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Samenvatting: Met het emeritaat van prof. Jan Grijpink doet zich een natuurlijk 
moment voor om de balans op te maken van het Ketenlandschapsonderzoek dat 
sinds 2005 onder zijn leiding aan de Universiteit Utrecht heeft gelopen. Centraal 
in dit onderzoek staat het uitvoeren van ketenanalyses, aan de hand van het 
leerstuk Keteninformatisering. De hierbij gebruikte profielen kunnen zowel 
beschrijvend als toetsend worden gebruikt. In de afgelopen zes jaar zijn ongeveer 
25 maatschappelijke ketens onder de loep genomen. Generieke, terugkerende 
resultaten hebben betrekking op het dominante ketenprobleem, 
niveauvergissingen en identiteit(sfraude). Het Ketenlandschapsonderzoek gaat 
verder in dispuutsvorm en dat is hard nodig gezien de bijdrage die 
Keteninformatisering kan leveren aan de beantwoording van grootschalige 
informatievraagstukken. 
 
Trefwoorden: keteninformatisering, ketenanalyse, dominant ketenprobleem, 
niveauvergissing, identiteitsfraude, Nederland 
 

1 Introductie 
Begin 2005 is als onderdeel van de bijzondere leerstoel Keteninformatisering in 
de rechtstaat aan de Universiteit Utrecht op initiatief van prof. Jan Grijpink 
gestart met het Ketenlandschapsonderzoek. Nu de bijzonder hoogleraar met 
emeritaat gaat en er daarmee een einde komt aan de leerstoel, doet zich een 
natuurlijk moment voor om de balans op te maken van wat dit onderzoek ons 
heeft gebracht. 

2 Onderzoeksproces en resultaten 
Centraal in het Ketenlandschapsonderzoek staat het verrichten van 
ketenanalyses. Dat gebeurt aan de hand van het leerstuk Keteninformatisering 
(Grijpink, 1997; 2010). De kern van deze methode bestaat uit het invullen van 
vier profielen, die elk een aspect van de keten(samenwerking) beschrijven: 

 het doelprofiel: wat is het dominante ketenprobleem en welke kritieke 
gegevens hebben alle partijen nodig om dit probleem de wind uit de zeilen 
te kunnen nemen? 

 het coördinatieprofiel: hebben we te maken met een eenvoudige of met 
een complexe keten en wat zijn op basis daarvan de vereiste coördinatie-
mechanismen? 

 het informatieprofiel: welke breuklijnen bestaan er in de communicatie 
tussen de verschillende ketenpartijen en hoe kunnen deze overbrugd 
worden? 

 3 

mailto:m.g.a.plomp@cs.uu.nl


 het samenwerkingsprofiel: wat is de huidige samenwerkingsgraad van de 
partijen in de keten en daarmee de haalbaarheid van diverse 
keteninitiatieven? 

 
Hoewel deze vier profielen in de praktijk vaak gebruikt worden voor het toetsen 
van noodzaak en haalbaarheid van een specifiek keteninformatiesysteem, zijn de 
profielen breder toepasbaar (namelijk: ook voor andersoortige keteninitiatieven) 
en ook te gebruiken voor het louter beschrijven van een bepaalde 
maatschappelijke keten. Van de profielen kan het samenwerkingsprofiel ten slotte 
ook strategievormend gebruikt worden: wanneer een bepaald keteninitiatief op 
dit moment niet haalbaar blijkt, welke toekomstvaste strategie kan dan in stelling 
worden gebracht om de kans te vergroten dat dit initiatief in de toekomst wel 
haalbaar is? 
 
