ruimtelijke plannen, marktsegmentatie, locatieplanning en
werkverdeling.

W!SL
Voor meer informatie:
Ω
Jan Erik Wien
Telefoon: +31 (0) 317 47 44 90
e-mail: jan-erik.wien@wisl.nl
internet: www.wisl.nl
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displayscherm van een bepaalde soort te maken. Hierin worden de tekstvelden (òf engels òf frans), informatie over auteurs en referenties en de kaartjes, tekeningen en foto’s met
relevante onderschriften getoond.
Lege velden worden door Webpublisher niet getoond. Dit
komt bijvoorbeeld voor als er geen foto’s van een bepaalde
soort zijn of als niet het maximaal aantal referenties is gebruikt. Dit is gunstig, aangezien de html-opmaak die voor
elk veld is gedefinieerd dan ook niet wordt geëxporteerd.
Opmaak die altijd moet worden gebruikt (bijvoorbeeld het
Prota logo, de opmaak van de webpagina in 2 kolommen)
wordt als tekstboxen in het display-scherm opgenomen.

Conclusies
Het Prota informatiesysteem is een relatief eenvoudig te beheren systeem door de gekozen software. Na de initiële ontwerpfase is het onderhoud eenvoudig en bestaat slechts uit
het (grotendeels geautomatiseerd) overzetten van nieuwe artikelen naar Protabase. Als nadeel kan genoemd worden dat
de Webpublisher een ‘black box’ is waar de gebruiker weinig
invloed op heeft. Het feit dat bij een zoekactie pagina’s gegenereerd worden met een dynamisch url betekent dat we
nu geen directe links naar het artikel over een bepaalde
soort kunnen maken. Bovendien bleek het om deze reden

ook niet mogelijk ankers in de webpagina’s op te nemen zodat een gebruiker direct kan klikken om naar een bepaalde
paragraaf in de tekst te springen.
Het feit dat Protabase is ontworpen voor Internet betekent
dat de database zelf niet door gebruikers te gebruiken is,
aangezien de noodzakelijke html-codes voor bijv. tekstopmaak en bijzondere lettertekens de leesbaarheid moeilijk
maken.
In de toekomst willen we bepaalde (botanische) termen nog
koppelen aan een glossary.
Prota is zich ervan bewust dat internet nog geen algemeen
goed is in Afrika. Potentiële gebruikers hebben ook al laten
weten dat off-line producten hun voorkeur hebben. Daarom
worden ook boeken gemaakt, maar hierin zijn de kleurenfoto’s niet opgenomen; de zwart-wit verspreidingskaartjes en
botanische lijntekeningen echter wel. Bovendien wordt er
een cd-rom gemaakt die dezelfde zoekmogelijkheden biedt
als de on-line versie en waarin de kleurenfoto’s toch kunnen
worden bewonderd.
Verantwoording foto‘s: foto Abelmoschus esculentus en foto Hibiscus
markt: R.R. Schippers; foto Agave sisalana: E. Boer; foto Celosia
argentea en foto Solanum aethiopicum: G.J.H. Grubben; foto
Momordica charantia: Plant Production Systems Group, Wageningen UR

