VWN-symposium 'Eenvoudin informatiestrategie'

De betekenis van informatiesystemen alsbeleidsinstrument voor
waterleidingbedrijven

De computer werd vooral in het verleden
nogal eens beschouwd als een kruising
tussen een typemachine en een telraam en
ook als zodanig gebruikt. Op dit moment
vormen computersystemen echter een
belangrijk onderdeel in de informatieverzorging binnen de waterleidingbedrijven, waarbij ze hun meerwaarde
boven de typemachine en het telraam
ontlenen aan een aantal bijzondere eigenschappen: snelheid, koppelbaarheid aan
randapparatuur en communicatie.
Een groot aantal verschillende informatiesystemen heeft inmiddels zijn intrede
gedaan in de bedrijfstak: laboratoriuminformatiesystemen, geografische
informatiesystemen, managementinformatiesystemen, etc.
Deze betrekkelijk zelfstandige informatiesystemen hebben in de regel een weliswaar complexe, maar toch beperkte taak.
Het LIS geeft geen informatie over de
hoogte van de waterrekening en het MIS
kan niets vertellen over het koloniegetal
bij 37°C.
Door nu de verschillende systemen aan
elkaar te relateren, krijgen ze in
toenemende mate betekenis als beleidsinstrument.
Daarover handelde het VWN-seminar
'Eenvoud in informatiestrategie' dat op
20 september jl. werd gehouden in
Uitgeest met als dagvoorzitter
drs. B.J. Hoogwout (WOB).
PWN-beleidsplan
Na een openingswoord van dr. C. Sprey
(PWN) en een diaklankbeeld 'Duinsynthese', besprak ir. E. G. H. Vreedenburgh (PWN) het PWN-beleidsplan voor
de jaren negentig. Met een omvangrijk en
flexibel investeringsprogramma speelt het
PWN in op de gestegen vraag naar drinkwater, de kwaliteitsproblemen van de
bronnen, de toenemende eisen aan de
leveringszekerheid en de grote zorg voor
natuur en milieu. Vreedenburgh liet zien
hoe het PWN, onder andere door de
aanleg van een grote ringleiding in
noordelijk Noord-Holland en kleinere in
het Gooi en - in samenwerking met
Gemeentewaterleidingen Amsterdam bezuiden het Noordzeekanaal, een
verbeterde infrastructuur krijgt.
Een succesvol informatiebeleid is een
essentiële bindende factor in deze
veranderingen, aldus Vreedenburgh.
Bedrijfsprocessen sturen
'We verdrinken in informatie, terwijl we
dorsten naar kennis'. Met dit citaat van
John Naisbitt gaf dagvoorzitter Hoogwout
aan, dat het nodig is de informatiestromen

Basissystemen

WERKPLEKONDERSTEUNING

beter te structureren willen we er wat
meer mee kunnen doen. Naast werkplekondersteunend computergebruik met zeer
specifieke lokale toepassingen moet nu
meer gedacht worden aan grote basissystemen die niet alleen oog hebben voor
afdelingsefficiency maar bedrijfsprocessen
besturen en door hun onderlinge samenhang sterker beleidsondersteunend
werken. Ook wees Hoogwout op het
belang van een goed opgebouwd
informatieplan, waarin op basis van een
fundamentele analyse van de bedrijfsprocessen de gewenste informatiesystemen worden geïnventariseerd en
uitgewerkt tot concrete projecten, inclusief
prioriteitstelling.

Informatiseren na de fusie
Hoewel het op zichzelf al lastig is in een
bestaand bedrijf de effectiviteit van de
informatie te verbeteren, ligt dat voor een
bedrijf als de WZHO nog moeilijker.
Per 1 juli 1990 ontstond WZHO uit vijf
bedrijven. In de fase na de fusie moest
met een nieuwe afdeling informatisering
een groot aantal activiteiten worden
ontplooid om de informatiseringsfunctie
voor het nieuwe bedrijf in te richten.
Daarover sprak ir. A. B. I. M. Vos de
Wael. Hij blikte terug op de periode voor
de fusie en het eerste jaar na de fusie,
maar hij keek ook vooruit.
Uitgangspunt was, dat er voor de keuze
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Informatieplannen
Het informatieplan is een instrument van
de leiding van het bedrijf om in een snel
veranderende omgeving snel te kunnen
bijsturen. De factoren die het welslagen
van het informatieplan beïnvloeden
werden besproken door W. Adriaans
(Moret, Ernst &Young), die aangaf, dat
vooral de betrokkenheid van het
management daarin belangrijk is. Als het
management zich inzet voor het tot stand
komen van het plan en laat zien dat men
bereid is zich ook in te zetten voor de
realisering ervan, dan is dat een zeer
positieve impuls, aldus Adriaans.

