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In-pact, The Netherlands 
gerrit.vdven@quicknet.nl  
 
 
Samenvatting: 
1. Keteninformatisering in de huidige opzet is veelal geënt op procesdenken; 

2. Waarbij de focus ligt op een voorspelbaar traject met een duidelijk afgebakend 
begin en eind; 

3. Nummerstelsels, verwijsindexen, verificatieregisters, etc. beantwoorden aan de 
roep om een architectuur die bestaande, autonome ICT-oplossingen vanuit 
ketenperspectief verbindt; 

4. Professionals ervaren een toenemende kloof tussen hun informatiebehoefte en 
de ondersteuning door de hun ter beschikking staande ICT-voorzieningen, 
waaronder ketenvoorzieningen.  

 
Trefwoorden: Klassieke automatisering, transitie naar keteninformatisering, 
paradigmashift, informatiewerker, gebruiker wordt: bepaler, regisseur 
 

1 Toelichting 
Keteninformatisering is tot wasdom gekomen binnen de context van de uitrol van 
ICT-voorzieningen. Organisatiedoelen werden vertaald naar producten, diensten en 
taakbeschrijvingen voor medewerkers. Het ICT-beleid van organisaties was intern 
gericht; elke organisatie ontwikkelde/kocht ‘oplossingen’ ter ondersteuning van de 
eigen bedrijfsvoering. Dit resulteerde in de welbekende ‘eilandautomatisering’.  
De onderkenning van het gemeenschappelijk belang leidde tot de onderlinge 
koppeling van de bedrijfsvoering van organisaties. Met gebruikmaking van in 
voorgekookte berichten verpakte gegevens werd, tussen organisaties onderling, de 
voortgang van nauwkeurig te voorspellen gegevensstromen gegarandeerd. Een 
meer integrale aanpak volgde later; na het opstellen van een business case voor 
het totale ketenproces werden rollen van participerende ketenpartners op 
hoofdlijnen gedefinieerd. Per interactieproces werden deze rollen beschreven en 
verder uitgewerkt in bedrijfstransacties en berichten. Deze aanpak bevat 
substantieel meer bedrijfskundige logica dan in de eerstgenoemde intern gerichte 
opzet. Medewerkers van organisaties echter hadden in dit technisch georiënteerde 
geheel een marginale inspraak. De medewerker als ‘bijwagen’ in het ‘construct’. 
Dat medewerkers als ‘gebruikers’ werden aangeduid, zegt al meer dan genoeg over 
hun invloed. 

1.1 ICT-middelen en bedrijfsvoering als vertrekpunt; hoe 
lang nog? 
Hiervoor is gesteld dat voor medewerkers binnen de taakuitoefening weinig ruimte 
bestond voor eigen interpretatie en autonome beslissingen. Momenteel vindt in 
deze context een gestaag verlopende (r)evolutie plaats. Zonder de wat oudere 
medewerker tekort te doen is te zien, dat vooral jongere medewerkers zich 
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gedragen als vakbekwame professionals die zelf uitmaken welke informatie op welk 
moment vereist is. Voor hen is het normaal dat werk en privé in elkaar opgaan; het 
ontstaan van de professionele informatiegebruiker, ofwel: de ‘informatiewerker’. Dit 
nieuwe fenomeen zal gaandeweg een dominante en blijvende positie innemen 
binnen de zich snel ontwikkelende informatiesamenleving. Medewerkers die zich 
herkennen in dit profiel zijn in toenemende mate ontevreden over de 
‘ondersteuning’ door de huidige ICT-voorzieningen binnen de organisatie waar zij 
werkzaam zijn. De vereiste informatie is niet op het gewenste moment, op de 
gewenste plaats, in de gewenste vorm en via het gewenste apparaat beschikbaar. 
Meer ICT-spullen zijn geen garantie voor een betere informatievoorziening. Zolang 
bedrijfsprocessen nog een zeker keurslijf afdwingen, zal de informatiewerker zich 
moeten schikken. Wanneer echter de informatiewerker ruimte krijgt zal hij/zij op 
zoek gaan naar ontbrekende informatie die hem/haar in staat stelt de toegekende 
taak optimaal in te vullen. Zoeken en vinden vormt het primaire proces van de 
informatiewerker. Het enige, maar o zo kernachtige, grondbeginsel dat de 
informatiekunde rijk is, luidt immers: ‘informatie is het antwoord op een vraag’. De 
informatiewerker komt vooral in beeld in situaties waarin medewerkers een breed, 
minder specifiek omschreven, takenpakket hebben, veelal gepaard gaande met een 
grote mate van verantwoordelijkheid. Open staan voor signalen en een proactieve 
houding zijn andere aspecten die het werk van de informatiewerker typeren. Onder 
andere bij de politie en binnen de jeugdzorg en de gezinshulpverlening treft men 
deze situatie aan. 