Verkeerde verwachtingen
Wolf Knab
Wolf Knab Website-architectuur, 0318 – 43 17 43, w.knab@wolfknab.nl
Het was voorjaar 1989. Ik werkte bij het toenmalige Centrum voor Informatica ondersteuning van het Landbouw
Onderwijs (CILO). Een delegatie software-engineers van Russische komaf bracht ons een bezoek. Zij wilden bekijken of
onze educatieve software geschikt zou zijn voor gebruik in
het Russische agrarisch onderwijs.
Ik liet verschillende pakketten zien: “bouwplan” waarmee
leerlingen een arbeidsfilm voor een akkerbouwbedrijf konden samenstellen; “fertiliteit van het rund”, “fresia” en nog
andere semi-professionele managementpakketten. Onze
Russen waren enthousiast.
Het mooiste pakket had ik voor het laatst bewaard: “Plantselectie”. Dit programma was gemaakt in een door het CILO
ontwikkelde grafische omgeving. Het zag er gelikt uit met
fraai vormgegeven buttons, mooie dialoogboxjes en een Apple-achtige schermlayout. Met dit programma konden leerlingen een selectie maken uit een groot plantenbestand
op basis van kenmerken met betrekking tot uiterlijk, ge-
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bruikswaarde en groeiomstandigheden. Na opgave van de
selectiecriteria kwam het programma terug met de wetenschappelijke namen van alle planten die hieraan voldeden.
Het CILO was het eerste met een dergelijke applicatie. In het
onderwijs was het programma een succes omdat het zo eenvoudig in gebruik was en omdat het de leerlingen uren zoekwerk in dikke plantenboeken scheelde. Er waren zelfs
plannen om het programma aan hoveniers te verkopen.
Trots liet ik het programma en al zijn mogelijkheden zien.
De Russen vertrokken geen spier. Zelfs niet toen ik vertelde
dat zij vrijwel niets hoefden te vertalen. De wetenschappelijke namen waren immers universeel.
Hevig teleurgesteld vroeg ik naar de reden van hun terughoudendheid. Het antwoord was duidelijk: dit programma zou in
Rusland geen kans maken. Het handelde immers over planten
in siertuinen en Russische tuinen werden enkel gebruikt om
aardappels en groenten te telen. Voor veel Russen een belangrijke bron van inkomsten. Ik was een ervaring rijker.
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Cultuurverschillen in een
internationale MSc opleiding
Frans Rip
Wageningen UR, Geodesk, 0317 – 47 46 37 / 0317 – 47 47 47 Frans.Rip@wur.nl

Samenvatting
De masteropleiding Geo-informatie wetenschappen aan Wageningen Universiteit kent een zeer diverse instroom van
binnen- en buitenlandse studenten. Daarnaast is men bezig
om de competentie-benadering in te voeren. In dit artikel
wordt uitgelegd hoe één en ander samenhangt, met speciale aandacht voor cultuur aspecten jegens onderwijs.

Inleiding
In Nederland zijn zowel de universiteiten als de HBO-instellingen bezig met het formuleren van de competenties die zij
hun studenten willen bijbrengen. Bij Wageningen Universiteit is één van die opleidingen Master of Geo-information
science (MGI), onderdeel van de Environmental Sciences.
Een belangrijke reden om competenties in te voeren is het
verbeteren van de aansluitingen tussen studies. Een ander
middel daartoe is het BaMa onderwijssysteem. Hierover bestaat Europees beleid. De verklaring van Bologna over het
Hoger Onderwijs, in 1999 uitgebracht door de Europese Ministers van Onderwijs, beoogt om meer convergentie te
scheppen tussen de onderwijssystemen in de lidstaten.
Sinds september 2002 biedt Wageningen Universiteit 16
Bachelor en 27 Master opleidingen. Er zijn geen aparte opleidingen meer voor internationale studenten. Al het MSconderwijs is in de Engelse taal. Het wordt zowel door
Nederlandse als buitenlandse studenten gevolgd.
De opleiding MGI heeft als gevolg van deze veranderingen nog
meer dan voorheen te maken met studenten, die variëren naar
de aard van hun vooropleiding ( HBO of universitair), naar de
inhoud van hun vakgebied (er moet wel een geografisch aspect
in herkenbaar zijn) en naar hun culturele herkomst.
Op deze plaats wordt nader ingegaan op met name de culturele aspecten. Achtereenvolgens komen aan de orde:
● de Wageningse kijk op Geo-informatie (GI)
● de variatie in instroom
● rvaringen met studenten van verschillende nationaliteiten, die in 2003 de MGI opleiding volgden

het GI-domein. Daarbij hoort het vermogen om adequaat te
communiceren met belanghebbenden, en een oplossingsgerichte aanpak. Dit is vermoedelijk een behoorlijk “westerse”,
ja zelfs typisch Nederlandse benadering.

