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Mijnheer de Rector Magnificus, 

Zeer gewaardeerde toehoorders, 

1. lnleiding 

Van een nieuw benoemde hoogleraar wordt terecht verwacht, dat hij in de 
rede ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding iets vertelt over het vak dat 
hij beoefent en de visie die hij daarop heeft. 

De keuze van een thema is voor een beoefenaar van de bedrijfskunde, in het 
bijzonder de systeemleer voor de hand liggend. Wij hebben het, met enige 
overdrijving, immers altijd over hetzelfde: over het geheel en de delen. En dat 
is dan ook de titel van rnijn rede. 

Ik hoop U vanmiddag, in een uitwerking van dat thema, te laten zien, dat 
de overdrijving die daarin ligt besloten des te minder sterk is naarmate meer 
variaties op het thema worden toegestaan. Onder meer zal ik trachten 
aannemelijk te maken, dat vragen rond het systeemthema 'het geheel en de 
delen' in aanzienlijke mate parallel lopen met vragen rond het bedrijfskun
dige thema van de besturing van organisaties. Enkele aspecten van rnijn 
opvattingen omtrent de verhouding tussen systeemleer en bedrijfskunde, of 
zo U wilt organisatiekunde komen op deze wijze vanzelf aan de orde. 

De structuur van mijn betoog is als volgt. Allereerst zal ik enkele variaties 
op het centrale thema bespreken die exemplarisch zijn voor zijn verschij
ningspatroon in de organisatiekunde. Daarmee beoog ik onder meer een 
nadere toelichting te verschaffen bij de stelling, die ik zoeven heb ingenomen. 

Vervolgens komen enkele aspecten van de systeemleer aan de orde, die in 
het bijzonder betrekking hebben op het geheel en de delen. Onverrnijdelijk 
gaat dat gepaard met een stukje theorie van tamelij k abstract karakter. Ik doe 
mijn best mij daarbij in te houden. Dat zal me niet helemaal lukkeii. Het 
bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. 

Gewapend met enkele systeemtheoretische concepties zullen wij vervol
gens de aandacht richten op enkele belangrijke vragen in organisatietheorie. 
Naar mijn mening draagt de systeemleer bij tot verheldering van die vragen. 

De bedrijfskunde is een toepassingsgerichte discipline. Aan dat aspect zal 
ik aandacht schenken door enkele voorbeelden te geven van toepassingen van 
de bes pro ken concepten op vraagstukken van organisatie-ontwerp. Over een 
andere belangrijke practische bijdrage: de probleem-oplossingsmethoden zal 
ik vandaag niet spreken.1 
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Ten slotte kom ik er niet onderuit, U verwacht dat van mij en ik voldoe 
graag aan die verwachting: ik zal enkele opmerkingen maken over mijns 
inziens belangrijke en actuele universitaire kwesties. 

Het zal U niet verbazen, dat de behandeling van de genoemde delen van 
deze oratie mijn belangstelling voor theorie en methodologie, voor op theorie 
gebaseerde praktijk en mijn ervaring als universiteitsbestuurder weerspiegelt. 

2. Het geheel en de delen; variaties op een thema in de organisatiekunde 

U hebt gemerkt dat ik, hier en daar, de termen organisatiekunde en bedrijfs
kunde door elkaar gebruik. Oat is niet toevallig. De bedrijfskunde richt zich 
zeker niet alleen op het bedrijfsleven. Haar object van studie en onderzoek 
zijn organisaties in de ruimste zin van het woord.2 

Bij het kiezen van voorbeelden van het probleem van het geheel en de delen 
kan men daarom denken aan profit of non-profit organisaties, overheid, 
gezondheidszorg, enz. 3 Men kan denken aan voorbeelden uit de theorie of uit 
de praktijk. Ook kan men denken aan verschillende functionele gebieden, 
zoals personeelsbeleid en financiering. Tenslotte kan men denken aan de 
volgtijdelijke dimensie, aan beleidsvorming en planning. lk zal U dus 
vanmiddag vele tientallen '_;Oorbeelden moeten geven. U staat rnij dat niet 
toe? Ik mag U dan we! vragen van rnij aan te nemen, dat in de combinaties van 
type organisatie, functioneel terrrein, tijdsmodaliteit, theorie en praktijk, 
waarvoor geen voorbeeld wordt gegeven, het vraagstuk van het geheel en de 
delen 66k speelt. 

/nformatiesystemen 

In vele, zo niet alle organisaties bestaat een min of meer gecentraliseerd 
informatiesysteem. Er zijn bestanden van gegevens, er zijn programma's en 
procedures om gegevens te verwerken, nieuwe gegevens op te slaan, enzo
voorts. Zo'n informatiesysteem kan klassiek zijn: een volledig handgevoerde 
administratie met kaartenbakken enzovoorts, maar ook deels geautomati
seerd. 

Die informatiesystemen worden door verschillende klanten gebruikt en 
kenmerkend voor klanten van informatiesystemen is, dat ze verschillende 
wensen hebben. Voor de boekhouding is accuratesse van groot belang. Een 
manager zal met wat minder precieze gegevens veel tevredener zijn, als hij ze 
maar eerder krijgt. 
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Zo'n informatiesysteem moet afgestemd zijn op de wensen van de gebrui
kers: de klanten van dat systeem. In handgevoerde administraties treft men 
wel oplossingen aan voor dit probleem in de vorm van allerlei lokale 
administraties. Ook bij geautomatiseerde adrninistraties komt dat wel voor: 
sommige gebruikers willen hun oude kaartenbak toch niet missen. 

In moderne opvattingen over de inrichting van informatiesystemen staat 
de gebruiker centraal. Dan is het nodig een informatiesysteem te ontwerpen, 
dat een geheel is, terwijl het voor de verschillende gebruikers toch het 
karakter heeft van een lokaal systeem. Er is het probleem van de lokale delen 
en het gehele systeem. Bij deze variatie op het thema van het geheel en de 
delen is de bedrijfskundige vooral geinteresseerd in organisatorische aspec
ten, zoals: maatregelen om te bevorderen, dat het informatiesysteem dienst
baar blijft aan alle gebruikers; maatregelen om te bevorderen, dat goede 
beslissingen over de inrichting van het systeem tot stand komen, ook bij 
conflicterende wensen; en zorg voor adequate procedures voor de gegevens
stromen. 

De bedrijfskundige kan een rol vervullen op het grensvlak tussen gebrui
kers en ontwerpers. Hij ziet een informatieprobleem als een speciaal type 
organisatieprobleem. Er zijn afstemmingsvraagstukken tussen het geheel en 
de delen; er is werk voor bedrijfskundigen.4 

Het circuitprobleem 

Een van de boeiende organisatieproblemen waar ik als universiteitsbestuur
der mee ben geconfronteerd, staat bekend als het circuitprobleem. Wat is het 
geva!? Op landelijk niveau bestaat een fors aantal comrnissies en organen, 
waarin instellingen van WO met elkaar en met de overheid overleg plegen. In 
de Academische Raad staat daarbij onderwijs en onderzoek centraal. De 
Academische Raad adviseert de Minister gevraagd of ongevraagd. In het 
Bestuurlijk Overleg Personele Zaken, onderdeel van het personele circuit, 
over!eggen de besturen van de instel!ingen met elkaar en met de Minister over 
zaken van personeelsbeleid, zoals inschalingsregels, deeltijdse arbeid, ran
genstelsels en kroondocentenbeleid. In het Planning Overleg Orgaan, een 
onderdeel van het planningscircuit, overleggen de instellingen met de Minis
ter over de taken en deter beschikking gestelde rniddelen. De resultaten van 
dat overleg warden telkenjare vastgelegd in een zogenoemde meerjarenaf
spraak tussen Minister en afzonderlijke instelling. Daarin worden taken en 
middelen voor de komende planperiode vastgelegd, uiteraard omhangen met 
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clausules, bepalingen en andere afspraken. Het is ondoenJijk in bet bestek 
van deze middag te schetsen hoe de gehele zich ontwikkelende overlegstruc
tuur op landelijk niveau in elkaar steekt. Er zijn veel meer (fan de zojuist 
aangestipte overlegorganen. Ook in en rond de genoemde organen bevinden 
zich talrijke min of meer ingenieuze organisatorische constructies, waarop ik 
niet kan ingaan, hoewel bet boeiend zou zijn daarvoor organisatie-theoreti
sche interpretaties te zoeken. Ik beperk mij tot de essentie van bet circuitpro
bleem: bet onvoldoende op elkaar afgestemd zijn van de besluitvorming in de 
verschillende circuits van onder meer onderwijs, onderzoek, planning en 
personeel. 

De opdeling van de totale landelijke problematiek in aspecten zoals 
planning, personeelsbeleid, onderwijs en onderzoek, de samenstelling van 
landelijke overlegstructuren per aspect en de vertegenwoordiging van de 
instellings besturen via de betreff ende portefeuillehouders bergt het gevaar in 
zich van wat wel verkokering van bet beleid wordt genoemd. 

Het heeft ook geleid tot concrete problemen omdat, bijvoorbeeld in bet 
personele circuit, met planningsaspecten onvoldoende rekening werd gehou
den. U merkt het: ik was onder andere belast met de portefeuille planning, 
anders had ik mijn voorbeeld immers andersom geformuleerd. Dergelijke 
problemen leiden niet alleen tot ondoelmatige besluitvorming, maar ook 
nogal eens tot conflicten tussen de circuits. Wederom een variant van bet 
probleem van het geheel en de delen. Het opdelen van de beleidsvorming over 
meerdere circuits is noodzakelijk. Men zal de besluitvorming echter zo 
moeten organiseren, dat de samenhang, dat bet geheel, niet uit bet zicht 
verdwijnt. Dat geldt in dit geval niet alleen voor bet opgedeelde en weer te 
verbinden beleid, maar ook voor de afzonderlijke instellingen en bet geheel 
van het wetenschappelijk onderwijs in .Nederland. 

Problemen van bet geheel en de delen; werk voor bedrijfskundigen. Ik gaf 
twee voorbeelden van problemen uit de praktij k, twee variaties op het thema 
van het geheel en de delen. Ook uit de organisatiekundige literatuur kunnen 
tal van voorbeelden warden aangeduid. Ik herinner U aan bet vraagstuk van 
interorganisationele netwerken, dat rnllt:ga Van Gils in zijn n:de aan de orde 
stelde, 5 aan het the ma van individuele versus de organisationele doelen en bet 
stokoude, maar nog steeds actuele probleem van individueel gedrag en het 
gedrag van grotere gehelen.6 

Zowel in de theorie als in de praktijk van de organisatiekunde gaat bet 
steeds over het geheel en de delen: over taakverdeling en taakverbinding, over 
samenwerking tussen functionarissen.en afdelingen, over deelplannen en bet 
totale plan, . .. 
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Slechts genieen zoals Beethoven, Bach, Schumann en Mendelsohn zijn in 
staat tientallen variaties op een thema te ontwikkelen, zonder dat het gehoor 
zich gaat vervelen. 

