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1. INLEIDING

Het 15 opvallend dat de etiketten Persoonl1jk Computer Gebruik (PCG) en
Management Ondersteunende Systemen (MOS) te pas en te onpas worden gebruikt. zonder dat deze begrippen nauwkeurig worden omschreven. Vele
schrijvers lijken de samenvattencte term Decision Support Systems (DSS) te
beschouwen als een aanpak waarbij dankzij moderne technologie indivlduele
opvattingen en oordelen naar voren kunnen komen.
Klein en Hirschheim (1985) stellen dat 'there appears to be an 1mplicit
assumption on the part of DSS writers that DSS are beneficial to organIzations and the DSS intervention precess is not inherently polemic'.
Ginzberg en Stohr (1982) merken op dat de basis voor het deflnieren van MaS
is verschoven van een beschr ij v1ng van ~at een MOS doet naar 1deeen over
hoe MOS kunnen worden ontwlkkeld.
Deze verschuiving door de jaren h~en kan als vOIgt worden toegelicht:
1.

In het begin van de jaren '70 werd een MaS omschreven als een gecomputeriseerd systeem om het nemen van beslissingen te ondersteunen. De basis
voor PCG was gelegd in het toepassen van Interactieve technieken en data
bases om besluitvormlngsprocessen te verbeteren. In dit MOs-concept lag
een sterk cognitief gericht accent op Indivlduele beslissers.

2. In de tweede helft van de jaren '70 legde de MOS-beweging de nadruk op
'interactive computer-based systems which help decision-makers utilise
data bases and models to solve ill-structured problems'. De nadruk ligt
mlnder op het beslisslngsproces dan op de ondersteuning van het per soonlljk computergebruik met hulpmlddelen om snel toepasslngen te ontwikkelen.

3. Daarna begint de recla.!!!e-karavaan rond MOS en PCG pas goed op gang te
komen. Alle systemen aie de effecti v i tei t van managers zouden moeten
verhogen krljgen het label MOS opgeplakt.
Vakgebieden als operat ioneel onder zoek en psychologie onder kennen de
verkoopwaarde van ait etiket. Segrippen als informatiecentrum en prototyping worden in een adem genoemd met MOS en PCG.
~.

Recentelijk verschuift de aandacht naar inteiligente werkstations waar
expertsystemen en documentsystemen persoonlijk computergebrulk In een
data communicatie-netwerk ondersteunen.
Elam et a!. (, 985) vragen derhal ve om een nieuwe visie op MOS en PCG.
Zij stellen voor het begrip te beperken tot 'the exploitation of intellectual and computer-related technologies to lmprove creatlvity in decIsions that really matter'.

