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Praktijkervaringen Dlet
beslissingstabellen en PROD EM0

I. INLEIDING

De beslissingstabellentechniek werd oorspronkelijk ontwikkeld als
een instrument voor de informaticus die met logisch complexe pro
grammeerproblemen werd geconfronteerd. In weerwil hiervan is een
overgroot gedeelte van de "klassieke", computergerichte beslissings
tabellenliteratuur gewijd aan strikt technische aspecten en wordt rela
tief weinig aandacht besteed aan de praktische toepasbaarheid van de
ze techniek. In [1] werd deze vertekening voor het eerst op ruimere
schaal aangeklaagd.

Peilend naar de oorzaken van deze relatieve desinteresse voor de
praktische relevantie van beslissingstabellen, stoten we o.i. op het vol
gende:

1. De toepasbaarheid van beslissingstabellen binnen de strikte pro
grammeersfeer is inderdaad beperkt, zoals in [3] wordt aangeduid.

2. Het manueel gebruik van de beslissingstabellentechniek wordt vrij
vlug een administratieve rompslomp. Pas door de ontwikkeling van
adequate methoden voor het construeren van beslissingstabellen
(zie hiertoe [7], hoofdstuk 2) werd de noodzakelijke computeron
dersteuning mogelijk. Dit aspect wordt in [4] verder uitgewerkt.

M.b.t. de eerste oorzaak groeide stilaan (en groeit gaandeweg) het
besef dat beslissingstabellen ook (en vooral!) buiten de computerpro
grammering nut afwerpen. Zo betoogt Verhelst [6] dat ze met vrucht
als algemene managementtechniek kunnen worden ingezet. Dit idee
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wordt in [2] en in [7] overigens verder ontwikkeld. In [3] (hoofdstuk 4)
wordt aangetoond dat beslissingstabellen vooral gedurende de prelimi
naire, gebruikersgerichte fasen van het ontwikkelen van informatie
systemen, met name bij de activiteiten/beslissingsanalyse en bij het de
duceren van informatiebehoeften, potentieel belangrijk zijn.

Het doel van dit artikel is drieledig:

1. Via praktijkvoorbeelden aantonen dat beslissingstabellen voor de
genoemde managementgerichte toepassingsdomeinen inderdaad
praktisch relevant zijn.

2. De toepassingsmogelijkheden van het PRODEMO systeem, dat in
[4] als interactief systeem voor het construeren en manipuleren van
beslissingstabellen wordt gepresenteerd, te illustreren.

3. Het gecompileerd weergeven van empirische vaststellingen opge
daan zowel in de hier gerapporteerde als in talrijke andere toepas
baarheidsstudies.

De eerste tv,ree doelstellingen vlorden vooral in de paragrafen IJ tot
IV, waarin drie meer uitgebreide praktijkstudies aan de orde komen,
nagestreefd, terwijl doelstelling 3 het onderwerp van paragraaf IV uit
maakt.

11. PRAKTIJKSTUDIE 1: KREDIETTOEKENNING IN EEN
BANKINSTELLINGI

De geanalyseerde procedure betrof het toekennen van een kaskrediet.
Omwille van haar risicovol karakter, wordt voor deze kredietverlening
traditioneel .. een ingewikkelde en casuele beslissingsprocedure ge
volgd. De hoofdbetrachting van de ondernomen studie was a) deze
procedure maximaal te standaardiseren en (b) ze tegelijk te objective
ren, eventueel leidend tot een gedeeltelijke computerondersteuning.

Deze studie verschilt van beide volgende (paragrafen 111 en IV) in de
zin dat hier van een a priori niet-gestructureerde probleemstelling
werd vertrokken. Dit betekent dat de betrokken toekenningsprocedu
re niet altijd volgens vaste, neergeschreven dwingende richtlijnen ver
loopt2 .

1. Het veldonderzoek voor deze studie werd verricht door L. Vander Sande.
2. Verdere uitwerking van het onderscheid "a priori gestructureerd" - "a priori niet

gestructureerd" staat in [2]. Ook in [4] wordt hierop beknopt ingegaan.
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Bij de praktische uitwerking van deze studie werden grosso modo
volgende stappen doorlopen:

a. Via interviews, aangevuld met documentenonderzoek, werden de
onderscheiden beoordelingscriteria afgebakend en afzonderlijk on
derzocht. Dit leidde ofwel tot een mathematische formulering van
het criterium, ofwel tot een uitwerken ervan onder beslissingstabel
lenvorm. Deze beslissingstabellen, die alle via de zoekmethode (zie
[7], paragraaf 2.3) werden opgesteld, vertaalden de beoordelings
criteria in termen van componenten (= condities van de beslissings
tabellen) die ofwel meetbaar ofwel kwalitatief van aard waren.
Voor de kwalitatieve componenten bleek een ruwe waarde-opde
ling in positief (+), middelmatig (±) en negatief (- ) in eerste in
stantie bruikbaar te zijn.

