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strategische focus op bepaalde ICT-onderzoeksgebieden,
de overheid als 'launching customer' en bijvoorbeeld de

verschuiving van budgetten bij de universiteiten, zijn geen nieuwe
items. Wel nieuw is dat het ICT-Forum in de eerste van een reeks
jaarlijkse ‘Visies’, deze containerbegrippen verder invult. 
Bovendien doet het forum onder leiding van Paul ‘t Hoen een
oproep aan de politiek om de status van het ICT-Forum om te zetten
in een Regie-orgaan ICT-onderzoek met bevoegdheden om bijvoor-
beeld onderzoeksvelden te definiëren en daar geld heen te dirigeren.
Of, zoals ’t Hoen het stelt: “Dat we het onderzoek een duwtje kun-
nen geven in plaats van alleen maar mooie boekjes te schrijven”.
Het ICT-Forum is vorig jaar in het leven geroepen door de ministe-
ries van OC&W en EZ om een visie te ontwikkelen, stelling te
nemen en aanbevelingen te doen op het gebied van ICT-onderzoek.
Het herbergt twintig zwaargewichten uit wetenschap en bedrijfs-
leven.

d

Het ICT-Forum wil verder als regie-orgaan met

verdergaande bevoegdheden, zodat het de vrijblijvende

aanbevelingen die het nu in het rapport 

'Innoveren door ICT' doet, kan afdwingen, 

zo meldt de Automatisering Gids.

d
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Focusgebieden als embedded systems en multimedia zijn al eerder
gedefinieerd. Het ICT-Forum wil deze verder concretiseren door
knooppunten aan te wijzen, aldus ‘t Hoen. "In dit specifieke geval
bijvoorbeeld het consortium multimedia en het consortium embed-
ded systems dat bij de TU in Eindhoven onderdak heeft gevonden.
In deze consortia dingen verschillende onderzoeksinstellingen en
bedrijven samen naar Bsik-gelden." Door die knooppunten nu aan
te wijzen, hoopt het ICT-Forum de besluitvorming bij de verdeling
van de 800 miljoen euro Bsik (voorheen Ices/Kiss)-gelden te beïn-
vloeden. Van de zestien aanbevelingen die het forum in de Visie
2003 doet, valt ook het thema ‘overheid als afnemer’ op.

“Het begrip launching customer moet vorm krijgen door bijvoor-
beeld bij aanbestedingen voor grote projecten als rekeningrijden,
PKI of ketenautomatisering in de sociale verzekeringssector, ver-
plicht te stellen dat een percentage van de aanbestedingssom, bij-
voorbeeld 20 procent, bij de onderzoeksinstellingen wordt besteed.
In de Verenigde Staten gebeurt dat ook. Projecten als de Joint 
Strike Fighter genereren een enorme hoeveelheid relevant ICT-
onderzoek”. a



“Wij hebben geen baas! Honden hebben een baas!”, bijt mij een

collegaatje toe, als ik een opmerking maak over ‘onze baas’, die jolijtig

over de gang loopt. Tja... en dan sta je daar met de mond vol tanden,

zogezegd. En je vraagt je af hoe het komt, dat een jongere collega zo

aggressief reageert op een vroeger toch zo normaal woord als baas. 

‘De baas’ staat dan synoniem voor de boven medewerkers gestelde, die

toezicht houdt op, en aanspoort tot goed werk. Die baas kan zijn ‘de

directeur’, de chef’, de ‘ploegbaas’, of de ‘voorman’, al naar gelang de

omgeving, het bedrijf of de instelling.

Baas Kees, of hoe de directeur mag heten, loopt dan nog regelmatig in zijn

bedrijf rond om te zien, of zijn mensen hun werk goed doen... en om te

laten zien, dat hij geïnteresseerd is in wat zij doen.
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Zo ontdek ik in één van onze gebou-
wen een gang met een ‘straatnaam’,
getiteld "Marie Gregoire, hoofdjuffrouw
schoonmaakdienst 1962-1985", met een
foto ernaast waarop die ‘juffrouw’ –
trots lachend – haar naambordje ont-
huld. "Wat een tijden", verzucht ik dan.
"Niet meer van deze tijd!", is het com-
mentaar van die jongere collega. Nee
dat klopt! De schoonmaakdienst is
allang geofferd aan de ‘outsourcings-
lag’ van modern management, bedenk
ik. Nu moeten we met SLA’s en het
meten van streptokokken nagaan, of de
toiletruimten schoon genoeg zijn.

Bazen... en betere tijden?

Als de baas nog baas is in zijn eigen
bedrijf, doet hij in de beginjaren veel
dingen zelf, tot en met het invullen van
de belastingpapieren... hoewel hij dat
al gauw door een administratiekantoor
laat doen. Bij het groeien van zijn
bedrijf komt er ruimte voor een boek-
houder, die bij de in omvang toenemen-
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de organisatie groeit tot chef van de
financiële afdeling. In grote bedrijven
en instellingen krijgt die functie de
aanduiding Directeur Financiën.
Als de baas het aantal medewerkers
boven het hoofd groeit en hij ze niet
meer allemaal bij naam dreigt te ken-
nen, zoekt hij een assistent... de
adjunct directeur is geboren. In die-

zelfde tijd is er ook ruimte voor iemand,
die zich speciaal om alles rond het per-
soneel bekommert: de personeelschef.

Samen vormen ze zo de directie van
het bedijf, waarin de baas nog immer
bovenop de verkoop en de inkoop zit.
Hij kent zijn klanten en zijn toekomstige
klanten. Hij weet wat zijn bedrijf kan
produceren en met zijn adjunct stuurt
hij die productie aan. Daarom loopt hij
nog steeds op de werkvloer rond. Daar
groeit het aantal werknemers zo, dat al
gauw ploegbazen nodig zijn, die wat
van de taken van de directeur en zijn
adjunct overnemen in de dagelijkse
leiding op de werkvloer. Er is dan nog
geen sprake van ‘horizontals’ en ‘verti-
cals’.
In ziekenhuizen zwaait in die tijd nog
de medisch directeur de scepter, geas-
sisteerd door zijn financieel directeur.
Op de afdelingen zijn het de hoofdzus-
ters, die ervoor zorgen, dat het zieken-
huis schoon is, de patiënten verzorgd
zijn, de zusters hun taak kennen...en
uitvoeren... van leerling-verpleegster
tot OK-zuster. Artsen delen op hun ron-
de langs de bedden verzorgingsorders
uit aan de hoofdzuster en voeren ope-
raties uit in de OK. 
In lagere scholen is er nog ‘het hoofd

Honden hebben bazen...!
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der school’, die met meesters en juffen
de kinderen onderrichten en de ouders
informeren over de voortgang. Middel-
bare scholen kennen een directeur of
rector, die geheel of gedeeltelijk vrijge-
steld van lesgeven, de dagelijkse lei-
ding van de school heeft. Lereraren en
leraressen stimuleren de leerlingen tot
prestaties, goed voor de carriére en
het verdere leven. Op de universiteit is
er een rector magnificus, die namens
het college van bestuur optreedt. De
professoren zijn experts op hun vakge-
bied en verzorgen onderwijs en onder-
zoek met het doel studenten vakbe-
kwaam de maatschappij in te sturen.

