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zeer gewaardeerde toehoorders,

1.

lnleidende opmerkingen

Ongeveer tien jaar geleden werden in Nederland kort na elkaar drie
oraties gehouden met als titels: ,,Kunnen computers denken?", ,,Waarom moeten computers kunnen denken?" en in verband met de vraag
wat denken eigenlijk is : ,,Kunnen mensen denken?" (1).
Als uitgangspunt voor mijn beschouwingen vanmiddag zou ik een soortgelijke vraagstelling willen kiezen , thans niet met betrekking tot denken
maar met betrekking tot beslissen. Voor beide kan men teruggrijpen op
de veelvuldig aangehaalde uiteenzettingen van Turing (2) . Reeds in 1950
toen computers nog nauwelijks praktisch werden gebruikt zag hij ervan
af het begrip denken te definieren met behulp van kenmerkende eigenschappen . Zijn meer operationele of zo u wilt behaviouristische benadering leidde hem tot de vraag of in een gegeven situatie de resultaten van
wat men gewoonlijk denken pleegt te noemen te onderscheiden zijn van
wat een machine voortbrengt. Dit is, zei Turing, in toenemende mate niet
het geval. Hoewel hij de vraag of machines kunnen denken op zichzelf
niet erg zinvol achtte, verwachtte hij dat men vanwege het ontbreken
van onderscheidingsmogelijkheden zonder tegenspraak op te roepen
zou gaan spreken over machines die denken . Dezelfde gedachtengang
zou ik willen volgen als het gaat over de vraag of machines kunnen
beslissen (3). Uiteraard is men vrij van mening te zijn dat alles wat een
machine doet per definitie geen denken of geen beslissen is. Het is
echter een feit dat een groot aantal bezigheden die voorheen uitsluitend
door mensen werden uitgevoerd in de laatste jaren aan machines zijn
overgedragen. In de meeste gevallen wordt aan de overdracht als voorwaarde gesteld dat er geen verschil is in de resultaten, tenzij men dat
verschil juist wenst bijvoorbeeld met het oog op de betrouwbaarheid, de
nauwkeurigheid , de kosten of de snelheid . Het is ook een feit dat er
onder die bezigheden vele zijn die men voorheen zonder terughouding
als het nemen van beslissingen betitelde omdat ze deel uitmaakten van
een proces dat onder andere bestond uit beslissingshandelingen . Of
men spreekt nu af dat men die bezigheden beslissingen blijft noemen 6f
men stelt vast dat die bezigheden bij nader inzien toch geen ,,echte"
beslissingen omvatten . In beide gevallen verandert dat niets aan de
feiten . De reden dat men bepaalde bezigheden of beslissingen niet of
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nog niet of niet volledig aan een computer overdraagt is meestal dat de
resultaten zich te veel zouden onderscheiden van die van v66r de overdracht; het niveau van de kosten kan bijvoorbeeld een andere reden
zijn . Bovendien wordt de grens tussen wat men wel en wat men niet aan
machines overdraagt voortdurend verlegd (4).
Wilt u voorbeelden? Het plaatsen van bestellingen, het accepteren van
huwelijksaangiften, het d imensioneren van technische ontwerpen, het
reserveren van plaatsen , het uitgeven van werkorders, het selecteren
van documentatie, het verlenen van vergunningen, maar ook het ordenen
van statistisch materiaal en het toekennen van toelagen en uitkeringen
werden voorheen door menselijke uitvoerders als het nemen van beslissingen ervaren.
lk ben het dan ook niet eens met de stelling van Nielen, die in zijn
oratie concludeerde dat het inbouwen van beslissingsregels in informatiesystemen vooralsnog is af te raden . Als redenen voert hij aan dat
niet inbouwen veel weerstanden zou wegnemen, de ontwerptijd zou
bekorten en de levensduur van de systemen zou verlengen (5) . lk ontken
niet dat de genoemde aspecten grote problemen vormen in ons vakgebied, ik betoog slechts dat beslissingselementen kenmerkend zijn voor
alle informatiesystemen en wijs erop dat ze nu reeds uitgaan boven de
gegeven eenvoud ige voorbeelden .
Zoals u dat in een oratie mag verwachten zal ik u mijn persoonlijke visie
geven op de stand van zaken op mijn vakgebied, mijn ervaringen ermede
en mijn verwachtingen ervan. Aan het einde van mijn betoog zal ik echter
terugkomen op de vraag of er beslissingen zijn die niet aan de machine
kunnen worden overgedragen . lk zal dan naar analog ie van Popper met
betrekking tot het doen van voorspellingen, betogen dat tenminste bepaalde menselijke activiteiten of beslissingen om logische redenen niet
in informatiesystemen kunnen worden ingebouwd .
2.