Instroom-variatie
Als Masteropleiding zonder voorafgaande eigen Bachelor fase heeft MGI een veelsoortige instroom. Het gevolg daarvan
is, dat niet iedere student op hetzelfde kennisniveau binnenkomt.
Het curriculum is zo opgezet dat daar rekening mee kan
worden gehouden. Het is daartoe opgebouwd uit basismodules, kernmodules, verdiepingsmodules en keuzemodules.
Wie weinig voorkennis heeft volgt meer basismodules. Wie
veel voorkennis heeft kan meer keuzemodules en verdiepende modules volgen.

Competenties
De competenties die MGI via dit curriculum bij de studenten
wil ontwikkelen zijn hieronder kort opgesomd. Ze staan uitgebreider beschreven in Rip & Epema, 2004. Het zijn:
● onderzoek doen
● onderzoek leiden
● technisch ontwikkelaar
● kennis overdragen
● adviseren

Geo-informatie wetenschap in Wageningen
Geo-informatie wetenschappen zijn gericht op de inwinning
en bewerking van geodata ten behoeve van het beheren van
onze leefwereld. Dit wordt weergegeven door de Geo-informatie cyclus (figuur 1).
Het vermogen om de dingen in de rechterhelft van die cyclus te doen definieert de competenties die thuishoren in
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Figuur 1. De Geo-Informatie Cyclus. Naar A. Bregt, 1999: ’’Geoinformatiekunde aan Wageningen Universiteit’’, Powerpoint presentie van voordracht op Universiteit Nijmegen, 08 Dec. 1999.
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Ervaring met diversiteit in
studentengroepen
Voor MGI zijn belangrijke verschillen tussen studenten:
● cultuurgebied van herkomst
● soort vooropleiding op bachelor-niveau (HBO vs. wetenschappelijk)
● kennisdomein van de vooropleiding
Deze onderwerpen komen aan de orde in de volgende paragrafen. Er moet worden benadrukt dat hier veralgemeniseerde observaties worden vermeld en dat individuele
studenten daarvan kunnen afwijken.

Culturele variatie
Tussen 1998 en 2003 was 61% van de 173 MGI-studenten niet
Nederlands. In totaal waren 29 nationaliteiten vertegenwoordigd. Van de 105 buitenlandse studenten kwamen de
meeste uit Ethiopie (22), China (17) en Spanje (15).
De MGI-opleiding weerspiegelt de competenties, die belangrijke worden gevonden voor een internationale context (natuurlijk gezien met Nederlandse ogen). Studenten in
Wageningen zullen de opleidingsbenadering ervaren temidden van een internationaal gezelschap studenten. Uitgangspunt is, dat dit een verrijking is voor zowel de Nederlandse
als de buitenlandse studenten, omdat dit het vermogen oplevert om te functioneren in steeds internationaler wordende wereld. Een uitgebreide beschrijving van culturele
verschillen en hun effecten op onderwijs is te vinden in Hofstede (1986, 1991) en vele latere publicaties.
Cultuur is een fenomeen, dat wordt teweeggebracht door
een collectieve geestelijke programmering, die de leden van
de ene groep of categorie onderscheidt van een andere. Volgens Hofstede (1991) kunnen de culturele waarden die het
verschil tussen culturen bepalen worden beschreven in 5
dimensies: (1) machtsafstand, (2) individualisme / collectivisme, (3) mannelijkheid / vrouwelijkheid, (4) onzekerheidsvermijding en (5) lange termijn gerichtheid / korte termijn
gerichtheid. Het bleek hem dat mensen uit verschillende
landen behoorlijk verschillend scoorden op deze 5 dimen-

sies. Dat beïnvloedt hun houding jegens vele aspecten van
het leven, zoals onderwijs.
Enkele frappante voorbeelden worden gegeven, gebaseerd
op Hofstede (1991), en enkele bij onze MGI waargenomen
verschijnselen zijn daaraan toegevoegd.
Let wel, deze verschijnselen zijn tamelijk toevallige waarnemingen, niet verkregen door systematisch onderzoek. Ook
kunnen individuen verschillen van het gemiddelde. Tabel 1
toont de scores op de bovengenoemde dimensies van de landen waar de meeste van de MGI studenten vandaan komen.

