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• Een goede start voor de Business Analist? 
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And………Just another appalling project 



Geschiedenis 

• Peter Checkland; Eerste stappen 
1965 – 1979.    Eerste ‘werkbare’ 
versie stamt uit  1985 (7 stappen) 

 

• Gebaseerd op het systeemdenken, 
met toevoeging van psychologische, 
sociale/culturele en politieke 
componenten 

 

• Deze toevoeging vormt het cruciale 
onderscheid tussen twee 
fundamentele vormen van 
systeemdenken, ‘hard’ en ‘soft’. 

 



The Relationship between Soft and Hard System viewpoints 



Globaal Proces 
 SSM stelt eerst de probleemsituatie (dus niet het probleem) vast en 

inventariseert de betrokken stakeholders (de wereld en zijn context). 
  
 Deze wereld wordt onderzocht en de problemen worden gedefinieerd. 

SSM hanteert als uitgangspunt dat het proces van onderzoeken van deze 
wereld als een systeem kan worden georganiseerd.  
 

 Vervolgens probeert men tot overeenstemming (accommodatie) te 
komen over wat er idealiter als oplossing(en) ontworpen moet worden.  

       
 Deze oplossing wordt als een conceptueel model weergegeven en dit 

model wordt getoetst aan de criteria van het systeemdenken. 
 

 Dit ‘ideale’ model worden vergeleken met de actuele situatie (‘real 
      world’). 
 
 De verschillen tussen de modellen en de realiteit vormen de basis voor 

het plannen van veranderingen  
 
 

 

 



7-Stappen procedure 
 



Stap 1: Inventarisatie 
Het instrument om deze sociale/culturele dimensie te onderzoeken is een combinatie van een 
drietal speciale analyses: 
 
 

1) Een interventieanalyse 
 

2) Een sociale analyse 
 

3) Een analyse van het politieke systeem 
 
 
 
 

 

De business analist heeft in deze fase een rol als moderator 



Stap 2: Beschrijven Probleemsituatie  
   

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van deze fase is inzichtelijk gemaakt welke perspectieven (viewpoints) 
relevant zijn en welke problemen opgelost moeten worden. 
Daarmee is tegelijkertijd ook gedefinieerd welke soort systemen (denkbeeldig en high 
level benoemd) relevant zijn voor het oplossen van het probleem. (= het doel) 
  
De business analist: facilitator, mediator en moderator.  
 



Stap 3: Ideaal beeld relevante systemen 
• Dit vindt plaats door met alle stakeholders een reisje te maken naar de 

conceptuele wereld. De geformuleerde doelen worden ‘root definitions’ 
genoemd omdat zij de kern c.q. essentie uitdrukken van de perceptie die 
gemodelleerd moet worden.  

 

 

 

 

• De ‘root definitions’ zijn dus transformatieprocessen. Een ‘root definition’ 
is een korte tekstuele definitie van de doelen en betekenis van het 
systeem dat gemodelleerd moet worden. Het is dus niet de ‘real world’ die 
gemodelleerd wordt, maar potentiële of virtuele systemen die logisch en 
coherent zijn volgens de systeemprincipes. Root definities hebben in basis 
de vorm: een systeem dat X moet doen door middel van Y teneinde Z te 
realiseren. CATWOE is hier het sleutelwoord 



Toelichting CATWOE 

Customers De ‘slachtoffers’ of begunstigden van T  

Actors Zij die T uitvoeren 

Transformation proces Inputoutput 

Weltanschauung De wereldbeschouwing die T betekenisvol binnen zijn context maakt 

Owners Diegene die de macht hebben om T te starten en te stoppen 

Environmental constraints Elementen buiten het systeem die een gegeven zijn maar desalniettemin het gedrag beïnvloeden 



Voorbeeld Root definition cf. CATWOE 

Customer PMD 

Actor PMD personnel 

Trans. Need to avoid …  need met 

WeltA. Internal conflict scan waste energy; it is worth while and possibe to avoid them 

Owner PMD head 

Env. Existing PMD structures 

A system owned by the  Product Marketing Division head and operated bij the PMD 

personnel which seeks to ensure that the need to avoid internal destructive overlaps 

and conflicts is met, within the existing structures 

 



Stap 4:  Samenstellen conceptuele modellen 
              relevante systemen 

• Op basis van de root definitie wordt nu bepaald wat de meest 
logische activiteiten zijn om de transformatie te realiseren.  

 

• De criteria van het Systeemdenken worden nu gebruikt om te 
toetsen of het conceptuele model aan alle vereisten voldoet.  

 
• Is dit zo dan zal de conclusie zijn dat de daarin gemodelleerde 

logica verdedigbaar is. 



Voorbeeld conceptueel Model 

 



? 



SSM: Still alive and kicking 