Informatica en informatiesystemen

Het wordt steeds meer gebruikelijk het vakgebied dat ik met enkele
opmerkingen over denken en beslissen door computers bij u inleidde
aan te duiden met de term informatica. En ik sluit me in dit opzicht
gaarne aan bij Nielen die het vakgebied informatica omschrijft als : ., de
theoretische studie van informatiesystemen tezamen met hun praktische ..
realTsatie In r11enseluke taken en machines, speciaal in computers" (6).
Deze omschrijving brengt op fraaie wijze tot uit ru ing dat de informatica zowel te maken heeft met techniek (gezien als de toepassing van
natuurwetenschappen) als met organisatie (gezien als de toepassing van
mens- en maatschappijwetenschappen). Helaas heeft deze tweeledige
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basis nog geen geintegreerde vorm gekregen in de informaticaopleidingen in Nederland . Enerzijds blijft men stilzwijgend de toepassing van
computers zien als de uitvoering van bestaande procedures , zij het met
andere technische hulpmiddelen, anderzijds houdt men vast aan een
conceptie van informatica die beperkt is tot het ontwerpen van apparatuur en programmatuur, zonder dat men zich bekommert om het daadwerkelijke gebruik en de theorievorming daarover (7) .
Enigszins overtrokken zou men kunnen zeggen dat de computerwereld
uiteenvalt in twee groepen. Beide groepen vinden van elkaar dat men
niet veel van computers begrijpt. De eerste groep niet omdat men niet
weet hoe computers ,worden ontworpen en gefabriceerd en er slechts
een flauwe notie van heeft hoe computers werken. De tweede groep
niet omdat men nauwelijks weet waarvoor computers worden gebruikt
en er geen idee van heeft hoe men dat moet doen.
Onlangs heeft Verrijn Stuart erop gewezen dat het hiermede niet alleen
in Nederland gepaard gaande isolement niet bevorderlijk is voor de
vorming van informatici die operationele informatiesystemen moeten
bouwen en laten functioneren (8) . Een gevolg is ook dat de voorlichting
en het onderwijs op het gebied van de informatica aan niet-vakmensen
teveel beperkt blijven tot het aanbrengen van elementaire technische
weetjes. Die technische kennis geeft geen inzicht in de organisatorische
en de maatschappelijke aspecten van de automatisering van de informatieverwerking en is er ook niet voor nodig (9) . Er is aan deze hogeschool, ik hoop niet toevallig in de afdeling die naast de wiskunde ook
de wijsbegeerte en de maatschappijwetenschappen onderwijst, een
kleine stap gedaan om de kloof te overbruggen .
De informatica houdt zich dus bezig met informatiesystemen. Het vak is
nog zo jong dat ik er niet aan ontkom - op straffe van misverstaan te
worden - aan te geven wat ik onder informatiesystemen versta. Nu bestaan er twee vakgebieden waarvan de internationaal gebruikte namen
doen vermoeden dat men erdoor op weg geholpen kan worden als men
tracht na te gaan wat informatiesystemen zijn , namelijk de systeemtheorie en de informatietheorie.
Boulding, een Amerikaan, schreef in 1956 zijn beroemd geworden artikel
waarin hij negen verschillende soorten of liever niveaus van systemen
onderscheidde (10) . De term informatiesysteem komt bij hem echter niet
voor. Ackoff, een andere Amerikaan, deed in 1970 een poging de belangrijkste systeembegrippen te ordenen (11) . Hij komt tot een tiental
onderscheidingen van systemen en een twintigtal algemene eigenschappen van systemen. Ook hij spreekt niet over informatiesystemen. De
alleen op grond hiervan misschien wat overhaast lijkende conclusie dat
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de algemene systeemtheorie de informatici niet veel heeft te bieden is
niettemin juist. Na meer dan vijftien jaar systeemwerk in particuliere en
openba re org anisat ies in Nederland en elders, moest men concluderen