b. Bij ontstentenis van neergeschreven richtlijnen van het betrokken
hoger management, werden de opgestelde beslissingstabellen sa
men met de geautoriseerde vertegenwoordiger van dit manage
ment gedetailleerd doorgenomen.

c. De aldus gecorrigeerde beslissingstabellen werden nu pas, na het
gaandeweg verkrijgen van een gestructureerd inzicht en in samen
werking met de betrokken afdeling, met elkaar in verband ge
bracht3. Dit leidde tot een (hiërarchische) structuur van beslissings
tabellen. Sommige beslissingstabellen werden als gevolg hiervan
grondig herwerkt.

d. Goedkeuring door het betrokken hoger management.
e. De ruwe waarde-opdelingen van de kwalitatieve criteria werden

vertaald in operationele termen. Samen met de kwantificeerbare
criteria vormen ze een lijst van 19 criteria, waarover door de con
tactpersoon-bankier informatie moet worden ingewonnen.

Hoewel de studie hier in feite haar finaliteit bereikte, werd ze uitge
breid met volgende meer speculatieve uitwerking:

f. Op grond van de verkregen criteria en van hun onderlinge wegin
gen (die impliciet in de beslissingstabellen waren vervat) werden
temptatieve "scores" opgesteld. In principe kunnen deze, na pre
ciesere onderlinge afstemming, leiden tot het (semi-)geautomati
seerd verwerken van een aantal routine-aanvragen.

3. Dergelijke "bottom-up" aanpak versterkt ook het vertrouwen van de betrokken
functionarissen in de mogelijkheden van de beslissingstabellentechniek.
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De bijdrage van de beslissingstabellentechniek tot deze studie kan
als volgt worden samengevat:

1. Het syntactisch schema van de beslissingstabel bleek een vrijwel on
vervangbaar hulpmiddel bij het opsporen van alle voor de toeken
ningsprocedure relevante criteria (condities).

2. Ook het structureren en onderling relateren van deze criteria bleek
zonder de inzet van beslissingstabellen een onbegonnen zaak. In dit
opzicht fungeerde de beslissingstabel als een heuse denkdiscipline.

3. De verkregen tabel,len zijn niet noodzakelijk een eindprodukt; een
meer uitgewerkte weging van de verschillende toekenningscriteria
kan vanuit de tabellenstructuur gebeuren.

De specifiek bij dit project ondervonden problemen sproten voort
uit de complexiteitsgraad en vooral de subjectiviteitsgraad van het be
trokken onderwerp. Zo bleek het bijzonder moeilijk voor elk criteri
um een aangepaste gradatieschaal (== conditietoestanden) op te stel
len. Andere, meer algemeen onderkende probleemhaarden worden in
sub V gesignaleerd.

111. PRAKTIJKSTUDIE 2: TECHNISCHE SPECIFICATIES IN
EEN CONSTRUCTIEBEDRIJF

In een metaalconstructiebedrijf, waar o.a. allerlei soorten pompen
worden vervaardigd, is een gedetailleerde beschrijving aanwezig van
alle vereisten waaraan een pomp moet beantwoorden (zgn. "API nor
men"). Voor elke vereiste Lv.m. materiaal, afmetingen, constructie,
testen, levering, ... wordt aangeduid wanneer en voor welk type pomp
ze moet worden toegepast. Dit impliceert dat voor elke pomp nage
noeg de volledige standaard moet worden doorgenomen alTI alle ver
eisten te bestuderen.

Dergelijke standaarden zijn, zoals de meeste voorschriften en pro
cedures, duidelijk actie-gericht, d.w.z. per actie (vereiste) wordt een
beschrijving gegeven van de voorwaarden waaronder ze al dan niet
luoet worden uitgevoerd (van toepassing is). Het eigenlijk beslissings
proces om uit te maken aan welke vereisten de pomp(en) moet(en)
voldoen, is daarentegen essentieel conditie-gericht, d.w.z. ur...L~.""""~JL~""""'~'"

van pomptype, werkingsvoorwaarden, ... worden de vereis
ten vastgesteld. Bijgevolg werd het nuttig geacht de standaarden te
"vertalen" in beslissingstabellen, die ook conditie-gericht zijn, in de
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zin dat per combinatie van condities wordt aangeduid welke acties
moeten worden uitgevoerd.