Machtsafstand
De machtsafstand meet hoe ondergeschikten, hier studenten, reageren op macht en autoriteit van de onderwijsstaf.
In landen als Nederland, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en
de VS is de machtsafstand relatief klein. Landen met een
grote machtsafstand zijn de meeste Aziatische en Afrikaanse landen, en in Europa landen als Frankrijk, Griekenland
en Spanje. In landen met een kleine machtsafstand verwacht de docent dat de studenten het initiatief nemen tot
communicatie, hun eigen weg vinden, en dat ze hun docent
tegenspreken en bekritiseren.
Bij MGI studenten uit landen met een grote machtsafstand
is waargenomen dat ze bij het formuleren en aanscherpen
van hun onderzoeksvoorstel, en bij de uitvoering ervan, relatief vaker moeite hebben om op ideeën te komen die afwijken van de oorspronkelijke ideeën van de docent.
Hetzelfde geldt voor hun gedrag tijdens het volgen van vakken met een probleemgerichte opzet.
In de opleiding wordt getoond en uitgelegd dat een kritische
en onafhankelijk houding belangrijk is. Toch blijven er verschillen in de houding van studenten. Omdat wetenschappelijk onafhankelijkheid positief beoordeeld wordt - en tot
uiting komt in het eindcijfer - kan hun houding dus het
eindcijfer van studenten beïnvloeden.

Individualiteit
In landen die hoog scoren op individualiteit, zoals veel WestEuropese landen, Scandinavië en de VS worden mensen ge-

Tabel 1 Scores voor een landenselectie, gebaseerd op Hofstede’s dimensies (naar Kossen, 2002)
Land
Duitsland
Tsjechie
Oostenrijk
Belgie
Frankrijk
Griekenland
Spanje
Nederland
Zweden
Engeland
Ethiopie
Ghana
Kenya
Argentinie
India
China
Verenigde Staten
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Machtsafstand

Individualisme

Mannelijkheid

Onzekerheidvermijding

Lange termijn
orientatie

35
62
11
65
68
60
57
38
31
35
64
77
64
49
77
80
40

67
40
55
75
71
35
51
80
71
89
27
20
27
46
48
20
91

66
60
79
54
43
57
42
14
5
66
41
46
41
56
56
50
62

65
65
70
94
86
112
86
53
29
35
52
54
52
86
40
60
46

31

44
33
25
16
25
61
118
29
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acht voor zich zelf te zorgen. Studenten uit die landen zullen bijvoorbeeld eerder reageren tijdens een college op een
algemene uitnodiging van de docent, ze houden van uitdagingen, en ze verwachten te worden onderwezen in hoe te
leren. Ze vinden ook het verwerven van competenties belangrijker dan diploma’s. Studenten uit collectivistische
culturen (de meeste landen die in Afrika en Azië liggen) benaderen dat heel anders. Zij geven er de voorkeur aan om te
leren hoe ze dingen moeten doen en streven ernaar hogere
cijfers te halen.
De MGI-competenties gaan in de regel uit van individualisme, maar omvatten het werken in kleine groepen. Om studentenwerk goed te kunnen beoordelen moet naar hun
prestaties in diverse werkvormen worden gekeken.
Waargenomen is, dat verschil van mening over het toegekende cijfer tussen staf en studenten vaker voorkomt bij studenten uit collectivistische landen, waarschijnlijk omdat
deze studenten uit zijn op hoge cijfers. Een andere oorzaak
zou kunnen zijn, dat deze studenten sommige competenties
minder relevant vinden.

Mannelijk / Vrouwelijk
In “vrouwelijke” landen zoals Scandinavië en Nederland willen mensen liever goed samenwerken, en zijn minder competitief. Docenten beschouwen doorgaans de gemiddelde
student als de norm, en studenten zijn onderling solidair.
Het onderwijssysteem beloont gewoonlijk ook sociale aanpassing, zoals samenwerking, en niet alleen wetenschappelijke prestatie. En werkgevers in deze landen willen graag
afgestudeerden met deze eigenschappen.
Eén van de problemen bij de invoering van competenties bij
Wageningen Universiteit is, hoe deze “softe” waarden te beoordelen en te waarderen.