Management cultus

Wanneer nu precies het Angelsaksisch
management jargon 1 onze samenleving,
onze taal is binnengeslopen zal wel voor
de geschiedsschrijvers blijven. Komt het
door de ICT, of door de consultingbu-
reaus? Komt het door het “veranglise-
ren” van de maatschappij? Feit is, dat
we inmiddels overgoten zijn met
managers van allerlei soort en aard.
De volgende managers geven “acte de
présence”: General manager en CEO;
Financial director, of beter Director
Finance, of nog beter CFO; Corporate
communication manager; Account
manager; Information manager en CIO;
Sales executive; Technisch manager;
Business administrator; Contract
manager; HRM manager en E-HRM
manager en HRD manager en HR Client
manager; Outplacement manager;
Facility manager; Top managers en
midden-managers; CRM manager; Co-
opetition manager; Kwaliteits manager,
of liever eigenlijk Quality manager, dat
klinkt beter. Verder nog Change
manager; Knowledge manager; Compe-
tence manager; Content manager; NN
manager. Ook zijn er nog ‘goed weer
managers’. Zijn er ook ‘slecht weer
managers’? Wellicht zijn er managers
vergeten en kunt u dit lijstje zelf aanvul-
len met de managers in uw organisatie.
De nieuwste, waarover ik struikel, is
Cultuur manager. Als je al weet wat
cultuur is, hoe die te managen?
En wat te denken van een ‘Co-opera-
ting business development director’?
Dat is zoiets als een meewerkende
verkoopbaas, die dus zelf de boer op
gaat en de meeste orders binnenhaalt
en ook nog zijn ‘verkoopteam’ aans-

poort hetzelfde te doen. Bovendien
moet hij over de teamprestaties rap-
porteren aan... wie? In ieder geval
spreekt hij, zoals de meeste managers
dat inmiddels doen, zijn werknemers
aan als “collega’s”!

Voor een blik op de huidige manage-
mentsituatie in onze samenleving ver-
wijs ik naar de colums van professor
Smalhout in De Telegraaf 2. Het beeld,
dat daarin wordt opgeroepen stemt
droevig. Zo ook de resultaten van het
door CNV uitgevoerd onderzoek 3 naar
integriteit van werkgevers en werkne-
mers. “In bedrijven waar de top zich
schuldig maakt aan zelfverrijking,
vriendjespolitiek, autoritair en intimide-
rend gedrag blijken ook de werknemers
minder integer te zijn”. Bij ruim 60% van
de werkgevers wordt af en toe onfat-
soenlijk gedrag geconstateerd. Bij de
werknemers ligt dit percentage op 70%.
Zijn medewerkers nog tot prestaties te
motiveren, als het topmanagement
zich, naar de mening van de werkvloer,
gedraagt als ‘zakkenvullers’? En zien
we nu juist de laatste jaren niet al te
veel ondernemingen, bedrijven en
instellingen tot zelfs banken en (pen-
sioen)verzekeraars toe, waar het aan
de juiste moraal schort. Zit het hart van
al die managers nog wel in de zaak?
Zou dan toch gelden: “Discipline . . .
comes from the top down!”?

Terug naar de
‘meewerkend voorman’?

Zijn al deze aandragingen, al deze vra-
gen één pleidooi voor een terugkeer
naar de goede oude tijd? Is al dit
modern gedoe dan nergens goed voor? 

Absoluut niet! We zijn immers in een
maatschappijsituatie beland, waarin de
blauwe boorden het in aantal inmiddels
afleggen tegen de witte boorden. We
zijn in een praat-gemeenschap, eerder
dan in een doe-gemeenschap beland.
Die doe-gemeenschap verplaatst
inmiddels haar activiteiten naar Oost-
Europa, of naar Azië. Het aantal ploeg-
bazen is in Europa dan ook drastisch
gedaald. De behoefte aan hoogopge-
leide, specialistische medewerkers is
onderwerp van vele beschouwingen.
De markt in Europa en in de wereld, zal
zeker weer aantrekken... en dan moe-
ten we geprepareerd staan ... zo luiden
de opgewekte management bood-
schappen.
Nederland kan in die wereld met zijn
internationaal Angelsaksisch manage-
ment jargon heel goed uit de voeten.
Dat betekent, dat onze managers met
hun no-nonsense werkwijze mondiaal
erg gewild zijn, ook al weten ze, door
hun optreden ver van de werkvloer,
vaak nauwelijks wat ze managen. 
Als ’t maar schuift!

Wachten op de
management-guru!

Het is duidelijk! Het is de hoogste tijd
voor een nieuwe guru. Iemand, zwaar
van gewicht, die - al deze ontwikkelin-
gen overziend - ons overrompelt met,
net als in de muziek, zoiets als ‘minimal
management’, als panacee voor het
weer op koers leggen van dwalende
ondernemingen. Dit zwaargewicht
weet managers ertoe te brengen om
met een minimaal managerskoffertje,
met een minimale set aan manage-
mentinstrumenten en met minimale
stuurinspanning de onderneming tot
grootse daden te brengen. Om het in
minimum termen te vatten... dan zijn er
weer bazen de baas. 

Of moeten we ons tegen die tijd dan
toch afvragen: “Zijn de honden inmid-
dels de baas... de baas?” a

Noten

1  Dr. Ralph Kilmann, ‘Het vijfhoekig management-
fundament’, De Management Bibliotheek, 1987

2 Prof. Dr. B. Smalhout, Columns in ‘De Telegraaf’
3 CNV onderzoek onder 535 leden, ‘Personeel

met baas in de fout’, 2003

blankj@compuserve.com
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aangepast om berichten uit te kunnen wisselen. Willen we nu een
externe partij (systeem C) gebruik laten maken van het netwerk van
de provider, dan moet deze partij op een zelfde manier systeem B
aan kunnen spreken als vanuit systeem A gebeurt. Omdat deze kop-
peling toch weer andere voorwaarden heeft, is de kans groot dat
systeem A aangepast moet worden. Dat is niet wenselijk.
Interconnect is opgezet vanuit een bredere visie. Uitgangspunt is
het zogenaamde hub-and-spoke model. Dit model gaat er van uit dat
elke communicatie tussen systemen op een hoger niveau bekeken
wordt. De HUB is de as waar het geheel om draait. Elke communica-
tielijn heeft een eigen common view. De common view is een XML-
document  (DTD) waarin alle gegevens, die gecommuniceerd wor-
den, gedefinieerd zijn, ongeacht de systemen die er voor die
communicatie gebruikt gaan worden. Per applicatie worden speci-
fieke XML-berichten gebruikt. Deze kunnen dus ook door een leve-
rancier bepaald worden. Binnen Interconnect worden dit de applica-
tion views genoemd. Het is hierbij ook niet van belang hoeveel
systemen een bepaald bericht aanleveren of afnemen.

Naast het formaat dat wordt vastgelegd voor uitwisseling van infor-
matie is het soms ook noodzakelijk om termen te vertalen tussen
verschillende systemen. Interconnect biedt hiervoor verschillende
opties. Het is mogelijk om rechtstreeks tabellen uit de Oracle Data-
base te halen om deze vertalingen mogelijk te maken, maar ook is
het mogelijk om in de bijgeleverde interface (iStudio) deze vertalin-
gen op te nemen. Naast het maken van de verschillende views en
vertalingen, is het met iStudio ook mogelijk om berichten te route-
ren (zodat niet elk bericht bij alle potentiële ontvangers terecht
komt). Maar ook meer geavanceerdere configuratie is mogelijk in
iStudio, zoals het toevoegen van workflow, waarmee een bericht
langs meerdere systemen kan worden gevoerd in een vaste of con-
ditionele volgorde. De uitwisseling van berichten tussen Intercon-
nect en de verschillende aangesloten systemen gebeurt met behulp

het moment dat twee applicaties gekoppeld moeten wor-
den, begint men vaak met het definiëren van XML-berich-

ten (bijvoorbeeld met behulp van een Document Type Definition,
DTD). Beide applicaties moeten dan de gedefinieerde XML-berich-
ten kunnen genereren met de juiste gegevens of accepteren zoals
het bericht door het andere systeem aangeleverd wordt. Nadat beide
systemen hieraan voldoen, is de koppeling gereed. 
Ten eerste moet worden opgemerkt dat het niet altijd te realiseren
is dat een leverancier van een applicatie deze ook daadwerkelijk
aanpast op de specifieke wensen van een klant. Misschien dat ze
wel een XML-interface bouwen, maar dan wel volgens eigen speci-
ficaties. Dat zou betekenen dat integratie alleen te verwezenlijken is
met zelf gebouwde applicaties.

