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Bij de viering van het 50-jarig bestaan van onze technische universiteit in 2006 –
onze universiteit is inderdaad nog heel jong – is een boek uitgebracht met als titel
‘Gedreven door nieuwsgierigheid, een selectie uit 50 jaar TU/e-onderzoek’
(Lintssen en Schippers, 2006). Een mooi en interessant boek, maar ik heb mij des-
tijds wel afgevraagd of nieuwsgierigheid wel de beste karakterisering is van de
drijfveren voor onderzoek van en door ingenieurs. Nieuwsgierigheid betreft dat
wat is. Je ziet iets bijzonders, bijvoorbeeld een regenboog, en je bent nieuwsgierig
hoe dat komt. Kennis ter wille van de kennis. 

Een ander voorbeeld. Begin van dit jaar heeft onze universiteit in het kader van 
de publiciteit voor haar nieuwe Bachelor College jongeren uitgedaagd om hun
dromen over technologische vondsten in te zenden. Zo’n tweeduizend jongeren
hebben dat gedaan. Een aantal voorbeelden: ik droom van een wereld die draait
op zonne-energie, ik droom van licht dat met mij meedenkt, ik droom van auto’s
die zelf het fileprobleem oplossen, ik droom van een hart dat zichzelf geneest.
Nieuwsgierigheid betreft de wereld zoals die is, maar bovengenoemde dromen
betreffen een wereld zoals die zou kunnen zijn, een betere wereld. Dat karakteri-
seert de ingenieur: niet gedreven door nieuwsgierigheid naar de werking van de
bestaande wereld, maar door het idee dat het altijd beter kan. Het mogelijk maken
van een betere wereld is de missie van de ingenieur, in sommige gevallen mis-
schien maar een klein beetje beter, in andere veel beter. Een ingenieursbenadering
houdt daarbij in dat het creëren van het betere gebeurt door het maken, evalueren
en overdragen van ontwerpen voor betere entiteiten. 

De ingenieur is primair een ontwerper
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Dames en heren,

Ik ben buitengewoon verheugd dat u allen vandaag gekomen bent. Vanmiddag
hebben we een lichtvoetig minisymposium gehad over ontwerpen en ontwerp-
kennis. Dat symposium was bedoeld voor zowel vakgenoten als niet-vakgenoten.
Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Nu is het moment gekomen van mijn afscheids-
college. Zoals u misschien al vreesde heb ik dat letterlijk genomen: het is een echt
college, een college over hetzelfde onderwerp als het minisymposium: ontwerpen
en ontwerpkennis. Evenals het minisymposium is het bedoeld voor zowel vakge-
noten als niet-vakgenoten. U krijgt het collegemateriaal na afloop van het college
uitgereikt, maar er zal geen tentamen zijn. U kunt helaas dus geen goed cijfer voor
dit vak behalen. 
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Ontwerpen is de motor van de menselijke vooruitgang. Met ontwerpen bedoel ik
niet vormgeving, ‘design’ in het spraakgebruik, al kan vormgeving een belangrijk
deel zijn van het ontwerpen. Ontwerpen is het bedenken van hoe het beter kan en
hoe dat te bereiken. Zonder het menselijk vermogen tot ontwerpen zou de mens-
heid het stenen tijdperk niet eens bereikt hebben. De vuistbijl is niet toevallig een
keer ontdekt, maar stapsgewijs ontwikkeld door mensen die gedreven werden
door de gedachte dat er met andere vormen en andere steensoorten wat beters 
te maken zou zijn. Ontwerpen is uiterst belangrijk maar lang niet altijd heel inge-
wikkeld. Ontwerpen is een universele menselijke activiteit; vrijwel iedereen kan
het en we kunnen het ook bijna niet laten. Niet-ontwerpen bestaat bijvoorbeeld
wel bij het denken over het verleden, bij het volledig leven in het hier en nu of bij
het gewoon maar van alles proberen als je laptop is vastgelopen. Maar bij han-
delen en maken is ontwerpen, dat wil zeggen van tevoren bedenken wat te gaan
doen, in feite de ‘default-benadering’: je doet het bijna altijd. Wel bestaat er
natuurlijk veel en weinig ontwerpen: in de ene situatie bedenk en bekijk je zorg-
vuldig vele mogelijkheden, weeg je ze tegen elkaar af en maak je een welover-
wogen keuze, terwijl je in een andere situatie al heel snel beslist wat te doen. En
de één is in het algemeen meer geneigd om zijn of haar handelingen goed te over-
wegen, terwijl de ander geneigd is om meer intuïtief te handelen, dus zonder al
veel te ontwerpen. 

Naast veel versus weinig ontwerpen bestaat er ook goed en minder goed ont-
werpen. Om goed te kunnen ontwerpen is creativiteit, vaardigheid en ontwerp-
kennis nodig. Ingenieurs onderscheiden zich van anderen door de aard en omvang
van hun ontwerpkennis en door hun vaardigheid die toe te passen op vaak zeer
complexe vraagstukken. De kerncompetentie van de ingenieur is het kennis-
intensief ontwerpen van oplossingen voor veldproblemen.

Het overdragen van ontwerpkennis en het verder ontwikkelen van die ontwerp-
kennis is de basismissie van deze en andere technische universiteiten. Dit was
ook mijn missie in de afgelopen twintig jaar: het ontwikkelen en overdragen van
ontwerpkennis op het gebied van de bedrijfskundige organisatiekunde, dat wil
zeggen de organisatiekunde als onderdeel van de bedrijfskunde, te onderscheiden

Kennisintensief ontwerpen: 
de kerncompetentie van de ingenieur
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van de organisatiesociologie of organisatiepsychologie. Waar elders op deze
campus ontwerpkennis ontwikkeld wordt voor de materiële wereld, betrof mijn
werk het ontwikkelen en overdragen van ontwerpkennis voor de sociale wereld,
het Wonderland van spelers, sociale rollen en relaties.

Organiseren en organisaties hebben mij altijd zeer gefascineerd. De mens is een
intens sociaal wezen en dankzij zijn vermogen om samen te werken en te organi-
seren is de mensheid gekomen waar die nu is. Met ontwerpen alleen had de
mensheid waarschijnlijk wel het stenen tijdperk kunnen bereiken, maar zonder
een combinatie daarvan met samenwerken en organiseren was zij daar misschien
gebleven. 

Organisaties zijn tegelijk natuurlijke en ontworpen systemen. Zij ontstaan vaak
spontaan, zonder dat de initiatiefnemers veel energie steken in het ontwerpen van
hun organisatie; hun ontwerpaandacht richt zich vooral op wat er gedaan moet
worden. Na de start ontwikkelt de organisatie zich verder via natuurlijke leer-
processen. Pas als de organisatie groter en complexer wordt, komt er aandacht
voor het ontwerpen ervan. Daarbij wordt meestal een ingenieursbenadering
gebruikt. Met de ingenieursbenadering bedoel ik in dit college niet iets wat voor-
behouden is aan mensen met een academische ingenieurstitel, maar meer alge-
meen een handelingsoriëntatie op basis van het maken en evalueren van ont-
werpen voor betere situaties, het grondig gebruik van wetenschappelijke kennis
bij dat ontwerpen en het realiseren van betere situaties met behulp van die
ontwerpen. 

Vandaag wil ik het ten eerste met u hebben over het organiseren met behulp van
ingenieursbenaderingen en ten tweede over het gebruik van ingenieursbenade-
ringen bij het ontwikkelen van de daarvoor benodigde ontwerpkennis. 

Lang niet iedereen zal positieve associaties krijgen bij het gebruik van ingenieurs-
benaderingen in de sociale wereld. De ingenieursbenadering wordt vaak als
mechanistisch gezien en mede daardoor als mensonvriendelijk. Ik zal laten zien
dat ingenieursbenaderingen, ontwikkeld voor de materiële wereld, zeer goed
gebruikt kunnen worden in de sociale wereld, zowel bij ontwerpen als bij kennis-
ontwikkeling. Deze benadering moet echter wel worden aangepast aan die sociale
wereld. Als dat goed gebeurt, zijn ingenieursbenaderingen verre van mecha-
nistisch en mensonvriendelijk, integendeel. 
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In de praktijk van het veranderen van organisaties worden ingenieursbenade-
ringen zowel te weinig als te veel gebruikt. Te weinig, omdat sociale systemen
vaak onzorgvuldig en zonder veel gebruik van wetenschappelijke ontwerpkennis
ontworpen worden. En te veel, omdat benaderingen uit de materiële wereld onver-
taald in de sociale wereld worden toegepast, overigens vaak zonder dat men zich
dat realiseert. Waar ik het over ga hebben is bedoeld voor complexe organisatie-
ontwerpvraagstukken, zoals het ontwerpen van mooie organisaties waaraan ik
met collega Weggeman werk, van netwerkorganisaties of zelfs latente netwerk-
organisaties, een onderwerp waaraan ik tezamen met een oud-collega van de
Nederlandse Defensie Academie werk. Een goed doordachte ontwerpbenadering is
ook van groot belang bij radicaal in plaats van incrementeel ontwerpen, bij een
ontwerpvraag dus waarbij je iets radicaal nieuws wilt creëren. Voor het ontwerpen
of herontwerpen van traditionele organisaties met eenheid van leiding en een
ononderbroken bevelsketen kan een ambachtelijke benadering misschien wel vol-
staan. Maar voor complexe ontwerpvraagstukken of bij radicaal ontwerpen in de
sociale wereld moet dat ontwerpen grondig doordacht en begrepen zijn. Je kan
ook zeggen: daar is een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze voor nodig.
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Ingenieursbenaderingen zijn in de loop der eeuwen ontwikkeld bij het ontwerpen
van materiële systemen, zoals gebouwen, bruggen en werktuigen. En in moder-
nere tijden ook voor vliegtuigen, computers en mobiele telefonienetwerken. De
benaderingen die ingenieurs gebruiken bij het ontwerpen en laten realiseren van
dergelijke materiële systemen zal ik in dit college M-ingenieursbenaderingen
noemen, met de M van materieel. Bij het toepassen van ingenieursbenaderingen
in de bedrijfskundige organisatiekunde is van deze M-ingenieursbenaderingen
veel te leren. Zij zijn daar echter niet zonder meer toepasbaar. 