3. Aspecten van de systeemleer 

3.1. Kenmerken van de systeemleer 

ln het voorgaande heb ik U laten zien dat, op het eerste gezicht verschillende 
verschijnselen zo kunnen worden beschouwd, dat ze een overeenkomstige 
vorm aannemen. Die werkwijze is typisch voor een benadering vanuit de 
systeemleer. De systeemleer met haar integratieve pretentie zoekt naar over
eenkomsten en analogieen.7 

Met een tweede kenmerk van de systeemleer maakte U reeds kennis: bet 
denken in samenhangen. Men zegt wel, dat de systeemleer gekenmerkt wordt 
door een holistische zienswijze. Ik haast mij in <lit gezelschap er aan toe te 
voegen, dat dit niet moet worden verward met holistische concepten van de 
onderneming, zoals die nog recent door Bosman aan de kaak zijn gesteld.8 

In de geschiedenis van het holistische denken in de systeemleer neemt de 
formule, dat het geheel meer is dan de som van de delen, een voorname plaats 
in. De oorsprong van deze toverspreuk, zoals Schlick· hem noemt,9 is te 
vinden in de Gestaltpsychologie. Het begrip geheel voert terug naar Aristote
les. Als voorbeeld van een geheel, van een Gestalt, wordt wel een melodie 
genoemd. Men kan een melodie transponeren, d.w.z. als geheel verhogen of 
verlagen. Daarbij veranderen alle afzonderlijke tonen (de delen) maar het 
geheel (de melodie) blijft onveranderd. Een melodie is dus meer dan de som 
van de afzonderlijke tonen.10 

In de organisatiekundige literatuur kan men onder de naam van het 
synergetisch oftewel '2 + 2 = 5' effect eveneens een versie van de formule 
aantreffen. Ik wil daarover wel opmerken, dat <lit niet alleen rekenkundige 
maar ook organisatiekundige nonsens is. Niet alleen is, rekenkundig gespro
ken, 2 + 2 = 4, maar ook is, organisatiekundig gesproken, soms 2 + 2 = 3 of 
soms zelfs 2 + 2 = 1. 

Ernest Nagel heeft in een voortreffelijk artikel een analyse gegeven van de 
formule dat het geheel meer is dan de som van de delen. 11 Ik vertaal Zi.j n 

I 

resultaat in systeemtaal. 
Bij zijn analyse gaat hij uit van twee niveau's van aggregatie: het niveau van 

de individuele elementen en het hogere niveau van het systeem als geheel. 
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Men kan als voorbeeld denken aan bet niveau van individuele organisatie
leden als lager en aan bet niveau van groepen als boger niveau van aggregatie. 
Neem nu aan, dat er een tbeorie T bestaat, die een verklaring geeft voor 
verscbijnselen op bet individuele aggregatieniveau, bijvoorbeeld een tbeorie 
ter verklaring van bet gedrag van individuele organisatieleden. Neem voorts 
aan, dat er een wetmatigbeid L bestaat, welke betrekking beeft op bet bogere 
niveau van aggregatie, bijvoorbeeld bet gedrag van organisationele groepen. 
Nagel spreekt nu van een gebeel, indien L uit Ten de onderlinge relaties 
tussen de individuele elementen niet afleidbaar is. Voor ons voorbeeld is er 
volgens Nagel sprake van een gebeel indien de wetmatigbeden omtrent bet 
gedrag van de groep niet afleidbaar zijn uit de wetmatigbeden omtrent bet 
individueel gedrag en de onderlinge relaties tussen de groepsleden. Deze ruwe 
samenvatting geeft aanleiding tot bet formuleren van enkele belangrijke 
systeemtbeoretiscbe uitgangspunten bij bet bestuderen van bet gebeel en de 
delen. 

Het is essentieel, dat men bij bet bestuderen van complexe systemen 
meerdere aggregatieniveaus bescbouwt. Ik kom daar zo dadelijk nog even op 
terug. 
, In mijn opvatting duidt bet begrip systeem op een bescbouwingswijze. 
Systemen bestaan niet. Ze worden geconstrueerd door de keuze van een 
tbeoretiscbe optiek. 

De systeemleer is gekenmerkt door een anti-reductionistiscb uitgangspunt. 
Oat boudt o.m. in, dat ze zicb keert tegen de opvatting dat bet in beginsel 
mogelijk moet zijn wetmatigbeid L die op bet bogere niveau van aggregatie 
betrekking beeft, te berleiden tot wetmatigbeden van bet lagere niveau door 
gebruikmaking van informatie omtrent de structuur.12 

Tenslotte geeft de analyse van Nagel ons een, zij bet eenvoudige, omscbrij
ving van een systeem als een verzameling objecten of elementen met onderlin
ge relaties, oftewel met een structuur. 

3.2. Het structuurbegrip 

Het is nodig dieper in te gaan op bet structuurbegrip, zoals dat in de 
systeemleer wordt gebanteerd. De bebandeling zal worden geordend door er 
in gedacbten vanuit te gaan, dat we een systeemtbeoretiscbe voorstelling, 
model als U wilt, gaan ontwerpen van een organisatie. Bij dat proces van 
modelvorming moeten beslissingen worden genomen. Ik noem die beslissin
gen: modelleringsbeslissingen. Hier zal ik alleen die modelleringsbeslissingen 
bespreken die relevant zijn om inzicbt te geven in structuurconcepten. De 
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systeemtheoretische behandeling van het geheel en de delen zal ik afsluiten 
met enkele elementen uit de besturingstheorie, in het bijzonder het bestu
ringsparadigma en de tbeorie over hierarchische systemen. 

Keuze van de systeemgrens 
Een eerste en cruciale modelleringsbeslissing is die van de systeembegrenzing; 
het vaststellen van wat men als systeem beschouwt en wat als omgeving. Deze 
beslissing is gerelateerd aan de externe structuur van een systeem: de relaties 
tussen het systeem en de omgeving. Elke organisatiekundige studie werpt dit 
probleem op. Uit de omvangrijke Iiteratuur die er bestaat over het probleem 
van de organisationele begrenzing moge blijken dat het een belangrijk en 
gecompliceerd probleem is. 

Keuze van de aggregatieniveau's 
Vervolgens zal een besluit moeten worden genomen met betrekking tot de 
aggregatieniveaus waarop men het systeem gaat bescbrijven. Uit de theorie 
inzake hierarchische systemen weten wij, dat het veelal noodzakelijk is bet 
systeem op meerderde niveaus van gedetailleerdheid te beschrijven. Orlando 
Behling13 stelt zelfs, dat de uniciteit van organisationeel onderzoek nagenoeg 
gebeel is gelegen in de nadruk op verklaringen waarbij relaties tussen 
meerdere niveaus een rol spelen. Hij maakt onderscbeid tussen het indivi
duele niveau, het niveau van de groep, bet niveau van de organisatie en bet 
niveau van de maatschappij. 

Keuze van de dee/systemen 
Een verdere invulling van het structuurconcept ontstaat door de beslissingen 
terzake van de deelsystemen die binnen een systeem kunnen worden onder
kend. In de systeemleer worden drie soorten elementaire deelsystemen 
onderscheiden: subsystemen, partiele- of aspectsystemenl 4 en fasesystemen. 
Men moet daarbij bedenken, dat een systeem is gedefinieerd als een verzame
ling van objecten te zamen met een verzameling relaties (de structuur) en 
beschouwd op een verzameling van tijdstippen. Het is dan eenvoudig in te 
zien, dat men op drie manieren een deelsysteem kan kiezen. 

Een beschouwing van een dee! van de objecten leidt tot een subsysteem, 
van een dee! van de relaties tot een aspectsysteem en een dee] van de 
tijdstippen tot een fasesysteem. Zo bestaat een organisatie uit subsystemen, 
zoals bijvoorbeeld afdelingen of coalities. Men kan ook meerdere partiele 
systemen onderkennen. Als voorbeelden noem ik het netwerk van informa
tiestromen, de formele verhoudingen en de machtsverhoudingen. Tenslotte 
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kan men fasesystemen onderkennen: bijvoorbeeld planning en beleidsvor
ming met betrekking tot meerdere terrnijnen. 

Het begrip organisatiestructuur verkrijgt systeemtheoretisch beschouwd 
dus een brede inhoud.Is Het is de totale verzameling van relaties die 
betrekking kan hebben op de verhoudingen tussen subsystemen, op de 
verschillende aspecten en op de procedurele, tijdsvolgordelijke dimensie. 
Daardoorheen speelt dan nog de kwestie van de aggregatieniveaus waarover 
ik zopas sprak. Ik wijs er, wellicht ten overvloede, nog op, dat structuren in de 
systeemtheoretische opvatting veranderlijk zijn. 

M odelret iculatie 
Nadat, door de zo behandelde modelleringsbeslissingen, de aandacht is 
gericht op bepaalde delen van de organisatiekundige verschijnselen moeten 
nadere beslissingen worden genomen omtrent de aard van het model. Zo 
moet men beslissen omtrent een eventuele modelreticulatie. Daarmee wordt 
gedoeld op de mogelijkheid modellen te construeren die gebruik maken van 
concepten die betrekking hebben op een lager niveau van aggregatie, dan 
zojuist in een eerdere modelleringsbeslissing is vastgelegd. Deze concepten 
verkrijgen dan ten opzichte van bet te modelleren systeem een hypothetisch 
karakter. Ik geef een voorbeeld. 

Graham Allison 16 geeft een uitstekende analyse van de verschillende 
mode lien die een rol speelden bij de beleidsadvisering van Kennedy toen deze 
moest beslissen over te nemen maatregelen tegen de aanwezigheid van 
Russische raketten in Cuba. U herinnert zich die spannende weken in oktober 
1962. In een van die modellen, het rationele beleidsmodel, vindt geen 
modelreticulatie plaats. De besluitvorming van de Soviet Unie wordt ver
klaard door aan te nemen dat de Soviet Unie kan worden beschouwd als een 
rationele beslisser. Economen onder U herkennen hierin een parallel met de 
holistische conceptie van de onderneming. 