Een ander belangrijk punt is de onderhoudbaarheid. Wat nu als er
meer informatie verstuurd moet worden, of dezelfde informatie naar
meerdere systemen toe moet? Het gevolg is dat beide systemen
moeten worden aangepast. Stel: er is een telecomprovider die
mobiele telefonieverbindingen aanbiedt. Zij hebben een systeem (A)
voor de registratie van eigen klanten, gekoppeld aan een systeem
(B) om smartcards in telefoons te activeren. Beide systemen worden

AApppplliiccaattiiee--iinntteeggrraattiiee  
mmeett  IInntteerrccoonnnneecctt
d

Het is helemaal ‘in’ om applicaties te integreren 

en op het moment dat er sprake is van applicatie-

integratie, dan wordt er automatisch ‘XML’ geroepen. 

Maar werkt dat wel met XML? 

En hoe gaat die integratie in de praktijk? 

Laten we voorop stellen dat het integreren van

applicaties erg belangrijk is. Het kan erg veel

kostenbesparingen met zich meebrengen, processen

versnellen en deze efficiënter maken.

d

Herman Suijs

Applicatie-integratie 
met Interconnect
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van zogenaamde adapters. Binnen de adapter vindt de overdracht
van het bericht plaats met het protocol van de adapter en wordt het
bericht vertaald naar de common view. Er zijn diverse standaard
adapters te krijgen bij Oracle, zoals een HTTP-adapter, FTP-adapter,
SMTP-adapter, MQ-adapter, AQ-adapter, et cetera.
Interconnect is volledig geschreven in Java en draait binnen de
eigen Application Server van Oracle. Oracle levert ook een develop-
ment kit om zelf adapters te schrijven voor Interconnect. Hiermee
kan dus ook een systeem gekoppeld worden, dat geen gebruik kan
maken van één van de standaard adapters.

Intern maakt Interconnect gebruik van advanced features van de
Oracle Database, waarbij Advanced Queuing (AQ) erg belangrijk is.
Interconnect gebruikt een Advanced Queue (AQ) voor het opslaan
van alle berichten die door Interconnect komen. Deze queue zorgt er
tevens voor dat er op geen enkel moment berichten verloren kunnen
gaan. AQ is gebaseerd op de Java Message Service API (JMS). 
Dit betekent dat AQ rechtstreeks vanuit Java programmatuur te
benaderen is, zelfs vanuit J2EE met behulp van een message-driven
bean (uitleg over J2EE valt buiten het bestek van dit artikel, zie
java.sun.com). Met de AQ-adapter kan een AQ weer op eenvoudige
wijze gekoppeld worden met Interconnect.
Hoewel integratie van systemen al lange tijd echt belangrijk is, zor-
gen nieuwe technologie en nieuwe producten voor een opleving
hiervan. Oracle heeft met zijn E-Business Integration producten een
goede implementatie voor het maken voor point-to-point koppelin-
gen tussen systemen. Er zijn echter ook nadelen aan de huidige set
van producten. Doordat Interconnect nog relatief nieuw is en
beperkt gebruikt wordt, is het mogelijk dat men bij intensiever of
complexer gebruik tegen bugs aan kan lopen. Tevens is de huidige
set van adapters nog erg beperkt. Dit komt mede doordat de adap-
ters specifiek zijn voor Oracle.
Oracle zit echter niet stil. Het is de bedoeling dat er nog dit jaar een

nieuwe release uitkomt van E-Business integration. Een belangrijk
punt voor Oracle zelf is dat workflow ook in Java geschreven wordt
evenals alle nieuwe onderdelen. Een belangrijk nieuw onderdeel
van de E-Business integration is process flow. Hiermee wordt het
niet alleen  mogelijk een bepaalde flow langs systemen, maar juist
langs processen te creëren. Daarbij speelt het approval-proces een
belangrijke rol. Een ander belangrijk aspect bij de nieuwe ontwikke-
lingen van Oracle is het aansluiten op de Java Connector Architec-
tuur. Deze specificatie maakt het mogelijk standaard adapters te
schrijven voor applicaties die via een gedefinieerde API benaderd
kunnen worden vanuit elke andere applicatie. Doordat voor Inter-
connect dan ook van deze adapters gebruik gemaakt kan worden, is
het aanbod van adapters aanzienlijk groter dan nu het geval is.

Het integreren van systemen blijft een lastige klus. Het vergt inzicht
in de gewenste communicatie en daarmee een dieper inzicht in de
te koppelen systemen. Deze twee zaken maken het integratieproces
lastiger voor een consultant, omdat deze zich moet verdiepen in de
systemen van de klant. Echter tevens is het noodzakelijk om gebruik
te maken van aparte middleware software (zoals E-Business integ-
ration) om koppelingen op een generieke en onderhoudbare manier
te verwezenlijken. Maar met de toenemende technologie van nieu-
we middleware wordt systeemintegratie niet alleen makkelijker en
beter onderhoudbaar, maar kunnen koppelingen dieper ingrijpen in
diverse systemen. 

Herman Suijs heeft in 2000 zijn studie Bestuurlijke Informatiekunde
aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Hij is op dit moment medior
Oracle en Java consultant bij Whitehorses en is te bereiken via 
herman.suijs@whitehorses.nl. 
Whitehorses bouwt, beheert en host Java/J2EE en Oracle bedrijfs-
applicaties. Whitehorses heeft expertise op het gebied van Web 
Services, XML, Oracle Portal en Oracle Integration. a
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wereld. Bij digital rights management is dat
bijvoorbeeld van belang in die situaties waar-
in door de agents de facto meer rechten wor-
den geclaimd dan er de jure zijn (denk aan de
uitzonderingen voor onderwijs en onderzoek,
voor eigen gebruik). Bij eCommerce is dat bij-
voorbeeld van belang wanneer er sprake is
van een wilsgebrek bij één van de partijen
die in de fysieke wereld verantwoordelijk is
voor het gedrag van een agent in Cyberspace. 

Recht en spel

Handelingen in Cyberspace moeten worden
beoordeeld in de context van hun relatie met
de werkelijke wereld. Daartoe verbind ik de
notie van spelen (in een virtuele wereld) met
het recht (in de fysieke wereld). Onder een
spel versta ik een gemeenschappelijke, socia-
le activiteit die door mensen is ontworpen en
die door een gemeenschap van spelers (die
een rol op zich nemen) en toeschouwers wordt
gespeeld, met een bepaald doel en onder de
governance van spelregels, scheidsrechters
en andere functionarissen. Het recht is geen
spel – men wordt geboren in een jurisdictie
en men is niet vrij, binnen een jurisdictie,
ervoor te kiezen er wel of niet deel van uit te
maken of eraan deel te nemen. Het begrip
communicatiespel wordt hier gebruikt om aan
te geven dat gedrag in Cyberspace wordt
gezien als het deelnemen aan een spel waar-
bij het speelveld binnen Cyberspace wordt
gedacht en waarbij de spelhandelingen en
het spelgedrag via Internet verlopen1. eBay
levert zo'n spel, ik gebruik dat verder als voor-
beeld. Voor de juridische regulering van
Cyberspace worden de relevante relaties inge-
deeld in vier elementaire typen: 

➊ Vanuit de fysieke wereld naar
Cyberspace

Bij relaties die vanuit de fysieke wereld naar
Cyberspace worden gelegd wordt informatie
uit de fysieke wereld naar Cyberspace gebracht.
Zo is eBay zelf, als op een veiling gelijkend
spel, in het verkeer gebracht door de exploi-
tant. Personen die aan dat spel willen deel-
nemen als bieders en als aanbieders kiezen
een cyberidentity. Dat gebeurt via een digitaal
formuliertje dat moet worden ingevuld. Er zijn

In de nota ‘Wetgeving voor de Elektronische Snelweg’ (1998) formuleerde het

kabinet als uitgangspunt dat wat off line geldt ook on line hoort te gelden. 

Dit uitgangspunt is begrijpelijk en verleidelijk, maar zet ons op het verkeerde

been wanneer we over het reguleren van agents denken als over het reguleren

van mensen. Er is geen eenvoudige relatie tussen het recht in de fysieke en in

de virtuele wereld. Voor de praktijk verdient het zelfs de voorkeur uit te gaan van

de aanname dat er in Cyberspace helemaal geen recht is.