In de bedrijfskundige organisatiekunde gaat het om het ontwerpen en realiseren
van sociotechnische systemen. Een sociotechnisch systeem is een systeem met
zowel materiële als sociale elementen, zoals een fabricagesysteem met machines
en de bediening daarvan of een informatiesysteem met hardware en software en
de gebruikers van die hard- en software. En ook een organisatie met haar leden en
haar materiële middelen als gebouwen en informatie-infrastructuur. De prestaties
van sociotechnische systemen hangen af van het samenspel tussen de materiële
en sociale elementen. Een sociotechnisch systeem moet daarom in principe als
één geheel worden ontworpen. Als de invloed van de sociale component op de
totale prestatie gering is, kunnen M-ingenieursbenaderingen vanuit ontwerptech-
nisch oogpunt vaak grotendeels onveranderd worden toegepast. Dit kan bijvoor-
beeld het geval zijn bij een lopende productieband, wanneer daarbij het initiatief
en inzicht van de operators zeer beperkt is. Wanneer de invloed van de sociale
component groot is, zoals bij het ontwerpen of herontwerpen van een organisatie,
moeten echter aangepaste benaderingen worden toegepast. Ik noem die S-inge-
nieursbenaderingen met de S van sociaal. Dergelijke S-ingenieursbenaderingen
zijn overigens niet alleen in de bedrijfskundige organisatiekunde van belang, 
maar ook voor te ontwerpen systemen in andere ingenieursdisciplines waarbij de
sociale component belangrijk is, zoals bij informatiesystemen of bij complexe
installaties zoals raffinaderijen en kerncentrales. Voor de eenvoud zal ik verder
spreken over het ontwerpen en realiseren van sociale systemen, maar wat ik zal
zeggen zal ook van toepassing zijn voor alle sociotechnische systemen met een
belangrijke sociale component.

M- en S-ingenieursbenaderingen bij het ontwerpen
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De uitdaging bij het ontwerpen van die sociale componenten en van de samen-
werking met de materiële componenten ligt daarin dat men met betrekking tot de
sociale component in feite een immaterieel systeem ontwerpt en dat op basis van
dat ontwerp realiseert: het gaat daarbij in essentie om het ontwerpen en reali-
seren van collectieve gedachtepatronen. Je kan spreken van de ondraaglijke licht-
heid van collectieve gedachtepatronen. Men zou kunnen denken dat nieuwe
gedachtepatronen gemakkelijker te realiseren zijn dan bijvoorbeeld gebouwen of
bruggen. Met een goede conversatie zou je een heel eind moeten komen. Heel wat
gemakkelijker te realiseren dan een bouwproject van een paar jaar. Niettemin, als
de oude gedachtepatronen erg ingeslepen zijn, als de nieuwe consequenties
hebben die voor de ontvangers van verandering nadelig zijn en als het over zeer
grote en complex samengestelde groepen van mensen gaat, is het veranderen van
collectieve gedachtepatronen ondraaglijk licht.

Eén van de centrale vragen waarmee ik mij in de afgelopen jaren heb bezigge-
houden, is hoe je op basis van ontwerpen sociale systemen kan realiseren en hoe
je daarbij ingenieursbenaderingen kan gebruiken. De ingenieur bevindt zich hierbij
in Wonderland: in de immateriële wereld van collectieve gedachtepatronen spelen
geheel andere wetmatigheden dan in de materiële wereld van gebouwen, machi-
nes en computers, waar de M-ingenieursbenaderingen ontwikkeld zijn en suc-
cessen beleven. Dit hoort te leiden tot aan dit Wonderland aangepaste ontwerp-
en realisatiebenaderingen, de hierboven genoemde S-ingenieursbenaderingen, en
voorts aangepaste ontwerpkennis en ten slotte aangepaste strategieën om die
kennis te ontwikkelen. Over die aan de sociale wereld aangepaste ingenieurs-
benaderingen voor het ontwerpen van sociale systemen wil ik het vandaag vanuit
ontwerptechnisch oogpunt met u hebben. Ik zeg met nadruk “vanuit ontwerp-
technisch oogpunt”, omdat het handelen in de sociale wereld ook altijd ethische
en politieke aspecten heeft: wat wil en mag ik doen in sociale relaties en wie is 
er beter en wie slechter af door mijn handelen? Over die ethische en politieke
aspecten wil ik het vandaag echter niet hebben.
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Naast ontwerpen en realiseren van sociale systemen is het tweede thema van dit
afscheidscollege het ontwikkelen van de kennis voor het ontwerpen van sociale
systemen. Het zal u niet verbazen dat er ook op dit gebied verschillen bestaan
tussen de kennis voor het ontwerpen van materiële systemen en de kennis voor
het ontwerpen van systemen in Wonderland. Op het gebied van het ontwikkelen
van kennis speelt er echter nog een ander belangrijk verschil en dat is het verschil
tussen het ontwikkelen van kennis voor de waarnemer van de werkelijkheid om
die werkelijkheid te kunnen begrijpen en de kennis voor de actor, de speler, die
deze kennis wil gebruiken om die werkelijkheid te verbeteren. De kennis voor de
waarnemer wordt ontwikkeld op basis van het paradigma van de verklarende
wetenschappen, waarvan de natuurkunde het kenmerkende voorbeeld is. Hande-
lingsgerichte kennis, kennis voor de speler, wordt daarentegen ontwikkeld op
basis van het paradigma van de ontwerpwetenschappen zoals de technische
wetenschappen en de geneeskunde. Het is kennis die professionals zoals inge-
nieurs en artsen kunnen gebruiken om de wereld niet alleen te begrijpen, maar
ook om deze te verbeteren. In de materiële wereld zijn er geen principiële metho-
dologische verschillen tussen het ontwikkelen van verklaringsgerichte kennis,
zoals in de natuurkunde, en van handelingsgerichte kennis zoals in de genees-
kunde en de M-technische wetenschappen. In Wonderland echter wel.

Eén van die verschillen wil ik hier al noemen. Een waarnemer is vooral, en vaak
alleen, geïnteresseerd in gemiddeld gedrag, abstraherend van al dan niet toeval-
lige verschillen tussen individuele objecten en actoren. Dit is de ‘science of the
averages’. Spelers zijn ook geïnteresseerd in inzichtgevende gemiddelden, maar
nog meer in de vraag hoe die uitwerken in het specifieke geval waar zij zich op dat
moment mee bezighouden. Zij zijn niet alleen geïnteresseerd in de ‘science of the
averages’, maar ook in de ‘science of the particular’.

Samenvattend kan ik zeggen dat voor het ontwikkelen van kennis voor het ont-
werpen van sociale systemen het handelingsgeoriënteerde paradigma van de ont-
werpwetenschappen van belang is, dat één van de consequenties daarvan een
interesse in de ‘science of the particular’ is en dat daarbij rekening moet worden
gehouden met de verschillen tussen de materiële wereld en de sociale wereld.

Het ontwikkelen van kennis voor het ontwerpen
van sociale systemen
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Het ontwerpen van sociale systemen gebeurt in de praktijk lang niet altijd vol-
doende zorgvuldig. Van M-ingenieursbenaderingen is op het gebied van ont-
werpen veel te leren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de aandacht voor een goede
aanpak van het ontwerpproces zelf, van de daarbij te gebruiken synthese-eva-
luatie-iteraties (ik kom daar nog op terug), aan het belang van het zorgvuldig en
expliciet evalueren van ontwerpen, de nadruk op een goed hoofdlijnenontwerp
voordat dit gedetailleerd gaat worden, aan het samen met de opdrachtgever zorg-
vuldig vaststellen van de eisen waaraan het ontwerp moet voldoen, aan het gron-
dig verzamelen van de gevalspecifieke input voor het ontwerpproces (zoals een
goede probleemanalyse) en van de generieke, wetenschappelijke kennis die van
toepassing kan zijn voor het te maken ontwerp. 