In een ander model worden de besluiten geacht het resultaat te zijn van or
ganisationele processen. Er is dus sprake van modelreticulatie. Er worden 
veronderstellingen gemaakt over de organisationele structuur van de Soviet 
U nie. Deze structuur wordt beschouwd als het resultaat van het opdelen van 
de totale besluitvormingsproblematiek, de toewijzing aan specifieke organen 
en de organisationele cotirdinatiemechanismen. 

In een derde model is eveneens sprake van modelreticulatie. Daarin 
word en de beslissingen van de Soviet U nie verondersteld te word en geprodu
ceerd als resultante van onderhandelings- en machtsprocessen tussen meer
dere coalities of belangengroepen. 
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Essentieel voor goed begrip van de term modelreticulatie is daarbij te 
bedenken, dat de veronderstellingen omtrent de interne structuur als zodanig 
niet pretenderen een empirische referentie te hebben. Relevant is slechts of zij 
leiden tot verklaringen van de besluitvorming op het aggregatieniveau dat 
eerder is vastgelegd. 

De term systeemreticulatie duidt nu, in tegenstelling tot modelreticulatie, 
op het verlagen van het aggregatieniveau van het oorspronkelijke systeem. 

Het verwarren van systeem- en modelreticulatie geeft aanleiding tot 
misverstanden, mede doordat niet alle onderzoekers even zorgvuldig aange
ven, welke empirische pretenties ze bij de modelvorming nastreven. 

Keuze van de optiek 
Een van de voorgaande beslissingen niet geheel onafhankelij ke modellerings
beslissing is in een recent artikel goed in kaart gebracht door Goguen en 
Varela. 17 Deze onderzoekers combineren de problematiek van de keuze van 
het aggregatieniveau met de problematiek van de relatieve autonomie van 
deelsystemen. Ik geef enkele voorbeelden. 

Men kan een systeem als geheel in zijn omgeving beschouwen vanuit de 
optiek van dat systeem zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mate van 
autonomie van het systeem in die omgeving en de be'invloeding van de 
omgeving vanuit het systeem. Men kan de beschouwing ook omkeren. Dan 
ligt het accent op de relativiteit van die autonomie. De bestuurbaarheid van 
het systeem door de omgeving is dan een ons interesserende vraag. 

Als we via systeemreticulatie het systeem beschouwen als een geheel van 
subsystemen ontstaan vier nieuwe optieken. Een van die optieken ligt op het 
lagere niveau van aggregatie: de besturing van een subsysteem door een ander 
subsysteem. De drie overige hebben op twee niveaus van aggregatie betrek
king. Het is de autonomie van het subsysteem in het geheel, de relativiteit van 
die autonomie en de coordinatie van subsystemen. 

De analyse van Goguen en Varela is belangwekkend omdat ze bijdraagt tot 
explicatie van modelleringsbeslissingen die nogal eens onvoldoende bewust 
worden genomen. Ze is ook van waarde, omdat ze de logische variaties 
aangeeft, waarmee men vanuit het algemenere oogpunt van de besturing tot 
modellering van systemen kan komen. Tenslotte draagt de analyse bij tot het 
argument, dat bestudering van complexe systemen op meerdere aggregatie
niveaus voor goed begrip essentieel is. 
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3.3. Het besturingsparadigma 

Als volgend stukje abstracte systeemleer zal ik, zoals aangekondigd een enkel 
element van het besturingsparadigma aan U voorleggen. Zojuist heb ik 
aangegeven, dat een reeks van beslissingen moet worden genomen om tot 
modelvorming van een systeem te geraken. Het resultaat van deze beslissin
gen, die ik overigens niet alle heb besproken, is een model. Dat wil zeggen: een 
ander systeem, dat met het oorspronkelijke systeem is verbonden via die 
reeks van beslissingen. 

In het kader van het besturingsparadigma is het model nu element van een 
klasse abstracte systemen, die zijn opgebouwd uit configuraties van bestuur
de systemen en besturende organen. In het besturingsparadigma wordt er 
vanuit gegaan, dat voor elk interessant verschijnsel in die klasse van abstracte 
systemen een systeem te vinden is, dat als model kan dienen.1s De pluriformi
teit van dit gezichtspunt wordt gegeven, doordat zich in die klasse een grote 
varieteit van abstracte systemen bevindt, maar ook, en dat wordt wel eens 
veronachtzaamd, doordat hetzelfde abstracte systeem op veel verschillende 
manieren op de werkelijkheia betrekking kan hebben. Een model ontstaat 
immers door modelleringsbeslissingen en de keuze van een abstract systeem, 
welke keuze van deze beslissingen slechts voor een deel afuankelijk is. 

Uit het besturingsparadigma zal ik achtereenvolgens aan de orde stellen: 
het begrip besturing, de voorwaarden voor effectieve besturing, de bestu
ringskarakteristiek en de typen besturing. Tenslotte ga ik kort in op de 
theorie van complexe en derhalve hierarchische systemen. 

Besturing 
In de systeemleer wordt besturing omschreven als enigerlei vorm van gerichte 
be'invloeding.19 Als voorbeelden van verschijnselen die onder dat begrip 
vallen noem ik U planning, overtuigen, construeren, coordineren, leren, 
opvoeden, organiseren en machtsuitoefening. Die gerichte be'invloeding kan 
meer of minder resultaat hebben. De connotatie van beheersing, van vol
strekte regulering van het bestuurde systeem dat het object van besturing 
vormt, is dus vreemd aan de systeemtheoretische betekenis van het begrip. 
Besturing kan, zoals we dadelijk zullen zien, gericht zijn op structurele 
verandering en verandering van doelstelling. Naar mijn ervaring is het voor 
sommigen moeilijk om deze ruime betekenis van het besturingsbegrip 
voortdurend in het oog te houden. 

Voorwaarden voor ejfectieve besturing 
Het is interessant na te gaan, welke algemene voorwaarden moeten zijn 
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vervuld om besturing effectief te doen zijn. In de systeemtheorie spreken we 
over de voorwaarden voor effectieve besturing.20 Dit zijn: 

I. Er moet een doel aanwezig zijn. Deze voorwaarde is minder restrictief dan 
sommigen2 1 denken. Er wordt immers niet geeist, dat dat doe! constant is. 
Er wordt evenmin geeist, dat dit doe! expliciet wordt geformuleerd. In vele 
gevallen blijft dat doel impliciet en werkt men met een evaluatie-mechanis
me, zoals bijvoorbeeld een commissie of een raad, die in de vorm van 
adviezen of besluiten impliciet (of soms expliciet) uitspraken doet over de 
richting waarin moet worden gestuurd. 

2. Er moet een model aanwezig zijn van het te besturen systeem. Dit model 
moet uiteraard afgestemd zijn op de besturingsproblernatiek in welks 
kader het een rol speelt. De uitwerking van deze formulering valt buiten 
het bestek van vandaag. 

3. Er moet informatie zijn over omgevingsinvloeden en vanuit het bestuurde 
systeem. 

4. Het besturend orgaan moet geschikt zijn om het besturingsprobleem aan 
te kunnen. In dit kader hoort de beroemde wet van de vereiste varieteit van 
Ashby thuis, maar ook de analyses over complexiteit en hierarchie waarop 
ik dadelijk kort zal ingaan. 

De besturingskarakteristiek 
Eerder in mijn uiteenzettingen heb ik er al op gewezen, dat besturing niet 
alleen betrekking heeft op gerichte beinvloeding bij constante structuur. Wij 
spreken in dat geval van routinematige besturing. Over adaptieve of structu
rele besturing wordt gesproken, wanneer de gerichte beinvloeding betrekking 
heeft op de structuur van het systeem. Over strategische of doelsturing wordt 
gesproken wanneer gerichte beinvloeding van doelen aan de orde is. Bestu
ring van een systeem kan tenslotte op dat systeem zelf zijn gericht of op de 
omgeving van dat systeem. Op deze wijze ontstaan de verschillende vormen 
van besturing die elk al dan niet aanwezig kunnen zijn. Te zamen genomen 
spreken we over de besturingskarakteristiek. De interessante parallellen met 
de bestuurlijke theorie van Kampfraath en de opvattingen van Haselhoff 
moeten hier helaas buiten beschouwing blijven. 22 

Typen besturing 
Ik mag U eraan herinneren, dat de termen besturend orgaan en besturend 
systeem betrekking hebben op een abstract systeem. Door verschillende 
modelleringsbeslissingen kan datzelfde systeem heel verschillende relaties 
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hebben met de empirie. Daaruit volgt onder meer, dat een besturend orgaan 
niet noodzakelijk behoeft te corresponderen met een subsysteem. lndien het 
besturend orgaan van het abstracte systeem (het model) correspondeert met 
een partieel systeem hebben we te maken met intrinsieke besturing. De 
besturing is in dat geval een eigenschap van de structuur. Een afzonderlijk te 
herkennen besturingscentrum is niet aanwezig. Men denke als voorbeeld aan 
zelfbesturende groepen en Adam Smith's 'invisible hand'. Als er in het 
concrete syteem wel sprake is van een apart besturingsorgaan, spreken we 
over extrinsieke besturing. 

Ook besturende organen zelf kunnen weer onderhevig zijn aan besturing. 
In dat geval wordt van metabesturing gesproken. 

3.4. Hierarchische systemen 

In mijn Eindhovense openbare les23 heb ik getracht aannemelijk te maken, 
dat hierarchie niet alleen een veel voorkomende structuur is, maar ook dat 
een hierarchische structuur essentieel is voor bestudering en besturing van en 
in complexe systemen. Ik zal dat betoog niet herhalen maar er een enkel 
element uit memoreren. 

Simon heeft erop gewezen, dat complexe systemen veelal worden geken
merkt door een hierarchische structuur.24 Daarmee bedoelt hij, dat systemen 
opgebouwd zijn uit relatief onafhankelijke deelsystemen die op hun beurt 
weer zijn opgebouwd uit relatief onafhankelijke deelsystemen. Daarbij zijn 
de relaties binnen de deelsystemen sterker dan de relaties tussen de deelsyste
men. Hoewel Simon spreekt over subsystemen, geef ik er de voorkeur aan te 
spreken over deelsystemen, omdat zijn beschouwingen naar mijn oordeel 
evenzeer van toepassing zijn op aspectsystemen en fasesystemen. 

