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Artikel	

Systematische	Bedrijfsvoering	

USB:	Universeel	Systeem	voor	Bedrijfsvoering	
Door: Arie Schinkel. 

Met medewerking van: ir. Deny Smeets (directeur Informatica Comunicatie Academie; HAN). 

Kernwoorden: bedrijfsprocessen, organisatie, informatiesysteem, applicatiegeneratie. 

 

Informatievoorziening kampt al jaren met slepende problemen. Door technische ontwikkelingen 

en mondialisering stelt de omgeving steeds meer en hogere eisen. Dat dilemma vraagt om een 

onorthodoxe oplossing. Een nieuwe systeembenadering door integratie van fundamentele 

concepten van organisatie en informatie biedt die oplossing. Het gebruikelijke ontwerp‐

uitgangspunt, ‘Voorzien in informatiebehoefte’, is uitgebreid met `Ondervanging van knelpunten` 

en ‘Inspelen op ontwikkelingen’. Dit gevarieerde pakket aan ontwerpdoelen is gerealiseerd door 

een alomvattende processtructuur, een grote flexibiliteit en een vergaande modellering en 

normering. Geavanceerde toepassing van ICT die uit specificaties zonder codering toepassingen 

genereert, levert direct toepasbare webapplicaties die de werkuitvoering ondersteunen. 

 

Inleiding 

Organisatie‐ en informatiesysteemontwikkelaars met langjarige ervaring weten dat generieke 

systeemontwikkeling al meer dan een halve eeuw wordt gepraktiseerd. Zo is o.a. System 

Development Method (SDM) ontwikkeld, waarvan een voorloper reeds in AMBI‐cursussen werd 

onderwezen. Het nieuwe systeem (USB) vond zijn bakermat/oorsprong eveneens in AMBI 

(Automatisering en Mechanisering Bestuurlijke Informatieverwerking). Het onderdeel 

‘Systeemontwikkeling’ was vormgegeven met de onderwerpen ‘Ontwikkeling als systeem’ en ‘Bedrijf 

als systeem’. Het eerste onderwerp heeft zich ontwikkeld tot ‘SDM’, het tweede tot het onderwerp 

van deze voordracht ‘USB’. De presentatie was toen nog met papieren posters (links de voorloper 

van ‘SDM’, rechts die van ‘USB’) (figuur 1), nu PowerPointpresentatie. De posters zijn een halve eeuw 

oud, de presentator is iets ouder en zijn tijd ver vooruit. 

 
Figuur 1. Posters: ‘Ontwikkeling als Systeem’ en ‘Bedrijf als Systeem’ (1960). 
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Naast een innovatief uniek ontwerp en gedetailleerde alomvattende specificatie van het systeem, is 

thans door geavanceerde applicatiegeneratie een volledige realisatie mogelijk. Zowel bedrijfssysteem 

als applicatiegeneratie worden in dit artikel beschreven. 
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Figuur 2. Inrichting USB: één proces, één methode, één bestand. 

 

Universeel Systeem voor Bedrijfsvoering  

Het Universeel Systeem voor Bedrijfsvoering (USB) bestaat uit een alomvattend bedrijfsproces, een 

standaardmethode van werken en een standaard modellering en normering voor alle 

bedrijfselementen: componenten, objecten, resultaten (figuur 2). Daardoor kunnen alle betrokkenen 

op uniforme wijze gebruikmaken van de, uit een integrale systematiek verkregen informatie, die 

nodig is voor de applicatie die hun specifieke werkzaamheden in de organisatie ondersteunt. Voor 

elke deelactiviteit in het bedrijfsproces staat de creatie van (meer)waarde centraal. 

Applicatiegeneratie uit systeemspecificatie  

De systeemontwikkeling cyclus kent al jaren de fasen; analyse, specificatie, functioneel ontwerp, 

technisch ontwerp, codering, testen, implementeren en beheren. Deze reeks van 

applicatieontwikkelingsfasen kan voor alle informatiesystemen worden teruggebracht tot analyse, 

specificatie en applicatiegeneratie. Generatietools versnellen het functionele en technische ontwerp, 

realiseren coderen en testen en faciliteren gedifferentieerde rolimplementatie en uniform 

gestandaardiseerd beheer. Dat biedt maximale flexibiliteit in realisatie van applicaties. Deze 

geavanceerde ICT‐technologie wordt toegepast bij het USB‐systeem en creëert in combinatie met de 

systeemspecificaties van dit systeem zeer flexibele applicaties voor de operationele ondersteuning 

van de werkuitvoering in bedrijven en organisaties. 
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De applicatiegeneratie is gerealiseerd door een conceptuele informatiemodellering, een algoritme 

voor optimaal genormaliseerd databaseontwerp, een heuristisch generieke gebruikersinterface met 

roldifferentiatie, individueel adaptieve gebruikersinteractie en beheer rapportages van individueel 

functioneel gebruik. De applicatiegeneratie past webtechnologie toe met een browser als cliënt op 

een standaard SQL‐database en levert de functionele flexibiliteit voor de realisatie van de applicaties 

in het Universeel Systeem voor Bedrijfsvoering (figuur 3). 