2. WRIJVINGSPUNTEN
De discussie rond het begrlp MOS dlent nlet de aandacht af te lelden van de
vraag wat de bijdrage hiervan Is om het reilen en zellen van organlsatles
te verbeteren. Een bruikbaar Kader voor het beoordelen van HOS wordt door
Sprague (1980) geboden. Hij bespreekt de rol van de gebruiker, de bouwer en
de gereedschapsmaker bIj het ontwlkkelen van MOS. Het begrlp MOS-generator
wordt naar voren gebracht am de kloof tU5sen gereedschap en speclfleke
toepassingen te overbruggen. Als belangrljke componenten van een MOS onderscheidt Sprague een database, een model base en een dialoogsysteem oat de
gebruiker met het MOS verbindt.
Sinnen de database voor management ondersteuning kan men onderscheiden:
externe gegevens, bljvoorbeeld afkomstlg van publleke data bestanden,
administratieve gegevens, geproduceerd door de transaktleverwerkende
systemen, en
interne gegevens die bij persoonlijk computergebrulk ontstaan.
De modellen In de model base zljn meestal gebaseerd op vergelij Kingen of
algebra!sche formules: vele bedrljfsmodellen of flnanciele modellen bestaan
uit deflnltievergelijkingen en uit gedragsvergelijklngen. Een eerste generatie van MOS-generatoren legt de nadruk op vergelljkingenmodellen, met
databases en interaktieve faclliteiten, c.f. Klein en Manteau (1983) en
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Bergquist en McLean (1983).
Deze facil1teiten worden niet aIleen or grote systemen aangeboden, maar ook
op microcomputers met mogel1jkheden om over en weer gegevens over te brengen.
Bonczek et a1. (1981) hebben een m(,er conceptueel raamwerk getntroduceerd.
Z1j onderscheiden in een MOS een taalsysteem, een kennissyateem en een
probleemoplossend systeem. Het taalsysteem biedt een gebrulker mogelljkheden om zijn probleem of vraagstel11ng tot uitdrukklng te brengen. Een
kennissysteem bevat kennis over een bepaald toepasslngsgebled. Het probleemoplossend systeem moet een bljdrage leveren voor de probleemoplosslng
op basis van beschikbare kennis in relatie tot de probleembeschrijving.
D1t raamwerk maakt het gemakkelijk om expert systemen (ES) een plaats te
geven. W1j defini~ren een ES als 'a computer system containing organized
knowledge, both factual and heuristic, that contains some specific area of
human expertise, and that is able to produce inferences for the user', zie
Chang, Melamud en Seabrook (1983).
Wanneer men een inferentiemachine opvat als een probleemoplossend systeem
en een kennlsbank als een kennissysteem. dan passen ES goed In dlt raamwerk. Het is niet verwonderlijk dat kennisrepresentatie voor MOS veel
aandacht krijgt. zie Bonczek et al. (1983>, Bosman en Sol (1985), Fox
(198ij), Lee (1983), Stamper (198ij).
Het ontwerpproces van MOS krijgt nog niet veel aandacht. c.f. Sprague en
Carlson (1982) en Humphreys et a1. (1983), Flck en Sprague (1980), Ginzberg
et a1. (1982). Bennett (1983), Sol (1983), McLean en Sol (1986).
Het is gevaarlijk om conclusies te trek ken ult de beschikbare ervarlngen
rond MOS. Toch kunnen verschillende observaties gemaakt worden:
a. Kennen en maken.
MOS richten zich op problemen die slecht gestruktureerd zijn. Het is
echter opvallend hoe weinig aandacht wordt besteed aan de stappen in het
proces van probleemoplossen. Veelal onderscheidt men hler de stappen
probleemonderkenning. probleemformulering. probleemoplossing en implamentatle. Vele MOS richten zlch op de laatste twee stappen. Echter, het
lij kt niet onaannemelij k dat de eerste stappen meer aandacht gaan krij-
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gen, zie bijvoorbeeld Landry et al. (1985), Sol (1982). Immers, voordat
men een probleem kan oplossen of een MOS of informatiesysteem kan bouwen
moet men de probleemsituatie in zekere mate kennen. Natuurlijk komen er
vele ontwerpen of oplossingen tot stand, onder harde tiJdsdruk of flnanci~le

druk. Dit wordt zeker in de hand gewerkt door de 'anel even doen'

mentaliteit rond peG. Toch is de stelling 'bezlnt eer ge begint' ook van
toepassing op peG en de ontwikkeling van MOS. Daarom dienen de probleemonderkenning en de probleemformulering meer aandacht te kriJgen.
b. Aggregatie.
Bij het beschikbaar stellen van facilltelten voor peG gaat men vaaK
impliciet uit van de veronderstelllng dat meer en betere informatie ook
tot betere besllssingen leidt. Bovendien hanteert men veelal samenvatten de of ingedikte gegevens over processen in organisaties.
In de praktijk van verschillende organisatles wordt onderscheid gemaakt
tussen:
een data base met (gedetai1leerde) gegevens over het verloop van de
primaire processen in de organisatie,
een data base voor peG met persoonlijke gegevens, externe gegevens en
geaggregeerde gegevens uit de administratieve en transaktleverwerKende
systemen.
Er zijn verschillende, voornamelijk technische, argumenten voor dit
onderscheid:
- de efficiency van bestaande data base management systemen, en apeclaal
relationele DBMS, levert nog steeds technische problemen op wanneer
men fysiek ~en data base probeert te realiseren.
PCG vraagt om een andere omgeving met programmatuur en apparatuur dan
transaktieverwerking.
gegevens in de PCG-data base hebben een andere graad van nauwkeurigheid dan gegevens uit de transaktieverwerkende systemen.
De peG-data base bevat veelal gegevens dIe via aggregatle tot stand
gekomen zijn uit de onderl1ggende cijfers door bijvoorbeeld sommatle
over tijd, over geografische gebieden, over produktgroepen, etc. Echter,
het gebruik van deze gegevens om beslissingen te ondersteunen kan gevaarlijk zijn. Men moet een vraagteken zetten achter de waarde van
management informatie die door aggregatie tot stand komt, zle Reuljl
(1982), Sol (1983), Sol (1985). Het is niet gemakkelijk am In het alge-

meen een geschikte aggregatiegraad voor het nemen van beslisslngen aan
te geven. De geaggregeerde cijfers