Complexe systemen kennen dus een gelaagde opbouw. Ieder deelsysteem 
heeft een Januskarakter.25 Het is dee! van een geheel en het heeft een eigen 
individualiteit. En voor de deelsystemen van dat deelsysteem geldt weer 
hetzelfde. Koestler spreekt over dergelijke systemen als holarchie. Hij 
vermijdt daarmee misverstanden die het woord hierarchie kan oproepen. 
Een holarchie is opgebouwd uit holons: delen van een geheel die 66k een 
eigen individualiteit bezitten. 

Met betrekking tot het ontwerpen van systemen biedt de theorie inzake 
hierarchie sterke argumenten voor de noodzaak van hierarchische struc
turering. 

Deze manier van uitwerking van het structuurbegrip brengt ons weer terug 
bij een belangrijk aspect van de analyse van Ernest Nagel. Als men de 
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verhouding tussen het geheel en de delen wil analyseren zal men het systeem 
op meerdere niveaus van aggregatie moeten bestuderen. De gezichtspunten 
van Goguen en Varela die ik hierboven aanstipte. geven daarbij belangwek
kende aanknopingspunten. 

4. Toepassing op enkele theoretische problemen 

De theoretische behandeling van het thema van het geheel en de delen 
mondde uit in een visie op een complex systeem, dat op meerdere aggregatie
niveaus. moet worden beschouwd en waarin op velerlei manieren deelsyste
men kunnen worden onderkend. Bij de modelvorming bleek dat het alge
mene gezichtspunt van de besturing aanknopingspunten bood voor het 
aanpakken van het probleem van de verhouding tussen het geheel en de 
delen. 

In het voorgaande heb ik al enkele aanduidingen gegeven van de verschij
ningsvormen van de abstracte theorie in de organisatietheorie. Zo heb ik 
reeds gewezen op de thematiek van de reductie. Uit de systeemtheoretische 
beschouwingen volgt, dat geen primaat moet worden toegekend aan het 
individuele niveau van aggregatie. In de economische theorie van de onderne
ming is het derhalve niet nodig het gedrag van de onderneming te vertalen in 
het concrete besluitvormingsgedrag of, om met Bosman te spreken, het 
handelen van de individuele organisatieleden.26 

Daarbij ga ik er even van uit, dat de impliciete modelleringsbeslissingen die 
aan die theorie ten grondslag liggen, voor wat betreft het gekozen aggregatie
niveau, op de onderneming als geheel zijn gericht. 

Ik meen dus, dat de holistische ondernemingstheorie houdbaar is, mits 
men er maar die empirische betekenis aan toekent, die past bij de genomen 
modelleringsbeslissingen. Kent men aan de holistische conceptie van de 
onderneming een empirische pretentie toe, die op een lager aggregatieniveau 
betrekking heeft, dan geldt in voile mate de kritiek die collega Bosman heeft 
verwoord. 

In sociaal-wetenschappelijke benaderingen van organisaties spelen ook 
vele varianten van hetzelfde abstracte thema een rol. lk denk daarbij aan de 
psychologistische trekken van vele benaderingen van het organisatiever
schijnsel. De pogingen om over organisaties uitsluitend te denken in termen 
van interacterende individuen, en, als men al van concepties op hogere 
aggregatieniveaus gebruik maakt, daaraan minder realiteitswaarde toe te 
kennen of ze te willen reduceren tot het individuele niveau, zijn in het licht van 
de voorgaande overwegingen als onwijs te bestempelen.21 
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Merkwaardigerwijs is, zoals Heiskanen aantoont,2s Simon's organisatie
conceptie psychologistisch of in elk geval reductionistisch van aard, terwijl 
het ook Simon is die een van de voortreffelijkste beschouwingen heeft 
geleverd inzake complexe en hierarchische systemen.29 

Een ander belangrijk thema in de organisatietheorie is dat van de machts
processen. Het is mijn overtuiging, dat de systeemleer belangrijke bijdragen 
kan leveren tot de analyse van machtsverschijnselen. Zo'n analyse moet naar 
mijn mening onder rneer gebaseerd worden op het besturingsparadigma in de 
gevarieerde toepassing daarvan die door de modelleringsbesHssingen wordt 
geproduceerd. Het abstracte systeern is daarbij een koppeling van twee 
besturende organen. Dit systeem kan worden gebruikt orn een veelheid van 
empirische situaties te analyseren. Bijvoorbeeld: de machtsverhouding tussen 
systeem en omgeving, tussen subsysternen en tussen subsysteem en systeem. 

Tot slot van toepassingen op theoretische problemen wil ik enkele opmer
kingen maken over de zogenaamde contingentietheorie. Deze theoretische 
benadering tracht een verklaring te geven van de structuur van een organisa
tie in afhankelijkheid van eigenschappen van vooral de omgeving en de 
technologie. Sommige auteurs voegen daaraan nog wel andere variabelen 
toe, zoals de strategie en de omvang van de organisatie.30 In een op het 
besturingsparadigma gebaseerde analyse van een organisatie is dat verband 
evident. 31 

Men doelt daarbij op de organisatiestructuur als besturend orgaan van een 
systeem (de technologie) in een omgeving. Uit de besturingstheorie la ten zich 
dan de variabelen van orngeving en technologie afleiden welke relevant zijn 
voor het besturingsprobleem, dat door het besturend orgaan moet worden 
opgelost. Vervolgens ontwerpt men een besturingsorgaan, dat op de z6 
gespecificeerde besturingstaak is toegesneden. De eigenschappen van dat 
besturingsorgaan worden vervolgens van een interpretatie voorzien in 
termen van organisatiestructurele variabelen. 

De uitwerking van deze gedachten is een van de voornemens die ik in het 
kader van mijn onderzoeksopdracht ter hand wil nemen. Een enkel aspect wil 
ik U echter niet onthouden. 

Zo geven de modelleringsbeslissingen de mogelijkheid de theorie toe te 
passen op bet systeem als geheel, maar ook op deelsystemen. Er is niet alleen 
sprake van een verband tussen technologie, omgeving en structuur voor de 
organisatie als geheel, maar ook voor een onderdeel van die organisatie. Het 
wordt dan mogelijk dat de structurele kenmerken van een organisatie niet 
voor alle delen hetzelfde zijn. Dit sluit aan bij moderne opvattingen in de 
contingentietheorie.32 
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Het abstracte kader opent de mogelijkheid van toepassing op vele soorten 
organisaties, onder meer doordat het begrip technologie in het besturingspa
radigma een abstracte betekenis krijgt. Het technologiebegrip is dan evenzeer 
van toepassing op industriele produktie als op bijvoorbeeld genezing, 
opleiding en ambtelijke besluitvormingsprocessen. Het zal U niet verbazen, 
dat ik dit aspect voor de bedrijfskunde van belang acht. 

De beknopte uiteenzettingen over de contingentietheorie geven mij aanlei
ding om tenslotte een speculatieve hypothese te formuleren omtrent de 
universitaire bestuursorganisatie. Orn verschillende redenen lijkt het mij 
juister om het verband tussen technologie, omgeving en structuur niet in de 
causale versie te formuleren, hoewel dat meestal wel gebeurt. Men zegt dan, 
dat eigenschappen van onder andere technologie en omgeving de structuur 
bepalen. Liever formuleer ik de samenhang tussen deze drie factoren als 
volgt: structuur, omgeving en technologie passen bij elkaar volgens de in de 
contingentietheorie geformuleerde relaties, waarbij van de causaliteit wordt 
geabstraheerd. Kortweg ook: er is een 'fit' tussen technologie, omgeving en 
structuur. 

De speculatieve gedachtengang, grof geformuleerd en vooral bedoeld om 
de aandacht te rich ten, luidt nu aid us. De structuur van de universiteit wordt, 
althans voor een belangrijk dee!, vastgelegd in allerlei wetten en reglementen. 
In de omgeving van de universiteit bevinden zich organisaties waarvan het 
departement relatief belangrijk is. Als men immers de machtsverhouding 
tussen universiteit en omgeving analyseert, springt de relatie met het departe
ment, rechtstreeks of via overlegstructuren met zusterinstellingen, er direct 
uit. Welnu, als er een 'fit' is tussen omgeving, technologie en structuur, 
waarbij omgeving en structuur zijn vastgelegd, zal de technologie zich daarbij 
aanpassen. In alledaagse termen en heel vrij vertaald, komt dit hierop neer, 
dat de onderzoeks- en onderwijsprogramma's zo zullen worden ingericht, dat 
ze passen bij de al dan niet herziene WUB en de departementale structuur. 
Natuurlijk is de stelling in deze ongenuanceerde vorm niet houd baar. Ze geeft 
echter wel een kijk op de zaak die tot nadenken stemt. 

5. Toepassingen op ontwerpvraagstukken 

In het hart van de bedrijfskunde ligt het begrip ontwerpen. Analyse en 
onderzoek zijn.ons niet genoeg. Wij willen aanbevelingen doen voor gerichte 
verandering van het bestaande. Deze orientatie op de praktijk, deze wens 
dienstbaar te zijn, schept vele problemen, onder andere van methodologische 
aard. We laten ze vanmiddag voor wat ze zijn. 
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Ook zal ik me vanmiddag bij het spreken over ontwerpen op het stand punt 
stellen, dat een organisatie inderdaad kan worden ontworpen. Veelal is aan 
die voorwaarde maar ten dele voldaan. Ik denk daarbij aan de verhouding 
tussen de expert-ontwerper en de zichzelf veranderende organisatie. Ik denk 
aan de problematiek van inspraak, participatie en deskundigheid op het 
gebied van organisationeel ontwerpen. Ik denk tenslotte ook aan randvoor
waarden en beperkingen van velerlei aard, die in de praktijk altijd aanwezig 
zijn, doch waarmee in de theorie geen rekening is gehouden. Een deel van de 
nadelen van dit vereenvoudigde standpunt kan worden opgeheven door de 
ontwerper te zien als een deelsysteem van een orga:nisatie en ontwerpen als 
een rationele stilering van een veranderingsproces. Orn wille van de eenvoud 
zal ik echter deze nogal abstracte concepties van ontwerp en ontwerpen niet 
expliciet hanteren. 

Daarstraks heb ik enkele aspecten uit de algemene systeemtheorie aan de 
orde gesteld . Toegespitst op ontwerpvraagstukken laten deze zich als volgt 
concretiseren. 

De holistische orientatie van de systeemleer raakt direct aan het ontwerpen 
als het scheppen van samenhang tussen het geheel en de delen. 

De anti-reductionistische filosofie leert ons dat ontwerpvragen veelal op 
meerdere niveaus van aggregatie moeten worden gesteld, het gaat bijvoor
beeld om taakvorming, om afdelingsvorming, maar ook om structurering 
van multinationale organisaties en interorganisationele netwerken. 