 
Figuur 3. Posters: ‘Specificatie USB’ en ‘Realisatie USB’ (2013). 

 

1. Flexibele bedrijfsvoering voor een dynamische globaliserende markt 

Onze welvaart danken wij vooral aan bedrijven. Bedrijven vervaardigen de goederen en diensten die 

welvaart mogelijk maken. Het is van belang, dat bedrijven doelmatig functioneren. De samenstelling 

van en samenwerking tussen de samenstellende delen is daarbij van groot belang. De inrichting van 

bedrijven wordt daartoe doorlopend geoptimaliseerd. De bedrijfsvoering wordt steeds meer 

ondersteund door de informatie‐ en communicatietechnologie. Deze ondersteuning gaat dikwijls 

zover, dat de inrichting van het bedrijf er sterk door wordt beïnvloed. Vooral geavanceerde 

toepassing van ICT kan het doelmatig functioneren van het bedrijf aanmerkelijk bevorderen. 

Bedrijfsinrichting en ICT‐inrichting zijn daarbij geïntegreerd tot een onlosmakelijk functionerend 

geheel. Dit is eveneens van toepassing op bedrijfsmatig functionerende instellingen en overheden. 

1.1 Eén alomvattend bedrijfssysteem 

Doelmatig functioneren van bedrijven vraagt een daarop afgestemde inrichting, veelal gerealiseerd 

in de vorm van systematieken: onder andere een taakverdeling organisatie, een werkinrichting, 

informatiesystemen en een kennisbank. Deze systematieken zijn alle gericht op hetzelfde doel, 

`efficiënte en effectieve productie`, doch ze functioneren dikwijls `los van elkaar` en `ieder op eigen 

wijze`. Onderlinge afstemming, laat staan integratie, is moeizaam en slechts ten dele mogelijk. De 

eigen afzonderlijke doelstellingen staan een opperste optimalisatie in de weg.  

Bij het bedrijfssysteem USB zijn de verschillende systematieken samengevoegd tot één geheel. Het 

ontwerp is gericht op het gezamenlijk uitvoeren van verschillende functies. Hierdoor is één 

alomvattend geïntegreerd systeem gerealiseerd. Het verwerkelijkt niet alleen een eenduidige 

gemeenschappelijke doelgerichtheid, het voorkomt tevens door verscheidenheid van systemen 
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veroorzaakte onvolkomenheden. Bewerkelijke aansluitingen, dupliceringen, overlappingen, lacunes 

en inconsistenties zijn voorkomen of tot het uiterste beperkt (figuur 4). 

 

‐ Alomvattend, eenvoudig aanpasbaar, dienstensysteem (veranderlijke bedrijfsvoering vraagt nieuwe benadering); 

‐ Typering systeem in kernregels (één systeem, geheel uitwisselbaar, dienstengericht); 

‐ In elke samenstelling toepasbaar en uitbreidbaar (flexibel in systeemfuncties, toepassingen en werkuitvoering); 

‐ Werker/gebruiker stelt zelf toepassingen samen (systeem is geheel anders dan gebruikelijke systemen); 

‐ Schriftelijke en digitale ondersteuning bij toepassing (werkboek met alle activiteiten, bewerkingen en werkobjecten). 

Figuur 4. Kenmerken van Universeel Systeem voor Bedrijfsvoering. 

 

1.2 Eenvoudig aanpasbaar en afstembaar 

Nieuwe grondstoffen en producten, verschuivende markten en doelgroepen, nieuwe afzet‐ en 

communicatievormen, alles is in beweging. Bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met 

veranderingen. Deze werken door in vrijwel alle bedrijfsgebieden: producten, afnemers, middelen, 

procedures, werkwijzen. Tevens neemt de individualisering toe met als gevolg meer afstemming van 

producten en diensten op individuele en incidentele wensen van afnemers. Deze ontwikkelingen 

leiden tot veelvuldige en soms ingrijpende aanpassing of zelfs vervanging van (deel)systemen. Bij veel 

(overgeleverde) systemen leidt de aanpassing op veranderingen en afstemming op incidentele 

wensen tot de nodige problemen. Vervanging is dan de enig juiste oplossing en tegelijk een probleem 

op zich. 