Wie de thermostaat van zijn centrale ver-
warming een slinger geeft, zet een proces in
gang dat verder door eenvoudige automaten
zelfstandig wordt afgehandeld. Wie sugge-
reert dat tussen die automaten het recht moet
gelden zoals dat geldt tussen de bakker en
de slager maakt zich schuldig aan mystifica-
tie. Automaten kunnen wel dingen doen, maar
zij kunnen hun wil niet bepalen of verant-
woordelijk zijn. Kenmerkend voor een rechts-
systeem is een bouwwerk van normen, nor-
men die gericht zijn tot (rechts)personen die
dat wel kunnen en die daarvoor kunnen wor-
den aangesproken. Rechtsregels zijn niet
gericht tot automaten in een virtuele wereld,
maar tot personen in de fysieke wereld. Wan-
neer dat uitgangspunt wordt verlaten verliest
het recht zijn betekenis en het recht heeft het
ook daarzonder al moeilijke genoeg. Deze
zienswijze stelt beperkingen aan de bena-
dering van het vraagstuk dat door de nota
‘Wetgeving voor de Elektronische Snelweg’
wordt aangekaart. Hij gaat ervan uit dat er
wel behoefte is aan regulering van gedrag in
Cyberspace, maar dat het recht in Cyberspace
geen directe betekenis heeft. Wat dan wel?

Cyberspace

Eerst echter wat anders, want wat verstaan
we onder Cyberspace? Wanneer u gewoon
bent gebruik te maken van een telefoon en een
pc, is het gemakkelijk de grens tussen de fysie-
ke wereld en Cyberspace aan te wijzen. Het
telefoontoestel, het beeldscherm, de muis, het
toetsenbord (kortom: de gebruiksinterfaces)
vormen die grens. Rond 1995 begon het beeld

te ontstaan van Cyberspace als de geïnte-
greerde informatieverzameling (gegevens en
programmatuur) van alle met Internet verbon-
den pc’s, vermeerderd met de informatiedien-
sten als aangeboden via webservers. 

Als Cyberspace de ruimte is waar program-
matuur opereert en communiceert, is dat bij
uitstek de ruimte waarbinnen gedrag in de
meest letterlijke zin al is gereguleerd. Waar-
om zouden die regels geen juridische regels
kunnen zijn? Waarom heeft het, om een enkel
voorbeeld te noemen, zin om geautomatiseerd
digital rights management niet te vereenzel-
vigen met de handhaving van het auteurs-
recht en om transaction agreements tussen
agents die worden ingezet bij eCommerce
niet te vereenzelvigen met civielrechtelijke
overeenkomsten tussen partijen? Omdat het
recht alleen iets kan doen wanneer niet de
transigerende agents verantwoordelijk wor-
den gehouden, maar personen in de fysieke
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twee belangrijke gevolgen: ➊ een enkele fysie-
ke persoon kan een of meer relaties leggen
met virtuele personen in Cyberspace, met
cyberpersons en ➋ de fysieke persoon kan zich
met het aannemen van deze cyberidentity ver-
binden tot het aanvaarden van de daarmee
gemoeide spelregels en spel-governance.
Voorts wordt door personen vanuit de werke-
lijke wereld informatie naar Cyberspace
gebracht die de aangeboden goederen, de te
bieden bedragen en de ervaringen met het
gedrag van aanbieders en afnemers beschrijft.
Aannemelijk is dat de relaties tussen cyberi-
dentities en een fysieke persoon beschermd
worden door het recht op de persoonlijke
levenssfeer. Aannemelijk is ook dat de nieu-
we regulering van de digitale handtekening
hier een rol zal kunnen spelen. Cyberspace
wordt niet alleen bevolkt door cyberpersons,
het is ook voor programma-objecten, voor cybe-
ragentes, mogelijk een cyberidentity te ver-
werven. Wanneer informatie van de fysieke
wereld naar Cyberspace wordt overgebracht
is daar steeds een (rechts)persoon in de fysie-
ke wereld voor verantwoordelijk. Welke die
verantwoordelijkheid is, welke zorgvuldig-
heidsvereisten gelden – daar gaat het om.

➋ Binnen Cyberspace
Er is een heel scala aan relaties die zich geheel
binnen Cyberspace afspelen (bijvoorbeeld:
periodieke back-ups en de communicatie-
spelen tussen Internet e-mailservers). Binnen
Cyberspace worden cyberpersons en cybe-
ragents geacht zich te houden aan de regels
van het communicatiespel waaraan ze deel-
nemen. Een interessante rol wordt in het eBay-
spel gespeeld door 'Autobod', de agent die
door een bieder kan worden ingeschakeld om
(tot een bepaald maximumbod) voor hem de
veiling in de gaten te houden en voor hem te
bieden. Het handhaven van de spelregels ligt
in handen van de cyberidentity die als scheids-
rechter optreedt. Sanctiemogelijkheden beper-
ken zich in grote lijnen tot de (soms collec-

tieve) waarschuwing en de uitsluiting van de
cyberperson aan verdere deelname aan het
spel. Het is dan ook de vraag of, en zo ja, hoe,
personen in de fysieke wereld aansprakelijk
kunnen worden gehouden voor schade die
‘hun’ cyberidentity via andere cyberidentities
toebrengt aan een ander in de fysieke wereld.
Een voor de hand liggende aanpak is om, wan-
neer daaraan behoefte is, toepasselijke
rechtsregels expliciet te incorporeren in de
spelregels van een communicatiespel 2. Dat
is een strategie die bij eBay wordt gevolgd:
bij aanmelding wordt dit in de voorwaarden
voor deelname uitdrukkelijk vermeld.

➌ Vanuit Cyberspace naar de 
fysieke wereld

Doorgaans gaat het hier om de interactie tus-
sen een agent en een persoon. Een bijzonde-
re vorm daarvan treedt op als de deelname
aan het communicatiespel wordt beëindigd,
dan wordt de relatie tussen een cyberperson
en een persoon in de fysieke wereld geacti-
veerd. Deze relatie is van belang wanneer het
bij de handhaving van het recht nodig wordt
gevonden de fysieke persoon achter een cyber-
person op te sporen. Het is evident dat hier
juridische aspecten van vertrouwelijkheid van
informatie, van privacy en van opsporing aan
de orde zijn. eBay sluit het spel af door aan
de aanbieder gegevens te mailen over de win-
nende bieder zodat de aanbieder met hem (via
e-mail) contact kan opnemen.  

➍ Binnen de fysieke wereld
In het geval van eBay wordt de veiling van een
aangeboden goed afgesloten door de bekend-
making van het winnende bod aan de aan-
bieder. Daarbij wordt er nogmaals op gewe-
zen dat het voorafgaande spel als een veiling
moet worden gezien waaraan de aanbieder en
de bieder juridisch zijn gebonden.
Het is echter de vraag of dat waar is. Een vei-
ling naar spraakgebruik is iets anders dan een
veiling die volgens de regels van het recht ver-
loopt. Het is sterk de vraag of het spel dat via
eBay wordt gespeeld wel voldoet aan de juri-
dische vereisten die aan veilingen worden
gesteld in de fysieke wereld. Zo is de wer-
king van Autobod niet erg transparant. Even-
min is duidelijk hoe in het eBay-spel vorm wordt
gegeven aan het vereiste onafhankelijke toe-
zicht. Er is bij mijn weten bij eBaygeschillen
ook nog nooit juridisch een beroep op gedaan.
Juridisch veel sterker is het beroep op de

(pre)contractuele goede trouw. De praktijk
van eBay berust daar ook op. De koop komt
niet tot stand door de veiling als bijzondere
rechtsfiguur, maar contractueel in het uitein-
delijke directe contact tussen de aanbieder
en de winnende bieder wordt ofwel een koop-
overeenkomst (die tot stand kwam via een
hele ketting van contractueel bindende com-
municatiehandelingen in Cyberspace) beves-
tigd, ofwel een koopovereenkomst gesloten
als vervolg op de precontractueel bindend
geoordeelde communicatie in het eBay-spel. 