De brede structuurconceptie leidt ertoe, dat het ontwerpprobleem kan en 
moet worden gesteld voor het systeem als geheel, maar ook voor de 
deelsystemen. Zo kunnen ontwerpactiviteiten bijvoorbeeld betrekking heb
ben op formele gezagsverhoudingen, op informatiesystemen, op procedures 
van besluitvorming, op systemen van personeelsbeleid en planvorming. 

De varieteit aan invalshoeken die met de modelleringsbeslissingen gegeven 
is, weerspiegelt een evenzo gevarieerde benadering van ontwerpproblemen. 

Tenslotte geeft het besturingsparadigma en de theorie over hierarchische 
systemen een reeks aanknopingspunten voor oplossing van de zo gespecifi
ceerde ontwerpproblemen. 

Ik ben niet in staat een consistente en alomvattende ontwerptheorie aan U 
voor te leggen. Het vraagstuk is zodanig gecompliceerd, dat we nog niet 
verder komen dan het plaatsen van een aantal ordenende en richtinggevende 
kanttekeningen. 

De eerste en centrale kanttekening heeft betrekking op taakverdeling en 
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taakverbinding 6f zoals het in de literatuur tegenwoordig wel wordt genoemd 
decompositie en coordinatie.33 Vervolgens zal ik ingaan op de consequentie 
van het brede structuurconcept voor het ontwerpen. De ontwerpvraag zal 
voorts worden geformuleerd vanuit het gezichtspunt van de in passing van de 
organisatie in zijn omgeving en vanuit het gezichtspunt van de organisatie 
van het werk dat moet gebeuren. Tenslotte voel ik mij genoodzaakt de 
ontwerpbeschouwingen af te sluiten met enkele relativerende opmerkingen. 

5.1.Decompositie en coordinatie 

Organiseren komt in de kern altijd neer op verdelen en weer verbinden. In 
klassieke benaderingen ging het daarbij vooral om het uitvoerende werk: de 
arbeidsverdeling in horizontale richting. Met betrekking tot de verticale 
richting hanteerde men het beginsel van scheiding van leiding en uitvoering. 
Als mechanismen van coordinatie hanteerde men technieken als standaardi
satie, specialisatie en formele bevoegdheidsverdelingen. 

Kenmerkend naast de reeds genoemde sterke gerichtheid op taakverdeling 
en taakverbinding van de uitvoerende arbeid was ook het gezichtspunt van 
splitsing en hergroepering. Men streefde ter zake van splitsing en hergroepe
ring naar homogene pakketten van gelijksoortige taken. Door deze speciali
satie op soortgelijk werk hoopte men voordelen te behalen van grotere 
deskundigheid en vooral snelheid. Deze klassieke benadering is ook vandaag 
nog belangrijk om tenminste twee redenen. Allereerst is groepering van 
activiteiten naar overeenkomst ook nu nog een relevant gezichtspunt. 
Daarnaast wordt het helaas ook vandaag nog wel eenzijdig en als enig 
gezichtspunt gehanteerd.34 

Een systeemtheoretische visie op taakdeling en taakverbinding legt er sterk 
de nadruk op, dat deling impliceert dat samenhangen worden verbroken en 
dat deze verbroken samenhangen door coordinatiemechanismen moeten 
worden opgevangen. Hoe meer samenhangen men verbreekt, hoe meer 
noodzaak er is voor coordinatie. Daarom legt de systeemleer de nadruk op 
verdeling langs lijnen van zwakke samenhang en hergroepering van activi
teiten die sterk samenhangen.35 

Een systeemtheoretische visie op taakverdeling en taakverbinding leidt 
ertoe, dat beschouwingen niet alleen op uitvoerend werk betrekking hebben, 
maar ook op leidinggevende arbeid en wel in onderlinge samenhang. 

Een systeemtheoretische visie tenslotte stelt het vraagstuk van verdelen en 
verbinden op meerdere niveaus van aggregatie. Arbeidsverdeling en -verbin
ding worden in een systeemtheoretische benadering dus bezien vanuit de 
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optiek van besturing. Verdelen en hergroeperen leidt tot besturingsbehoefte. 
Deze besturingsbehoefte kan worden verkleind door bij dat verdelen en 
hergroeperen te streven naar relatief onafhankelijke deelsystemen. Men zal 
dus bij elk ontwerpprobleem twee criteria moeten afwegen: het klassieke 
criterium van soortgelijk werk en het criterium van de groepering naar sterk 
samenhangende clusters van activiteiten. Naar mijn mening houdt de theorie 
inzake hierarchische systemen veel argumenten in om aan het laatste 
criterium het grootste gewicht toe te kennen. Hierarchie is immers een 
noodzakelijke eigenschap van complexe systemen. 

In het kader van universiteitsplanning wordt op meerdere plaatsen gewerkt 
aan methodieken ter beschrijving van de universitaire activiteiten. Zo kent 
men o.a. bij de Technische Hogeschool Eindhoven de procesbenadering, 
waarbij als hoofdprocessen onderwijs, onderzoek en maatschappelijke 
dienstverlening worden onderscheiden naast ondersteunende processen, 
zoals administratie en technische dienstverlening. De onderlinge afbakening 
en de daarmee samenhangende definiering is een ingewikkeld probleem 
onder meer omdat daarbij de twee criteria, homogeniteit en samenhang niet 
steeds samengaan, zoals ook in de praktijk is gebleken. 

Landelijk is werkzaam de commissie Begrotingsrichtlijnen, welke onder 
meer streeft naar een herziening van de inrichting van de begroting van 
instellingen van wetenschappelijk onderwijs, teneinde de koppeling van 
middelen aan concrete taken en taakelementen mogelijk te maken. Naast 
kostenplaatsen en kostensoorten worden daarbij kostendragers ingevoerd. 
De commissie spreekt niet over processen doch over programma's. Essentieel 
is er echter geen verschil met de Eindhovense procesbenadering. Naar mijn 
oordeel zal bij deze en soortgelijke benaderingen veel aandacht moeten 
bestaan voor de onderlinge samenhangen tussen de activiteiten. 

De voorgaande voorbeelden hadden betrekking op het werk dat moet 
gebeuren. Ook bij de verdeling en groepering van bestuurlijke taken spelen 
beide criteria een rol. Ik herinner U aan het circuitprobleem, waarvan ik reeds 
melding maakte. Verdeling van het bestuurlijke werk in zaken als planning, 
personeel, onderwijs en onderzoek, enzovoorts leidt tot verkokering van het 
beleid, indien men zich van de samenhangen onvoldoende rekenschap geeft 
zowel bij het opdelen zelf, als ook bij het ontwerpen van coordinatiemechanis
men. Want uit onverstandig snijden en uit snijden zonder verbinding kan 
slechts chaos ontstaan. 
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5.2. Ontwerp en structuur 

De algemene gedachten over decompositie en coordinatie zijn van toepassing 
op systemen, maar ook op deelsystemen. Daaruit volgt niet alleen dat men 
die gedachten kan toepassen op subsystemen, op aspectsystemen en op 
fasesystemen, maar ook dat men daarbij voortdurend het geheel in het oog 
moet houden. Bij de keuze van een deelsysteem dat object van herontwerp 
gaat worden, dient men te streven naar relatieve autonomie, naar deelsyste
men dus, die enerzijds onafhankelijk zijn van de overige, maar anderzijds 
deels met die overige samenhangen. De bedrijfskundige heeft het weliswaar 
altijd over het geheel en de delen, maar het is dan ook een moeilijk en 
veelkoppig vraagstuk. Dat het moeilijk is of wordt genoemd, kan nauwelijks 
als bezwaar word en aangevoerd. In de praktijk wordt het gestelde echter no g
al eens verwaarloosd, en dat is het vervelende. 

lk behoef U slechts te wijzen op de vele gevallen, dat aan de organisatie
structuur eenzijdig wordt gesleuteld zonder besef dat men aan een deelsys
teem van het systeem sleutelt. En men sleutelt aan deelsystemen, wanneer 
men bijvoorbeeld bezig is met het ontwerp van informatiesystemen, van 
planningsprocedures, van budgetteringssystemen en van methodieken van 
personeelsbeleid. Hoe merkwaardig is het ook, dat men zich bijvoorbeeld in 
het kader van discussies over de universitaire structuur soms beperkt tot 
opwinding over de herziening van de WUB zonder dat men blijk geeft van 
veel besef voor misschien wel essentielere bijstellingen van de structuur, bij
voorbeeld op het gebied van planning, financiering, universitair onderzoeks
beleid en personeelsbeleid. 

5.3. Omgeving en structuur 

Bij het ontwerpen van systemen werkt men van buiten naar binnen. Men 
komt dan allereerst terecht bij de afstemmingsmechanismen tussen systeem 
en omgeving. In de moderne organisatiekunde wordt aan dit vraagstuk steeds 
meer aandacht besteed. Goguen en Varela 17 leveren ons twee optieken: die 
van de besturing van de omgeving vanuit het systeem en de besturing van het 
systeem door de omgeving. 

De laatste optiek brengt ons bijvoorbeeld bij aspecten als regulerende 
maatregelen vanwege de overheid, actiegroepen, consumentenorganisaties 
en vakbonden. De eerste optiek leidt tot het beeld van een organisatie in een 
gevarieerde omgeving, die deels kan worden beinvloed en die deels aanleiding 
kan vormen voor intern te nemen maatregelen. We komen bier bij de 
besturingskarakteristiek waarover ik U eerder heb besproken. 
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Er is nu sprake van twee verzamelingen van besturingsproblemen: interne 
en externe. Op wat men wel het organisationele grensvlak noemt bevinden 
zich enerzijds mechanismen die informatie opzuigen uit de omgeving ten 
behoeve van interne regelmechanismen. Men spreekt wel van omgevingssen
soren. Anderzijds bevinden zich op dat grensvlak mechanismen die de 
externe besturing voor hun rekening nemen. Zowel bij de externe besturing 
als bij de informatieverzameling ten behoeve van interne besturing kan men 
zich baseren op de algemene theorie inzake decompositie en coordinatie. 
Decompositie van de omgeving in relatief autonome deelomgevingen, men 
spreekt we! van segmenten, ligt dan voor de hand. Het is van belang daarbij 
het gestratificeerde karakter van de omgeving in het oog te houden. Ik wil 
daarover twee opmerkingen maken. 