z~jn

nlet altijd geschlkt om verban-

den hard te maken die de werkelijkheid goed weergeven.
De conclusie hierult is dat de technlsehe besehikbaarstelling van bestanden voor peG vee I minder

aa~dacht

dlent te krljgen dan de loglsehe

Inrichtlng van deze bestanden. Deze conclusle dreigt eehter verloren te
gaan in het reelamegeweld rond relationele DBMS, lIde generatletalen.
vraagtalen en prototyplng.
e. Vergelijkingenmodellen en procesmodellen.
De besehlkbaarheid van gegevens en de bruikbaarheid voor het ondersteunen van beslissingen wordt veelal niet ter discussie gesteld. Men gaat
er vanuit dat verbanden zoals vastgelegd In bljvoorbeeid spreadsheets de
werkelijkheid goed weergeven.
Veel modellen die blj MOS gehanteerd worden, zijn z.g.n. vergelijklngenmodellen: een verzamellng definltievergelijklngen en gedragsvergelijklngen. De gedragsvergelijklngen moeten worden gesehat en geva11deerd.
Daarna kan men met het model gaan spelen, bijvoorbeeld door 'what-if'
vragen te stell en of door naar een optimale oplossing te zoeken. Eehter.
deze modellen zijn alleen toepasbaar onder de veronderstelling dat de
vergelijkingen kunnen worden geschat en dat deze een goede beschrljving
van de werkelljkheid geven.
De veronderstelling dat men een probleemsltuatle kan beschrljven door
in- en ultvoer van een 'black-box' te bestuderen. blljkt eehter welnig
op te gaan. Bovendien is een gebruiksvrlendel1jk pakket voor peG geen
waarborg dat goede modellen worden opgesteld.
Een oplossing kan worden gevonden door modellen te gebrulken die de
black box openbreken. In deze z.g.n. procesmodellen worden de opeenvolgende fasen van een besHssingsproces wel vastgelegd. De fasen worden
sequentieel doorlopen waarbij verschl1lende routes kunnen worden gevolgd. Procesmodellen lenen zich beter voor het besehrljven van de
verschillende fasen van besllssingsprocessen dan vergelljklngenmodellen.
Verder zijn procesmodellen minder afhankelijk van de besehikbaarheld van
gegevens dan vergelijkingenmodellen. Eehter, procesmodellen vragen wel
meer van het modellerlngsvermogen van de gebrulker. Dit spanningsveld
onderschrijft eens te meer dat een effektieve aanwending van facl11teiten voor peG sterk afhangt van de modellerlngskennls en de materiekennis
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van de gebruiker.
d. Incrementeel ontwerpen
Met betrekking tot strategieen voar het ontwerpen van Informatiesystemen
staat een stap voar stap of incrementele werkwljze sterk In de belangstelling. Veelal wordt d1t aangeduid met het modewoord prototyping. In
het algemeen kan men van prototyplng zeggen dat het zich rlcht op het
snel creeren van werkende system en. Daarmee kan worden nagegaan of het
systeem een valide model is, dat aan de funktlanele eisen en wensen in
de probleemsituatle beantwoordt.
Prototyping kan worden gehanteerd om:
een beter begrlp van een toepassingsgebied te krljgen (waartoe).
informatlebehoeften jUist en volledig te speciflceren (wat).
gebruikers-interfaces te ontwikkelen (hoe),
(voor)produktie testen uit te voeren (waarmee).
Op basis van onze ervar1ngen concluderen wlj. zie Sol (1984). dat bij
prototyping:
- verificatie en valldatie nlet altijd de benodigde aandacht krljgen.
doordat het snel hard maken van een dynamisch systeem de overhand
heeft;
- niet iedere organisatie rljp is voor een wegwerp aanpak inherent aan
prototyping. Met name geldt dit voor bureaucratisch getinte organlsaties. Oak druist dit vaak in tegen de belevingswereld van 'traditionele' automatlseerders. Het over boord gooien van een oplosslng waar
tijd en mankracht in is gestoken. Is nlet altijd gemakkelijk voor de
betrokkenen. Een organlsatle moet voorbereid zijn op het naar boven
komen van confU cten en berei d zljn tot het zoeken naar oplossingen
hiervoor. Dit betekent dat (top)management een prototyping aanpak
zwaar moet (onder)steunen;
de oplossing snel als definitief door de organisatie wordt over genom en
zonder dat verder geexperimenteerd wordtj
modellen als vereenvoudiging van de ultgangssltuatie gehanteerd worden. waarbij het totaalbeeld gauw ult het oog wordt verloren. Het
gevaar van deze 'tunnelvlsle' kan mogelljkerwijs beperkt worden door
te werken vanuit een goed informatiserlngsplan voor een organlsatle.
Kortom. Incrementeel ontwerpen staat nlet garant voor een snelle
convergentie naar een acceptabele oplossing.
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Juist een incrementele aanpak rond PCG vraagt om een duidelijk Kader in
de vorm van een informatieplan en/of bedrijfsmodel.
e. Beheersing.
Diverse bedrijven stimuleren PCG om in te spelen op de mogelijkheden die
de moderne informatietechnologie biedt. Vaak worden dan PCG en gebrulk
van micro-computers in een adem genoemd, niet weinlg onder het argument
dat de drempel verlaagd moet worden.
Wanneer men deze weg echter ongecontroleerd Inslaat, kan dlt gemakkelijk
tot een chaos van programmatuur, apparatuur, persoonlijke bestanden en
modellen lei den. Juist PCG vraagt om een aanpak, waarin naast het verlagen van de drempelvrees, voorwaarden voor een gecontroleerde en beheerste groei gerealiseerd kunnen worden.
f. Organisatie.