Maar er zijn ook fundamentele verschillen tussen het ontwerpen van sociale en
materiële systemen, dus de verschillen tussen S-ingenieursbenaderingen en 
M-ingenieursbenaderingen. Om die te kunnen bespreken, moet ik eerst iets zeg-
gen over ontwerpen en het ontwerpproces in het algemeen. Ontwerpen kan men
definiëren als het maken van een representatie, oftewel een model, van een te
realiseren werkelijkheid. Die representatie beschrijft dus hoe die werkelijkheid er
moet gaan uitzien. Na het vaststellen van de input voor het ontwerpproces, zoals
de probleemanalyse en de eisen waaraan het ontwerp moet voldoen, bestaat het
kernproces van het ontwerpen uit synthese-evaluatie-iteraties (zie fig. 1). Men
maakt een ontwerp – synthese – en legt dat vast in een representatie, bijvoorbeeld
in tekeningen, schema’s en teksten. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre het
gemaakte ontwerp voldoet aan de gestelde eisen: evaluatie. Dat is een ‘evaluatie
op papier’, dat wil zeggen evaluatie van de te verwachten prestaties van het

Het ontwerpen van sociale systemen

ontwerpJ

N

synthese evaluatie OK?inputs
diverse

Figuur 1

Synthese-evaluatie-iteraties, de kern van het ontwerpproces
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ontworpen systeem voordat het ontwerp in de werkelijkheid gerealiseerd is. Dat
doet een architect of een vormgever onder meer door tekeningen te beoordelen en
de ingenieur vaak door computermodellen door te rekenen. Het evalueren van
ontwerpen, zowel van totaalontwerpen als voor allerlei beslissingen over details
van het ontwerp, is een buitengewoon belangrijk deel van het ontwerpproces: als
je niet goed kan evalueren, kan je ook geen goede ontwerpen maken. 

Bij het evalueren van ontwerpen voor materiële systemen wordt de evaluatie van
gemaakte ontwerpen ondersteund door het feit dat in dit domein universele, in-
variante en gedragsbepalende wetmatigheden gelden. Met gedragsbepalende
wetmatigheden bedoel ik dat niet alleen gemiddeld gedrag door die wetmatig-
heden bepaald wordt, maar ook het individuele gedrag. Een elektron heeft niet de
vrijheid om zich in New York anders te gedragen dan in Eindhoven, noch om zich
morgen anders te gedragen dan vandaag. Dat maakt het mogelijk om voor mate-
riële systemen, zowel bestaande als ontworpen systemen, gedetailleerde kwanti-
tatieve modellen te maken, om die door te rekenen en om daarmee het toekom-
stige gedrag van het ontworpen systeem door middel van berekeningen gedetail-
leerd te voorspellen. Die berekeningen worden dan gebruikt bij het evalueren van
ontwerpen. Daarom maken ingenieurs vaak veel gebruik van geavanceerde wis-
kunde. Voor materiële systemen zijn er geen principiële verschillen tussen de
‘science of the averages’ en de ‘science of the particular’: als je het voor één geval
goed weet, weet je het in principe ook voor vergelijkbare gevallen. 

In de sociale wereld – u zag het al aankomen – bestaan er echter geen universele,
invariante en gedragsbepalende wetmatigheden: het bekende punt van de mense-
lijke handelingsvrijheid. Het gedrag van de individuele mens is onberekenbaar.
Vanuit ontwerptechnisch oogpunt is dat het principiële probleem bij het ontwer-
pen van sociale systemen: gemaakte ontwerpen zijn veel moeilijker te evalueren.
Er zijn ook vragen met betrekking tot de representatie van ontwerpen voor sociale
systemen, maar ontwerptechnisch ligt het hoofdprobleem in de evaluatie van
ontwerpen.

Dit alles wil niet zeggen dat er geen patronen en regelmatigheden bestaan in de
sociale wereld. ‘Nature’ en ‘nurture’ van de mens maken dat er wel degelijk regel-
matigheden en patronen zijn te vinden in menselijk gedrag en die zijn desgewenst
weer te geven in kwantitatieve modellen. Dat wordt in de wetenschap veel
gedaan, ook in de organisatiekunde. Maar dan betreft het de ‘science of the
averages’ van de waarnemer en niet de ‘science of the particular’ van de ont-
werper. De waarnemer is geïnteresseerd in gemiddelden, maar spelers, zoals
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ontwerpers en andere professionals, zijn geïnteresseerd in dit specifieke geval, in
dit specifieke ontwerp: wat zullen de prestaties van dit ontworpen sociale systeem
zijn in deze specifieke context?

Ook al is het gedrag van de individuele mens niet te berekenen, het is wel binnen
bepaalde marges te beoordelen hoe dat gedrag binnen een ontworpen sociaal
systeem zal zijn. Een ontwerp van een sociaal systeem wordt daarom in het alge-
meen niet op basis van berekeningen geëvalueerd, maar op basis van beoordelen.
De basislogica daarvoor is het zogenaamde, ook door M-ingenieurs wel gebruikte,
‘case-based reasoning’: de prestaties van het ontworpen maar nog niet gereali-
seerde systeem worden voorspeld op basis van een vergelijking met de prestaties
van een aantal vergelijkbare, reeds wel gerealiseerde systemen1. Men kan dit
proces vergelijken met het werk van rechters die wetten en jurisprudentie voor
andere gevallen beoordelen op toepasbaarheid op het voorliggende geval. Bij het
evalueren van ontwerpen van sociale systemen is daarnaast intensief overleg
nodig met de mensen in het bestaande systeem om samen met hen te beoordelen
hoe het systeem in hun specifieke context zal gaan functioneren. Goed overleg
met deze ontvangers van verandering over een gemaakt ontwerp heeft bovendien
nog belangrijke veranderkundige voordelen, omdat ze hierdoor het ontwerp beter
leren begrijpen en het meer iets van henzelf wordt aangezien ze er zelf aan heb-
ben bijgedragen. Daardoor kan het realiseren van het ontwerp vergemakkelijkt
worden.

Dit proces van beoordelen is veel minder grijpbaar dan de berekeningen die inge-
nieurs maken voor ontwerpen van materiële systemen. Dit is er mede de oorzaak
van dat men in de praktijk vaak weinig aandacht aan expliciete evaluaties van ont-
werpen besteedt en dit vaak maar overlaat aan de opdrachtgever: laat die maar
beoordelen of de oplossing zal gaan werken.2

1 Zie bijvoorbeeld Watson, 1997, voor een bespreking van case-base reasoning.
2 Goed evalueren van ontwerpen is essentieel voor de kwaliteit daarvan. Daarom wordt aan dit punt

veel aandacht besteed in ons boek over ontwerpgericht probleem oplossen in organisaties (van Aken,
Berends en van der Bij, 2012).
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Ontwerpen is een exploratie van het mogelijke en het betere. Ontwerpen en her-
ontwerpen van sociale systemen is zelden een doel op zich, maar een middel om
deze te verbeteren op één of meer criteria. Effectiever, efficiënter, misschien
mooier; het hangt af van wat de aanleiding of oorzaak vormde voor de ontwerp- 
of herontwerpactiviteit. Bij het ontwerpen en zeker ook bij het realiseren is het
belangrijk om dat doel voor ogen te houden.

Na het ontwerpen komt het realiseren, het maken van het ontworpen sociale sys-
teem. Er wordt wel gezegd dat de sociale wereld niet op basis van ontwerpen
maakbaar is. In ieder geval niet zoals materiële systemen maakbaar zijn op basis
van ontwerpen. Dat is waar. Sociale systemen zoals organisaties zijn wel degelijk
maakbaar, zelfs maakbaar op basis van ontwerpen, zoals keer op keer wordt aan-
getoond bij bijvoorbeeld reorganisaties of de introductie van informatiesystemen.
Maar het moet wel anders gaan dan bij materiële systemen en dat wordt lang niet
altijd voldoende onderkend.

Bij het maken van materiële systemen krijgen de makers – de aannemer, de werk-
plaats, de fabriek – meestal heel weinig realisatievrijheid: het ontwerp bepaalt in
vrijwel alle details de gerealiseerde entiteit en door die universele, invariante en
gedragsbepalende wetmatigheden ook het gedrag en de prestaties van het sys-
teem. Daarom heeft het gehele proces van ontwerpen en maken een represen-
tatiefocus: alle aandacht en energie is gericht op die representatie, het model 
van de te realiseren entiteit. Al het andere kan daaraan ondergeschikt worden
gemaakt.

Bij goede ontwerpen van materiële systemen hebben de zogenaamde verborgen
eigenschappen geen invloed op de prestaties van het gerealiseerde systeem. Dat
wil ik nu graag toelichten, want dit geldt juist niet voor het ontwerpen van sociale
systemen: daar spelen verborgen eigenschappen juist wel een belangrijke rol.

Een goed ontwerp is compleet: het geeft alle informatie die de makers van het
ontwerp – de aannemer, de werkplaats – nodig hebben om het ontwerp te maken
volgens de bedoelingen van de ontwerper. Vervolgens wordt de ontworpen

Het realiseren van sociale systemen op basis van
ontwerpen
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entiteit gemaakt en van die entiteit kan men desgewenst weer een model maken,
zie fig. 2. Maar dat model is per definitie incompleet: zoals bij ieder model van de
bestaande werkelijkheid is het een abstractie, waarbij ontelbaar veel details wor-
den weggelaten. Als we nu de gerealiseerde entiteit A vergelijken met het ontwerp
voor A, dan zien we dat er in de werkelijkheid ontelbaar veel eigenschappen van
de entiteit A zijn die onzichtbaar zijn in dat ontwerp. Dit zijn de verborgen eigen-
schappen. Bij het goed ontwerpen van een materieel object mogen die verborgen
eigenschappen geen invloed hebben op de prestaties van het systeem. Was dat
wel het geval, dan had de ontwerper deze niet verborgen moeten houden, maar
moeten opnemen in zijn of haar ontwerp. Zo zal een architect het soort glas voor
de ramen van zijn ontworpen gebouw een verborgen eigenschap laten, wanneer
de keuze van dat glas geen invloed heeft op de ‘prestaties’ van zijn of haar
gebouw. Zoals we zullen zien, is een principieel punt bij het ontwerpen van sociale
systemen dat daar de verborgen eigenschappen onvermijdelijk juist wel invloed
hebben op de prestaties van het systeem.