In Cyberspace gelden de regels van het spel
dat wordt gespeeld. In de fysieke wereld gel-
den de regels van het recht. Waar er geen
bijzondere rechtsregels zijn die relevante rela-
ties tussen Cyberspace en de fysieke wereld
betreffen (als de regulering van de elektroni-
sche handtekening) is het elektronische rechts-
verkeer aangewezen op contractuele con-
structies. Daarmee zijn overigens meer voor
dan nadelen verbonden. Er zijn zo immers wei-
nig juridische belemmeringen voor wie in
Cyberspace mogelijkheden ziet om nieuwe spe-
len te ontwerpen en in het verkeer te brengen.

Noten

1  Voor de betekenis van dat gedrag suggereert
de term de benadering van Wittgenstein’s taal-
spelen. Voor strategische keuzen bij dat gedrag
suggereert de term de benadering vanuit de
speltheorie. Voor de regulering van dat gedrag
suggereert de term de benadering vanuit spel-
regels en scheidsrechters. Voor de organisatie
van dat gedrag suggereert de term iets als een
sociaal contract, als de deelname aan een
groep, aan wat in Cyberspace een community
wordt genoemd.

2  Bij de elektronische handel is dat precies wat
gebeurt in interchange agreements en algeme-
ne voorwaarden. 
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te’ beslisser. Daarom worden dergelijke beslissingsondersteunende
systemen ook wel ‘electronic meeting room’, ‘versnellingskamer’,
‘boardroom of the future’ of ‘brainbox’ genoemd. Wij hebben de
term ‘Group Decision Room’ gehandhaafd omdat wij een groepsbe-
slissing beschouwen als een beslissing waarbij de beslisser nadruk-
kelijk kennis heeft kunnen nemen van de mening van de groep. 
Deze definitie is in de besliskundige theorie niet ongebruikelijk [1,2].
Je zou het kunnen vergelijken met een advies van de ondernemings-
raad. Hoewel de term ‘versnellingskamer’ om meerdere redenen
aanlokkelijk is, proberen we die toch te vermijden. Ontegenzeggelijk
is het versnellen van het vergaren van informatie een van de
belangrijkste voordelen van een elektronisch vergadersysteem.
Maar heel vaak worden beslissingen, ook binnen de overheid, juist
te snel genomen. Enkele van de belangrijkste trucjes van de creati-
viteits guru Edward de Bono zijn gebaseerd op het uitstellen en ver-
tragen van beslissingen. We komen daar bij de bespreking van het
fenomeen ‘groupthink’ nog op terug. 
Sinds kort kent het elektronisch vergadersysteem van VROM een
aantal nieuwe mogelijkheden.

GroupIntelligence
Met GroupIntelligence kunnen de resultaten van meerdere sessies
naast elkaar worden gezet en met elkaar worden vergeleken. Dit
instrument kan bijvoorbeeld worden ingezet bij het ondersteunen
van grotere en langdurige projecten. Indien gewenst kunnen de
resultaten op een website worden gezet en via Internet of intranet
verzonden en bekeken.

Mozaïek
Mozaïek is een verzameling van een groot aantal creativiteitstech-
nieken. Met behulp hiervan kunt u een deel van de vergadering
gebruiken om individueel of als groep nieuwe ideeën te genereren.
Het proces wordt begeleid door een facilitator. De facilitator fun-
geert als procedureel voorzitter, ondersteunt bij het proces van pro-
bleemanalyse en draagt instrumenten aan die kunnen worden inge-
zet bij het vinden van oplossingen. Hij wordt bijgestaan door iemand
die de software bestuurt en in staat is (kleinere) hardwareproble-
men nog tijdens de sessies op te lossen.

Hoe werkt het?

de Group Decision Room staan twaalf laptopcomputers, die via
een netwerk met elkaar zijn verbonden. Ondersteund door het

elektronisch vergadersysteem GroupSystems kunnen de deelnemers
via hun laptops en twee centrale schermen met elkaar communiceren.
Zo kunnen ze tegelijkertijd reageren op een stelling of vraag, maar ze
kunnen ook op elkaars meningen reageren. Ieder elektronisch verga-
dersysteem heeft in meerdere of mindere mate de mogelijkheid om op
verschillende manieren te stemmen. In GroupSystems kun je stemmen
op een ja-nee-schaal, maar ook op 3-, 5-, 7- en 10-puntsschalen. Je
kunt rangordes aangeven en zelfs multicriteria analyses uitvoeren.
Maar je kunt er bijvoorbeeld ook snel enquêtes mee houden. 
De vele mogelijkheden om te stemmen waren wellicht ooit de aan-
leiding om van ‘group decisions’ te spreken. Maar in de meeste
organisaties nemen groepen geen beslissingen, dat doen individu-
en. Op een ministerie is dat de minister of ambtenaren die hiertoe
zijn gemandateerd. Meestal adviseren groepen slechts aan de ‘ech-

DDee  ‘‘GGrroouupp  DDeecciissiioonn  RRoooomm’’
Ervaringen met een elektronisch
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Wat zijn de voordelen?

Met een elektronisch vergadersysteem kunnen meningen, ideeën en
andere vormen van informatie door de deelnemers gelijktijdig –
‘parallel’ - worden ingetikt. Deze informatie wordt direct en over-
zichtelijk op scherm en laptop gepresenteerd. De deelnemers kun-
nen de teksten lezen, aanvullen en becommentariëren. Men praat
als het ware door elkaar heen terwijl alles woordelijk “verstaan-
baar” blijft en woordelijk wordt bewaard. Met deze parallelle wijze
van vergaderen wordt een zeer aanzienlijke tijdwinst verkregen.
Onderzoek bij IBM heeft laten zien dat op deze manier besparingen
tot 50% konden worden verkregen. Een ander voordeel is dat ieders
mening wordt gehoord. Terwijl in een ‘gewone’ vergadering sommi-
gen het hoogste woord hebben en anderen, vaak ten onrechte, zwij-
gen kan, in een GDR kan iedereen ongestoord zijn mening geven.
Dat levert soms geheel nieuwe informatie op.  

De deelnemers aan een GDR-sessie geven hun mening en hun stem
anoniem. Deze anonimiteit is vooral terug te voeren op de wens van
de belangrijkste klant van GroupSystems, het Amerikaanse leger.
Men was van mening dat in een strikt hiërarchische omgeving de vrij-
heid om met sterk afwijkende ideeën te komen, werd beperkt indien
de anonimiteit van de inbreng niet was gegarandeerd. In de praktijk
van de meeste Nederlandse ministeries bestaat de vrijheid om af te
wijken in het algemeen wel. Maar in Nederland is het weer ongebrui-
kelijk om serieuze inhoudelijke kritiek te leveren op de meningen van
collega’s. Levenslange ruzies kunnen het gevolg zijn. Het nut van
anonimiteit ligt dan ook vooral in het anoniem commentaar geven op
anoniem ingebrachte meningen. Die commentaren kunnen daardoor
‘harder’ zijn dan gebruikelijk en de discussie en standpunten zeer ver-
helderen. Maar ook hier bevordert anonimiteit het inbrengen van
ideeën die een beetje ‘wild’ kunnen overkomen en daarom bij voor-
keur niet worden uitgesproken maar toch de kern kunnen vormen van
nieuwe creatieve oplossingen. In de mondelinge discussies die na de
‘tiksessie’ worden gehouden, blijkt overigens dat mensen er geen
enkel probleem mee hebben om meningen die zij anoniem hebben
gegeven, openlijk te verdedigen. Dit geldt dus ook voor meningen die
zij in een reguliere vergadering voor zich zouden hebben gehouden.

Vrijwel direct na afloop van de sessie wordt een letterlijk verslag
gemaakt van de uitkomsten. De uitslagen van de (eventuele) stem-
mingen zitten hierbij. Indien gewenst kunnen hieraan foto’s van de
groep en/of individuele deelnemers worden toegevoegd. Het uit-
draaien gebeurt op papier, diskette of e-mail. Vanzelfsprekend wor-
den de mondelinge discussies niet automatisch genotuleerd. Omdat
met name aan het eind van de sessie in een mondelinge discussie
nieuwe gezichtspunten naar voren kunnen komen, moet hiervoor
een voorziening (notuleren of opnemen) worden getroffen. 