Het bedrijfssysteem is gericht op veranderingen en individualisering. Het is naar inrichting en 

uitvoering in alle opzichten flexibel. Het bestaat uit verzamelingen uitwisselbare elementen, die op 

elk moment tot iedere gewenste combinatie worden samengevoegd (figuur 5).  

 
Figuur 5. Architectuur alomvattend systeem, drie systeemniveaus, drie systeemdelen. 

 

Hieraan ligt een fundamentele opzet ten grondslag. Alle activiteiten zijn ontleed in twee 

basiselementen, handelingen en dingen/zaken. Deze zijn ondergebracht in twee basisbestanden, 

`Bewerkingen` en `Bewerkingobjecten`. Door sortering op functie zijn de elementen eenvormig en 

eenmalig gemaakt, waardoor volledig uitwisselbaar. Vervangbaarheid van elementen en variabele 
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samenstelling van toepassingen maken het systeem eenvoudig aanpasbaar aan veranderingen en 

geheel afstembaar op incidentele wensen van afnemers. 

1.3 Alle toepassingen omvattend dienstensysteem 

Het systeem fungeert als dienstensysteem in de vorm van `cloud computing` (figuur 6). Toepassende 

bedrijven krijgen de beschikking over een eigen versie van het volledige systeem met alle 

gebruikelijke toepassingen. Alle toepassingen worden uitgevoerd met een generiek flexibel 

gegevensverwerkend systeem. Het systeem kan worden gebruikt zonder eigen ICT‐organisatie, 

systemen en middelen. Het wordt beschikbaar gesteld als ‘open source system’. 

 
Figuur 6. Cloud computing, leveringsmodel ICT, informatievoorziening op afstand. 
 

2. In elke samenstelling toepasbaar en uitbreidbaar 

USB is flexibel in systeemfuncties, toepassingen en werkuitvoering. Het bedrijfssysteem kent een 

basis(start)systeem en systeemuitbreidingen tot het volledige systeem. Het basissysteem bestaat uit 

een aantal (basis)functies die in alle gevallen en in combinatie worden toegepast. De 

systeemuitbreidingen kunnen afzonderlijk en per geval worden toegevoegd, al naar gelang de 

behoefte van het toepassende bedrijf. 

Het systeem heeft twee basisfuncties, ‘werkuitvoering’ en ‘werkinformering’. De functie 

‘werkuitvoering’ is gericht op het geven van aanwijzingen aan de werkers bij het uitvoeren van 

activiteiten. Het systeem is daartoe ingericht met een bedrijfsproces met activiteiten, een 

bedrijfsmethode met bewerkingen en een bedrijfsbestand met werkobjecten. De functie 

‘werkinformering’ ondersteunt de werkuitvoering met een informatieverwerkend systeem. Dit 

bestaat uit drie deelfuncties, gegevensmodellering, gegevensopslag en gegevensverwerking. De 

functies werkuitvoering en werkinformering vormen een geïntegreerd geheel.  

De ‘systeemuitbreidingen’ zijn te onderscheiden in uitbreidingen van `functie` (structurele) en 

uitbreidingen van `omvang` (sortering). Bij de functie‐uitbreiding wordt aan de basisfuncties 

werkuitvoering en werkinformering de functie `werksturing` toegevoegd. Deze drie functies samen 

vormen dan een geïntegreerd geheel. De systeemuitbreidingen met betrekking tot de omvang 

(sortering) zijn van andere orde. Ze voegen geen nieuwe functies toe, doch breiden de bestaande uit. 
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Door de elementgerichtheid van het systeem kunnen alle basisactiviteiten individueel, onafhankelijk 

van elkaar, worden toegepast. Bijvoorbeeld primaire activiteiten waaraan later ondersteunende 

worden toegevoegd. Een ander voorbeeld, eerst de vervaardiging (productie), waar later de afzet 

(verkoop) aan wordt toegevoegd. Binnen de categorieën activiteiten kunnen altijd individuele 

activiteiten worden toegevoegd.  

Bovenstaande uitbreidende toepassing van het systeem is mogelijk, doordat het systeem enerzijds 

het gehele bedrijfsgebeuren bevat en anderzijds alle activiteiten individueel kunnen worden 

toegepast. Het gehele bedrijfsgebeuren is standaard in het basissysteem vastgelegd, in het 

bedrijfsproces zijn alle zich normaliter voordoende activiteiten (vooraf gedefinieerd) aanwezig. Alle 

activiteiten kunnen individueel (onafhankelijk van elkaar) worden toegepast, doordat alle onderdelen 

van het systeem eenvoudig uitwisselbaar zijn (zonder doorwerking in andere delen van het systeem).  

