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HOOFDSTUK 1 inleiding 

1.1. SYSTEEM IN PROBLEEM: DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Aanleiding 
De systeemleer heeft zich na haar ontstaan omstreeks de Tweede 
Wereldoorlog zo langzamerhand een vaste plaats verworven in bet 
den ken over organisatieproblemen. Een stroom van publikaties bevestigt 
deze opvatting. Mijn indruk is echter dat bet enthousiasme over de 
toepassing van de systeemleer aan omvang inboet. In toenemende mate 
vindt men in de literatuur kritiek op de systeemleer. Door o.a. Thayer 
(1972), Peery (1975) en Berlinski (1976) wordt de inhoud van de systeem
Ieer bekritiseerd. Hoos (1972) wijst op de klasse toepassers die de 
systeemleer aantrekt, nl. technocraten, en de negatieve gevolgen die dit 
heeft voor het verantwoord oplossen van grote maatschappelijke pro
blemen. Lilienfeld (1975) Ievert kritiek op de ideologie die met de 
systeemleer samengaat. Hotter (1974) tenslotte zet vraagtekens bij de 
bemoeizucht van organisatieleden waartoe gebruik van de systeemleer 
hen zou uitnodigen. 
Naar mijn mening is deze kritiek op de systeemleer en haar beoefenaren 
in vele gevallen terecht. Er zijn ten aanzien van de systeemleer dikwijls 
(te) hoog gespannen verwachtingen gewekt. Het ligt voor de hand dat 
wordt nagegaan wat er van deze verwachtingen wordt waargemaakt. Ik 
onderken dit pretentieuze beeld van de systeemleer en zou er met De 
Leeuw (1975) op voorhand tegen willen waarschuwen. Het schaadt de 
ontwikkeling van de systeemleer. 
Wei wil ik opmerken dat deze kritiek een positieve invloed kan hebben 
op de systeemleer. Ze geeft op gerichte wijze een impuls aan nader 
onderzoek naar de grondslagen en inhoud van de systeemleer. Deze 
kritiek is daarom bij de beoefening van de systeemleer onmisbaar. Ze 
vervult een stuwende en richtinggevende functie bij mijn onderzoek. 
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Directe aanleiding tot dit onderzoek is een veelgeboord punt van kritiek 
op de systeemleer: bet ontbreken van ricbtlijnen voor praktiscb bande
len. Het gaat daarbij om de vraag of bet vrucbtbaar is bij de oplossing of 
bet oplosbaar maken van praktijkproblemen gebruik te maken van 
concepten en metboden uit de systeemleer. Dit punt van kritiek, overi
gens geldig voor grote delen van de organisatiewetenscbap, wordt 
ondermeer veroorzaakt door: bet bescbrijvend karakter van de systeem
leer; de nadruk op tbeorievorming en formalisering en de beoefening in 
academiscbe milieus. Daardoor komt een voor de ontwikkeling van 
richtlijnen voor praktiscb bandelen noodzakelijk geacbte confrontatie 
tussen wetenscbap en praktijk (zie Bass, 1974) niet tot stand. 
Een praktijkprobleem omschrijf ik in dit verband voorlopig als een 
verschil tussen een werkelijke en een gewenste situatie dat een persoon 
of groep wenst op te heffen. In deze studie wil ik nagaan in hoeverre de 
systeemleer een bijdrage kan leveren tot de aanpak van praktijkpro
blemen door bet definieren van bet verscbil en bet opbeffen daarvan door 
enigerlei actie. Deze bijdrage richt zich vooral op bet methodiscbe vlak: 
de wijze van aanpak bij bet oplossen van praktijkproblemen. Daarbij laat 
ik in bet midden of met andere wetenscbappelijke metboden of met 
gezond verstand niet evenzeer tot een bevredigende oplossing van een 
praktijkprobleem kan worden gekomen. Op zich is dat goed denkbaar. 
Het valt mij echter op dat bestaande benaderingen van bet oplossen van 
praktijkproblemen meestal niet uit een theoretisch kader zijn afgeleid. Zij 
dragen meer een ervarings- dan een wetenschappelijk karakter. Door bij 
de benadering van dit vraagstuk gebruik te maken van de systeemleer, 
zal ik tracbten in dit theoretische manco te voorzien. 