periode ging hij uit van het tegenovergestelde namelijk dat de betekenis
van een woord bepaald wordt door het toevallige ,,taalspel" waarin het
voorkomt of, anders gezegd, dat de taal ans idee van de werkelijkheid
bepaalt. Elke gedachtenordening is dan slechts partieel en de betekenis
van een woord is afhankelijk van het verband waarin het voorkomt.
Wijzend op de relaties tussen programmatuur en apparatuur en zelfs de
verwisselbaarheid van beide (in de vorm van digitale circuits en programma- instructies) zegt Zemanek, en ik parafraseer hem nu, dat de
informatiesystemen die wij bouwen in de perfecte wereld van Wittgenstein I zijn uitgedrukt, terwijl de reele systemen die wij in onze informatiesystemen proberen weer te geven zijn uitged rukt in die van Wittgenste in II. Dit brengt oak nag eens tot uitdrukking dat de wereld zoals
die werkelijk in haar totaliteit is nooit volledig weergegeven kan warden
(strikt genomen zou dat zelfs een volstrekte duplicatie zijn). Elke afbeelding, d.w .z. alle kennis van de werkelijke wereld, blijft gedeeltelijk.
Elke beschrijving blijft een partiele; oak alle beschrijvingen bij elkaar
blijven partieel. Oak het reele systeem dat wij in een informatiesysteem
proberen weer te geven is al een vereenvoudiging van de werkelijkheid .
Het reele systeem omvat voor ans alleen de elementen en de relaties
die wij erin kunnen en willen zien , en het informatiesysteem is daarvan
een nag verdere vereenvoudiging .
De informatica houdt zich volgens de aangehaalde definitie van Nielen
bezig met de praktische realisatie van informatiesystemen in menselijke
taken en machines. lnformatiesystemen bestaan uit computers en andere
apparatuur voor het verwerken van gegevens met de daarbij behorende
programmatuur, verder uit de mensen die een taak vervullen in het
informatieverwerkend proces met de daarbij behorende procedurebeschrijvingen en werkinstructies en tenslotte uit de informatie zelf in
welke vorm en op welke informatiedrager dan ook (15) .
De geschetste verhoudingen tussen reele systemen en informatiesystemen hebben een groat aantal praktische consequenties voor het ontwerpen en het gebruiken van informatiesystemen , onverschillig of het nu
een productieplanning, de bevolkingsadministratie of verkeersregeling
betreft.
Enkele van die consequenties zijn :
a. dat in geen enkele organisatie ooit het totale informatiesysteem
geautomatiseerd wordt. In deze zin bestaat er dus geen ,, total
system";
b. dat het onmogelijk is informatiesystemen te ontwerpen zonder grond ig e kennis van de organisatie zelf, want de informatiesystemen
moeten de organisatie weerspiegelen en van de totale organisatie
deel uitmaken;
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c. dat met de organisatie (het reele systeem) ook het informatiesysteem
verandert; een informatiesysteem is dus voortdurend in beweg ing,
maar welke veranderingen er zullen komen is tenminste voor een
deel onbekend;
d. dat alleen al vanwege die onbekendhe id het verstandig is informatiesystemen in fasen te ontwikkelen, elke fase met haar eigen doelstelling en haar eigen gebruiksmogelijkheden ;
e. dat het ontwerpen en het gebruiken van informatiesystemen geen
zaken zijn van de administratie, het bestuur, de planningafdeling of
een andere gespecialiseerde organisatorische eenheid binnen een
organ isatie maar in principe zaken zijn van alle bij de organ isatie
betrokken personen ;
f. dat alle afzonderlijke informatiesystemen sub- en aspectsystemen
zijn die om pragmatische redenen van operationele en organisatorische aard moeten worden afgegrensd van een groter geheel;
g. omdat die afgrenzing nooit volledig kan zijn, moet bij de opzet van
informatiesystemen rekening gehouden worden met de relatie tot
andere systemen en tenslotte
h. dat de in de tijd gefaseerde werkwijze en ook overigens partiele
werkwijze het noodzakelijk maken dat men werkt volgens een algemeen informatiebeleidsplan op lange termijn .
Op enkele van deze punten zal ik nog uitvoeriger terugkomen.

3.