1.2 Paradigma shift 
Hiermee is de essentie van deze transitie blootgelegd: ICT-voorzieningen moeten 
bij voorkeur de informatiewerker ondersteunen in het vervullen van zijn/haar 
informatiebehoefte. Deze behoefte is binnen de eerder genoemde voorbeelden 
moeilijk vooraf te bepalen. ICT-voorzieningen en –architecturen behoren daarom 
zodanig te zijn aangepast en ingericht, dat zij op flexibele wijze vragen kunnen 
helpen beantwoorden. Onverkort blijft daarbinnen behoefte aan mechanismen en 
afspraken die het mogelijk maken personen en zaken binnen een verzameling te 
identificeren met inachtneming van het vigerende privacyrecht. Eveneens 
onverminderd belangrijk is de behoefte van de informatiewerker om te weten wie 
zich, naast hem-/haarzelf, nog meer bezighouden met een persoon of een zaak. 
Verwijsvoorzieningen worden geacht deze informatie actueel, betekenisvol en 
laagdrempelig te leveren. 
Met de nieuwe wet Zorg voor Jeugd moet het nieuwe stelsel erop worden ingericht 
om de jeugdige, het gezin en de gemeenschap eromheen weer in staat te stellen 
zelf de problemen op te lossen, wanneer nodig met tijdelijke hulp van buitenaf. 
Gemeenten dragen in deze nieuwe situatie de verantwoordelijkheid voor alle hulp, 
van de lichtere, preventieve hulpverlening tot en met de zwaardere jeugdzorg. Hun 
taak is om alle hulpverlening aan gezinnen in samenhang met elkaar te brengen en 
om een einde te maken aan de scenario's waarin hulpverleners bij hetzelfde gezin 
langs elkaar heen (en niet zelden tegen elkaar in) werken. Gemeenten krijgen ook 
de verantwoordelijkheid voor preventie en vroegsignalering van problemen waarbij 
de veiligheid van jeugdigen in het gedrang komt of dreigt te komen. Dat is geen 
sinecure en brengt een informatievraagstuk met zich mee dat voorheen in die vorm 
niet op tafel lag. Wanneer men in de hiervoor te ontwikkelen aanpak de 
‘informatiewerker’ centraal stelt en een passende oplossing weet te vinden voor de 
ook hier terugkomende keteninformatiseringsvraagstukken heeft deze complexe 
opgave een goede kans van slagen. De ICT heeft zich nu en in de toekomst te 
schikken naar de informatiewerker en niet andersom! 
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2 Handreikingen 
1. Medewerkers met een ruime taakbeschrijving en grote verantwoordelijkheid 

voldoen mogelijk aan het profiel van de ‘informatiewerker’. 

2. De rol van de informatiewerker binnen de organisatie behoort van ‘gebruiker’ te 
wijzigen in ‘bepaler/regisseur’. 

3. De ondersteuning van de informatiewerker houdt niet op bij de 
oplevering/ingebruikneming van de ICT-middelen die hem/haar ondersteunen; 
dan begint het! 

4. Keteninformatiseringsoplossingen (nummerstelsels, verwijsvoorzieningen, 
verificatieregisters, etc.) kunnen, mits vormgegeven en ingericht conform de 
hiervoor genoemde uitgangspunten, een substantiële bijdrage leveren aan het 
vervullen van de informatiebehoefte van de informatiewerker. 

 
 
Biografie: G. (Gerrit) van de Ven (1958) heeft een operationeel verleden bij de 
Koninklijke Marechaussee en de Politie. Gerrit voltooide in 1994 zijn studie 
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Na de beëindiging van de stichting vervolgde hij zijn loopbaan als senior adviseur 
bij In-pact bv. Gerrit heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een 
methodiek voor het met succes opnieuw analyseren van cold-cases en tevens een 
aantal landelijke audits en monitors 
ontwikkeld/uitgevoerd in opdracht van de 
Raad van Hoofdcommissarissen en het 
departement van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. De meest aansprekende 
daarvan is de Korpsmonitor Prostitutie en 
Mensenhandel. Tevens is hij een van de 
vormgevers van de nu ook in het buitenland 
toegepaste EBV(Elektronisch Berichten 
Verkeer)-methode. Gerrit ontwikkelde in dat 
verband de gegevenswoordenboeken voor de 
strafrechtketen en het jeugdzorgdomein. Zijn 
interesse voor filosofie en de 
cognitiewetenschap komt momenteel 
uitstekend van pas als (inter)nationaal 
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