van systemen een open selectietraject zou
worden bewandeld. In elk van de
oorspronkelijke bedrijven waren immers
al systemen geïmplementeerd. In de
uitwerking koos WZHO voor:
- het gebruik van standaardpakketten;
- het samenwerken met andere (water)maatschappijen en
- het selecteren van één hardwareleverancier als partner (om niet
afhankelijk te zijn van één softwarebedrijf
dat toch zijn eigen pakketten wil
verkopen). Die partner werd IBM.
In het eerste jaar na de fusie is daarbij
vooral aandacht geschonken aan de
functionele en technische aspecten van de
informatisering omdat daaraan op korte
termijn behoefte was. De conceptuele
aspecten komen in een latere fase aan
bod, aldus Vos de Wael.

Maar betrokkenheid alleen is niet
voldoende. Het management moet een
zodanige bestuurskracht hebben, dat hun
betrokkenheid tot gelding komt in de
organisatie. Het maken van informatieplannen is vooral een organisatieprobleem
en daardoor moeilijk, maar de moeite
waard.

Ideaalbeeld
Over hoe de informatieverzorging in de
ideale situatie zou moeten zijn
georganiseerd sprak prof. drs. H. van
Nimwegen RA (VU Amsterdam).
Belangrijk daarin is, dat vanaf de opzet en
het onderhoud van het strategisch
informatiesysteemplan en tijdens de
systeemontwikkelingsprojecten duidelijk is
wie voor welk onderdeel verantwoordelijk
is. Deze verantwoordelijkheid moet
aansluiten bij de verantwoordelijkheid van
het management voor de besturing van de
bovenliggende primaire processen, aldus
Van Nimwegen. Een projectstructuur van
informatiesystemen die aansluit op de
beheersstructuur van bedrijfsprocessen
heeft naar het oordeel van Van Nimwegen
de voorkeur.

Planmatige aanpak
In de slotvoordracht pleitte ook
drs. J. C. D. van Werkhoven (Volmac)
voor een planmatige aanpak. In het totaal
van de informatiestrategie moet eerst een
duidelijke analyse worden gemaakt van de
toekomstige ontwikkelingen, waarna op
basis daarvan gewerkt moet worden aan
een informatiseringsplan. Daarbij komt
ook de vraag aan de orde hoe er in de
informatisering moet worden
geïntegreerd. Anders kan het gebeuren
dat er nu een keuze valt op bepaalde
softwarepakketten die later blijken wel
deelproblemen voor de organisatie te
kunnen oplossen, maar niet voor het totaal

van de geïntegreerde organisatie die men
voor ogen had.
Van Werkhoven kondigde de oprichting
aan van het Volmac Systems Integration
Centre, dat vanaf 14 november naar buiten
treedt en in het informatiseringsproces
goede diensten kan bewijzen.
Kiezen voor flexibiliteit
Het seminar en de aansluitende discussie
maakten duidelijk, dat er zowel op het
gebied van de hardware als de softwarepakketten inmiddels genoeg op de markt
is om de informatisering adequaat te
kunnen oppakken. Een videopresentatie
liet zien hoe bij Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant de informatisering voortvarend ter hand is genomen. De vraag is
echter, hoe er moet worden omgegaan
met de binnen de bedrijven gehanteerde
'oudere' systemen. Door vanuit het
bedrijfsbeleid (kerntaken) de informatiebehoeften te inventariseren en deze
daarna in een informatieplan op basis van
prioriteiten vast te leggen, wordt een
ideale situatie geschetst. Bij de uitvoering
daarvan moet worden gekeken in
hoeverre de bestaande systemen en
pakketten (veelal kleinere en zelfstandige
systemen) in dat ideaalbeeld nog een rol
kunnen spelen, zodat kapitaalvernietiging
wordt voorkomen. Een schrikbeeld vormt
echter ook de gedachte, dat bedrijven die
enkele jaren terug koploper waren, nu
zitten met verouderde systemen. Tijdens
het seminar werd de oplossing voor dat
probleem duidelijk: de keuze van grote
basissystemen in de vorm van romp-/
referentiesystemen, modulair opgezet,
vergroot de flexibiliteit en beperkt het
onderhoud.
GBV
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