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Interview

In de jaren 70 verwierf Nijssen bekendheid als
grondlegger van de modelleermethode NIAM
(Natuurlijke taal Informatie Analyse Methode). NIAM
onderscheidde zich van andere modelleermethoden
doordat NIAM volledig was gebaseerd op feiten
uitgedrukt in natuurlijke taal. De taal die de gebruikers
van software systemen gebruiken om zich te uiten.
“Davy Klaassen speelt in het voetbalseizoen 2016
2017 voor Ajax” is een voorbeeld van zo’n feit. Door te
abstraheren over dit feit kunnen we volgens de methode
het volgende feittype afleiden: “<voetbalspeler> speelt
(speelde) in het voetbalseizoen <voetbalseizoen> voor
<voetbalclub>.” Dit feittype vertelt ons iets over welke
entiteiten (voetbalspeler, voetbalseizoen, voetbalclub) we
onderscheiden en welke relatie er tussen deze entiteiten
bestaat. Feittypen vormen ook een soort ‘grammatica’
voor concrete feiten. “Louis van Gaal speelde in het
voetbalseizoen 19801981 voor Sparta.” is een ander
voorbeeld van zo’n feit, dat voldoet aan het patroon van
hetzelfde feittype.

Later ontwikkelde Nijssen met PNA de methode
cogNIAM (Cognition enhanced NIAM). CogNIAM bouwt
voort op de ideeën uit NIAM en is net als NIAM
gebaseerd op feiten uitgedrukt in natuurlijke taal. Het is
een methode om de context en samenhang van kennis
binnen een organisatie of tussen organisaties helder te
maken alsmede de communicatie tussen de
verschillende partijen. CogNIAM onderscheidt drie
niveaus van kennis. Op het laagste niveau heb je de
(concrete) feiten. Op het tussenliggende niveau heb je
domeinspecifieke kennis. Het feittype zoals hierboven
beschreven is onderdeel van de domeinspecifieke
kennis. Het is kennis over het domein ‘voetbal’. Op het
hoogste niveau bevindt zich de domeinonafhankelijke
kennis. De domeinonafhankelijke kennis is toepasbaar in
verschillende domeinen. Het vormt een soort
‘grammatica’ voor de domeinspecifieke kennis. Net zo als
domeinspecifieke kennis er voor zorgt dat mensen de
samenhang in feiten en regels sneller en eenvoudiger
kunnen inzien, draagt domeinonafhankelijke kennis er
toe bij dat mensen zich veel sneller kennis over een
specifiek domein kunnen eigen maken.
‘Domeinonafhankelijke kennis’ is op het eerste gezicht
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In 2012 kwamen de Belastingdienst, de IND, de Universiteit van
Amsterdam en PNA bij elkaar om te spreken over de knelpunten in de
voortbrenging van de informatievoorziening of de enorme doorlooptijden
van het opstellen van specificaties die vaak ontstonden bij de realisatie
van software systemen op basis van wet en regelgeving. Het was het
begin van een reeks van samenkomsten. Het gezelschap is zich De
Blauwe Kamer gaan noemen. Een beetje een naam voor geheimzinnig
genootschap. Het zou in Harry Potter niet misstaan. Sjir Nijssen is vanaf
het eerste uur lid van De Blauwe Kamer. Er is niets geheimzinnigs aan
De Blauwe Kamer, verzekert hij ons. Iedereen mag deelnemen zolang
hij meer brengt dan haalt. Het gezelschap heet zo, omdat het eerste
overleg plaats vond in een blauwe kamer. Wij spraken met hem hierover
in het kantoor van het bedrijf PNA in Heerlen, door hem indertijd
gesticht.
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een beetje abstract begrip. Het is moeilijk om je er iets
concreets bij voor te stellen. Het lijkt nog complexer te
worden als Nijssen snel laat zien dat er geen vierde
niveau bestaat.

In het werk dat Sjir Nijssen de afgelopen vier jaar voor
De Blauwe Kamer heeft gedaan, wordt het een stuk
duidelijker wat hij bedoelt met domeinonafhankelijke
kennis en waarom juist deze domeinonafhankelijke
kennis bijdraagt aan betere, wendbaardere, duurzamere
software systemen voor het verlenen van regelgeving
gebaseerde diensten.