In de praktijk van het ontwerpgebaseerd veranderen van organisaties worden
vaak, maar meestal onbewust, M-ingenieursbenaderingen gebruikt. Daarmee
worden dus de verschillen tussen het ontwerpen en realiseren van respectievelijk
materiële en sociale systemen genegeerd. Ik zeg dat, omdat men ook bij het ont-
werpen van sociale systemen vaak een representatiefocus gebruikt: het ontwerp
staat centraal zoals dat kan in de materiële wereld (en dat kan daar omdat het
ontwerp het gedrag en daarmee de prestaties van het gerealiseerde systeem
bepaalt). Wanneer men bij het ontwerpen van sociale systemen een representatie-
focus gebruikt, wordt er een ontwerp gemaakt – dat wil zeggen een representatie
of model van het te realiseren systeem – bijvoorbeeld in de vorm van organisatie-
schema’s, processchema’s en functiebeschrijvingen. Vervolgens wordt dit ontwerp
goed uitgelegd aan de ontvangers van verandering, de mensen die moeten acte-
ren in het nieuwe systeem. Op een zekere dag gaat het nieuwe systeem in. Daarna
verliezen de veranderaars – managers, staffunctionarissen, organisatieadviseurs,

Model
van A: 
incompleet

Ontwerp
voor A: 
compleet

Gerealiseerd
A

Figuur 2

De verborgen eigenschappen van A.
Het ontwerp is compleet: geeft alles wat nodig is om A te maken.
Het model van A is incompleet: A heeft in de werkelijkheid vele verborgen
eigenschappen die niet in dit model te zien zijn.



16 prof.dr.ir. Joan van Aken

vaak dezelfden als de ontwerpers – meestal hun interesse voor de verandering in
de verwachting dat het nieuwe systeem wel vanzelf zal gaan ‘lopen’. Bij grote en
complexe veranderingen en bij veranderingen waarbij men significante weerstand
verwacht, wordt vaak wel wat meer aandacht aan het veranderingsproces besteed,
maar in essentie blijft het doel van dat proces om het ontwerp in te voeren zoals
het ontworpen is en worden de ontvangers van verandering in essentie be-
schouwd als lastige marionetten. Marionetten omdat ze in principe gewoon moe-
ten doen wat ze gezegd wordt en lastig omdat men uit ervaring weet dat ze dat
niet altijd doen. Bij het gebruiken van een representatiefocus heeft men het over
het implementeren van een ontwerp: men heeft een ontwerp en dat moet als
zodanig geïmplementeerd worden. Daarmee wordt (overigens meestal slechts
impliciet) gedacht dat het ontwerp de nieuwe werkelijkheid determineert, zoals
dat het geval is in de materiële wereld.  

En natuurlijk is dat niet zo. Weer die vermaledijde menselijke handelingsvrijheid.
Laten we daarom iets nauwkeuriger kijken naar het realiseren van sociale sys-
temen op basis van ontwerpen. Door die handelingsvrijheid heeft de ontwerper
van sociale systemen minder beheersing over het te realiseren systeem, dan de
ontwerper heeft bij het ontwerpen van materiële systemen. Dat kan inderdaad
problemen geven. Maar er bestaan ook belangrijke voordelen vergeleken met het
ontwerpen van materiële systemen. Je kan namelijk gebruik maken van de kennis,
inzet en het leervermogen van mensen, waardoor je niet alles in detail hoeft te
ontwerpen en van tevoren vast te leggen, zoals dat bijvoorbeeld moet bij het ont-
werpen van een fabricagesysteem met robots. Maar dan moet je de ontvangers
van verandering wel handelingsvrijheid geven.

In een S-ingenieursbenadering wordt ook een ontwerp gemaakt. Bij professioneel
ontwerpen kunnen daarbij vele inzichten en methoden van het M-ontwerpen
gebruikt worden. Dit door ontwerpers gemaakte ontwerp kan men het eerste
herontwerp noemen. Dat is het formele, door de daartoe bevoegde personen of
instanties goedgekeurde ontwerp. Ik noem dit een herontwerp, omdat het bij een
sociaal systeem vaak geen ‘groene weide’-ontwerp betreft, maar een ontwerp voor
een verandering van de bestaande organisatie om daarmee bepaalde problemen
op te lossen of kansen te grijpen. Na dit formele eerste herontwerp volgt er altijd
een tweede herontwerp, uiterst belangrijk, maar meestal buiten de aandacht val-
lend van de ontwerpers. Dit tweede herontwerp betreft het interpreteren van het
eerste herontwerp door de ontvangers van verandering om op grond van die inter-
pretatie hun eigen werk te herontwerpen. Het formele eerste herontwerp beschrijft
altijd slechts heel globaal wat de ontvangers van verandering moeten gaan doen
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in de nieuwe organisatie. Alle details moeten nu worden ingevuld in dat tweede
herontwerp. Sommigen doen dat al voordat de nieuwe organisatie van kracht is,
anderen stellen het meer uit en doen dat wat later. Het tweede herontwerp kan in
lijn zijn met de bedoelingen van de ontwerpers van het eerste herontwerp, maar
de inzichten, belangen en vooroordelen van de ontvangers spelen ook altijd een
belangrijke rol en die hoeven niet steeds in lijn te zijn met de bedoelingen en ver-
wachtingen van de ontwerpers. Dan gaat de nieuwe organisatie in en volgt er een,
kortere of langere fase van leren presteren: posities, rollen en relaties zijn veran-
derd, vanzelfsprekende samenwerkings- en communicatiepatronen werken niet
meer. De ontvangers van verandering moeten dus leren om binnen de nieuwe
structuren gezamenlijke prestaties te leveren. Als het goed is, kan bij dit ‘leren
presteren’ waar nodig het formele herontwerp worden aangepast op grond van
voortschrijdend inzicht. Met een S-benadering spreekt men liever niet over het
implementeren van een ontwerp, maar van het gebruiken van een ontwerp om met
elkaar te leren prestaties te verbeteren.  

Het door de ontwerpers gemaakte en door de opdrachtgevers geautoriseerde ont-
werp specificeert de formele organisatie. Met het tweede herontwerp en door de
verdere aanpassingen tijdens het leren presteren, ontstaat de informele organi-
satie. Dit zijn nu de verborgen eigenschappen bij het ontwerpen van sociale sys-
temen, aanwezig in de ontstane nieuwe sociale werkelijkheid, maar onzichtbaar 
in het formele ontwerp. In tegenstelling tot de materiële wereld hebben deze ver-
borgen eigenschappen echter een grote invloed op de prestaties van het gereali-
seerde sociale systeem. 

Bij een goede S-ingenieursbenadering moeten de veranderaars dus veel aandacht
besteden aan dat tweede herontwerp. Ze moeten het herontwerpen begeleiden 
en bij het ‘leren presteren’ het formele ontwerp waar nodig aanpassen aan de
ervaringen ermee in de praktijk. Bij goed ontwerpen en realiseren van sociale sys-
temen zou men daarom in plaats van een representatiefocus een leerfocus moeten
hanteren: het gaat niet om het realiseren van een ontwerp zoals het ontworpen is,
maar om met behulp van ontworpen nieuwe rollen, relaties en processen de
beoogde prestatieverbeteringen te realiseren. Het ontwerp is geen doel op zich
zoals dat kan zijn in de materiële wereld, maar slechts een middel om bepaalde
problemen op te lossen, een middel om betere prestaties te leren maken3. 

3 Zie van Aken (2007) voor een nadere beschouwing over het gebruik van een leerfocus bij het ontwerp-
gebaseerd veranderen van organisaties.
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Na de bespreking van het ontwerpen en realiseren van sociale systemen wil ik het
graag met u hebben over de kennis die nodig is om dat op een professionele
wijze, oftewel op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te kunnen doen. Ik zal
daarbij gebruikmaken van analogieën4 met het gebruik van wetenschappelijke
kennis bij het handelen van artsen en ingenieurs. 

De kernactiviteit van artsen en ingenieurs is het kennisintensief oplossen van
veldproblemen. Een veldprobleem is een situatie in de werkelijkheid, die volgens
belanghebbenden verbeterd kan of moet worden, zoals ziektes of verkeersfiles. Bij
het ontwerpen van oplossingen gebruiken professionals enerzijds gevalspecifieke
kennis, zoals de diagnose van deze patiënt of de analyse van de files in dit speci-
fieke wegensysteem, en anderzijds generieke kennis. Wat de professional onder-
scheidt van de ambachtsman is het beschikken over ruime generieke kennis in
combinatie met de vaardigheid om die in specifieke gevallen te kunnen toepassen.
Die generieke kennis vergaren professionals tijdens hun opleiding en zij ontwikke-
len de vaardigheid om die toe te passen op specifieke gevallen in klinische set-
tings, voor artsen onder meer als coassistent, voor ingenieurs bij het maken van
specifieke ontwerpen onder supervisie. Het is de missie van het wetenschappe-
lijke onderzoek van de betreffende discipline om die generieke kennis te ont-
wikkelen.