Organisatie van de informatievoorziening

Als men iets wil zeggen over de organisatie van het ontwerp en het
beheer van concrete informatiesystemen dan overschrijdt men onvermijdelijk de grens die door velen wordt getrokken tussen enerzijds de
informatica in engere zin en anderzijds de praktische toepassingsgebieden. Deze laatste behoren dan tot de afzonderlijke vakgebieden waarvan
oereele systemen afkomstig zijn en waarvoor informatiesystemen worden ontworpen en beheerd. lk doe het desalniettemin en zonder terughouding. Daarmee ontken ik niet dat er vele toepassingen zijn die in de
eerste plaats dankzij de enthousiaste inbreng van werkers op die andere
vakgebieden tot stand zijn gekomen . lk ontken ook niet dat er van d ie
zijde een grote inbreng noodzakelijk zal blijven, ja zelfs niet dat het
soms eenvoudiger lijkt anderen de principes van de informatica bij te
brengen dan informatici het benodigde begrip van een ander vakgebied
(of dat nu medicijnen is of betonconstructieleer). De reden is dat elke
leidinggevende informaticus dagelijks wordt geconfronteerd met informatiesystemen op zeer uiteenlopende vakgebieden en dat hij daarbij nu
eenmaal bepaalde feiten opmerkt. Bijvoorbeeld het feit dat de toepassingen in toenemende mate toch wel erg veel overeenkomsten en
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veering . In de overheidssector zou men ook van statistische
respectievelijk registratieve informatiesystemen kunnen spreken .
De eerste worden gebruikt voor de economische en sociale
planning , de voorbereiding van investeringsbeslissingen, de wetgeving
e.d. De tweede worden gebruikt voor de voortbrenging van goederen
en d iensten en de wetsu itvoering op het operationele niveau. De belangrijkste overeenkomst tussen beide is dat in principe gebruik gemaakt kan
warden van dezelfde databanken . Het belangrijkste verschil is dat men
in het eerste geval niet en in het tweede geval wel geinteresseerd is in
geidentificeerde objecten . Een andere onderscheiding is die tussen doelgerichte systemen en middelgerichte systemen. Deze gerichtheid komt
vooral tot uiting in de keuze van het informatieobject dat als belangrijkste ordeningskenmerk van de informatie dienst doet. Voorbeelden van
doelgerichte systemen zijn informatiesystemen voor leerlingen, patienten, klanten e .d . Deze systemen kunnen dezelfde informatieobjecten
omvatten met tenminste gedeeltelijk dezelfde informatiekenmerken maar
maken in elk geval gebruik van verschillende programma's en procedures. Voorbeelden van middelgerichte systemen zijn personeelssystemen, materiaalsystemen, financiele informatiesystemen e.d. Deze systemen kunnen gebruik maken van dezelfde of sterk overeenkomstige
programma's en procedures maar omvatten verschillende informatieobjecten (eventueel wel met dezelfde informatiestructuur maar niet met
dezelfde informatieinhoud) (23) .
Hoe voorlopig en primitief de bestaande informatiesystemen vaak ook
nog mogen zijn , de eerder aangegeven relaties komen in beginsel voor
in elke organisatie. Reeds tien jaar en langer geleden began men dan
ook in vele organisaties te denken over het aan elkaar koppelen van
deze min of meer afzonderlijke systemen, uiteraard het eerst in organisaties die een du idelijke centrale leiding hadden zoals grate particuliere
ondernemingen of een stedelijk apparaat. Aanvankelijk werd de discussie vooral gevoerd onder het motto ,, integratie" met als doelstelling
kostenbesparing bij de informatieverwerking als zodanig . Oat gebeurt
nog steeds, zowel intern als extern, en stoat op grote praktische problemen maar weinig principiele weerstanden . Daarna werd gesproken van
totale systemen of iets voorzichtiger over bestuurssystemen (management information systems). Deze gedachte is van het begin af aan op
grote en zelfs heftige weerstand gestuit.
De Amerikaan Dearden, een bekend schrijver over bedrijfseconomische
problemen voert bijvoorbeeld al tien jaar lang een kruistocht tegen alles
wat naar ,,management information systems" riekt (24). Hoewel hij zelf
vermoedt dat hij beschuldigd zal warden van ,,setting up a straw issue
and then demolishing it'' belet dat hem en anderen niet veronderstel-
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lingen te maken over de mogelijke bedoelingen van niet bestaande en