Wat is de missie van De Blauwe Kamer?

‘Bij de Belastingdienst heeft men heel goed begrepen dat
een politicus heel anders denkt dan een ingenieur. Het
gaat dus fout als je een software engineer direct laat
bouwen wat een politicus oplevert. Politici formuleren al
sinds een paar honderd jaar de wet en regelgeving in
een juridisch formele taal. Dit heeft enorm veel
duidelijkheid gegeven in onze democratische rechtstaat.
Deze regels zijn formeel in juridische zin, maar informeel

Sjir Nijssen

Het gaat fout als je een software
engineer direct laat bouwen wat een
politicus oplevert. Dat kun je geen

van beiden kwalijk nemen.
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in taaltechnische zin. Dit betekent dat als software
engineers deze regels letterlijk zouden implementeren,
dit vaak niet zou leiden tot een kwalitatief goed software
systeem. Aangezien we als Blauwe Kamer wet en
regelgeving als een gegeven beschouwen, is het een
uiterst interessante uitdaging om wet en regelgeving om
te zetten naar juridisch formele, maar tegelijk
taaltechnisch formele duurzame specificaties, voor
wendbare wetsuitvoering. De Blauwe Kamer heeft de
hoogste prioriteit gegeven aan het opstellen en uittesten
van een werkvoorschrift (protocol) op basis waarvan een
multidisciplinair team, bestaande uit juristen,
dienstenspecialisten en specificeerders de wetten en
regels aangevuld met kennis over de dienstverlening
omzetten in duurzame en vooral bouwbare specificaties.
Daar bovenop eist de Belastingdienst dat alles twee
kanten uit traceerbaar is. Van wet naar duurzame
specificatie naar software en terug.’

In welke zin denken politici en juristen nu
anders dan ingenieurs?

‘Juristen hebben het vaak over rechtsbetrekkingen. Een
rechtsbetrekking is bijvoorbeeld: “De werknemer kan de
werkgever verzoeken om een aanpassing van zijn
arbeidsduur onder voorwaarde dat hij langer dan zes
maanden een dienstbetrekking heeft enzovoort.” Als je
een jurist zou vragen wat een rechtsbetrekking is, zal hij
iets antwoorden als dat het een plicht is die de ene partij
heeft ten opzichte van een andere partij die het
bijbehorende soort recht heeft, ten aanzien van een
specifiek onderwerp. Dat is waar, maar het is maar een
deel van de waarheid. Het heeft mij bijna vier jaar gekost
eer ik goed door had hoe het werkelijk zit. Mijn ogen
werden geopend door een boekje uit 1913 van een
zekere mijnheer Hohfeld. Hohfeld was een Amerikaan en
had naar het Amerikaanse recht gekeken. Hij stelde dat

er niet één soort rechtsbetrekking bestond, maar dat er
vier verschillende soorten rechtsbetrekkingen zijn. Dit is
een heel belangrijk inzicht, omdat je recht niet goed kunt
begrijpen als je niet inziet dat er verschillende soorten
van rechtsbetrekkingen zijn. Nu is Nederland natuurlijk
een beschaafder land dan Amerika. Ik ben nu, en denk
dat ik ze allemaal heb, bij zeven verschillende soorten
van rechtsbetrekkingen uitgekomen voor het
Nederlandse recht. Verschillende soorten van
rechtsbetrekkingen hebben een verschillende dynamiek
of interactie. Je hebt bijvoorbeeld een fatale verplichting
rechtsbetrekking. Dat is een rechtsbetrekking die, als je
hem overtreedt, direct rechtsgevolgen heeft. Je bent
meteen de klos. In het burgerlijk wetboek staan een
heleboel rechtsbetrekkingen waarbij dat helemaal niet
het geval is. Als ik zo’n wet overtreed, kan de andere
partij mij in gebreke stellen, maar dat hoeft hij niet te
doen. Begrijp je dat dat een ander soort plicht is?