Met betrekking tot die generieke kennis kan men een onderscheid maken tussen
enerzijds beschrijvende en verklarende kennis en anderzijds oplossingsgerichte
kennis. Beschrijvende en verklarende kennis betreft bijvoorbeeld ziektes, met 
hun symptomen en oorzaken, of in de ingenieurswereld materialen en hun eigen-
schappen. Oplossingsgerichte generieke kennis betreft kennis met betrekking tot
wat men kan noemen principe-oplossingen. In de geneeskunde betreft dat kennis
over alternatieve behandelingsmogelijkheden, zoals diverse medicijnen of chirur-
gische ingrepen met hun indicaties en contra-indicaties. In de materiële inge-
nieurswereld betreft dat principe-oplossingen, zoals alternatieve elektronische

Principe-oplossingen: kerndoelstelling van 
ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek

4 Een analogieredenering bewijst niets, maar kan gebruikt worden om iets te verhelderen of om een
nieuwe gedachte te ontwikkelen. De waarde van die verheldering of nieuwe gedachte moet vervolgens
onafhankelijk van de analogieredenering bewezen worden.
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schakelingen voor bepaalde vormen van signaalverwerking of alternatieve draag-
constructies voor gebouwen, tezamen met ieder hun voor- en nadelen. 

Principe-oplossingen spelen natuurlijk een uiterst belangrijke rol bij het kennis-
intensief oplossen van veldproblemen. De professional wil graag kunnen kiezen
uit een verzameling goed bestudeerde principe-oplossingen om vervolgens die
principe-oplossing te herontwerpen voor het specifieke voorliggende geval, vaak
in combinatie met nieuwe inzichten en creatieve invallen. Zonder goed geteste en
verklaarde principe-oplossingen moeten professionals hun handelen grotendeels
baseren op ambachtelijke benaderingen. 

Daarom is de strategische doelstelling van het onderzoek in de ontwerpweten-
schappen, oftewel de handelingsgeoriënteerde wetenschappen zoals de genees-
kunde en de technische wetenschappen, het ontwikkelen van principe-oplos-
singen, het testen daarvan en het verklaren van hun werking in uiteenlopende
omstandigheden. Ook heel fundamenteel verklarend onderzoek, in de genees-
kunde bijvoorbeeld op cel- of DNA-niveau, wordt gedaan vanuit die strategische
doelstelling om de kennis uiteindelijk te gebruiken bij het ontwikkelen van behan-
delingen. De ingenieursbenadering bij wetenschappelijk onderzoek betreft vooral
die focus op het ontwikkelen van principe-oplossingen. 
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Ook de bedrijfskunde kan men zien als een ontwerpwetenschap. In die visie
worden studenten opgeleid tot professionals die bedrijven en bedrijfsprocessen
kunnen ontwerpen en verbeteren en wordt het onderzoek gebaseerd op het para-
digma van de ontwerpwetenschappen, zoals bij andere professionele disciplines.
Dat betekent dat het onderzoek gericht is op het ontwikkelen van kennis om
oplossingen voor veldproblemen te ontwerpen, waarbij kennis over principe-
oplossingen een belangrijke component is. In de Verenigde Staten worden
Business Schools Professional Schools genoemd, net zoals Medical Schools en
Engineering Schools.

Echter, anders dan bij Medical Schools en Engineering Schools wordt het onder-
zoek in de bedrijfskunde, en dan met name in het vakgebied management en
organisatie, vandaag de dag vrijwel geheel gebaseerd op het paradigma van de
verklarende wetenschappen, dus op het begrijpen van management en organi-
satie en niet op het verbeteren van management en organisatie, bijvoorbeeld door
het ontwikkelen van principe-oplossingen. Dat staat vaak letterlijk zo in de missie-
verklaring van veel wetenschappelijke tijdschriften in het vakgebied en ook in
gesprekken met vakgenoten wordt vaak als doel van onderzoek de klassieke trits
van de sociale wetenschappen genoemd, namelijk beschrijven, verklaren en voor-
spellen. Daarbij heeft dat voorspellen overigens steeds betrekking op gemiddel-
den, the ‘science of the averages’. In deze opvatting is de bedrijfskunde een so-
ciale wetenschap als andere sociale wetenschappen met als enig verschil dat voor
haar het object van studie bestaat uit organisaties en bedrijven.

Er bestaat wel literatuur over organisatiekundige principe-oplossingen. Dat betreft
dan meestal literatuur geschreven door managers of organisatieadviseurs voor
managers en organisatieadviseurs. Dergelijke literatuur kan waardevolle ideeën
leveren als input voor het ontwerpen van oplossingen, maar heeft meestal grote
beperkingen door een gebrek aan bewijsmateriaal en aan voldoende concrete
informatie over voor- en nadelen en over de contextgevoeligheid van de gepre-
senteerde oplossingen. Boeken over bijvoorbeeld veertien stappen naar een 

De bedrijfskunde als ontwerpwetenschap
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nulfouten-organisatie5 kunnen zeker inspirerend zijn, maar de kritische manager
zou ook graag willen weten waar dat al geprobeerd is en wat er toen uitkwam. 

Het verschil tussen wetenschappelijk onderzoek op basis van het verklarende
paradigma en op basis van het ontwerpgerichte paradigma heeft ingrijpende con-
sequenties. Het paradigma van de verklarende wetenschappen is het paradigma
van de natuurkunde, vaak beschouwd als de moeder van alle wetenschappen. Het
is ook het paradigma van de andere natuurwetenschappen en bijvoorbeeld ook
van de sociologie en volgens velen ook van de economie. Onderzoek op basis van
het paradigma van de verklarende wetenschappen wordt gedreven door zuivere
kennisproblemen, kennis ter wille van de kennis, kennis als doel op zichzelf. Het
wordt daarbij gezien als een belangeloos streven naar de waarheid. Studenten in
deze disciplines worden opgeleid tot onderzoeker door docenten die zelf onder-
zoeker zijn. Er wordt zelfs wel gedacht dat de missie van alle wetenschap bestaat
uit het observeren en vervolgens verklaren van het bestaande. De wetenschapper
als belangeloze waarnemer, die het ingrijpen in de werkelijkheid graag overlaat
aan de praktijkman.

In de handelingsgerichte- oftewel ontwerpwetenschappen worden echter andere
opvattingen over de missie van de wetenschap gehuldigd. De geneeskunde had al
eeuwen een academische status, voordat de natuurkunde de rol van moeder der
wetenschappen overnam van de filosofie, en die academische status is onom-
streden. De technische wetenschappen hebben pas in de negentiende eeuw hun
academische status verkregen en die is inmiddels ook onomstreden. In deze
ontwerpwetenschappen wordt het onderzoek gedreven door de wens om veld-
problemen op te lossen. Kennis is hier geen doel op zich, maar een middel om
oplossingen voor veldproblemen te ontwerpen. Onderzoek in een ontwerpweten-
schap is niet primair een belangeloos streven naar waarheid, maar een streven
naar kennis ten behoeve van een betere wereld. De drijfveer van een ontwerp-
wetenschap is de gedachte dat het altijd beter kan. Studenten in dit type weten-
schap worden niet opgeleid tot onderzoeker, maar tot professionals die in staat
zijn om kennisintensief veldproblemen op te lossen en die in staat zijn om het
daarbij geleerde toe te voegen aan het kennisbestand van hun discipline.

Terwijl oplossingsgerichte, oftewel handelingsgerichte kennis de hoofdrol speelt in
de geneeskunde en de technische wetenschappen, speelt die nauwelijks een rol in
het onderzoek in de bedrijfskundige organisatiekunde. Er bestaat overigens wel

5 Zie Crosby (1979)
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onderzoek met een praktijkoriëntatie, ook met interesse in veldproblemen, maar
het ontwikkelen van principe-oplossingen, zoals in de geneeskunde en de tech-
nische wetenschappen, wordt zelden ondernomen.

Er is ook geen goede naam voor deze ontwerpgerichte kennis. In de literatuur
wordt meestal gesproken over normatieve of prescriptieve kennis. In de bedrijfs-
kundige organisatiekunde is deze term afkomstig uit de periode van de zoektocht
naar de ‘Principles of Management’ en de ‘One Best Way of Organizing’ uit de
jaren dertig van de twintigste eeuw. Als je die beste manier gevonden hebt, is het
begrijpelijk dat je die ook wilt voorschrijven: prescriptieve kennis. Inmiddels heeft
men veel meer zicht op de contextgebondenheid van organisatiekennis en dus op
de noodzaak van de science of the particular. Daarom spreek ik liever niet over
prescriptieve kennis, maar over ontwerpkennis; generieke kennis die gebruikt kan
worden bij het ontwerpen van contextspecifieke oplossingen.

Bij het ontstaan van de bedrijfskunde – door het oprichten van Business Schools
in de Verenigde Staten aan het begin van de twintigste eeuw – had de bedrijfs-
kunde een duidelijke handelingsoriëntatie. Die zoektocht naar universele en in-
variante ‘principles of management’ paste in die benadering. Maar twee in 1959
verschenen zeer invloedrijke rapporten van respectievelijk de Ford en de Carnegie
Foundation hebben dit fundamenteel gewijzigd6. Zij noemden de Amerikaanse
Business Schools woestenijen van ambachtelijkheid en pleitten voor een ver-
wetenschappelijking van de opleiding door deze te baseren op wetenschappelijk
onderzoek (zoals dat ook voor andere academische disciplines het geval was en
is). Die verwetenschappelijking, in de Verenigde Staten in de jaren zestig en zeven-
tig, in Nederland in de jaren negentig, is zeer goed gelukt en daarmee is het aca-
demisch prestige van de bedrijfskunde aanzienlijk toegenomen. Tegelijkertijd is
echter die handelingsoriëntatie, oftewel ontwerporiëntatie, vrijwel verdwenen. Een
historische reden hiervoor is dat deze verwetenschappelijking een instroom op
gang heeft gebracht van onderzoekers uit andere sociale wetenschappen, die veel
nuttige kennis binnen de bedrijfskunde bracht en waardoor het wetenschappelijk
niveau van haar onderzoek aanzienlijk verhoogd is. Tegelijkertijd namen deze
onderzoekers begrijpelijkerwijze het paradigma van de verklarende weten-
schappen van hun oorspronkelijke discipline mee, waardoor de handelings-
oriëntatie van de discipline op den duur vrijwel verdween. 