Doel van de studie 
Deze studie beeft zodoende een tweevoudig doel. Op de eerste plaats wil 
ik een bijdrage leveren aan wat wei bet kenmerkende in bet handelen van 
managers, adviseurs, organisatie-onderzoekers of bedrijfskundigen in de 
praktijk wordt genoemd: bet oplossen van problemen. Deze bijdrage zal 
de vorm krijgen van een verzameling ricbtlijnen die aangeeft hoe 
praktijkproblemen moeten worden aangepakt. 
Op de tweede plaats zal ik deze richtlijnen afleiden uit een theoretisch 
kader, waarvoor ik mij bedien van de systeemleer1 • Zo kan een theore-

1. Ik zal er daarom van uitgaan dat enige notie van de systeemleer bij de lezer aanwezig is. 
In de appendix is een overzicht van de door mij gebruikte terminologie van de systeemleer 
opgenomen. Het leeuwedeel van de benodigde onderdelen van de systeemleer komt echter 
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tisch fundament worden gelegd voor bet op wetenschappelijke wijze 
benaderen van praktijkproblemen. 

Systeem in probleem 
Gezien bet doel van deze studie kan de titel van dit hoek op twee 
manieren worden gelnterpreteerd. De eerste is een meer alledaagse. Ret 
woord systeem wordt dan gebruikt in de betekenis van structuur of 
ordening. Ergens systeem in brengen komt overeen met structureren of 
ordenen. Bedoeld is dan tevens dat dit op systematische wijze geschiedt. 
In deze zin moet bet doel van de te ontwikkelen verzameling richtlijnen 
voor bet oplossen van praktijkproblemen worden begrepen. 
De tweede, wetenschappelijke interpretatie ontlenen we aan de systeem
leer. Ret begrip systeem verwijst daar naar een beschouwing van 
verschijnselen of te bestuderen objecten die in samenhang worden 
onderzocht. Ret kan in descriptieve zin worden gehanteerd bij de 
beschrijving van waargenomen empirische verschijnselen, of in nor
matieve zin bij bet ontwerp van een samenhangend stelsel van objecten. 
Dit stelsel kan worden benut voor de bestudering van aspecten van 
verschijnselen die in samenhang worden gezien, alsook voor bet genere
ren van maatregelen waarmee een bestaande situatie in een gewenste 
situatie kan worden getransformeerd. In beide betekenissen van bet 
wetenschappelijk systeembegrip is echter de systematische connotatie 
van bet alledaagse woord systeem afwezig. Ret gaat om bet produkt van 
de beschouwing, niet om bet proces van beschouwen. 
Door nu systeem in probleem te brengen, beoog ik een mogelijkheid te 
openen de interne structuur van een probleem te expliciteren: bet 
systeem als probleem te beschouwen. Daarnaast moet aandacht worden 
gegeven aan de externe structuur, de samenhang tussen problemen, 
leidend tot een systeem van problemen. Er is in de praktijk immers 
sprake van een ongestructureerde kluwen samenhangende problemen. 
Ackoff (1974 a en b) spreekt in dit verband van een 'mess'. Bij bet 
oplossen van problemen komt bet er dan ook in de eerste plaats op aan 
structuur aan te brengen in de 'mess', zodanig dat van een systeem van 
problemen en van een probleem als systeem kan worden gesproken. 
Vervolgens wordt bepaald waarop men zich bij de oplossing zal con
centreren, de keuze van bet deelsysteem. Daarna komt pas bet vraagstuk 

in hoofdstuk 4 aan de orde. In die zin is dit boek 'self-contained'. Voor een algemene 
inleiding en verdere verdieping in de systeemleer verwijs ik naar de literatuur. Zie bijv. 
Kramer en De Smit (1974), In 't Veld (1975), Hanken en Reuver (1976) en DeLeeuw (1974). 
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aan de orde hoe een mogelijke maatregel ter oplossing van het probleem 
op effectieve en efficiente wijze kan worden gegenereerd en ingevoerd. 

In de praktijk zal men naast wetenschappelijke kennis ook praktijkerva
ring, praktisch inzicht en vooroordeel benutten om tot de oplossing van 
een probleem te komen. Dat dit niet altijd even gelukkig uitpakt, bewijst 
de praktijk van alledag. Voor een deel is dit te wijten aan het gebrek aan 
inzicht in praktische probleemoplossingsprocessen, maar vooral aan het 
geringe inzicht in de samenhang tussen verschijnselen. Als de weten
schap erin zou slagen hiertoe iets bij te dragen, is dit in beginsel voor de 
praktijk van grote waarde. Tegen dit Iicht moet deze studie worden 
gezien. 