niet in ontwerp zijnde ge"integreerde bestuurssystemen , in plaats van
bestaande of in ontwerp zijnde informatiesystemen te onderzoeken en
daarop commentaar te geven.
De bestaande geautomatiseerde informatiesystemen vormen steeds meer
een afbeelding van het reele systeem dat een organisatie in haar geheel
vormt en zijn tegelijkertijd deel van dat reele systeem. Er bestaat ook
een totaal informatiesysteem van de gehele organisatie , maar dat systeerrl' is ni-et helemaal waarneembaar en niet helemaal expliciet g~ akt
en misschien ook niet te maken, ik kom daar zo dadelijk op terug . Geen
enkele praktizerende informaticus heeft de illusie een informatiesysteem
te kunnen bouwen dat in een organisatie alle kennis en communicatie
omvat voor alle beslissingen, van het laagste uitvoerende tot het hoogste
beleidvormende niveau. Tegelijkertijd is het zijn dagelijks werk te trachten stapsgewijs en voortdurend gecorrigeerd door een groot aantal begrenzingen de informatievoorziening te verbeteren. Die verbeteringen
beginnen op het laagste niveau met betrekking tot de kosten , de snelheid
en de nauwkeurigheid van de bestaande informatievoorziening of zo u
wilt adm inistratie of boekhouding en strekken zich geleidelijk uit via de
uitvoeringsplanning en de voortgangsbewaking naar de beleidsvorming
en de bijsturing op langere termijn en voor grotere eenheden. Men
komt dan opnieuw tot de vraag of daar dan geen grenzen aan zijn en of
dan toch niet op de duur de besturing van al onze activiteiten aan de
computer kan worden overgedragen .
In de eerste plaats dient dan te worden vastgesteld dat de bestuursinformatiesystemen geen nieuwe methoden van bedrijfsbeheer of openbaar bestuur leveren maar uitsluitend een hulpmiddel zijn tot vereenvoudiging en verbetering van de bestaande informatievoorziening . In
de tweede plaats moge ik opnieuw een kleine zijsprong maken naar de
filosofie en wel naar Popper, de ietwat eigenwijze maar meestal uitzonderlijk heldere en wat mij betreft bijna altijd overtuigende filosoof.
Popper verzet zich tegen wat hij noemt het historicisme, een opvatting
die ervan uitgaat dat het de taak van de sociale wetenschappen is en
dat het ook mogelijk is de geschiedenis te voorspellen door het opsporen van algemene tendensen of wetten die de ontwikkeling van de geschiedenis zouden bepalen (25) . Als wij echter erkennen dat het menselijk handelen en de veranderingen erin sterk bepaald worden door onze
kennis, zegt Popper, dan is het logisch onmogelijk de geschiedenis te
voorspellen om de verbluffend eenvoudige reden dat wij voor d ie voorspelling geen gebruik kunnen maken van kennis die we nog niet hebben.
Het is, dunkt mij, zonder meer duid.e lijk dat deze redenering in hoge
mate relevant is voor de eventueel in geautomatiseerde informatiesyste-
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men in te bouwen voorspellingsmethoden en het gebruik van informatiesystemen in besl issingsprocedures op maatschappelijk niveau . De gedachtengang is echter ook toepasbaar op het niveau van de afzonderlijke onderneming, dienst, bedrijf of andere organisatie waarvoor wij
informatiesystemen ontwikkelen . Het gaat er niet om dat voorspellen als
zodanig niet mogelijk zou zijn, gesteld wordt slechts dat correct voorspellen niet mogelijk is voorzover de werkelijke uitkomst afhankelijk is
van nieuwe kennis . Daarbij gaat het niet eens zo zeer om onbetrouwbare
of ontbrekende gegevens van bepaalde variabelen maar vooral om het
ontbreken van kennis omtrent het bestaan van in de toekomst invloedrijke factoren . Hiermede is dan tevens de grens aangegeven tot waar
in principe bestuurs informatiesystemen kunnen gaan en tevens van welk
punt af andere dan de in informatiesystemen te formaliseren menselijke
activiteiten en beslissingen een rol gaan spelen . De aangegeven grens
is tevens de belangrijkste reden om informatiesystemen in fasen te ontwikkelen en de doelstellingen binnen een algemeen beleidsplan niet te
ver in de toekomst uit te zetten. In de praktijk wordt deze grens om een
groat aantal technische en economische redenen niet bereikt. In elke
organisatie en op elk vakgebied zijn bovendien organisatorische en psychologische weerstanden er de oorzaak van dat ook het technisch
mogelijke en het economisch verantwoorde slechts gedeeltelijk wordt
verwerkelijkt (26).
5.