6 Zie Gordon en Howell (1959) en Pierson and others (1959)
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De hoofdreden voor de geringe populariteit van het paradigma van de ontwerp-
wetenschappen binnen de bedrijfskunde lijkt mij echter niet deze historische
reden te zijn, maar een fundamenteel methodologisch probleem. Door dit pro-
bleem is het lastig om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze principe-
oplossingen voor de sociale wereld van organisaties en bedrijven te ontwikkelen.
De reden daarvoor is het vanmiddag al vaker genoemde punt van het ontbreken in
de sociale wereld van universele, invariante en gedragsbepalende wetmatigheden,
ofwel het aanwezig zijn van de menselijke handelingsvrijheid.

In de materiële wereld bestaat dat methodologische probleem niet. Daar is er in
principe geen verschil tussen de methodologie voor beschrijvend en verklarend
onderzoek en onderzoek gericht op het ontwikkelen en testen van principe-
oplossingen. De wetenschappelijke basisstelling bij het ontwikkelen van principe-
oplossingen is dat het toepassen van die principe-oplossing leidt tot de beoogde
uitkomst. Het verkrijgen van voldoende wetenschappelijk bewijsmateriaal voor die
stelling wordt sterk ondersteund door het feit dat hier wel universele, invariante
en gedragbepalende wetmatigheden bestaan. Dankzij deze wetmatigheden zijn de
resultaten van het testen van één of een enkele toepassing daarvan gemakkelijk
te generaliseren. 

Door de menselijke handelingsvrijheid geldt dit niet voor de sociale wereld. Men-
selijk gedrag is sterk contextgebonden en onberekenbaar. Dit houdt echter niet in
dat menselijk handelen steeds volledig vrij en willekeurig is. Integendeel, mense-
lijk handelen wordt door vele factoren beïnvloed; waaronder opvoeding, leer-
ervaringen en sociale context. Daardoor vertoont menselijk gedrag patronen en
regelmatigheden die gebruikt kunnen worden om binnen zekere marges realis-
tische verwachtingen over toekomstig handelen te ontwikkelen en om expliciete
uitspraken te doen over toekomstig menselijk handelen, al zijn die van een andere
aard dan de uitspraken die men kan doen over de toekomstige prestaties van een
machine of robot. Het gedrag van een machine kan men vaak berekenen, maar
menselijk gedrag is in letterlijke zin onberekenbaar. Het doen van uitspraken over
toekomstig menselijk gedrag is een zaak van beoordelen op grond van vergelij-
kingen met vergelijkbare gevallen, oftewel op grond van sociaal ervaringsleren.

Het kernmethodologische probleem bij het ontwikkelen
van principe-oplossingen voor de sociale wereld
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Ieder mens maakt voordurend op grond van beoordelingen voorspellingen over
het gedrag van anderen (al blijven die voorspellingen meestal impliciet en on-
bewust). Effectief sociaal gedrag is zelfs onmogelijk zonder dergelijke voorspel-
lingen. Vanaf de geboorte leert ieder mens wat hij/zij moet doen om te krijgen wat
hij/zij wil. Een baby leert dat huilen leidt (of meestal leidt) tot het krijgen van zorg
en voedsel en dat ervaringsleren gaat het hele leven door. Het vermogen om in
sociale contexten het gedrag van anderen, al dan niet in reactie op eigen gekozen
gedrag, te voorspellen is een vrijwel universele menselijke eigenschap. Hoe uni-
verseel dat vermogen is, kan men zien bij die enkele mensen die dat vermogen in
veel mindere mate bezitten, zoals mensen met een autistische stoornis. Dat ver-
mogen wordt ontwikkeld door ervaringsleren (Kolb, 1984). Nieuwe situaties wor-
den vergeleken met vergelijkbare situaties uit het verleden en wat men geleerd
heeft uit die vroegere situaties wordt toegepast, al dan niet na aanpassingen, voor
de nieuwe situatie.

Door ervaringsleren leert men om voorspellingen te doen over het gedrag van
anderen. Maar dat is individueel en persoonlijk gekleurd. Voor zover dergelijke
persoonlijke leerervaringen de basis vormen voor beroepsmatig handelen, kan
men dat een ambachtelijke benadering noemen. Wetenschappelijk verantwoorde
benaderingen van beroepsmatig handelen kunnen echter eveneens gebaseerd
worden op ervaringsleren, maar dan op geobjectiveerd systematisch ervarings-
leren. Dat is leren op basis van onder meer systematisch en gecontroleerd waar-
nemen vanuit diverse perspectieven, zorgvuldig analyseren van die waarne-
mingen, systematisch vergelijken van verschillende gevallen, methodisch trekken
van conclusies en deze laten beoordelen door betrokkenen en door derden. Met
name het laten beoordelen van geëxpliciteerde leerervaringen door competente
derden maakt dat men dat ervaringsleren in letterlijke zin ‘wetenschappelijk ver-
antwoord’ ervaringsleren kan noemen: men verantwoordt uitspraken op basis van
leerervaringen tegenover een forum van competente medeonderzoekers op grond
van de wijze waarop die uitspraken zijn ontwikkeld7. Samenvattend zou men kun-
nen zeggen dat men in de materiële wereld kwantitatieve modellen kan maken,
waarmee men deductief toekomstig gedrag kan berekenen, terwijl men door de
menselijke handelingsvrijheid toekomstig gedrag niet kan berekenen maar eerder
voorspelt op basis van het beoordelen met behulp van vergelijkbare gevallen.

7 Deze benadering spoort met de door Adriaan de Groot ontwikkelde forumtheorie voor de sociale
wetenschappen. De Groot stelt dat er bij deze wetenschappen geen absolute maatstaven bestaan om
de waarheid van uitspraken vast te stellen, maar dat het in laatste instantie zo is dat de consensus van
het forum van wetenschappers bepaalt of (en ik zou ook zeggen in welke mate) een wetenschappelijke
uitspraak waar is.
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Dit methodologische probleem van het op wetenschappelijk verantwoorde wijze
ontwikkelen van principe-oplossingen speelt veel minder als men grote aantallen
vergelijkbare gevallen kan onderzoeken en als daarbij zowel de principe-oplossing
zelf als de beoogde effecten scherp omschreven zijn. Dan kan goed gemeten,
gekwantificeerd en gerekend worden en levert de resulterende ‘science of the
averages’ relevante kennis voor de praktijk. Als de interventies bijvoorbeeld
bestaan uit variaties in de marketingmix voor consumentenartikelen en het beoog-
de effect bestaat uit een toename van de omzet, kan men met een kwantitatieve
‘science of the averages’ zeer relevante kennis ontwikkelen. Wanneer het echter
gaat om het ontwikkelen van een goed accountmanagementsysteem – om in de
marketingwereld te blijven – waar ingewikkelde ontwerpdilemma’s spelen, heb je
slechts kleine aantallen gevallen en heb je voor goed ontwerpen inzicht nodig in
de ‘science of the particular’. 
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Sinds de verwetenschappelijking van de bedrijfskunde is de hoofdstroom van het
wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op het paradigma van de verklarende
wetenschappen, dus op het begrijpen van bedrijfsvoeringsvraagstukken. Naar
mijn mening moet er daarnaast ook ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek
worden gedaan, dus onderzoek op basis van het paradigma van de ontwerpweten-
schappen, waarbij het ontwikkelen van principe-oplossingen een belangrijke doel-
stelling is. Daarbij moeten die principe-oplossingen grondig getest worden in het
beoogde toepassingsdomein en moet onderzocht worden waarom die principe-
oplossingen in dat toepassingsdomein de beoogde uitkomsten geven.

Zoals zojuist gezegd spelen daarbij geen grote methodologische problemen als
oplossingen en uitkomsten scherp omschreven kunnen worden en men grote aan-
tallen vergelijkbare gevallen kan onderzoeken. Maar als de oplossingen complex
zijn, de beoogde uitkomsten meerdimensionaal en men slechts kleine aantallen
vergelijkbare gevallen kan onderzoeken, is de bovengenoemde onderzoeks-
strategie van geobjectiveerd en systematisch ervaringsleren een effectieve
benadering.