Wanneer te gebruiken?

Elektronische vergadersystemen worden gebruikt voor verschillende
soorten van sessies:
• het verzamelen van in de groep aanwezige kennis;
• het genereren van draagvlak;
• het gezamenlijk zoeken van nieuwe creatieve oplossingen;

• sterkte/zwakte analyses;
• het op snelle wijze prioriteren van mogelijke alternatieven;
• het op snelle wijze doorlichten van de kwaliteit van organisaties en

producten (kwaliteitsmanagement);
• het op snelle en anonieme wijze risico’s benoemen, vergelijken en

beoordelen (risicomanagement).

Ervaringen bij VROM

Met de GDR van VROM is de afgelopen jaren veel ervaring opge-
daan. In het jaar 1998, dat als proef diende, werden 50 sessies
gehouden. In de jaren 1999 tot en met 2002 werden gemiddeld 80
tot 100 sessies gehouden. Het aantal gehouden sessies begint
inmiddels de 500 te naderen. 
Alle soorten sessies zoals beschreven in de paragraaf over
“Wanneer te gebruiken?” zijn gehouden. Verreweg het merendeel
van de sessies had betrekking op het verzamelen van in de groep
aanwezige kennis. Dit is als het ware het ‘laaghangend fruit’ voor
ieder elektronisch vergadersysteem. Stel je bijvoorbeeld een inte-
rim-manager voor die een nieuwe, hem of haar volledig onbekende,
afdeling moet gaan leiden. Zet de groep of een selectie er uit in een
Group Decision Room, stel enkele gerichte, maar toch nog open,
vragen en verzoek iedereen die zo volledig mogelijk te behandelen.
Deels anoniem en desgewenst (door de deelnemer!) voorzien van
naam. Na twee uurtjes verlaat de interim-manager de zaal met een
pak papier waarop (vrijwel) alle relevante informatie staat. Een mid-
dagje lezen met de voeten op tafel en de wereld ziet er weer veel
bekender uit.
Van de mogelijkheid om vaak en gemakkelijk te prioriteren (stem-
men) werd bijvoorbeeld gebruikgemaakt in sessies over competen-
tiemanagement. Eerst werden uit een groot aantal mogelijkheden
een 40-tal kerncompetenties voor VROM geselecteerd. Deze kern-
competenties vormden de verzameling waaruit voor afzonderlijke
organisatieonderdelen van VROM eigen deelverzamelingen van
kerncompetenties werden gekozen.
Voor risicomanagement en kwaliteitsmanagement zijn al langere
tijd systemen en procedures op de markt. Elektronische vergader-
systemen zijn in deze markt nieuwkomers. Toch waren de ervarin-
gen in de GDR van VROM met risicomanagement en kwaliteitsma-
nagement over het algemeen zeer positief. Anonimiteit,
multicriteria-analyse en een snelle en goede visualisering van de
complexe statistische uitkomsten waren, zoals te verwachten, ster-
ke pluspunten van GroupSystems. Deelnemers aan de sessies
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lands beleid van de Verenigde Staten [4,5].
Janis beschrijft bijvoorbeeld de blunders
rondom Pearl Harbour en de invasie van
Cuba in de Varkensbaai door de toen nog
onervaren maar ambitieuze regering Ken-
nedy. Ook het ongeluk met het ruimteveer
Challenger is uitvoerig bestudeerd en
beschreven. Het onderzoek van de Vak-
groep Communicatiewetenschap toont aan
dat een groep met grote cohesie, en dus
vatbaar voor groupthink, in de anonimiteit
van de GDR wel tot individuele meningen
in staat is. Ik geloof dat het president
Roosevelt was die eens zei: “Als een
beslissing complex en belangrijk is en
iedereen is het met elkaar eens, geloof het
dan niet”. Wellicht kunnen we hieraan toe-
voegen: “Probeer het eerst eens in de ano-
nieme omgeving van een GDR”.

Het omgekeerde is ook interessant. Volgens het genoemde onderzoek
krijgt een groep met weinig cohesie tijdens een GDR-sessie steeds
meer cohesie. Ook dit valt in de praktijk te zien, bijvoorbeeld tijdens
het onderhandelen van groepen die denken dat ze zeer uiteenlopende
belangen hebben. Iedere opmerking en ieder voorstel dat door iemand
wordt gedaan, wordt bewust of onbewust getoetst aan de vermeende
belangen van die groep waartoe hij of zij behoort en als het ware uit-
vergroot. In een GDR is het niet bekend van welke kant een opmerking
komt. Het kan een van de eigen groep zijn maar ook van een andere.
Dan blijkt vaak dat de verschillen veel kleiner zijn dan oorspronkelijk
gedacht. Het onderhandelen wordt er een stuk gemakkelijker door. 

Op grond van onze ervaringen durven we te stellen dat elektroni-
sche vergadersystemen buitengewoon geschikt zijn voor uiteenlo-
pende groepsactiviteiten als het verzamelen van informatie en het
genereren van ideeën. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan het verbeteren van de besluitvorming in groepen en het advise-
ren over complexe problemen. Er liggen goede mogelijkheden voor
risicomanagement, kwaliteitsmanagement en onderhandelen.  
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waren zeer divers. 
Van de ‘bestuursraad’ van VROM tot een
groepje bewoners van de Haagse Schilders-
wijk. Van een interdepartementaal overleg
op het niveau van secretarissen-generaal tot
een school voor ‘zeer moeilijk opvoedbare
kinderen’. Telkens bleek hoe belangrijk het
was dat voor ieder probleem ‘de juiste men-
sen aan tafel zaten’. Mensen worden niet
slimmer wanneer ze achter een computer zit-
ten. Ze krijgen ook niet meer kennis van zaken.
De oplossing van een probleem moet poten-
tieel al in de groep zitten. Dit betekent dat er
aan twee voorwaarden moet worden voldaan.
Het probleem dat wordt aangedragen moet
het ‘echte’ probleem zijn. Dit is vaak niet het
geval. Dit is een berucht knelpunt in iedere
vorm van probleemoplossende vergadering
en vormt één van de moeilijkste en uitda-
gendste kanten van het vak van facilitator. Er is jammer genoeg hier
geen gelegenheid om daar verder op in te gaan. Bij VROM bestaat
een uitvoerige ‘verplichte intake’ voordat we aan een sessie in de
GDR beginnen. Die is in de prijs van de sessie inbegrepen. Als we
dan, hopelijk, het goede probleem te pakken hebben, moeten de
goede mensen worden geselecteerd. Jammer genoeg is hierop van-
uit de GDR zelf weinig invloed op uit te oefenen. 

In de GDR van VROM is zeer veel ervaring opgedaan met allerlei soor-
ten sessies. Maar VROM is geen universiteit en er is weinig aandacht
besteed aan representativiteit en reproduceerbaarheid van de ervarin-
gen. Ook de mogelijkheid om met controlegroepen te werken ontbrak.
Eigenlijk is dat jammer omdat er in de wereld maar zo weinig onder-
zoek is gedaan naar het gebruik van groepsondersteunende technie-
ken in praktijksituaties. Vrijwel al het onderzoek, en dat is dan weer
vrij veel, gebeurde in laboratoriumsituaties met studenten als al dan
niet geïnteresseerde deelnemers. Een gelukkige uitzondering vormt
het onderzoek dat vanuit de Vakgroep Communicatiewetenschap van
de Universiteit van Amsterdam binnen de GDR van VROM is uitge-
voerd [3]. Eén van de uitkomsten was dat gedurende een GDR-sessie
de cohesie in een groep met grote cohesie bij aanvang van de sessie
tijdens de sessie afneemt, terwijl de cohesie bij een groep met lage
cohesie bij begin van de sessie tijdens die sessie juist toeneemt.
Deze, statistisch significante, uitkomsten kwamen in hoge mate
overeen met onze eigen intuïtieve ervaringen en zijn van belang
voor twee belangrijke onderwerpen: ‘groupthink’ en onderhandelen.