1.2. WETENSCHAP EN HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 

De vraag of het oplossen van praktijkproblemen op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd, zal in deze paragraaf aan de 
orde komen. Ben negatief antwoord op deze vraag zou tot de conclusie 
leiden dat verder gaan geen zin heeft. lk zal beargumenteren dat een 
positief antwoord afhankelijk is van de visie op doel en proces van 
wetenschapsbeoefening. Het op wetenschappelijk verantwoorde wijze 
oplossen van praktijkproblemen vooronderstelt een bepaalde (pragmati
sche) wetenschapsvisie. De keuze hiervoor markeert ook mijn eigen 
opvatting over wetenschap. 

Voor de eenvoud van het argument zal in het vervolg van deze paragraaf 
een onderscheid gemaakt worden tussen een klassieke en een pragmati
sche wetenschapsvisie2

• De klassieke visie op de wetenschap wordt 
gekenmerkt door het streven naar maximale waarheid, de pragmatische 
door bet streven naar maximale bruikbaarheid (Van de Poel, 1977). 
Om aan deze criteria tegemoet te komen, heeft wetenschapsbeoefening 
op basis van de klassieke of de pragmatische wetenschapsvisie een 
verschillend karakter. Groen (1976) typeert dit karakter voor het klassiek 
wetenschappelijk onderzoek, dat hij Cartesiaans onderzoek noemt, als 
onafhankelijk van tijd, plaats, client en waarnemer. Het pragmatisch 

2. Deze tweedeling doet geen recht aan de veelheid van wetenschapsvisies die op grond van 
filosofische en methodische nuanceverschillen bestaat. Zie daarvoor bijv. Churchman 
(1971). 
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wetenschappelijk onderzoek wordt juist door het tegenovergestelde 
getypeerd. Het is atbankelijk van door de client bepaalde tijd, plaats en 
waarnemer (Emshoff, 1977). Deze atbankelijkheid van de client ken
merkt het onderscheid tussen de klassieke en pragmatische weten
schapsvisie het sterkst. Bij de klassieke wetenschap is er geen belang
hebbende, bij pragmatische wetenschapsbeoefening een aanspreekbare 
persoon of organisatie. De resultaten moeten voor deze concrete belang
hebbende(n) nuttig zijn d.w.z. ze moeten bijdragen tot het bereiken van 
zijn doel. 
Deze laatste opvatting sluit aan bij de bier gepresenteerde opvatting over 
de oplossing van praktijkproblemen. Deze kunnen niet los worden gezien 
van de direct daarbij betrokkenen. Het ligt daarom voor de hand bij het 
wetenschappelijk verantwoord benaderen van het oplossen van prak
tijkproblemen uit te gaan van een pragmatische wetenschapsvisie. Men is 
meer gelnteresseerd in: 'is het nuttig ?' dan in: 'is het waar ?'. Dit laatste 
hoeft overigens niet uit te sluiten dat het resultaat van klassiek weten
schappelijk onderzoek bij het oplossen van problemen niet bruikbaar zou 
kunnen zijn. Dat is echter niet het toetsingscriterium. 

In het bovenstaande heb ik aannemelijk trachten te maken dat het voor 
een wetenschappelijk verantwoorde aanpak van praktijkproblemen aan
trekkelijk is uit te gaan van een pragmatische wetenschapsvisie. Binnen 
een klassieke wetenschapsvisie rekent met dikwijls het oplossen van 
problemen niet tot wetenschapsbeoefening (zie bijv. Gadourek, 1972). 
Open bleef echter de vraag wat onder een wetenschappelijk verant
woorde aanpak moet worden verstaan. Hierop ga ik in het volgende kort 
in. 

Een wetenschappelijk verantwoorde aanpak van praktijkproblemen 
stoelt op een 'theorie van de praktijk'. Dat wil zeggen, men streeft een 
verwetenschappelijking van praktijkonderzoek na door een 'methodolo
gische disciplinering' (Van Strien, 1975). Dit nu is het kenmerkende van 
een wetenschappelijk verantwoorde aanpak. Men bindt het verrichten 
van onderzoek aan regels. Het toepassen daarvan moet leiden tot wat 
Ackoff (1962) noemt 'controlled inquiry': beheerst onderzoek. 
Een wetenschappelijk verantwoorde aanpak van het oplossen van 
praktijkproblemen moet daarom zijn gebaseerd op een geexpli
citeerd stelsel van regels. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden 
met het geschetste tijd-, plaats-, client- en waarnemeratbankelijke 
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karakter van dit onderzoek. Voor het opstellen van deze regels vin
den we in de literatuur twee opvattingen. De ene opvatting wordt 
verwoord door Van Strien (1975) die aannemelijk probeert te maken 
dat op grond van modeme inzichten uit de wetenschapsfilosofie een 
onderscheid in regels voor theorievormend en praktijkonderzoek niet 
behoeft te worden gemaakt. De tweede opvatting is die van Ackoff 
(1962), die wei een onderscheid maakt. Hij baseert dit onderscheid op 
zijn filosofische visie, ontleend aan pragmatisten als Dewey en Singer. 
Bij Ackoffs opvatting moet echter worden aangetekend dat hij 
theorievormend onderzoek alleen interessant vindt als het plaatsvindt in 
het kader van praktijkonderzoek. Een volledige vergelijking tussen de 
twee opvattingen is daarmee niet direct mogelijk. In het kader van deze 
studie is nader inzicbt in bet onderscbeid tussen en het karakter van 
tbeorievormend en praktijkonderzoek nuttig. In de volgende paragraaf ga 
ik bier dieper op in. 