Voor een dergelijke onderzoeksstrategie bestaat nog weinig wetenschappelijke
regelgeving, zoals die wel bestaat voor enquêtegebaseerd kwantitatief onderzoek
of voor kwalitatieve gevalstudies om het bestaande te beschrijven en verklaren.
De zoektocht naar wegen om valide en betrouwbare kennis te ontwikkelen voor
effectief professioneel handelen in Wonderland is echter nog niet geheel voltooid.
In het kader van de Design Science Research Group, ofwel de DSRG8, is er op dat
gebied de laatste vijf jaar echter al veel ervaring opgedaan. De DSRG is een
‘community of practice’ op het gebied van ontwerpgericht wetenschappelijk onder-
zoek, in 2006 door Daan Andriessen en mijzelf opgericht. Zij bestaat verder uit
onderzoekers die op ontwerpgericht onderzoek willen promoveren, de meesten 
op het gebied van de bedrijfskunde of de onderwijskunde. Ik zal ontwerpgericht
wetenschappelijk onderzoek verder DSR, oftewel Design Science Research, noe-
men. De leden van de DSRG zijn allen onderzoekers die gedreven worden door het

Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek, 
oftewel DSR

8 Zie www.dsrg.nl voor meer informatie over de Design Science Research Group
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idee dat het altijd beter kan en dat de door hen ontwikkelde wetenschappelijke
kennis daaraan kan bijdragen. Op grond van eerdere wetenschappelijke publica-
ties9 waren de principes van DSR wel bekend, maar als je echt aan de slag gaat,
moeten allerlei zaken verder geoperationaliseerd worden. Inmiddels zijn velen
gepromoveerd; sommigen verlaten de DSRG na hun promotie, anderen blijven
meewerken aan het verder ontwikkelen van de methodologie van DSR. Vorig jaar
bestond de groep vijf jaar en hebben we die gelegenheid aangegrepen om een
congres te organiseren dat zeer goed bezocht werd en om een handboek ontwerp-
gericht wetenschappelijk onderzoek te publiceren (van Aken en Andriessen, 2011).
In dit handboek is de methodologische kennis over DSR bijeengebracht die door
deze community of practice in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld is en die kennis
wordt geïllustreerd door concrete onderzoeksprojecten.

De onderzoeksstrategie van het geobjectiveerde systematische ervaringsleren
krijgt bij DSR vorm door afwisselend in de praktijkstroom en in de kennisstroom te
werken (Andriessen, 2011). In de praktijkstroom werken onderzoekers aan het
oplossen van één of meer specifieke veldproblemen. Onderzoekers werken samen
met de managers, medewerkers en staffunctionarissen die belang hebben bij dat
specifieke veldprobleem. Dit werk in de praktijkstroom leidt tot contextspecifieke
kennis. Daarnaast werken onderzoekers, soms tegelijkertijd en soms achteraf, in
de kennisstroom. Dan reflecteren ze op datgene wat ze kunnen leren van het wer-
ken in de praktijkstroom en werken ze samen met andere onderzoekers. Dit werk
moet leiden tot meer generieke kennis, tot het formuleren van de eerder genoem-
de principe-oplossingen. Hiervoor gebruiken onderzoekers rijke, gedetailleerde
gevalstudies en het gevalgebaseerde redeneren. Zorgvuldige ‘cross case’-ana-
lyses, dat wil zeggen zorgvuldige vergelijkingen van gevallen, spelen een uiterst
belangrijke rol. Waar werkte de principe-oplossing wel, waar niet of minder, waar-
om wel, waarom niet. Het zijn deze gevalsvergelijkingen die diep inzicht geven in
de contextgevoeligheid van de principe-oplossing en daarmee in de ‘science of the
particular’, die de ontwerper nodig heeft om een principe-oplossing te kunnen
toepassen. De in de kennisstroom ontwikkelde principe-oplossingen kunnen dan
vervolgens weer getest worden in de praktijkstroom.

We willen bij dergelijk onderzoek niet alleen de aard en de details vaststellen van
de principe-oplossing, maar ook haar indicaties en contra-indicaties en vooral 
ook de verklaring waarom de oplossing in de gegeven context de gevonden uit-
komsten geeft. Het resultaat van DSR wordt daarom vaak gegeven in de vorm van

9 Zie van Aken (1994, 2004 en 2005)
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ontwerpstellingen, waarbij de zogenaamde CIMO-logica10 gebruikt wordt. Die logi-
ca volgend worden principe-oplossingen gegeven, tezamen met de te verwachten
uitkomsten, het beoogde toepassingsdomein en de mechanismen die deze uit-
komsten in die context geven. Dr. Marcel Weber, een promovendus van collega
Weggeman en mij, geeft in zijn proefschrift maar liefst 28 van dergelijke ontwerp-
stellingen (Weber, 2011). Zijn ontwerpstellingen zijn ontwikkeld om processen te
ontwerpen voor co-creatie, dat is het betrekken van eindgebruikers bij product- 
en procesinnovatie.

10 Zie Denyer, Tranfield en van Aken (2008)
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Mijn werk op het gebied van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek is sterk
geïnspireerd door het werk van de Nobelprijswinnaar Herbert Simon en het werk
van Donald Schön. Simon laat in zijn The Sciences of the Artificial (Simon, 1969 en
1996) het fundamentele verschil zien tussen de natuurlijke wereld en de door
mensen ontworpen en gemaakte wereld. Ook toont hij het verschil tussen de
wetenschap om het bestaande te beschrijven en te verklaren en de wetenschap
om het betere te ontwerpen en te realiseren. Schön (1983) beschrijft in zijn The
Reflectieve Practitioner het werk van professionals en hoe zij kennis gebruiken om
hun professionele handelen te ontwerpen.

Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek behoort nog niet tot de hoofdstroom
van het wetenschappelijk onderzoek van de bedrijfskunde. Daardoor is dit soort
kennis ook nog niet gemakkelijk te publiceren in wetenschappelijke toptijdschrif-
ten. De huidige situatie van ontwerpgericht onderzoek is misschien te vergelijken
met die van het kwalitatieve onderzoek van een twintig jaar geleden: nu volledig
geaccepteerd in toptijdschriften, maar destijds nog omstreden. Er is een mooi
artikel van Robert Sutton uit 1997, waarin hij het heeft over stiekem-kwalitatief
onderzoek: closet qualitative research (Sutton, 1997). Daarbij lever je een braaf
kwantitatief artikel in bij een toptijdschrift, waarbij pas bij goed lezen blijkt dat de
kernbijdrage volgt uit kwalitatief onderzoek. Maar er staat dan voldoende statis-
tiek in om de reviewers te legitimeren om het artikel goed te keuren voor publi-
catie. Evenzo kan je stiekem-ontwerpgericht onderzoek publiceren. 

Er komt steeds meer belangstelling voor ontwerpen, vaak geïnspireerd door de
ideeën van Simon, zie bijvoorbeeld het boek van Boland en Collopy uit 2004. Er
zijn twee special issues geweest over ontwerpgericht wetenschappelijk onder-
zoek, respectievelijk in 2007 (Bate, 2007) en in 2008 (Jelinek, Romme en Boland,
2008).

Een extra impuls in de richting van praktijkrelevant onderzoek wordt de laatste
jaren gegeven door het introduceren van ideeën over Evidence-Based Practice,
oftewel praktijkhandelen met gebruikmaking van de resultaten van wetenschappe-
lijk onderzoek. Deze beweging is afkomstig uit de geneeskunde (zie bijvoorbeeld

Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek als input
voor Evidence-Based Practice
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Hamer en Collinson 1999; Trinder and Reynolds 2000). Vervolgens heeft zij ook
wortel geschoten in andere disciplines, zoals onderwijs, sociaal beleid en straf-
recht (zie bijvoorbeeld Davies et al. 2000; Young et al. 2002). Ook in de bedrijfs-
kunde is deze beweging onder de naam Evidence-Based Management op gang
gekomen (zie bijvoorbeeld Pfeffer, 2006: Rousseau, 2006; Briner, Denyer en
Rousseau, 2009). Deze vertaling van Evidence-Based Medicine naar andere disci-
plines is niet zonder problemen, onder meer omdat expliciete wetenschappelijke
kennis in andere disciplines, waaronder het Wonderland van de bedrijfskunde,
niet altijd dezelfde doorslaggevende rol voor succesvol professioneel handelen
kan hebben als in de geneeskunde. Niettemin is het een inspirerend voorbeeld
van het gebruik van wetenschappelijke kennis voor de praktijk.

Deze maand is er in de Verenigde Staten een handboek Evidence-Based Manage-
ment uitgekomen (Rousseau, 2012), waarvoor collega Romme en ik een hoofdstuk
hebben geschreven (Van Aken en Romme, 2012). Daarin stellen wij dat ontwerp-
gericht onderzoek gezien kan worden als het complement van Evidence-Based
Management: DSR kan de wetenschappelijke input leveren voor Evidence-Based
Management, onder meer door het leveren van grondig geteste, geanalyseerde en
begrepen principe-oplossingen. Omdat er naast deze input nog diverse andere
belangrijke elementen zijn om management succesvol te laten zijn, spreken we
liever van Evidence-Informed dan van Evidence-Based Management. Het is dan
ook zeker niet de bedoeling om management te protocolleren, om voorschriften te
ontwikkelen. Een ontwerpstelling moet worden gezien als een voorstel – in het
Engels mooi gezegd als design proposition – aan de praktijk om te gebruiken: voor
dit type veldprobleem hebben we onder meer deze principe-oplossing ontwikkeld
en getest en dit zijn de indicaties en contra-indicaties daarvoor. 

Ik hoop zeer dat Evidence-Based Management geen hype zal blijken te zijn, maar
een bron van inspiratie zal blijven om het wetenschappelijk onderzoek binnen de
bedrijfskunde meer relevantie voor de praktijk te geven. Ontwerpgericht weten-
schappelijk onderzoek kan daarbij een belangrijke rol spelen.
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Bij het verbeteren van de prestaties van sociale systemen en bij het ontwikkelen
van de kennis om dat goed te doen, kunnen ingenieursbenaderingen een zeer
belangrijke rol spelen. Dan moeten die benaderingen echter wel worden aange-
past aan de aard van de sociale wereld. Het kernverschil tussen dit Wonderland en
de materiële wereld, waar de ingenieursbenaderingen ontwikkeld en succesvol
zijn, is de menselijke handelingsvrijheid. Die maakt onder meer dat gemaakte ont-
werpen moeilijker te evalueren zijn, dat ontwerpen moeilijker als zodanig te reali-
seren zijn en dat ontwerpkennis, met name kennis over principe-oplossingen en
hun werking, moeilijker te valideren is. Zolang die menselijke handelingsvrijheid
vooral als een storende factor gezien wordt en ontvangers van verandering in
eerste instantie als lastige marionetten, zal de ingenieursbenadering vaak als
mechanistisch en mensonvriendelijk worden gezien. 