Groupthink is het verschijnsel dat een groep zoveel waarde gaat
hechten aan de interne consensus en harmonie dat ieder uiten van
een kritische mening als deloyaal aan de groep wordt gezien. De
groepsleden houden hun twijfels voor zich. Vaak wordt de mening
van de leider van de groep zonder discussie gevolgd; zeker als die
mening past in de cultuur van de groep. Groupthink komt veel voor.
Het begrip is bedacht door de Amerikaanse psycholoog Irving Janis
toen hij diverse historische momenten had bestudeerd in het buiten-
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Gebruik breedband in Europa
sterk gegroeid

Microsoft
wijzigt

houding voor
Explorer

Het aantal breedband-gebruikers
is in Europa in de twaalf maan-
den sinds april 2002 meer dan
verdubbeld. 
Internetpagina's om muziek uit
te wisselen en met porno zijn
favoriet bij klanten met deze
snelle internetverbinding. 
Dat blijkt uit onderzoek van
Nielsen/Netratings, een dochter
van gegevensmakelaar VNU.

HP is IBM wat omzet betreft
gepasseerd in de servermarkt in
het eerste kwartaal, zo meldt het
marktonderzoeksbureau IDC.

HP had een marktaandeel van 27,9 procent,
gemeten in omzet. Dat was 2,4 procentpunt
meer dan IBM. Sun Microsystems en Dell
Computer hielden hun respectievelijke derde
en vierde plaats. Fujitsu staat vijfde. Dell
was met 15,1 procent de sterkste groeier.
Sun en HP delen de eerste plaats in de
markt voor Unix-servers. De totale markt
voor servers is vergeleken met het eerste
kwartaal van vorig jaar met 11,5 procent
gegroeid. Vooral de vraag naar servers
onder 25.000 dollar nam toe.  a

Microsoft heeft 750 miljoen dollar
betaald aan AOL, de eigenaar
van Netscape. Met de betaling
van dit forse bedrag erkent de
softwaregigant impliciet dat het
over de schreef is gegaan bij het
'weren' van Netscape in een
Windows-omgeving.

Bovendien zullen de plannen voor een losse
Internet Explorer in de ijskast worden gezet.
Dat houdt in, dat de browser IE alleen nog
maar als onderdeel van Windows zal wor-
den geleverd. Mensen die een pc gebruiken
met een ander besturingssysteem zullen
dus geen versie van Internet Explorer kun-
nen aanschaffen. Zij dienen om te zien naar
een bladerprogramma van een ander merk.
De Service Pack 1-uitvoering van Internet
Explorer versie 6.1 is de laatste versie van
het pakket die als losse software op de
markt komt. Volgens Microsoft is er echter
geen verband tussen de antitrust rechtszaak
en de beslissing om de bladersoftware niet
meer los te verkopen. Wanneer een brow-
ser hecht is geïntegreerd in een besturings-
systeem, dan kan deze veel beter gebruik-
maken van de functies van dat OS, zo luidt
de verklaring van Microsoft. a

Uit onderzoek in acht Europese landen,
waaronder Nederland, blijkt dat het aantal
klanten met een breedbandverbinding
(kabel en ADSL) met 136 procent is toege-
nomen. Nederland staat op de derde
plaats qua aantal breedbandgebruikers, 
na Spanje en Frankrijk.
In Nederland internetten zo'n 800.000
mensen via de kabel en 200.000 met
ADSL. Breedband-gebruikers gebruiken
hun snelle verbinding, meer dan andere
internetters, voor het downloaden van
muziek en porno. a
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Kortom: productief vergaderen is essentieel voor een organisatie om
de kosten te verlagen en doorlooptijd te verkorten. Productief verga-
deren gaat echter niet vanzelf. Om een productieve vergadering te
bewerkstelligen is de doelgerichte samenwerking tussen deelne-
mers cruciaal. Omdat deze doelgerichte samenwerking veel werktijd
kost is succesvolle samenwerking belangrijk om de productiviteit te
verhogen en de kosten te verlagen [Romano et al 2002]. 

GSS om productiever samen te werken

Om succesvolle samenwerking te bewerkstelligen, en de productivi-
teit te verhogen worden vaak Group Support Systems (GSS) ingezet.
Een GSS is een socio-technisch systeem dat bestaat uit: hard en
software, vergader procedures, facilitatie ondersteuning en een
groep deelnemers die doelgericht samenwerken. De GSS software
draait op een netwerk van computers waarbij de deelnemers mid-
dels hun eigen computer samen naar het doel toewerken (zie figuur
1). Onderzoeksresultaten uit de beroepspraktijk laten zien dat verga-
deren met behulp van een GSS 50% op manuren en doorlooptijd kan
besparen [Fjermestad en Hiltz 2000; Vreede et al. 2003]. 

In technisch opzicht zijn GSS uitermate geschikt om verspreide
groepsactiviteiten te ondersteunen. Deelnemers kunnen dan via het
Internet informatie invoeren en opvragen. Doelgerichte en produc-
tieve samenwerking gaat echter niet geheel vanzelf. Daarom wor-
den de deelnemers begeleid door een ervaren facilitator. Deze facili-
tator heeft de taak om een succesvolle samenwerking tussen de
groepsleden te bewerkstelligen en als zodanig de productiviteit te
verhogen. Kortom: de facilitator structureert en bewaakt het samen-
werkingsproces opdat het doel van de vergadering behaald kan wor-
den zonder zichzelf inhoudelijk in het proces te mengen.
Om het doel van de vergadering te behalen moeten de deelnemers
een redenatieproces doorlopen. Een redenatieproces verloopt vaak
middels een sequentie van één of meerdere patronen van samen-

Productiviteitsproblemen bij 
het face-to-face vergaderen

Het vergaderen met relatief kleine aantallen deelnemers op dezelf-
de locatie en tijd wordt echter steeds lastiger omdat:
• de steeds complexer wordende bedrijfsprocessen niet meer over-

zien kunnen worden door een beperkt aantal deelnemers. Om dus
een objectief beeld te verkrijgen is men genoodzaakt om meer deel-
nemers te betrekken in het vergaderproces;

• veel bedrijfsprocessen een gedistribueerd karakter hebben waar-
door praktijkbeoefenaars, experts, management en andere stake-
holders zich verspreid door de organisatie (of zelfs meerdere orga-
nisaties in verschillende tijdzones) kunnen bevinden;

• de deelnemers hebben vaak conflicterende werkroosters;
• de deelnemers zijn vaak betrokken in diverse projecten waardoor ze

aan meerdere vergaderingen moeten deelnemen;
• vergaderen op één locatie is vaak niet kosteneffectief. (bijvoorbeeld:

reiskosten, verblijfkosten, huur van de vergaderzaal, uurloon van de
deelnemers, uurloon facilitator et cetera);

• de werkvoorraden die de feitelijke productie bepalen in een orga-
nisatie worden groter doordat de deelnemers participeren in aller-
lei vergaderingen.

PPrroodduuccttiieeff  OOppeerraattiioonneeeell
RRiissiiccoo  MMaannaaggeemmeenntt  
d

In organisaties wordt heel wat vergaderd. 

U kent het vast wel: de wekelijkse, of zelfs dagelijkse

vergadering ter ondersteuning van het werk. 

Dit soort vergaderingen komt veelvuldig voor en de

processen zijn vaak bekend bij de deelnemers en men

weet dus wat er wordt verwacht. 

Deze vergaderingen vinden vaak ‘face-to-face’ plaats, 

in groepen van vijf tot tien deelnemers

d

Jürgen van Grinsven en Gert-Jan de Vreede

Productief Operationeel
Risico Management 
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werking. GSS is dus feitelijk een parapluterm voor de technologieën
die de patronen van samenwerking in het vergaderproces van groe-
pen ondersteunt. Om de groep haar doel te laten bereiken, laat de
facilitator de deelnemers verschillende patronen van samenwerking
doorlopen (zie tabel 1): 
Facilitators gebruiken verschillende technieken om groepen volgens
deze patronen te laten samenwerken. Deze technieken worden thin-
kLets genoemd. Een thinkLet bestaat uit een specificatie van de
gebruikte tools, de configuratie van deze tools en het facilitatie-
script [Briggs et al. 2003].