De bedoeling bij het inzetten van de beslissingstabellentechniek was
tweevoudig:

1. Het controleren van de oorspronkelijke tekst op contradicties en te
kortkomingen. De specifieke structuur van de beslissingstabellaat
immers toe deze controles op een eenvoudige wijze uit te voeren.
Ze worden door het PRODEMO systeem overigens automatisch
gedetecteerd.

2. Het vereenvoudigen van de beslissingsname , d.w.z. het snel en cor
rect bepalen van de diverse specificaties voor de te bouwen pom
pen.

In enkele dagen werd het lijvig document omgezet in een aantal een
voudige beslissingstabellen. Een illustratie van een dergelijke tabel
wordt gegeven in figuur 1.

preS5ure casing

:Jumping temperatu.re <4ffloF 24QfloF

rthermal shock
brobable Y N -
flamma.bIe or toxic
1 iquid - Y N -
ppeci fic gravity at
pumping temperatu.re - <fr. 7 ~.0'. 7 - -
rated discharge
pressu.re - - ~ 1JJJJP.J psi g >1,H.\:f.0' ps i g - -
~pproval of
purchaser for
~xially spI it case
pumps Y N y N - Y N - Y N

radially spI i t ca.se
pumps required
[2. 2. 1 . ] x x x x - x x - x x
3xially spI it case
::>umps ma~/ be
fu't"'nished [2.2.1] x - x - - x - - x -
no special
.....ecommenda.t i ons - - - - x - - x - -

-back- to replot -help- available END OF TABLE
-shift data- for menu -data- to touch -shift back- to expand
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Vermits diverse specificaties enkel onder bepaalde voorwaarden
gelden, is het met de beslissingstabellen niet meer nodig alle standaar
den te doorlopen, maar enkel deze welke thuishoren bij de gevraagde
combinatie van condities (pomptype, afmetingen, snelheid, ... ). Bo
vendien is het vaststellen van de vereisten eenduidig uit te voeren, met
een minimale kans op verkeerde interpretaties en met een vrij grote
garantie op correctheid en volledigheid.

IV. PRAKTIJKSTUDIE 3: ANALYSE VAN EEN COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST

De gedeeltelijke automatisering van de loonberekening in een groot
produktiebedrijf werd bemoeilijkt (a) door de complexe aard van de
afgesloten Collectieve Arbeidsovereenkomst en (b) door de (inciden
teel en onvolledig gedetecteerde) discrepanties tussen deze bindende '
overeenkomst en de toegepaste berekeningsregels. Door gebruikma
king van beslissingstabellen slaagden we erin:

- de logisch complexe artikels te herstructureren
- een aantal discrepanties ondubbelzinnig aan te duiden; één enkele

afwijking had voor het betrokken bedrijf relatief belangrijke (finan
ciële) consequenties.

De gevolgde werkwijze kan als volgt worden samengevat:

a. In onderling overleg met de personeelsdirectie werden in een eerste
fase de C.A.O.-artikels die voor verdere analyse in aanmerking
kwamen geselecteerd. Selectiecriteria waren: logische complexi
teitsgraad, geconstateerde interpretatiemoeilijkheden en geschikt
heid voor analyse d.m.v. beslissingstabellen. Een korte presentatie
op directieniveau van de mogelijkheden en beperkingen van beslis
singstabellen ging aan deze selectiefase vooraf.

b. Analyse van de geselecteerde artikels.
c. Voorlichting van de betrokken lagere functionarissen van de perso

neelsdienst.
d. Toetsing van de ,sub (b) bekomen resultaten aan de concreet ge

bruikte berekeningsregels. Opnieuw werd, net als bij de eerste
praktijkstudie, geopteerd voor een "bottom-up" benadering, waar
bij de motivering van de functionarissen centraal stond. Deze toet
sing noopte tot een soms drastische herinterpretatie van de sub (b)
verkregen beslissingstabellen. In voorkomend geval werden de
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heersende afwijkende berekeningsregels apart onder beslissingsta
bellenvorm gestructureerd en vervolgens getoetst aan de reeds om
gezette C.A.O.-tekst.

e. Definitieve rapportering.

Een wellicht belangrijker resultaat dan de vervulling van de voorop
gestelde doelstellingen was de introductie van beslissingstabellen als
een verder autonoom bruikbare analysetechniek voor de betrokken
functionarissen.