1.3. THEORIEVORMEND VERSUS PRAKTIJKONDERZOEK 

Op basis van de voorgaande discussie kan bet onderscheid tussen 
theorievormend en praktijkonderzoek verder worden aangescherpt. Dit 
onderscbeid kan worden gemaakt naar vier gezichtspunten : 

1. naar karakter van het onderzoeksobject; 
2. naar de structuur van de vraagstelling; 
3. naar produkt ; 
4. naar onderzoekmethode. 

Tevoren moet worden aangetekend dat de discussie over het onderscbeid 
tussen tbeorievormend en praktijkonderzoek in de wetenschap, min of 
meer op gang komt. De bier gepresenteerde denkbeelden verwoorden 
mijn mening op grond van enige studie in de literatuur. 

Een onderscheid naar onderzoeksobject 
Hill, Fehlbaum en Ulrich (1976) onderscheiden tbeorievormend van 
praktijkonderzoek m.b.t. het karakter van het onderzoeksobject door dit 
te kenschetsen als 'Erkenntnisobjekt' resp. 'Gestaltungsobjekt'. Bij 
tbeorievormend onderzoek vatten zij bet onderzoeksobject opals kenob
ject dat door bet onderzoek op geen enkele wijze naar structuur of 
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functioneren mag worden bei'nvloed. Als dit wei bet geval zou zijn, 
zouden de conclusies uit dit onderzoek geen valide beeld geven van bet 
onderzoeksobject. 
Bij praktijkonderzoek, waar zij het onderzoeksobject opvatten als 
veranderings-of ontwerpobject, staat deze bei'nvloeding van structuur en 
functioneren van bet onderzoeksobject nu juist voorop. Door bet onder
zoek en de implementatie van daaruit voortvloeiende acties op bet 
onderzoeksobject zal men pogen dit object in een gewenste richting te 
veranderen, te sturen of te structureren. 

Een onderscheid naar vraagstelling 
Als bet bij theorievormend onderzoek gaat om kennis vergaren over de 
werkelijkheid, zonder deze te bei'nvloeden, en bij praktijkonderzoek om 
vergaring van kennis hoe de werkelijkheid te beinvloeden, ligt het voor 
de hand dat de structuur van de vraagstelling voor beide typen onderzoek 
verschillend zal zijn. Bij theorievormend onderzoek richt men zich op 
verklaring en voorspelling, bij praktijkonderzoek op besturing of gerichte 
bei:nvloeding. Kubicek (1975, pag. 27) laat dit verschil in bet kader van 
een bespreking van de structuur en functie van uitspraken binnen 
theorieen over organisaties duidelijk zien (tabell.l). 

theorievormend praktijk-
onderzoek onderzoek 

verklaring voorspelling belnvloeding 

situaties gezocht gegeven gegeven 
handelingen gezocht gegeven gezocht 

verschijnselen gegeven gezocht gegeven 
(nagestreefd) 

Tabell.l. Structuur bij theorievormend en praktijkonderzoek. 