De menselijke handelingsvrijheid kan en moet mijns inziens echter primair gezien
worden als een voordeel bij het verbeteren van de prestaties van sociale sys-
temen. Maar dan moet ook goed gebruik gemaakt worden van de inzichten, inzet
en het leervermogen van de ontvangers van verandering. Dat betekent onder meer
dat het ontwerp geen doel op zich is, maar een middel om betere prestaties te
leren leveren, waardoor het verbeterproces een leerfocus krijgt en geen repre-
sentatiefocus. Evenzo kunnen ingenieursbenaderingen goed gebruikt worden bij
het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis voor professionals. Dat betekent
dan dat het ontwikkelen van principe-oplossingen een kerndoelstelling is. Daarbij
hoort ook het verkrijgen van inzichten in de ‘science of the particular’, bijvoor-
beeld door geobjectiveerd systematisch ervaringsleren, om die principe-
oplossingen bij toepassing contextspecifiek te kunnen maken.

Conclusie



32

Dames en heren, hierbij ben ik aan het slot gekomen van mijn afscheidscollege.
Een afscheid is een goede aanleiding voor een terugblik. Daar wil ik echter op dit
moment niet al te lang bij stilstaan. In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier
met velen samengewerkt en daarbij ook steeds veel inspiratie opgedaan en veel
geleerd. Dat geldt voor mijn jaren bij Philips als intern organisatieadviseur en als
manager van organisatieadviseurs, voor mijn jaren bij de TU Eindhoven als hoog-
leraar organisatiekunde en mijn tijd bij de Nederlandse Defensie Academie als
portefeuillehouder onderzoek. Bij de TU Eindhoven heb ik natuurlijk vooral samen-
gewerkt met de mensen van de faculteit Technische Bedrijfskunde – nu Industrial
Engineering and Innovation Sciences – en de vakgroep Organisatiekunde, na een
fusie nu de ITEM-groep. Zonder namen te noemen, wil ik al deze mensen daar
hartelijk voor bedanken. Voor wat betreft ITEM wil ik graag zeggen dat ik het zeer
op prijs heb gesteld om ook na mijn emeritaat in 2007 bij de groep betrokken te
blijven en ondersteuning te krijgen, waarbij ik graag Marion van den Heuvel en
Bianca van Broeckhoven noem. Voor wat betreft deze mooie afscheidsdag wil 
ik allen die daarbij betrokken waren zeer bedanken, in het bijzonder Daan
Andriessen, Henk Akkermans en Mathieu Weggeman. 

Wat ik op het professionele vlak gedaan heb, heb ik altijd kunnen doen vanuit 
een hechte thuissituatie met vrouw en drie dochters, later met aanhang en klein-
kinderen. Daarvoor ben ik zeer dankbaar. En dan dank ik graag vooral mijn Marja,
voor een liefdesrelatie van meer dan een halve eeuw en een vruchtbaar partner-
schap, zowel persoonlijk als professioneel inhoudelijk.

Op dit moment neem ik nog geen volledig afscheid van de wetenschap; er is nog
de DSRG en er zijn nog een aantal hele leuke projecten waar ik, samen met ande-
ren, mee door kan gaan. Maar een afscheidscollege markeert wel een belangrijk
punt in een proces van afscheid nemen. Afscheid nemen is moeilijk als datgene
waarvan je afscheid neemt je na aan het hart ligt. Uw aanwezigheid vandaag heeft
dat markeringspunt mooi en het afscheidsproces lichter gemaakt. Waarvoor mijn
hartelijke dank.

Ik heb gezegd.

Tot slot



33

Aken, J.E. van (1994) ‘De bedrijfskunde als Ontwerpwetenschap: de regulatieve en
de reflectieve cyclus’ Bedrijfskunde 66: 16-22

Aken, J.E. van (2004). ‘Management Research on the Basis of the Design
Paradigm: the Quest for Field-tested and Grounded Technological Rules’.
Journal of Management Studies, 41(2): 219-246

Aken, J.E. van (2005). ‘Management Research as a Design Science: articulating the
research products of mode 2 knowledge production’. British Journal of
Management, 16: 19-36

Aken, J.E. van (2007). ‘Design Science and Organization Development
Interventions: Aligning Business and Humanistic Values’. Journal of Applied
Behavior Science, 43/1: 1-17

Aken, J.E. van en Andriessen, D. (red) (2011). Ontwerpgericht Wetenschappelijk
Onderzoek: wetenschap met effect. Den Haag: Boom-Lemma

Aken, J.E. van, Berends, J.J. and Bij, J.D. van der (2012). Problem Solving in
Organizations: A Methodological Handbook for Business Students.
Cambridge: Cambridge University Press, 2e editie

Aken, J.E. van en Romme, A.G.L. (2012). ‘A Design Science Approach to Evidence-
Based Management’ in Rousseau, D.M. (ed). The Oxford Handbook Evidence-
Based Management. Oxford: Oxford University Press

Andriessen, D. (2012). ‘Kennisstroom en praktijkstroom’. In Aken, J.E. van en
Andriessen, D. (red) (2011). Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek:
wetenschap met effect. Den Haag: Boom-Lemma

Bate, P. (2007). Editorial to the Special Issue “Bringing the Design Sciences to
Organization Development and Change Management”. Journal of Applied
Behavioral Science, 43: 8-11

Boland, R. & Collopy, F. (2004a) (eds.). Managing as Designing. Stanford, CA:
Stanford University Press

Briner, R.B., Denyer, D. & Rousseau, D.M. (2009). Evidence-Based Management:
Concept Cleanup Time? Academy of Management Perspectives, 23: 19-32

Crosby, Ph. (1979). Quality is Free. New York: McGraw-Hill
Davies, H., Nutley, S. and Smith, P. (eds). (2000). ‘What works? Evidence-based

policy and practice in public services. Bristol: Policy Press

Literatuur



34 prof.dr.ir. Joan van Aken

Denyer, D., Tranfield, D. & Van Aken, J.E. (2008). ‘Developing Design Propositions
Through Research Synthesis’. Organization Studies, 29(2): 249-269

Gordon, R.A. en Howell, J.H. (1959). Higher Education for Business. New York:
Columbia University Press

Jelinek, M., Romme, A.G.L. & Boland, R.J. (2008). Introduction to the Special Issue
“Organization Studies as a Science for Design”: Creating Collaborative
Artifacts and Research. Organization Studies, 29: 317-329

Hamer, Susan and Gill Collinson (1999) Achieving evidence-based practice: 
a handbook for practitioners. Edinburgh: Baillicre Tindall

Kolb, D.A. (1984) Experiential learning: Experience as the source of learning and
development. Englewood Cliffs: Prentice-Hall

Lintssen, H. en Schippers, H. (2006). Gedreven door nieuwsgierigheid, een selectie
uit 50 jaar TU/e-onderzoek. Stichting Historie der Techniek, Technische
Universiteit Eindhoven

Pierson, F.C. and others. (1959). The education of American business men. A study
of university-college programs in business administration. New York:
McGraw-Hill

Pfeffer,J. and Sutton, R.I. (2006) ‘Profiting from evidence-based management’.
Strategy and Leadership, 34/2: 35-42

Rousseau, D.M. (2006). Is there such a thing as evidence-based management?
Academy of Management Learning and Education. 31: 256-269

Rousseau, D.M. (red) (2012). The Oxford Handbook Evidence-Based Management.
Oxford: Oxford University Press

Schön, D.A. (1983). The reflective Practitioner. London: Temple Smith
Simon, H.A. (1969). The Sciences of the Artificial. Cambridge (MA): the MIT Press

(3rd edition 1996)
Sutton, R.I. (1997). ‘The virtues of closet qualitative research’. Organization

Science 8/1: 97-106
Trinder, L. and Reynolds, S. (2000). Evidence-based practice: a clinical approach.

Oxford: Blackwell Science
Watson, I. (1997). Applying Case-Based Reasoning: Techniques for Enterprise

Systems. San Francisco, CA: Morgan Kaufman Publishers
Weber, M.E.A. (2011). Customer co-creation in innovations. Proefschrift TU-

Eindhoven
Young, Ken, Deborah Ashby, Annette Boaz and L. Grayson 2002 ‘Social science and

the evidence-based policy movement’. Social Policy & Society 1/3: 215-224



35

Joan van Aken (1942) studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Uni-
versiteit Delft. Na zijn diensttijd bij de Koninklijke Marine heeft hij vele jaren bij
Philips gewerkt. Hij promoveerde in 1978 aan de TU/e op het proefschrift ‘On the
Control of Complex Industrial Organizations’ en werd daar in 1990 benoemd tot
hoogleraar Organisatiekunde bij de toenmalige faculteit Technische Bedrijfskunde.
Zijn onderzoek was gericht op innovatiemanagement en organisatieontwerp en 
-verandering en op de methodologie voor het ontwikkelen van ontwerpkennis voor
de sociale wereld. Hij was vele jaren bestuurslid van de Orde van organisatie-
kundigen en-adviseurs. Van 2007 tot 2010 was hij onderzoeksdirecteur van de
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