Dit project illustreerde bovendien op treffende wijze de kracht van
de techniek als communicatiemedium tussen de verschillende manage-
.I..I..I.'lo.,1.1..I.l.;;;V.lV'-lU..I..I.j~Vj. .I.. Deze en andere worden overigens
in V., synoptisch hernomen.

v. CONCLUSIES

O.i. illustreren de besproken praktijkstudies, geselecteerd uit een veel
ruimer staal van praktijkervaringen, de waarde van beslissingstabellen
als een autonome managementtechniek. Zoals door praktijkstudies 1
en 3 treffend wordt aangetoond, wordt de beslissingstabel vooral geap
precieerd als een administratief-organisatorisch analyse-instrument,
dat bijvoorbeeld in de initiële fasen van het ontwikkelen van een ver
beterd informatiesysteem kan worden ingezet. Merk op dat deze fasen
niet noodzakelijk leiden tot het opzetten van een geautomatiseerd in
formatiesysteem.

Vanuit dit perspectief kunnen de ervaringen met het gebruik van be
slissingstabellen duidelijker worden geëvalueerd. Achtereenvolgens
behandelen we hierna:

- enkele empirische vaststellingen;
- de beslissingstabel en de identificatie van informatiebehoeften;

de weerslag op een mogelijke uitbouw van het PRODEMO, sys
teem.

A. Vaststellingen vanuit empirisch onderzoek

1. Vaststellingen m. b. t. weerslag op rolpatronen

a. De eenvoudige, computer-onafhankelijke structuur van de beslis
singstabel maakt dat de gebruikers zelfhun activiteiten en/of beslis-
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singsprocessen kunnen analyseren en dit ook effectief gaan doen.
Een reële stimulans blijkt hierbij uit te gaan van de exhaustieve
enumeratie van gevallen via het conditiegedeelte van de tabel. In
sommige studies leidde dit tot het volledig autonoom ontwerp van
betere procedures.

b. Doordat de activiteiten/beslissingsprocedures onder beslissingsta
bellenvorm compleet en verstaanbaar gedocumenteerd zijn, valt
het gemakkelijker bijvoorbeeld de persoon van de informatie-ana
lyst te vervangen. De rol van deze laatste wordt herleid tot deze van
catalysator (i.p.v. inhoudelijk verantwoordelijke voor het eindpro
duct van de gebruikersgerichte fasen van de informatiesysteemont
wikkeling) .

2. Vaststellingen m. b. t. gewijzigde gebruikersattitudes

a. De beslissingstabel wordt door veel gebruikers ervaren als een uit
stekend instrument voor het krijgen en het bewaren van een over
zicht over hun activiteiten. Hoewel langdurige experimenten ont
breken, wijst toch alles erop dat het gebruik van deze techniek tot
een normale gewoonte kan uitgroeien.

b. In enkele gevallen werd de beslissingstabel ervaren als een geëi
gend communicatiemedium; meer frequent betrof dit het doorspe
len van richtlijnen van bijvoorbeeld taktisch management naar ope
rationeel management.

c. Initieel verbazingwekkend waren deze gevallen waarin de beslis
singstabel werd ontdekt als een controle-instrument tot. het opspo
ren van afwijkingen tussen geformuleerde richtlijnen en reële prak
tijken. Frappant was vooral de aard en de dimensie van de ontdekte
anomalieën.

3. Aanbevelingen

a. Effectief gebruik van de beslissingstabellentechniek bleek moeilij
ker dan aanvankelijk gedacht. Een initiële training aan de hand van
gevallenstudies met stijgende realiteitsgraad is in dit opzicht aange
wezen.

b. De introductie van de techniek mag idealiter niet vanuit de compu
terafdeling gebeuren. De psychologische weerstand is het geringst
gebleken waar de introductie via het lijnmanagement verliep.
Overigens leidde het gebruik van beslissingstabellen in één enkel
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geval tot een conflict waarbij bekendheid met de techniek als een
machtsinstrument werd uitgespeeld. Ook dit wijst op het belang
van voorafgaande training.

c. Gedurende deze initiële training dient met nadruk te worden gewe
zen op de inherente beperkingen van de techniek. Over het alge
meen leidt kennismaking tot over-enthousiasme met een nadelige
weerslag op de ultieme effectiviteit.

B. De beslissingstabel en de identificatie van informatiebehoeften

De analyse van bestaande procedures, beslissingsprocessen e.. d. en het
hieruit afleiden van reële informatiebehoeften is het meest effectieve
toepassingsdomein van de beslissingstabellentechniek gebleken. De
ervaren voordelen verbonden aan deze techniek zijn o.i. niet gering.
Hieronder toetsen we ze aan een reeks karakteristieken waaraan elke
methode voor de identificatie van reële informatiebehoeften moet vol
doen.