Slotopmerkingen; privacy en computermacht

De laatste algemene problemen in de toegepaste informatica die ik aan
wilde snijden mocht ik al eerder in het verband van deze hogeschool
aan de orde stellen namelijk het in maatschappelijk opzicht als een
bedreiging ervaren gebruik van de computer. lk zal daarover thans kart
zijn .
Privacy of persoonlijke levenssfeer is een voor operationele doeleinden
onbruikbaar begrip gezien de naar tijd en plaats zo varierende opvattingen erover. lk moge slechts wijzen op opvattingsverschillen in bijvoorbeeld Nederland en Zweden over de openbaarheid van inkomensgegevens en op het verschil in opvatting over het voeren van een conventionele bevolkingsboekhouding tussen sommige Westeuropese Ianden en de angelsaksische wereld . Met een strikte functiescheiding tussen de vier aspecten vastlegging , verwerking , verstrekking en gebruik
van informatie enerzijds en de relatering van de beslissingsbevoegdheden daarover en de uitvoering ervan aan een expliciet gemaakte organisatiestructuur anderzijds, is het echter met de thans bestaande technische en organisatorische hulpmiddelen beter mogelijk ons tegen misbruik van informatie met betrekking tot het individu te beschermen dan
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dit met de conventionele werkwijzen veelal het geval is (27) . Maar de
nodige maatregelen moeten dan wel warden genomen . lk zal dit aan de
hand van twee actuele voorbeelden toelichten namelijk de recente zogenaamde Turkse rellen in Rotterdam en de wat ik nu maar noem de
Delftse strubbel ingen aan deze hogeschool.
Het zal u niet verbazen dat in een geautomatiseerd bevolkingssysteem
binnen alle daarvoor op dit moment geldende rechtsregels van alle
buitenlanders maar oak van alle Nederlanders bijvoorbeeld naam, national iteit en adres zijn opgenomen . Het zal u oak niet verbazen en
waarschijnlijk zelfs gewenst voorkomen dat een gemeentebestuur naar
aanleidingen van spanningen op korte termijn over gedetailleerd statistisch materiaal wil beschikken over de spreiding van de genoemde en
andere buitenlanders in kleinere geografische eenheden. U kent het
verloop van de gebeurtenissen . De door de Gemeenteraad voorgestelde
maatregelen streefden naar een beperking van de toeloop van buitenlanders per wijk tot een bepaald maximum en dit besluit werd door de
centrale overheid geschorst. Men behoeft geen ogenblik te twijfelen
aan de menselijke bedoelingen en de democratische gezindheid van de
bestuurders die deze besluiten namen. De vraag rijst echter, in welke
positie de praktizerende informaticus wordt geplaatst als hem opgedragen zou worden (wat dus niet is gebeurd en wat oak niet de bedoeling
was) naast de verstrekte statistische informatie over niet geidentificeerde personen lijsten te verstrekken van individuele personen op
individuele adressen, bijvoorbeeld om deze mensen, missch ien wel in
hun eigen belang , te benaderen en met zachte hand tot verhuizen naar
een minder gevoelige omgeving te bewegen. lk wijs u erop dat de oplossing niet is de nodige informatie uit de bestanden te verwijderen
omdat zij herhaaldelijk, ook op verzoek van de betrokkenen zelf. voor
andere doeleinden , bijvoorbeeld in het sociale vlak, nodig zijn. Het probleem kan oak niet ontweken worden door het feit dat de informatie als
ze niet via de computer zou worden verstrekt wel op andere wijze verkrijgbaar zou zijn . Dezelfde redenering kan immers worden gebezigd
door anderen die dan geen gebruik maken van een computer.
Ook in het tweede voorbeeld zal er wel nauwelijks iemand gevonden
kunnen warden die bestrijdt dat er behoefte is aan een centrale studentenadministratie (28) . Het zal tevens duidelijk zijn dat alleen al om
economische redenen een groat aantal andere thans nog min of meer
op zichzelf staande, deelverzamelingen aan een dergelijke administratie
zullen worden gekoppeld. Dit kan de kwaliteit van het bestuur en het
onderwijs alleen maar ten goede komen . Er rijst echter ook in dit geval
de vraag naar de positie van de informaticus die de opdracht zou krijgen
bepaalde informatie te koppelen en te verstrekken ten behoeve van
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economische ontwikkeling in het Rotterdam-Rijnmond-Delta-gebied. De
discussie wordt grotendeels in beslag genomen door de vraag naar de
juistheid en de betekenis van de werkgelegenheidscijfers in deze rapporten ,
terwijl aan de feitelijke beleidsvorming niet wordt toegekomen.
b. Het hier aangegeven verband tussen informatiesystemen en decentralisatie
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van de afzonderlijke organisatorische eenheden. Men zie bijvoorbeeld de
opmerkingen in het artikel van C. A. Koopman, ,,Lessen in democratie?"
over zelfbestuur en informatiesystemen in Joegoslavische bedrijven. ESB ,
21 februari 1973, pag . 156-158.
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