Onzekerheidsvermijding
Waar onzekerheidsvermijding sterk is, wordt onzekerheid
gezien als bedreigend. In landen waar die vermijding zwak
is (Nederland, VS, Engeland, Scandinavië), kunnen stu-denten beter omgaan met tamelijk ongestructureerde
leersituaties (zoals probleemgericht onderwijs) en globale
opdrachten. In deze landen wordt door de docenten een intellectueel meningsverschil als een stimulans gezien.
MGI-studenten uit landen met een sterke onzekerheidsvermijding geven de voorkeur aan vakken waarin problemen worden opgelost op een preciese en gestructureerde manier. Het
is opmerkelijk dat zij vaak een MGI-vak als GeoTools, waarin
ze vooral technische vaardigheden leren, als wetenschappelijker beschouwen dan een vak dat minder gestructureerd is en
waarin de studenten hun eigen aanpak moeten ontwikkelen.
Het zijn echter juist deze laatste soort vakken, die bij Wageningen Universiteit als essentieel worden beschouwd voor het
ontwikkelen van wetenschappelijke competenties.

Lange termijn / korte termijn
Nederland heeft een tussenpositie als het gaat om lange of
korte termijn gerichtheid. De MGI opleiding is voorstander
van zowel snelle resultaten als vasthoudendheid en doorzettingsvermogen.
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Opgemerkt werd, dat bijvoorbeeld Chinese studenten, die
meer op de lange termijn gericht zijn, meer tijd aan studie
besteden, zowel op de universiteit als thuis, dan Europese
studenten. Bij beoordeling van hun thesis-scriptie wordt
echter de bestede tijd niet meegewogen, hetgeen soms leidt
tot enig meningsverschil met de student. Tijdige afronding
van een thesis bepaalt maar een klein deel van het eindcijfer. Dit aspect van thesis beoordeling is een punt voor nadere overweging.
Cultuurverschillen beïnvloeden de verwachtingen van studenten, de beoordeling van vakken, en tot op zekere hoogte
hun prestatie. Toch worden de diverse vakken en de MGI opleiding als geheel door verschillende groepen erg positief beoordeeld. Waarschijnlijk is dat omdat veel kennis en
vaardigheden op adequate wijze in het programma worden
aangeboden, wat kan worden gebruikt in elke toekomstige
baan. De meeste studenten stellen ook op prijs dat ze andere
culturele houdingen beter kunnen begrijpen. Dat maakt ze
bekwamer in het respecteren van en omgaan met mensen
uit andere culturen. Bovendien zijn niet alle competenties
cultuurafhankelijk.
Hoewel het MGI curriculum in de Wageningse verhoudingen eerder praktisch dan academisch is, zijn er toch studenten die aangeven dat ze nog meer praktische vaardigheden
willen leren.