 

3. Werker/gebruiker stelt zelf toepassingen samen 

Het bedrijfssysteem is wezenlijk anders, dan gebruikelijke informatiesystemen. Het systeem is gericht 

op ondersteuning van de `werkelijke specifieke werkuitvoering op het moment van toepassing`. Dit 

in tegenstelling tot informatiesystemen, die zijn gericht op de ondersteuning van de, `op het moment 

van ontwikkeling veronderstelde generieke werkuitvoering in de toekomst`. De niet of moeilijk te 

voorziene variaties in de toekomst en de beperkte flexibiliteit van de informatiesystemen, maakt een 

juiste afstemming op de gevarieerde werkelijkheid in de toekomst niet goed mogelijk. Door 

geavanceerde toepassing van ICT is bij het bedrijfssysteem de gegevensverwerking geheel flexibel, 

zodat nauwkeurige afstemming op de gevarieerde werkelijkheid wel mogelijk is.  

Het bedrijfssysteem is eveneens anders voor wat betreft de werkorganisatie. De geavanceerde 

toepassing van ICT verwerkelijkt niet alleen een geheel flexibele gegevensverwerking, het maakt 

tevens een fundamenteel andere opzet van de werkorganisatie mogelijk (werkuitvoeringsysteem). 

Dit in tegenstelling tot informatiesystemen, waarbij de systeemopzet primair is gericht op het 

vervaardigen van informatieproducten voor de bestaande werkorganisatie. Bij het bedrijfssysteem is 

het gehele bedrijfsgebeuren ondergebracht in één alomvattende geïntegreerde systematiek. Alle 

processen/activiteiten in één bedrijfsproces met één werkverloopstructuur. Alle bewerkingen in één 

bedrijfsmethode met één basiswerkwijze voor alle activiteiten. Alle bestanden/bewaringen in één 

bedrijfsbestand met één op modellering en toegankelijkheid gerichte functionele structuur. Alle 

elementen uit de drie, naar functie geheel verschillende systeemdelen, zijn individueel aan elkaar 

gerelateerd door middel van één werkuitvoering gerichte coördinatiestructuur (figuur 7).  

De grote diversiteit bij de werkuitvoering, samengaand met de grote flexibiliteit van de 

gegevensverwerking, vormen een ideaal uitgangspunt voor optimalisering van de werkorganisatie. 

Deze optimalisatie betreft niet alleen de werking van het systeem, het raakt tevens de kwaliteit van 

de resultaten en de gebruiksmogelijkheden voor de werkers/gebruikers. Het raakt ook de kwaliteit 

van de resultaten door eenvormigheid en gelijkblijvendheid van objecten en gegevens. De 

mogelijkheden voor werkers/gebruikers door grote overzichtelijkheid en goede hanteerbaarheid van 

de systematiek dragen bij aan de optimalisering van de werkorganisatie. Deze voordelen worden 

vooral gerealiseerd door een vergaand gemodelleerde werkorganisatie en de geheel flexibele 

gegevensverwerking. Dit zijn de belangrijkste ontwerpuitgangspunten van het bedrijfssysteem.  
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Figuur 7. Door werker/gebruiker samengestelde toepassing (uit proces, bestand en methode). 

 

4. Ondersteuning bij toepassing  

Bedrijven zijn betrekkelijk omvangrijk en ingewikkeld. Het is een uitdaging een doelmatig werkend 

systeem te bouwen, dat het bedrijf tevens overzichtelijk en inzichtelijk maakt. Door een geheel 

nieuwe wijze van systeembouw is dat verwerkelijkt, o.a. door een geavanceerde toepassing van ICT. 

Het systeem bevat alle activiteiten, werkwijzen en werkobjecten, die zich in een doorsnee bedrijf 

voordoen. Voor ieder onderdeel met werkinformatie, werkaanwijzingen en werkkennis. Alle 

onderdelen zijn door modellering eenvormig en eenmalig en op opvragen gericht geordend in 

bedrijfsproces, bedrijfsmethode en bedrijfsbestand. Ze zijn, systeemdeel overstijgend, individueel 

aan elkaar gerelateerd. Werkuitvoering van werker en gegevensverwerking van ICT zijn geïntegreerd. 

Dit heeft geleid tot één, alomvattend, geïntegreerd, voor een ieder toegankelijk en hanteerbaar, 

bedrijfssysteem. 