Het is duidelijk, dat de inrichting van omgevingssensoren moet gebeuren 
vanuit het perspectief van de bijbehorende interne besturingsproblemen. Dat 
is nodig om te voldoen aan een van de voorwaarden voor effectieve besturing. 
Dit betekent onder meer, dat de omgevingssensoren op een geeigend aggrega
tieniveau tetrekking moeten hebben. Ik geef een voorbeeld: informatieverza
meling ten behoeve van de besluitvorming over total'e aantallen technische 
studenten die in gebouwen moeten worden gehuisvest is geheel anders dan de 
informatieverzameling ten behoeve van capaciteitsplanning voor potentiele 
studenten bedrijfskunde in Nederland. Dat vraagt om verschillende sensoren 
die duidelijk zijn gekoppeld aan specifieke problemen van interne besturing. 

De tweede opmerking heeft betrekking op de vraag of omgevingssegmen
tatie met het oog op de verdeling van de externe besturingstaak eenzelfde is 
als die ten behoeve van de verdeling van de informatieverzamelingstaak. Ik 
kan deze vraag hier niet volledig uitwerken, <loch laat het bij het vermoeden 
dat zulks inderdaad het geval is. Mijn vermoeden is daarop gebaseerd, dat 
verdeling voor beide doeleinden stoelt op het criterium van zwakke samen
hang. Twee onafhankelijke deelomgevingen kunnen apart worden bestu
deerd en kunnen ook geen informatie omtrent elkaar opleveren. 

Overigens ligt hierin een theoretisch argument voor het feit, dat veelal 
beide taken aan hetzelfde organisatieonderdeel zijn opgedragen. Een afdeling 
marketing vervult meestal taken op het gebied van informatieverzameling 
(fungeert als sensor) en vervult taken op het gebied van de beinvloeding van 
kopersgedrag (fungeert als orgaan voor externe besturing). 

De ontwerper van een complexe organisatie moet het grensvlak organisa
tie-omgeving construeren als een stelsel van omgevingssensoren en organen 
voor externe besturing passend bij een gestratificeerde of gelaagde opbouw 
van die organisatie. 
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Deze kanttekeningen hebben betrekking op wat Goguen en Varela het 
autonome aspect hebben genoemd. In de optiek die het spiegelbeeld is zou 
een ontwerper zich op het standpunt moeten stellen, dat de organisatie 
aangrijpingspunten moet bevatten voor beinvloeding van buitenaf. 

Bij het ontwerpen van de universitaife bestuursstructuur moet naar mijn 
mening met beide optieken rekening worden gehouden. De overheid zou zich 
daarbij niet alleen moeten gedragen als omnisciente hoeder voor de aanpas
sing tussen universiteit en omgeving, maar vooral als ontwerper van zodanige 
grensvlakken, dat er zich een wederzijds proces van zelfaanpassing kan 
afspelen. U zult misschien denken: 'Wat blijf je abstract en vaag!' Ik wil het 
wel concretiseren. Mijns inziens moet de overheid de mogelijkheid vergroten, 
ja zelfs prikkelen tot, ja zelfs misschien af dwingen, dat universiteiten en 
onderdelen daarvan intensiever bijhouden water in de wereld gebeurt om 
mede op basis daarvan interne bijstellingen te plegen. Daarbij denk ik niet 
alleen aan studentenaantallen en beweer ik ook niet dat er niets aan gebeurt. 
Mijns inziens moet de overheid actieve besturing van de omgeving door de 
universiteit bevorderen. Ze zou bijvoorbeeld nog meer nadruk kunnen leggen 
op wetenschapsvoorlichting en marketing van afgestudeerden. De overheid 
moet inzien hoe onevenwichtig de mogelij kheden zij n vanuit de omgeving de 
universiteit te be'invloeden. Ze zou de mogelijkheid moeten vergroten,ja zelfs 
prikkelen tot, ja zelfs misschien afdwingen, tot het realiseren van werkelijke 
kanalen ter be'invloeding van onderwijs en onderzoek. Een handjevol maat
schappijvertegenwoordigers op het niveau van de universiteit als geheel en 
glo bale mechanismen van j aarlij kse financiering zij n daarvoor ontoereikend. 
Bovendien hebben deze mechanismen op een te hoog niveau van aggregatie 
betrekking. Misschien heb ik U met deze concrete uitwerking laten zien, dat 
de abstracte beschouwingen wel degelijk tot concrete en in hun uitwerking 
misschien radicale consequenties kunnen leiden. 

Een opmerking nog: Ik heb gesproken over de overheid als ontwerper. Dat 
is een slordige vereenvoudiging. Ik ben voorstander van een gezamenlijke 
aanpak. Wij zullen niet moeten blijven wijzen naar de overheid. Wij zullen 
met die overheid samen tot die maatregelen moeten komen, welke blijvende 
en adequate in passing van de universiteit in de samenleving realiseren. Dat is 
geen ontkenning, maar een onderstreping van de specifieke en eigen verant
woordelijkheid van de universiteit. 
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5.4. Organisatie en technologie 

In het voorgaande heb ik enkele aspecten aan de orde gesteld van het ontwerp 
van het grensvlak tussen organisatie en omgeving. lk wil U nu een gestileerde 
fasering presenteren van het organisatieontwerp als verdeling en verbinding 
van het werk, dat moet gebeuren. Ik kan dat kort doen, omdat ik in de 
voorgaande beschouwing deels impliciet de elementen reeds heb aangedra
gen. Men kan ontwerpen zien als een onderbouwd antwoord op de volgende 
drie hoofdvragen: Wat moet er gebeuren?; Hoe gaan we dat opdelen?; Hoe 
gaan we die delen weer verbinden? 

Bij de eerste vraag gaat het om de identificatie van de primaire processen. 
Voor de universiteit zijn dat: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke 
dienstverlening. Men zou kunnen zeggen, dat primaire processen hun 
vertrekpunt en hun eindpunt hebben in de omgeving. 

Bij de tweede vraag gaat het om decompositie. lk heb daarover zopas 
gesproken. 

Bij de derde vraag gaat het om verbinding door enerzijds hergroepering tot 
individuele taken en afdelingen en anderzijds het creeren van een structuur 
tussen die taken en afdelingen. Die laatste vraag wordt in een systeem
theoretische optiek gezien als het ontwerp van een besturend orgaan. Het 
ontwerp van een besturend orgaan geschiedt langs soortgelijke wegen: wat is 
de totale besturingstaak?; Hoe splitsen we die op?; Hoe coordineren we die 
delen?; Hoe concretiseren zich tenslotte voor elke deeltaak de gedachten uit 
het besturingsparadigma? 

Ook hierbij moet men het hierarchische karakter in het oog houden. Er 
dient een structuur te ontstaan van relatief autonome subsystemen die 
gegroepeerd worden tot een kleiner aantal relatief autonome subsystemen op 
een hoger niveau van aggregatie enzovoorts. Elk van die subsystemen heeft 
een Janus-karakter. 

Als men vanuit <lit gezichtspunt de universitaire bestuursorganisatie 
bekijkt, dan doen zich veel vragen voor. Ik noem er twee. Men vraagt zich af 
of de huidige opbouw via instellingen niet moet worden gecombineerd met 
een opbouw vanuit studierichtingen naar clusters van gelijksoortige studie
richtingen. Er zat we! wat goeds in disciplineplanning. De versterking van het 
niveau van de secties in de Academische Raad is naar mijn mening dan ook 
verstandig. 

Men vraagt zich ook af of de verdeling van de relatieve autonomie over de 
verschillende bestuurslagen wel voldoende evenwichtig is. Zo is naar mijn 
mening de macht van de Academische Raad ten opzichte van de instellingen 
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te gering. Zo is de autonomie van de faculteit t.o. v. het universiteitsbestuur 
naar mijn oordeel te groot. In een complex en goed ontworpen, dus 
hierarchisch systeem, is er op elk niveau autonomie. Maar die autonomie is 
altijd relatief en de balans is in evenwicht. In de huidige structuur is daaraan 
zeker niet voldaan. U merkt wel, op een aantal punten zie ik de in het 
voorontwerp wet Herziening WUB voorgestelde wijzigingen als verbetering. 

5.5. Relativering 

Ongetwijfeld hebt U bemerkt, dat de voorgaande beschouwingen in meerdere 
opzichten mank gaan. Maar men kan beter mank gaan, dan niet gaan. Toch 
is het goed de beperkingen in de gaten te houden, omdat ze bijdragen tot 
noodzakelijke relativering en ook omdat ze even zovele aanknopingspunten 
bieden voor nadere studie en onderzoek. 

Een opvallend gebrek van de op het besturingsparadigma geente ontwerp
benadering is de strikt functionele orientatie. Er is wel sprake van wat men 
externe democratisering noemt. V oor de eigenheid en eigenwaarde van de 
leden van de organisatie is echter geen plaats ingeruimd. Nu kan men 
weliswaar ook op basis van het besturingsparadigma een beschouwing 
houden die aan deze aspecten recht doet wedervaren, maar de aansluiting met 
het voorgaande is niet eenvoudig te leggen. Ik ben er weliswaar niet van 
overtuigd, dat democratie, participatie en inspraak strijdig zijn met een 
doelmatig ontwerp van de organisatie vanuit functioneel oogpunt, doch de 
integratie van die perspectieven vormt een probleem van grote theoretische 
en maatschappelijke relevantie. 

Minder principieel, maar ook van groot gewicht voor een verdere ont
wikkeling van een ontwerptheorie zijn gebreken van onvolledigheid en in
consistenties. lk noem als voorbeeld de verbanden tussen interne en 
externe besturing en de uitwerkingvan de gedachte van de ontwerper als deel
systeem en het ontwerpen als rationele stilering van een structureel verande
ringsproces. Er is werk voor bedrijfskundigen. 

Ik zal mij daaraan niet onttrekken, niet wanneer het gaat om theorievor
ming, maar ook niet wanneer het gaat om de vertaalslag van de theorie naar 
de organisatieproblemen van alledag al gaat die langs dunne zijden draden. 
De bedrijfskunde kan en mag zich niet distantieren van de praktijk. Wij 
zullen onze nek moeten uitsteken. 
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6. Actuele problemen van de universiteit 

De laatste jaren is de universiteit mikpunt van veel kritiek en onderwerp van 
vele nota's: Tweefasenstructuur, Universitaire Bestuurshervorming, Nullijn, 
Planning, Onderzoeksverantwoording, Doorstroombeleid, Nieuwe struc
tuur voor wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke verantwoordelijk
heid, nieuwe vrijgestelden, zwakke bestuurskracht, enzovoorts. 