Variatie in vooropleiding
MGI studenten variëren naar de aard van hun vooropleiding. Deze is wetenschappelijk georiënteerd voor de
universiteits bachelors, en beroepsgeoriënteerd voor studenten afkomstig van hogescholen (in het Engels wordt
deze groep aangeduid als “universities of professional education and polytechnics”). Er is echter behoorlijk verschil
tussen de Europese universiteiten. Sommige zijn vergelijkbaar met hogescholen, terwijl anderen erg wetenschappelijk zijn.
Het verschil in prestatie aan Wageningen Universiteit tussen
studenten met deze verschillende achtergronden is bestudeerd. Daarbij bleek, dat bij vakken die zowel door universiteits bachelors als hbo bachelors werden gevolgd, de
universiteits bachelors betere cijfers krijgen. Epema (2004)
meldt, dat HBO-bachelors wat meer moeite hebben met abstract denken. Op het niveau van gehele Master-studies zijn
er echter weinig verschillen.
Studenten van opleidingen buiten Nederland variëren aanzienlijk. Het is moeilijk om algemene uitspraken te doen
over prestatie en toelaatbaarheid om de volgende redenen:
de verschillen tussen de opleidingsinstelling zijn groot, individuele studenten wijken af van het gemiddelde, studenten ontwikkelen zich gedurende hun studie, en er zijn
culturele verschillen. Daarom is het nodig dat elke student
individueel wordt beoordeeld door een toelatingscommissie. Daarnaast moet elke buitenlandse student persoonlijk
worden begeleid om de juiste keuzes te maken in het optionele deel van het curriculum.
Afsluitend kan worden gesteld, dat internationale opleidingen zoals de Wageningse Master programma’s succesvol
kunnen zijn zolang kennis en vaardigheden goed worden
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onderwezen. Daarnaast moeten respect voor en begrip van
verschillende culturele houdingen onderdeel van het programma zijn.
Omschrijving van de opleiding met behulp van competenties helpt om samen te werken met buitenlandse opleidingen en studenten, maar de waardering van de verschillende
competenties zal afhangen van het soort beroep en de culturele context ervan.
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Sinds drie jaar verzorg ik samen met Gerard Odenkirchen
regelmatig een workshop bedoeld om managers bewust te
maken van de aspecten die een rol spelen bij het opzetten
van een website of een andere internetapplicatie. Een onderdeel van deze workshop is een balanced score card gebaseerd op de managementmatrix van Noel M. Tichy. In deze
score card wordt de internetactiviteit verdeeld in een beleidsmatig, een organisatorisch en een uitvoerend deel. Deze facetten bekijken we dan puur technisch, met een bril
vanuit de doelgroep en met een culturele bril. Je krijgt zo 9
verschillende aandachtsgebieden. Voor elk gebied hebben
we vragen geformuleerd die de deelnemers moeten beantwoorden. De uitslag wordt per aandachtsgebied berekend
en geeft een concrete leidraad voor de te ondernemen acties
in het kader van het internetproject.
Het beantwoorden van de vragen is voor niemand een probleem. Heel technisch naar beleidsmatige, organisatorische
of uitvoerende aspecten van een internetproject kijken gaat
ons allemaal goed af. Onszelf in een doelgroep verplaatsen
en bekijken wat we daar nu van weten lukt ook wel. Maar
dan komen we op het culturele vlak. Dan gaat het erom of
we weten wat een individu emotioneel beweegt, of we weten
hoe we een individu zover kunnen krijgen om daadwerkelijk
te kopen of om zijn /haar mening op het internet kenbaar te
maken. Dan wordt het voor de meeste deelnemers vaag en
komen de vragen. “Wat bedoel je hiermee?” of “Hoe kun je
dit nou weten!”.
Probleem is dat een website niet gemaakt wordt voor een
“doelgroep” maar voor een van de individuen uit die doelgroep: de bezoeker. Een winnende website helpt deze bezoeker bij “het zien van de rede”. Een website is een hulpmiddel
om actief kennis op te doen of de bestaande gedachten te
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wijzigen. De informatie en functies van de website zijn gebaseerd op het ondersteunen van het proces dat de potentiële klant doorloopt om een verantwoorde beslissing
te nemen. Daarom is het maken van een procesmap van de
beoogde klant onontbeerlijk bij het opzetten van een website.
Het rendement van een website hangt steeds meer samen
met de mogelijkheid in te spelen op het gedrag van de beoogde website bezoeker. Een op “gebruikers cultuur” gebaseerde website helpt een bezoeker, die zich serieus
oriënteert, sneller en zekerder door de verschillende beslissingsfasen. De uitdaging bij het opzetten van de website is
dan om je in de cultuur van een ander te verplaatsen.
Geert Hofstede geeft op zijn website (www.geert-hofstede.
com) de “Business etiquette” voor meer dan 30 verschillende
landen. Geldt deze ook voor websites? Hoe dan ook, cultuur
zal ook bij webontwikkeling de komende jaren steeds meer
in de belangstelling komen te staan.
@gro-Informatica
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