Het systeem is ingericht voor 729 activiteiten (proceselementen) en 729 werkobjecten 

(bestandelementen). Alle elementen zijn gedefinieerd en deels uitgewerkt in specificeringen. Deze 

worden naar behoefte door toepassende bedrijven in detail uitgewerkt. Een aantal is in detail 

beschikbaar. Deze dienen als voorbeeld voor de nog op te stellen specificeringen. Het systeem is 

voorzien van generieke werkaanwijzingen. Toepassende bedrijven kunnen, voor eigen specifieke 

werkzaamheden, zelf werkaanwijzingen toevoegen.  

Het systeem ondersteunt de uitvoering van alle activiteiten vanuit één systematiek. Daartoe is het 

integraal in de database opgenomen. Alle systeemdelen; processen, methoden, bestanden. Alle 

categorieën gegevens; werkkennis, werkaanwijzingen, werkinformatie. Hierdoor komt de te volgen 

werkwijze geheel uit het systeem. De werker volgt de vaste basiswerkwijze en bepaalt zelf de 

invulling van de specifieke aspecten (gebruikt geen gefixeerde specifieke werkverloopstructuren). Ter 

ondersteuning van onervaren werkers (nieuwe, tijdelijke, vervangende) en van 

bijzondere/afwijkende voorvallen (storingen, vertragingen, incidentele wensen) kunnen 

werkaanwijzingen worden toegevoegd. De systematiek biedt tevens de mogelijkheid, op eenvoudige 

wijze een `overall` beeld te krijgen van het (mogelijk complexe) bedrijf zelf.  
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Werkhandleiding 

De schriftelijke versie van de werkhandleiding is een getrouwe kopie van het in de database 

aanwezige systeem. Deze is, voorafgaand aan de toepassing, van belang ter verkrijging van een beeld 

van de toepassingsmogelijkheden(figuur 8). Bijvoorbeeld beoordelen van geschiktheid van het 

systeem in bepaalde omgevingen. Tevens voor mogelijkheden van partiële toepassing en het 

realiseren van een optimale ‘Business‐IT integration’. Eveneens bij uit te voeren toepasbaarheid‐ en 

keuzeonderzoeken, cursussen, inwerkfases e.d. Voor het beroepsonderwijs een mogelijkheid om na 

te gaan of het systeem een rol kan spelen bij praktijkgerichte kennisoverdracht (overall en partiële 

oefencasussen). In het algemeen het tonen van het systeem aan belangstellenden. 

Boeken bedrijfssysteem USB 

1. Geheel beeld van systeem. 

2. Inrichting van systeem. 

3. Werking van systeem. 

4. Invoering van systeem. 

5.Toepassing van systeem. 

Figuur 8. Indeling en inhoud van ‘Boekdelen USB’. 

 

Conclusie 

Het Universeel Systeem voor Bedrijfsvoering (USB) is ontwikkeld op basis van nieuwe fundamentele 

conceptuele inzichten van bedrijfsvoering, organisatie‐inrichting en informatievoorziening. Het is 

primair gericht op de werkuitvoering en daarmee op de werkers/gebruikers van het systeem. 

Deze inzichten zijn verkregen door langjarige ervaring met het functioneren van uiteenlopende 

bedrijven. Deze ervaring werd gecompleteerd met uitgebreide praktijkgerichte onderzoeken in drie 

uiteenlopende onderzoek domeinen. Dat heeft geresulteerd in een ontwerp en informatietechnische 

implementatie van een innovatieve en universele systeemarchitectuur voor bedrijfsvoering. Op basis 

van dit architectuurontwerp is een alomvattend bedrijfssysteem uitgewerkt. Het vervolg is de 

concrete implementatie van USB in organisaties en bedrijven om de beoogde universele 

optimalisatie van de bedrijfsvoering te realiseren en de voordelen daarvan te benutten. Daartoe 

wordt het systeem in open source voor gebruik beschikbaar gesteld en worden praktijkpilots 

geïnitieerd om het praktijkonderzoek te versterken, te verbreden en te verbijzonderen op 

bedrijfsspecifieke branches en beroepen. Daardoor kunnen bedrijven en organisaties zich effectiever 

en efficiënter richten op hun essentiële primaire taak, de waarde toevoeging. Dit door de 

ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve producten en diensten met optimale 

meerwaarde voor de markten die ze bedienen. In feite komen ze dan werkelijk toe aan de 

permanente ontwikkeling en optimale benutting van hun eigen specifieke kennis en organisatie‐

inrichting om innovatief en succesvol te blijven of te gaan opereren. 
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