Juristen denken niet zo over wetten. Laatst belde ik een
jurist. Ik had een vraag over een wetsartikel. Zegt die
jurist dat het over arbeidsrecht ging. Hij was fiscaal jurist.
Arbeidsrecht was heel iets anders. Zo kijken juristen er
tegen aan. Zij zouden voor iedere wetgeving een geheel
ander systeem maken.’

Behoren die 7 verschillende soorten van
rechtsbetrekkingen tot de
domeinonafhankelijke, of beter
wetsonafhankelijke, maar jurisdictie en
tijdsafhankelijke kennis?

‘Precies. Dat is wat de specificeerder zou moeten
bijdragen aan het multidiciplinaire team. Een
rechtsbetrekking is een soort toestand tussen de
betrokken rechtssubjecten. Wij modelleren een toestand
meestal als een state in een statetransitiondiagram. Er
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zijn handelingen of gebeurtenissen die er voor zorgen
dat je van de ene state in de andere state terecht komt.
Dat noemen we in het recht feitelijke handelingen met
een rechtsgevolg of rechtshandelingen of
gebeurtenissen met rechtsgevolg of tijdsverloop met
rechtsgevolg. Deze rechtsgevolgveroorzakers zijn op te
delen in 15 patronen. Dit betekent dat we op een
generiek niveau het hele Nederlandse recht kunnen
modelleren als een statetransitiondiagram met 7 states
en 15 transitions. Dit is kennis die voor zover ik heb
kunnen nagaan, nog op geen enkele Nederlandse
juridische faculteit wordt onderwezen. Maar als je
duurzame specificaties voor systemen wilt opstellen
moet je de wetgeving wel zo doorgronden.’

Hebben alle landen nu 7 soorten
rechtsbetrekkingen en 15 soorten
rechtsgevolgveroorzakers?

‘Nee, dat zal per rechtssysteem, vaak aangeduid als
jurisdictie wel iets verschillen. Dat is iets waar we nu nog
veel te weinig aandacht voor hebben. We willen de
wetten van de Europese landen harmoniseren. Je zult je
echter eerst moeten afvragen of die verschillende landen
wel dezelfde soorten rechtsbetrekkingen en soorten
rechtsgevolgveroorzakers hebben. Anders kom je er niet
goed uit.’

De tendens tegenwoordig is dat men de
business steeds vaker direct met de
ontwikkelaars willen laten spreken. Wat vindt
u daar van?

‘In veel gevallen is dat geen goede ontwikkeling. Het
leidt tot meer onduidelijkheid en zorgt ervoor dat
projecten langer duren. Ik zou er voor pleiten om
specificeren weer tot een echt vak te maken.’

Referenties
http://www.DeBlauweKamer.nu
http://www.WendbareWetsuitvoering.nl

Sjir Nijssen is vanaf 1959 bezig

geweest met zijn professionele

hobby, analyse. Dat heeft hij zowel

gedaan als hoofd opleidingen van de

voorganger van NOVI en EXIN, als

hoofd van een database research lab

voor een grote computer leverancier,

als hoogleraar en als ondernemer.

Het begon allemaal met zijn

diensttijd bij de Koninklijke

Luchtmacht van 19581960, bij het

Korps Luchtwachtdienst:

waarnemen, als feiten doorgeven en

plotten. Sinds 2012 is hij nagenoeg

voltijds bezig de verworven kennis

toe te passen voor analyse van wet

en regelgeving voor de daarop

gebaseerde diensten.

Sjir Nijssen

PNA is expert op het gebied van kennis. PNA helpt

organisaties bij kennisintensieve uitdagingen en

legt het fundament voor duurzaam en intelligent

gebruik van kennis. PNA wil innovatie de ruimte

geven en verspilling van kennis, tijd en geld

tegengaan. Hiervoor ontwikkelde zij de cogNIAM®

methode die geschikt is voor het optimaliseren van

elke vorm van kennis. PNA werkt onder meer voor

ABN AMRO, ADP, Belastingdienst, European

Space Agency, Erasmus Universiteit Rotterdam,

MoneYou, Obvion en VGZ. Haar gedachtegoed

fungeert tegenwoordig als basis voor de actuele

wereldstandaarden op het gebied van processen,

business rules en gegevensmanagement.
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