PCG kan niet los gezien owrden van mogelijkheden die moderne informatletechnologie biedt am decentralisatie in de beslultvormlng en/of In de
informatievoorziening te realiseren. Dit is zelfs zover doorgegaan. dat
PCG en decentralisatie in een adem genoemd worden.
Vele MOS gaan stilzwijgend uit van de veronderstelling dat zwak gekoppelde systemen, bestaande uit individuen, groepen of afdelingen, een
goed antwoord geven op de coordinatieproblemen in organlsatles. Dit is
echter helemaal niet vanzelfsprekend, zie bljvoorbeeld Bosman (1983).
Juist de moderne Informatletechnologle bledt extra vrljheldsgraden voor
het struktureren van organiaaties. Het Is daarom des te opvallender dat
bij de inrichting van MOS elementen ala taakstrukturerlng en afstemming
erg weinig aandacht krijgen.

3. EEN VISIE
De gesignaleerde wrljvingspunten brengen naar voren dat MOS 1n een passend
jasje gestoken moeten worden. Dit jasje zou door Informatlebeleld geboden
moeten worden. Het is echter de vraag, in hoeverre hier sprake kan zljn van
confectiekleding. Huber (1983) toont aan dat generaliseerbare conclusles
m.b.t. categorieen besllssers in relatie tot Informatietechnologie nlet of
nauwelijks te trekken zijn. Dickson (1985) meldt zeer tegenstrljdlge erva-
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ringen rond het gebruik van verschl11ende facilltelten voor PCG.
Informatiebeleid dat inspeelt op de (on)mogelijkheden van MOS en PCG zou op
de volgende vertrekpunten gebaseerd kunnen worden:
a. MOS zullen zich gaan manlfesteren als netwerken van kennlsverwerkende
systemen.
Op de werkplek worden gedistribueerde databases en (data)communlcatlefacl11teiten verbonden met audlo-visuele technologleen. expert ondersteuning en lerende facl11teiten.
De plaatsing van een indlvldue of groep in een netwerk roept onmiddell1j k vragen op:
1. hoe ziet de taakstrukturerlng op de werkplek erult?

2. hoe wordt de inhoudelijke afstemming van de werkplekken gerealiseerd?
Deze vragen kunnen aIleen beantwoord worden door de gebruiker in de
verschillende alternatleven te modelleren.
b. MOS zullen zich richten op aIle fasen in het proces van probleemoplossing. Naast vraagtalen worden modelleringsfacl1ltelten mlnstens zo belangrijk, niet aIleen gerlcht op vergelijklngenmodellen, maar zeker ook
op procesmodellen. De voedlng van de modellen met data wordt ondergeschlkt aan de probleemformulerlng en modelspeclflkatie.
Deze vertrekpunten doen ons naar MOS kij ken als omgev Ingen voor beslisslngsondersteuning en kennisverwerking In een infrastruktuur voor kennlswerkers.
Een dergelijke omgeving bestaat uit een beachrljvingsapparaat (een taalsysteem), een beschrijving van een toepassingsgebied (een kennisbank) en
aanwijzingen hoe een conceptueel model en een empirisch model ontwlkkeld
kunnen worden, zowel beschrijvend ala voorschrijvend (een probleemoplossend
systeem), zie figuur 1.
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