In de afgelopen zes jaar zijn ongeveer 25 maatschappelijke ketens onder de loep 
genomen. Hoewel de ketens allemaal te plaatsen zijn in de maatschappelijke 
domeinen veiligheid, gezondheid, welvaart en welzijn, behelzen ze zeer diverse 
onderwerpen, variërend van jeugdprostitutiebestrijding tot orgaantransplantatie 
en van diabeteszorg tot arbeidsbemiddeling. Voor elk van de ketenanalyses heeft 
dataverzameling plaatsgevonden, doorgaans door middel van deskresearch en 
interviews met personen werkzaam bij partijen op sleutelposities in de keten. 
Vervolgens is het onderzoeksteam aan de slag gegaan met deze gegevens om tot 
een consistente ketenanalyse te komen. Dit was altijd nodig, daar personen 
werkzaam in een keten meestal redeneren vanuit het perspectief van de eigen 
organisatie en in de regel niet de volledige keten waarvan zij deel uitmaken 
kunnen overzien. 
Omdat de uitkomsten van het Ketenlandschapsonderzoek vaak ketenspecifiek 
zijn, voert het te ver deze hier allemaal uit de doeken te doen (zie voor deze 
ketenspecifieke resultaten het boek Kijk op ketens (Grijpink & Plomp, 2009) en de 
hierover in het Tijdschrift voor Keteninformatisering verschenen artikelen). Er zijn 
echter ook enkele generieke resultaten te melden, waaronder bevindingen met 
betrekking tot: het belang van het dominante ketenprobleem, het gevaar van 
niveauvergissingen en de rol die identiteit(sfraude) speelt in ketens. Deze drie 
resultaten licht ik hierna kort toe. 
 
Het dominante ketenprobleem – het probleem waar iedere partij in de keten 
grote hinder van ondervindt, maar dat geen van hen individueel kan verhelpen – 
is voor elke keten in het Ketenlandschapsonderzoek anders. Dit strookt ook met 
de ketenwet dat het dominante ketenprobleem de keten ‘bepaalt’ (Grijpink, 
1997). Hieruit volgt dat de vereiste informatie-infrastructuur ook voor elke keten 
verschillend is. Dit pleit tegen de ‘one size fits all’-oplossingen zoals we deze nog 
maar al te vaak tegenkomen, bijvoorbeeld binnen het gezondheidszorgdomein. 
Een ander voorbeeld is afkomstig uit het SUWI-domein (naar de gelijknamige wet 
Structuur Uitvoering Werk en Inkomen), waarvan vaak wordt gedacht dat het uit 
één keten bestaat. Volgens het Ketenlandschapsonderzoek zijn dat er echter 
twee: één die zich bezighoudt met arbeidsbemiddeling en één die zich bekommert 
om inkomensondersteuning (Plomp, 2007). 
 
Niveauvergissingen – in het Engels fallacies of the wrong level – komen we in het 
Ketenlandschapsonderzoek vaak tegen. Dit volgt direct uit het feit dat we in het 
onderzoek analyses doen op ketenniveau. Hier gelden wezenlijk andere 
wetmatigheden dan op het niveau van individuele organisaties. Maar al te vaak 
worden regels die op dat niveau gelden zonder nadenken toegepast op het 
organisatieoverstijgende ketenniveau. Een voorbeeld hiervan is de gedachte dat, 
omdat binnen organisaties in de regel rationeel gehandeld wordt, dit binnen 
ketens ook wel het geval moet zijn. Op ketenniveau blijkt irrationaliteit echter aan 
de orde van de dag. Dit kan tot problemen leiden, omdat managers gewend zijn 
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dat wanneer zij afspraken maken (bijvoorbeeld over planning, budgetten), die 
ook worden nagekomen. Een andere, veel voorkomende niveauvergissing is de 
gedachte dat binnen een keteninformatiesysteem alle in de keten beschikbare 
gegevens bij voorkeur gecombineerd moeten worden in één grote database. Dit 
blijkt in de praktijk vaak onhaalbaar, onpraktisch om up-to-date te houden en 
misbruik in de hand te werken. Kortom, ketenvraagstukken vragen om een 
wezenlijk andere denkwijze dan reguliere intra-organisationele kwesties. 
 