1. De methode moet een precies cornmunicatiemedium zijn tussen de
gebruiker(s) enerzijds en de systeemontwikkelingsdeskundige(n)
anderzijds, maar ook tussen de individuen van beide groepen on
derling. Het is duidelijk dat louter formele methoden hier niet vol
staan. De beslissingstabel bleek hier in veel gevallen een uitstekend
compromis tussen deze formele methoden, die in de praktijk veel te
rigied uitvallen, enerzijds en gewone teksten, die teveel interpreta
tiespeling laten, anderzij ds.
Door haar uiterst eenvoudig syntactisch schema kan de beslissings
tabel door beide polen van het communicatieproces relatief gemak
kelijk en vlug worden aangeleerd. De typische, assisterende rol van
de informatie-analyst in deze fase wordt bovendien frappant ver
licht door de stimulerende werking van de beslissingstabel. Door
haar dwingend karakter verplicht zij de gebruiker bovendien tot het
weren van heelwat dubbelzinnigheden.

2. De methode moet de mogelijkheid bieden een overzichtelijk beeld
van een te analyseren activiteit/beslissing op een consistente manier
te verenigen met een detailleringsgraad die volstaat om het maxi
mum aan relevante informatiebehoeften te ontdekken.
Doordat zowel een conditie als een actie van een beslissingstabel op
een lager niveau kan worden geëxpliciteerd, kan een initiële pro
bleembeschrijving op deze wijze tot in de gewenste detailgraad
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worden ontleed. Bovendien biedt deze hlt::l,rI")1rÎ'hilC't::l,rlrao- een natuur
basis voor modularisatie.

3.

.......-..r.""'hr"rtr. moet de aan-
J.J.Jl'-J'v'l..-a..l.6::..''''''J..l. In het moet ze het vroeg ontdekken van incon-
sistenties en logische fouten bevorderen.
Door haar Î'Al'Y'1hln.r::lr-rvrlCf'''hÇl> Çl>ll1rÇl>nCÎ't'l':lr\np,n "T' ...... ,..,.,.. .... ..,..,...,-...1!-

op een mogelijke uitbouw van het PRODE}JO C"l,C"f"OOlf.'M

stelselmatig gebruik van het PRODEMO heeft ook de
verdere uitbouw van dit interactieve systeem zelf beïnvloed. Uit deze
'-'JLJL~"""'''JLJL'''.'''''''''''' wisselwerking citeren we het VVJ.J:;;.vJlJ.'-'-''''''.

1. De gebruikersvriendelijkheid komt met de toename van het aantal
ge]lmlPlemt~ntieel~aefuncties meer en meer in het gedrang. drei
gende probleem werd opgevangen door een uitbreiding van de on
line helpfuncties , terwijl de initiële drempelvrees 1.o.v. het systeem
d.m.v. een geprogrammeerde instructie-handleiding [5] werd aan
gepakt.

2. Feedback afkomstig van verschillende PRODEMO-gebruikers,
gekoppeld aan ervaringen, leidde tot een resem kleine aan
passingen en verbeteringen, die vooral de handigheid en de ge
bruikssnelheid van PRODEMO hebben verhoogd.

3. Unaniem wordt de beschikbaarheid van PRODEMO als een we
zenlijke uitbreiding van de praktische toepasbaarheid van de beslis
singstabellentechniek ervaren. Functies als de "aantoetsmode" , het
omwisselen van conditievolgorden e.d. worden in praktische ge
vallenstudies, waar een rechtlijnig opbouwproces nu eenmaal vrij
wel onmogelijk is, ten zeerste gewaardeerd.
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Uitbreiding van PRODEMO-faciliteiten is, gezien vanuit praktische
ervaringen, vooral in twee richtingen wenselijk:

1. Een krachtiger en vooral genuanceerder interactieve specificatie
taal dient de huidige strakke inputtaal te vervangen. Een eerste
voorstel hiertoe is te vinden in [3].

2. Door het inbouwen van hogere intelligentie dient het aspect "com
puter-ondersteuning" te worden uitgebreid. Mogelijke verbeterin
gen betreffen het automatisch detecteren van "trends" gedurende
het beslissingsspecificatieproces en het automatisch opsplitsen van
een te complexe beslissingstabel in een structuur van beter manipu
leerbare deeltabellen.
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