GSS verankering in een 
missie-kritisch proces

Als onderzoeksresultaten uit de beroepspraktijk laten zien dat ver-
gaderen met behulp van een GSS 50% productiever is, hoe komt het
dan dat niet alle organisaties een GSS hebben? Onderzoek naar
GSS-implementaties laat zien dat het systeem pas echt veel toege-
voegde waarde levert voor een organisatie als het ingebed kan wor-
den in vergaderprocessen die missie-kritisch zijn én vaak voorkomen
[Brigss et al. 2003]. Een voorbeeld van zo’n missie-kritisch vergader-
proces én dat vaak voorkomt in organisaties is Operationeel Risico
Management (ORM). ORM behelst de identificatie en beheersing
van operationele risico’s in een organisatie en zijn context. Een ope-
rationeel risico is het risico van directe of indirecte verliezen die
resulteren uit inadequate of falende interne processen, mensen,
systemen of externe gebeurtenissen. Een voorbeeld van een opera-

Tabel 1: patronen van samenwerking

Divergeren - Van minder concepten komen naar meer
concepten. Een voorbeeld hiervan is brainstormen over
de risico’s van een grote kredietaanvraag bij een bank.

Convergeren - Van veel concepten komen tot een focus
op een beperkt aantal die nadere aandacht verdienen.
Bijvoorbeeld een groep die een sublijst van scherp
gedefinieerde risico’s samenstelt uit een initiële brain-
storm.

Organiseren - Het komen tot meer begrip over de relaties
tussen concepten. Bijvoorbeeld het plaatsen van kre-
dietrisico’s in categorieën.

Evalueren - Het komen tot meer begrip over de waarde
van een aantal concepten met betrekking tot het doel
van de vergadering. Bijvoorbeeld een kwantitatieve
inschatting van de kans dat het risico kan optreden en
de gevolgschade daarvan.

Consensus bouwen - Komen van minder tot meer over-
eenstemming tussen deelnemers. Bijvoorbeeld het
bespreken van uiteenlopende meningen rondom een
risico inschatting.

Figuur 1
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• ORM is recentelijk door internationale wet en regelgeving verplicht
geworden voor een groot aantal organisaties in de financiële sector;

• wil ORM effectief zijn moet er veel informatie uitwisseling en samen-
werking tussen praktijkbeoefenaars, experts, management en ande-
re stakeholders plaatsvinden om te verzekeren dat zowel het pro-
ces als de resultaten helder en betrouwbaar zijn;

• ORM is een complex omdat veel organisaties moeten kunnen omgaan
met honderden processen, duizenden risico’s, duizenden maatre-
gelen en daardoor duizenden wederzijdse afhankelijkheden.

De interesse voor inzet van GSS voor ORM vanuit het bedrijfsleven
neemt dan ook snel toe. Recente gebeurtenissen met catastrofale
gevolgen (Barings, Andersen, Worldcom, Enron, Lloyds) hebben pro-
ductiviteit en doeltreffendheid in ORM daardoor zelfs nog hoger op
de organisationele agenda gezet. Recentelijk is een proces voor
groepsgewijs ORM ontwikkeld [Grinsven en Vreede 2003]. Op basis
van dit proces heeft Van Grinsven een groep van veertien personen
succesvol door een volledig gedistribueerd ORM proces geleid bij
een grote dienstverlenende organisatie in Nederland. Hieronder
wordt een cruciaal deel van dit proces (de identificatie van operatio-
nele risico’s) beschreven. De deelnemers gebruikten GroupSystems
OnLine voor het identificeren van operationele risico’s. Dit gebeurde
via het Internet vanaf verschillende locaties en tijdstippen in zowel
Nederland als de Verenigde Staten. Het voorbeeld wordt uitgewerkt
aan de hand van drie gebruikte patronen van samenwerking.

Divergeren
De eerste taak die de groep moest vervullen was het identificeren
van alle mogelijk operationele risico’s van een bepaald project. Een
niet geïdentificeerd operationeel risico kan immers tot catastrofale
gevolgen leiden. De techniek die hierbij gebruikt werd was een
divergentie thinkLet (brainstormen). Nadat de deelnemers ingelogd
waren op GroupSystems OnLine kregen ze automatisch een elektro-
nisch briefje te zien (zie figuur 2). Hierop vulde de deelnemer dan tel-
kens één risico in waarna op submit geklikt werd. Het systeem zorg-
de dan dat de deelnemer automatisch een nieuw briefje kreeg.
Hierop stond vaak al één of meerdere risico’s die dan al reeds door

tioneel risico voor een bank is: ‘het risico dat personen ongeautori-
seerd kunnen handelen doordat er onvoldoende functiescheiding is’.
Dit veroorzaakte bij Engelse Bank Barings gigantische verliezen wat
hen ten val bracht. ORM is een interessant toepassingsdomein voor
onderzoek naar verspreid werkende projectteams ondersteund door
GSS om verschillende redenen:
• ORM is een intensief proces qua kosten, tijd en resources;
• Door verplatting van organisaties worden belangrijke manage-

ment beslissingen genomen op het operationele niveau;
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andere participanten waren toegevoegd. De uitkomst van deze acti-
viteit was een lijst met  honderddertig risico’s. Door het groepsgewij-
ze proces toe te passen werd dit gerealiseerd in slechts 45 minuten.

Convergeren & Organiseren
De tweede taak die de groep moest vervullen was het komen tot
een gefocuseerde lijst van risico’s die verdere aandacht verdienden
van de organisatie en waarvan de omschrijvingen door alle groeps-
leden begrepen werden. Deze stap was cruciaal om interpretatie-
verschillen te voorkomen tijdens het inschatten van operationele
risico’s (kans en gevolgschade). Hierna moest men de risico’s cate-
goriseren in vier categorieën (emmertjes rechts). Het categoriseren
is belangrijk omdat men een risico moet kunnen relateren aan een
zogenaamd ‘impact’ gebied. Je kunt immers geen generiek risico
meten – er is een referentiekader nodig. De uitkomst van deze con-
vergentie- en organisatie activiteit was een gecategoriseerde sub-
lijst van twintig risico’s die door alle groepsleden begrepen werd
(zie figuur 3). Door het groepsgewijze proces kon deze activiteit
gerealiseerd worden in 78 minuten.

Conclusie

Operationeel Risico Management (ORM) is een geschikt toepas-
singsdomein voor implementatie van gedistribueerde Group Support
Systems (GSS). Resultaten laten zien dat het toepassen van gedis-
tribueerde GSS in ORM kan leiden tot:
• efficiencywinsten doordat op dure vergadertijd van deelnemers, faci-

litators en ruimten kan worden bespaard;
• effectiviteitswinsten doordat deelnemers minder afgeleid worden

van de taak die ze moeten vervullen en bovendien een langere incu-
batietijd hebben in het proces ten opzichte van een face-to-face ver-
gadering;

• flexibiliteits winsten doordat deelnemers vanaf elke plaats en op
elk tijdstip kunnen participeren;

• objectievere inschatting van risico’s doordat grotere aantallen deel-
nemers vanuit verschillende organisatie onderdelen in het proces
betrokken kunnen worden.  

Deze observaties werden onderschreven door enkele quotes van de
deelnemers: ‘Ik kan nu eindelijk op een tijdstip vergaderen dat mij
uitkomt’, ‘Erg handig systeem, vooral dat dit vanaf de eigen werkplek
kan’, ‘Het levert meer kwalitatieve input op doordat je rustiger kunt
nadenken’, en ‘Vooral de herkenning van "nieuwe" risico’s geidentifi-

ceerd door mensen uit andere delen van de organisatie die ik nooit in
een face-to-face vergadering krijg, waren echte eye-openers’.

Uitdagingen

Toekomstige uitdagingen met betrekking tot de inzet van OnLine
GSS omvat onder andere het ontwikkelen van specifieke software-
tools en technieken om Operationeel Risico Management nog effi-
ciënter en effectiever te kunnen uitvoeren. Na een korte training
zouden ORM activiteiten dan door de deelnemers zelf kunnen wor-
den uitgevoerd zonder ondersteuning van externe facilitators.
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