De reactie van de universitaire wereld als geheel op deze kritiek en op de 
beleidsvoornemens van de overheid is veelal negatief en defensief. Wij 
verwerpen de tweefasenstructuur; spreken schande over de evaluatie van de 
WUB, zoals die door de comrnissie Polak is opgesteld; verwijten de overheid 
een teveel aan centralisme en klagen over een gebrek aan middelen. 

Niettemin kan men in wandelgangen van het universitaire bedrijf ook heel 
andere geluiden horen. Er is iets aan de hand; een probleem van het geheel en 
de delen. lk ben ervan overtuigd, dat dit verschijnsel voor een dee! een 
structurele oorzaak heeft. De universiteit is niet goed ontworpen voor de 
problemen die ze moet oplossen. Wij moeten voor dit aspect aandacht van de 
overheid vragen. Over oplossingen zal met die overheid moeten worden 
overlegd en onderhandeld. Wij zullen, en ik bedoel niet individuen, maar het 
geheel, meer oog moeten krijgen voor de noodzaak dat de functionele 
inpassing van de universiteit aan verandering toe is. Wij zullen moeten 
wennen aan de gedachte, dat afstaan van een deel van de autonomie het 
vergroten van die autonomie met zich meebrengt. Wij zullen moeten besef
fen , dat het bestuur van zulke complexe organisaties als universiteiten een 
serieuze en belangrijke bezigheid is, waarover niet, zoals wel in kringen van 
wetenschappers gebeurt, met minachting behoort te worden gesproken. Wij 
zullen onze koudwatervrees moeten afleren voor echte integratie met het 
HBO. Wij zullen moeten proberen de goede dingen te zien in een open 
universiteit. We zullen als consequentie van het belang dat wij hechten aan 
onderwijs en onderzoek moeten inzien, dater daarom van buiten kringen van 
onderwijs en onderzoek invloed op die taken en op die taakuitvoering nodig 
is. En telkens als ik 'wij' zeg, bedoel ik de universiteit als geheel, respectieve
lijk de interuniversitaire overlegstructuren. Want in rnij n ervaring als univer
siteitsbestuurder heb ik gemerkt, dat er slechts zelden sprake is van gebrek 
aan moed. Er is we! sprake van verschil in visie. Laat dat zo blijven. Er is ook 
sprake van gebrek aan inzicht en ontoereikende structuren, en daar kan en 
moet wat aan gedaan warden. 

In mijn universitaire werkkring heb ik mij we! eens gegeneerd voor het 
gedrag van het geheel waarvan ik deel uitmaak. Zo heb ik rnij in het bijzonder 
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gestoten aan drie actuele kwesties, drie schandalige kwesties. Ik meen, dat U 
er recht op hebt, dat ik die noem. 

Allereerst de ronduit slechte behandeling van het rapport van de commis
sie Polak. De commissie Maas, door de Academische Raad belast met de 
evaluatie van de WUB heeft zich beperkt tot het in algemene termen 
aangeven van gebreken in Polak's analyse om vervolgens zonder enige 
analyse en zonder pogingen die gebreken op te heffen mee te delen, dat de 
WUB niet, althans niet op hoofdpunten, moet warden veranderd. Nu is 
inderdaad Polak's analyse op sommige punten niet adequaat. Zo is de 
redenering leidend tot adviezen over versterking van de vertegenwoordiging 
van het wetenschappelijk personeel naar mijn oordeel niet consistent. Zeis 
bijvoorbeeld ook niet in overeenstemming met de gegevens over conflicten 
binnen de geleding van het wetenschappelijk personeel. Ik zet ook vraagte
kens bij de voorgestelde wijziging waarbij de Universiteitsraad niet meer het 
begrotingsrecht zou bezitten. Maar toch ondanks deze en andere gebreken is 
Polak's analyse een werkstuk, dat mijlenver uitsteekt boven de schamele en 
ondeskundige reactie daarop van Maas c.s. En helaas, de academische wereld 
als geheel omarmt Maas en verwerpt Polak. 

Een tweede probleem is dat van de tweefasenstructuur. Naar mijn overtui
ging, en ik weet daarin niet alleen te staan, is onder bepaalde voorwaarden 
een tweefasenstructuur helemaal niet zo gek. Vo or bepaalde richtingen is het, 
natuurlijk weer onder bepaalde voorwaarden, heel goed mogelijk afgeronde 
vierjarige programma's te maken. Ik heb de ongenuanceerde afwijzing van 
Pais' ideeen, waarmee ik het overigens ook niet op alle punten eens ben, zeer 
betreurd. 

Als derde voorbeeld noem ik het gebrek aan realisme in sommige universi
taire kringen: ook het W.O. zal moeten gaan woekeren met de middelen. De 
tijden van overvloed zijn voorbij, maar als we leren goed met elkaar en met de 
overheid te overleggen, dan is er werkelijk nog wel veel te realiseren. 

Als ik geen bedrijfskundige was, zou ik misschien geneigd zijn deze 
verschijnselen uit te leggen als kortzichtigheid, onvermogen en dergelijke van 
bestuurders en verkozen leden van raden. Het zijn echter ook, en ik denk 
vooral, gevolgen van structurele gebreken en ook daar is werk voor bedrijfs
kundigen. 
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7. Slot 

Hare Majesteit de Koningin wil ik mijn dank betuigen voor mijn benoeming 
tot hoogleraar in de bedrijfskunde aan deze Rijksuniversiteit. 

Mijne heren leden van het College van Bestuur, 
Mijnheer de Rector Magnificus, 
Voor de wijze waarop U rnijn benoeming hebt bevorderd zeg ik U gaarne 
dank. Ik weet dat U de Bedrijfskunde een warm hart toedraagt. lk ben er 
zeker van, dat U aan de verdere uitbouw van Bedrijfskunde ook in de 
toekomst Uw medewerking zult geven. 

Hooggeleerde Feitsma, beste Henk, 
In een van zijn oudejaarsconferences heeft Wim Kan een liedje ten gehore 
gebracht waarvan ik rnij de telkens terugkerende zin 'Nee, nee, nee, nee, we 
noemen geen namen' herinner. Ook in dit geval is het eigenlijk overbodig te 
zeggen dat mijn denkbeelden over organisatietheoretische en methodologi
sche vraagstukken in belangrijke mate door jou zijn beinvloed. Daarvoor en 
voor onze vriendschap hartelijk dank. 

Hooggeleerde Hulshof, beste Arend, 
Weinigen weten, dat jij de schuld van alles draagt. Toen ik in 1968 bij jou in 
dienst trad, heb je me opgedragen 'eens te kijken wat dat nu allemaal was met 
die cybernetica in de organisatieleer'. Arend: welbedankt. 

Dames en heren ·leden van de vakgroep organisatiekunde van de Eindho
vense zuster in de Bedrijfskunde, 
-· ---- -- - ·- - -- --·-· - · 

In de rond tien jaar dat ik in Eindhoven werkte heb ik zo ongeveer alles 
gekregen wat je van goede collega's kunt verwachten: ruimte om te experi
menteren, kritiek en waardering, begrip en onbegrip, hinder en hulp, vreugde 
en teleurstelling, want dat is wat niet ieder inziet: ook het formuleren van 
kritiek en bet afremmen van overdreven verwachtingen zijn vormen van 
samenwerking. Voor al die vormen van samenwerking ben ik erkentelijk. 
Gelukkig is Nederland maar klein. We zullen elkaar ookin de toekomst zeker 
wetenschappelijk en vriendschappelijk blijven ontmoeten. 

Dames en heren leden van de Eindhovense afdeling der Bedrijfskunde, 
Wat ik zoeven zei over mijn ex-collega's in de vakgroep geldt ook voor U. U 
hebt voor mij een omgeving gevormd, waarin het prettig toeven was en 

28 



waarin ik voldoende heb kunnen vallen om een beetje te leren opstaan. 
Samen met onze collega's in Twente en Delft staan wij voor de opgave de 
bedrijfskunde in Nederland verder te ontwikkelen. Ik heb U goed genoeg 
leren kennen om te weten, dat ik daarbij met plezier en met succes met U zal 
kunnen samenwerken. 

Zeer gewaardeerde leden van het Bestuur van de Technische Hogeschool 
Eindhoven, 
Voor een bedrijfskundige is het vakmatig uiterst leerzaam met de concrete 
praktijk van de bedrijfsvoering te worden geconfronteerd. De ervaringen die 
ik in Uw midden heb mogen opdoen hebben mijn inzicht in de besturing van 
complexe organisaties vergroot en bijgedragen tot beter begrip van mogelijk
heden, begrenzingen en tekortkomingen van de huidige stand van de 
bedrijfskundige wetenschap. Daaraan en aan Uw collegialiteit bewaar ik de 
beste herinneringen. 

Waarde broeders in de planning, 
Onlangs mocht ik een symposium voorzitten over planning van ziekenhuis
voorzieningen in de noordelijke regio. Een van de sprekers zei daar over 
planning: 'Het is net als melk: planning moet'. Hij zag het juist. De wijze 
waarop U, planners in uni versiteiten en op landelij k ni vea u in samenwerking 
met het departement tracht organisatorische methoden en kaders te ontwik
kelen voor de besturing van dat uiterst complexe systeem, dat we met W. 0. 
aanduiden, dwingt respect af. Van de samenwerking met U heb ik veel 
geleerd. Ik hoop aan dat werk voor bedrijfskundigen ook in de toekomst nog 
te kunnen bijdragen. 

Dames en heren leden van de wetenschappelijke staf van de Economische 
Faculteit, 
Uw bereidheid aan de jonge lnterfaculteit der Bedrijfskunde mee te werken 
blijkt reeds daaruit, dat U aan mijn nevenbenoeming in Uw faculteit niet de 
eis verbindt, dat ik een deel van Uw taken op mij neem. Niettemin heb ik reeds 
met meerderen van U een goede relatie kunnen leggen. U zult, als goede 
moederfaculteit weten dat het kind Uw hulp en steun behoeft. 

Hooggeleerde Van Gils, beste Maarten, 
Jij hebt enkele jaren als feitelijk enige full-time kroondocent in de Interfa
culteit gewerkt. Ik stel er prijs op te zeggen dat ik veel waardering heb voor de 
energieke wijze waarop jij die eerste jaren van de Interfaculteit hebt begeleid. 
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Ik weet datje dat ook in de toekomst zult doenenik prijs mij gelukkig, datik 
je daarbij mag helpen. 