In meer dan tweederde van de onderzochte ketens speelt identiteit een 
belangrijke rol. Dikwijls is dat in de vorm van identiteitsfraude. Identiteitsfraude 
is vaak lastig hard te maken, omdat succesvolle fraude onopgemerkt blijft (en 
mocht het toch ontdekt worden, dan wijzen alle sporen naar het slachtoffer; niet 
naar de dader). Vanuit de strafrechtketen is bekend dat in 2004 meer dan 
100.000 sets vingerafdrukken van criminelen gekoppeld konden worden aan meer 
dan één administratieve identiteit. Daarnaast bleek het keteninformatiesysteem 
van deze keten, dat aan elke crimineel eenmalig een uniek nummer toekent, 1,2 
miljoen nummers te tellen (Plomp & Grijpink, 2011). Ook dat duidt op 
identiteitsfraude, aangezien er in Nederland niet zo veel criminelen zijn. Met 
behulp van slim ingerichte biometrische checks is getracht het probleem in deze 
keten zo veel mogelijk in te dammen. Het ligt echter voor de hand dat 
identiteitsfraude in de toekomst ook in andere maatschappelijke sectoren als 
zorg, onderwijs en sociale zekerheid een steeds belangrijker probleem zal 
worden. Het is daarom van belang dat aan dit onderwerp aandacht wordt besteed 
bij het ontwerpen en implementeren van iedere keteninformatiseringsoplossing. 
 
Het Ketenlandschapsonderzoek heeft geleid tot bijdragen aan diverse boeken en 
rapporten en het Tijdschrift voor Keteninformatisering. 

3 Terugblik en perspectief 
Het team van student-onderzoeksassistenten dat bijgedragen heeft aan het 
Ketenlandschapsonderzoek veranderde regelmatig van samenstelling en kende – 
in chronologische volgorde – de volgende leden: Gerard van Zuilen, Arnoud 
Dekker, René Matla, Niels van Luxemburg, Jorgen Horstink, Klara Pigmans, 
Tjitske Visser, Jesse Dijkman en Peter Seignette. Ikzelf ben vanaf het begin tot 
heden betrokken, net als Jan Grijpink, onder wiens bezielende leiding het 
onderzoek werd uitgevoerd. 
 
Het Ketenlandschapsonderzoek zal worden voortgezet in ‘dispuutvorm’, waarbij 
verschillende onderzoekers in hun vrije tijd ketenvraagstukken blijven 
analyseren. En dat is maar goed ook, want uit de ‘waan van de dag’ – 
bijvoorbeeld het kraken van de OV-chipkaart, waardoor deze juist tot meer, in 
plaats van minder zwartrijden leidt – blijkt wel dat het bestuurlijk inzicht met 
betrekking tot de ‘eigen-aardigheden’ van grootschalige informatievoorziening 
nog te beperkt is. 
 
Bij het uitvoeren van dergelijke ketenanalyses blijkt voor mij ook het belang en 
de blijvende waarde van Keteninformatisering voor het nadenken over 
grootschalige informatievraagstukken: door rekening te houden met de 
irrationaliteit van besluitvormingsprocessen en ‘voorzieningenmisbruik’ in te 
calculeren, kunnen klassieke valkuilen vermeden worden. De theorie en methode 
bieden zo houvast bij het uitstippelen van een toekomstvaste informatiestrategie. 
 
De theorie van Keteninformatisering en de bijbehorende gereedschappen zijn aan 
de ene kant heel intuïtief en eenvoudig te begrijpen, maar blijken aan de andere 
kant juist moeilijk toepasbaar en telkens weer tot nieuwe inzichten te leiden. Dat 
is ook precies waarom ik in de afgelopen zes jaar met veel plezier aan het 
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Ketenlandschapsonderzoek heb meegewerkt: de inspirerende discussies over 
theorie, methode en de inhoud van ketenanalyses, en het teamwerk waarmee 
resultaten werden geboekt die je alleen nooit had kunnen bereiken. Dat het 
daarbij niet gelukt is de bestaande theorie te falsificeren, is indrukwekkend en 
zegt veel over de kwaliteit van het oorspronkelijke proefschrift van Jan Grijpink. 
Dat we in het onderzoeksproces theorie en methoden verder hebben kunnen 
verhelderen en aanscherpen heb ik heel bijzonder gevonden en het feit dat ik 
daar deel van uit heb mogen maken ervaar ik als een grote eer. 
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