Dames en her en medewerkers van de lnterf aculteit Bedrijfskunde, 
Sedert ik zo rond een half jaar geleden injullie midden werd opgenomen is er 
vooral een punt dat mij sterk opvalt: er is met heel weinig mensen heel veel en 
goed werk verzet. Het was voor mij, komend uit een bestuurlijke functie, 
waarin bet spreken en onderhandelen over krappe middelen dagelijks werk 
was, toch een zekere schok om te zien wat dat concreet betekent. Ik denk 
daarbij aan de problemen die dat schept, maar ook aan de wonderbaarlijke 
middelenvermenigvuldiging die van jullie inzet bet gevolg is. Er is deson
danks nog heel veel te doen. Ik prijs mij gelukkig bij dat werk voor 
bedrijfskundigen, en bier niet slechts in een betekenis, met jullie te mogen 
samenwerken. 

Dames en heren leden van het administratief en technisch personeel, 
Uw werk voltrekt zich veelal op de achtergrond. Uw bijdragen zijn anoniem, 
doch onmisbaar. Wij leunen zwaar op U, vaak zonder dat te beseffen. Zander 
Uw hulp en steun zouden de zogenaamde hoofdprocessen van onderwijs en 
onderzoek stellig en spoedig tot stilstand komen. 

Dames en heren studenten, 
Studierichtingen in opbouw zijn in velerlei opzicht bijzonder. Aan Uw rol als 
proefkonijn bent U inmiddels we! gewend. De theoretische achtergrond wil ik 
U echter niet onthouden. Zoals U weet is er in de Interfaculteit sprake van 
tenminste twee leerprocessen. Een daarvan heeft beirekking op bet proces 
waarbij bet gaat om Uw kennis en inzicht in de bedrijfskunde. Naast onze 
taak op bet gebied van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening 
verdienen wij de boterham met de begeleiding van dat leerproces. Een tweede 
leerproces heeft betrekking op bet leren van de organisatie waarin wij 
werken. Organisaties zonder leervermogen zijn immers niet goed ontworpen. 
Ten opzichte van beide leerprocessen neemt U een belangrij ke doch verschil
lende positie in. Uw bijdragen zijn daarom onmisbaar bij bet beantwoorden 
van de bedrijfskundige vraag of beide leerprocessen op evenwichtige wijze tot 
bun recht komen. En als er in dat opzicht zo af en toe sprake is van onbalans, 
dan wilt U bet wel opvattenals eenillustratie van wat U en ik weten: er is werk 
voor bedrijfskundigen. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 
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NO TEN 

I. In Nederland heeft Kramer aangetoond, dat de systeemleer een nuttige rot vervult bij het 
ontwerpen van methodieken voor prob!eemoplossing (N.J.T.A Kramer, Sys teem in probleem, 
Stenfert Kroese, Leiden, 1978). 
2. Deze orientatie is om meerdere redenen van belang. Voor het onderzoek schept hct de 
mogelijkheid het verschijnsel organisatie in zij n verschillende varianten te bestuderen. De 
vergelijkende studie van die varianten is van groot belang voor de theorievorming. Voor het 
onderwijs draagt die orientatie ertoe bij, dat werkelij k organisatiekundigen worden opgeleid, die 
oog hebben voor zowel die aspecten waarin organisaties overeenstemmen als voor die waarin ze 
verschillen. Tenslotte is het van groot maatschappelijk belang, dat organisatievraagstukken niet 
worden gesegmenteerd naar typen organisaties en bijbehorende opleidings- en onderzoeksinsti
tuten. Wij kunnen ons niet permitteren onze kennis omtrent organisaties en onze kennisbronnen 
te verbrokkelen en daarmee te verminderen. 
3. In aansluiting bij noot 2 merk ik nog op, dat Newman en Wallender recentelijk en terecht 
hebben gesteld, dater binnen het raam van algemene overeenkomst tussen soorten organisaties 
ook grote verschillen zijn. Zij doen een poging die in kaartte brengen (W. H. Newman and H.W. 
Wallender III, 'Managing not-for-profit- enterprises', Ac. Mgt. Rev., January 1978). 
4. Mede op grond van mijn ervaring als universiteitsbestuurder ben ik ervan overtuigd, dat, 
ondanks de toenemende aandacht daarvoor, in de praktijk de organisatorische problematiek 
random informatiesystemen, zowel bij de inrichting als bij het normale bedrijf schromelijk 
word! onderschat. 
5. M.R. van Oils, De organisatie van organisaties: aspekten van interorganisationele samen
werking, Rede Universiteit Groningen, 1977. 
6. Zie bijvoorbeeld R. F. Beerling, 'Del en en gehelen. Naar aanleiding van het zgn. methodolo
gische individualisme', Socio/ogische Gids, 1973. 
7. Zie bijvoorbeeld A.F.G. Hanken en H.R. Reuver, lnleiding tot de systeemleer, Stenfert 
Kroese, Leiden 1976, en N.J.T.A. Kramer en J. de Smit, Systeemdenken, Stenfert Kroese, 
Leiden, 1974. . 
8. A. Bosman, Een metatheorie over het gedrag van organisaties, Stenfert Kroese, Leiden, 
1977. 
9. M. Schlick, 'Ober den Begriff der Ganzheit' , In: E. Topitsch (hrsg) , Logik der Sozialwissen
schaften, Kiepenheuer und Witsch, Berlin, 1966. 
10. Zie b.v. W. Leinfellner, 'Logische Analyse der Gestalt', Studium Genera/e 19, (1966) 4. 
11. E. Nagel, 'Ober die Aussage: 'Das ganze ist mehr als die Summe seinerTeile', in E. Topitsch 
(hrsg), Logik der Sozial Wissenschaften, Kiepenheuer und Witsch, Berlin, 1966. 
12. In mijn Systeemleer en organisatiekunde, Stenfert Kroese, Leiden, 1974, ben ik op dit 
probleem nader ingegaan. 
Heiskanen herleidt de stagnerende theorie-ontwikkeling zelfs tot misverstanden op dit punt in 
zijn helaas onvoldoende bekende Theoretical approaches of Scientific Strategies in administrati
ve and organisational research; a methodological study Commentationes Humanarum Lillera
rum Vol 39, nr. 2, Helsinki, Societas Scientiarum Fennica, 1967. 
13 . 0. Behling, 'Some problems in the philosophy of Science of Organisations', Ac.Mgt.Rev., 
April, 1978. 
14. Zie b.v. J. in 't Veld, Analyse van Organisatieproblemen Elsevier, Amsterdam, 1978. 
15. Zie in dit verband W.J.M. Kickert, Organisa1ion of decision making, a systems theoretical 
approach, Elsevier, Amsterdam, 1979. 
16. G.T. Allison, 'Conceptual Models and The Cuban Missile Crisis', The American Political 
Science Review, September, 1969. 
17. J.A. Goguen and F.J. Varela, 'Systems and distinctives; duality and complementarity', Int . 
J. Gen. Syst. nr. 5, (1979). 
18. Zie mijn eerder aangehaalde boek (noot 12). Het besturingsparadigma is verder ontwik
keld en toegepast door Kramer (zie noot I) en Kickert (zie noot 15). 
19. Zie b.v. A.C.J. de Leeuw, 'The control paradigm as an aid for understanding and designing 
organisations', Progress in Cybernetics and Systems Research 5, ( 1979). 
20. Kramer geeft daarover een heldere uiteenzetting (zie noot I). 
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21. Zo geeft bijvoorbeeld Hofstede in zijn kritiek 'The Poverty of Management Control 
Philosophy' blijk van dit misverstand, (Ac. Mgt. Rev., 1978). 
Dat systeemtheoretisch beschouwd deze eis niet wordt gesteld impliceert natuurlij k niet, dater 
andere argumenten pleiten voor explicatie van doelstellingen. 
Prof. dr A.D. de Groot heeft mij daarop in een persoonlijke correspondentie gewezen. Niet 
expliciteren van doelstellingen omdat dat moeilijk is, mag geen excuus gaan vormen voor 
vaagheid en vooral oncontroleerbaarheid van de beleidsmakers. 
22. F.J. Stommels geeft in zijn Evaluatie van een produktiep/anningssysteem voor een keten 
met grate onzekerheden, proefschrift Technische Hogeschool Eindhoven, 1979, een vergelijken
de beschouwing van het besturingsparadigma en Kampfraath's thcorie. Zie F. Haselhoff, 
Ondernemingsstrategie, een dilemma, Samson a/d Rijn, 1977. 
23. A.C.J. de Leeuw, Hierarchische systemen, Openbare Les Technische Hogeschool Eindho
ven, 1976. 
24. Zie H.A. Simon, 'The architecture of complexity', in H.A. Simon, The sciences of the 
artificial, Cambridge, Massachusetts, 1969. 
25. De term is van Koestler, Koestler's gedachten ter zake van hierarchische systemen zijn door 
hem gebundeld in A. Koestler, Janus, a summing up, Vintage Books, New York, 1979. 
26. Zie noot 8. 
27. Zie b.v. D. Silverman, The theory of organisations, Heinemann London, 1970. 
28. Zie noot 12. 
29. Zie noot 14. 
30. Zie b.v. J.D. Forn and J. W. Slocum Jr., 'Size, technology, environment and the structure 
of organisations' Ac. Mgt. Rev., October, 1977. Ook valt in dit verband te den ken aan Chandler's 
adagium 'Structure follows strategy'. 
31. Kicker! geeft enkele verschillende manieren waarop men de contingentietheorie systeem
theoretisch kan interpreteren (zie noot 15). 
32. Zie b.v. A. Kieser und H. Kubicek, Organisations-theorien, Bd I und II, Kohlhammer, 
Stuttgart, 1978. 
33. Zie in dit verband ook Kickert's theorie omtrent de organisatie van de besluitvorming 
(noot 15). 
34. Zo blijkt zelfs een benadering van D. Cigusievici onder de titel 'An efficient cybernetic 
procedure of management and organisation of the economic activity' Proceedings of the Third 
International Conference on Cybernetics and Systems, Rumania, 1975, Springer Verlag 1977, 
daarop neer te komen, Modern trends in cybernetics and systems Vol. 1, New York. Hij 
groepeert stafactiviteiten tot homogene specialismen ter verhoging van de produktiviteit. Wat 
dit met cybernetica en systeemleer te maken heeft is mij een raadsel. 
35. Dit correspondeert met Thompson's benadering (J.D. Thompson, Organisations in 
Action, New York, 1967). Zie ook b.v. J. Child, Organisations, A guide to problems and 
practice, Harper and Row, London, 1977. 
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