Theorievormend onderzoek gericht op verklaring zoekt naar door situa
ties bepaalde voorwaarden waaronder waargenomen empirische ver
schijnselen optreden onder invloed van handelingen. Voorspelling staat 
tegenover verklaring. Praktijkonderzoek zoekt naar mogelijke effectieve 
handelingen (acties) die een gegeven situatie in een nagestreefde situatie 
transformeren. 
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Het verband tussen theorievormend en praktijkonderzoek wordt op deze 
manier ook duidelijker. Bij praktijkonderzoek zal de keuze voor een 
bepaalde actie mede zijn gebaseerd op inzicht verkregen uit theorievor
mend onderzoek gericht op voorspelling. Immers, daarmee kan bet effect 
van een voorgenomen actie op de gegeven situatie worden voorspeld. 
We zullen die actie(s) kiezen waarvan bet hoogste effect te verwachten 
valt. Het ontbreken van dergelijk inzicht zal aanleiding zijn tot een 
impuls aan bet theorievormend onderzoek. Dit theorievormend onder
zoek zal maar tot een bepaalde diepte wordt doorgezet. Hill, Fehlbaum 
en Ulrich (1976, pag. 35) leggen dit vast met: 'Die Handlungsursachen 
(Handlungsdeterminanten) werden nur soweit studiert, als sie zur Ab
leitung zielwirksamer Handlungsweisen bekannt sein miissen.' Ook Bass 
(1974) wijst op deze koppeling tussen theorievormend en praktijkon
derzoek. Hij benadrukt de ongewenste gevolgen van een te grote 
aandacht voor theorievormend onderzoek : ' ... current theories are seen 
as far more important than current problems - at least in the academic 
world. Learning about controlled experimentation and hypothesis testing 
is still emphasized compared to learning about how to search, select, 
discover, or invent technology to deal with real social problems' (Bass, 
1974, pag. 874). 

Een onderscheid naar produkt 
Op grond van bet bovenstaande kan ook een onderscheid worden 
gemaakt tussen theorievormend en praktijkonderzoek naar produkt of 
resultaat. Het resultaat van theorievormend onderzoek wordt vastgelegd 
in een stelsel conclusies. Dit zijn uitspraken over hoe de werkelijkheid in 
elkaar zit. Zij vormen ons inzicht in de werkelijkheid. 
Praktijkonderzoek Ievert acties of beslissingen tot actie als produkt. Op 
de resultaten van dit onderzoek baseren wij onze keuze voor een 
bepaalde actie. 
Het onderscheid tussen theorievormend en praktijkonderzoek op grond 
van bet produkt of resultaat geeft Zwart (1972) aanleiding bette typeren 
als conclusie versus decisiegericht onderzoek. Analoog komt Van 
Schilfgaarde (1970) tot bet onderscheid tussen theorievormend en be
leidsgericht onderzoek. 

Een onderscheid naar methode 
Ten slotte kan een onderscheid naar methode worden gemaakt tussen 
theorievormend en praktijkonderzoek. De methode van theorievormend 
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onderzoek wordt beschreven in de empirische cyclus (De Groot, 1961) of 
de predictieve cyclus (Van Strien, 1975). Van Strien vat deze predictieve 
cyclus samen met: 'observatie, inductie, deductie, toetsing en evaluatie'. 
Hij onderscheidt deze predictieve cyclus van de regulatieve cyclus 
waarmee de methode van het praktijkonderzoek wordt samengevat 
volgens: 'probleemstelling, diagnose, plan, ingreep, evaluatie'. Daarbij 
moet worden bedacht dat het wetenschappelijk-verklarend, het 
theorievormend onderzoek primair een waarom-karakter draagt. Bij het 
praktijkonderzoek staat primair het denken vanuit een doel. Van Strien 
onderscheidt zodoende beide cycli en daarmee beide typen onderzoek, 
omdat 'het bier niet gaat om een uitbreiding van de algemeen
wetenschappelijke cyclus met een element van toepassing ('in praktijk 
brengen '), maar om een denkproces dat in al zijn fa sen wordt begeleid 
door een normatief moment'3 (Van Strien, 1975, pag. 610). 

Discussie 
Het onderwerp van deze studie is de aanpak van praktijkproblemen in 
organisaties. Daarbij is het handelen gericht op verandering van pro
bleemsituaties, zodanig dat deze niet meer als problematisch worden 
ervaren. Dit streven naar een niet-problematische situatie bepaalt ge
noemd normatief moment. Het oplossen van problemen zoals er bier 
over zal worden gesproken, is daarom onderdeel van het praktijkon
derzoek. Het produkt van het onderzoek is een actie. Zoals ik heb Iaten 
zien, heeft dit gevolgen voor het karakter van het onderzoekobject, het is 
een 'Gestaltungsobjekt', en voor het type vraagstelling waarmee men 
zich bezighoudt. 
Wat de uitvoering van praktijkonderzoek betreft meen ik dat moet 
worden gestreefd naar een wisselwerking tussen theorievormend en 
praktijkonderzoek. Het hoofdstramien zal de 'regulatieve cyclus' zijn. 
We zijn immers op zoek naar handelingen die een probleemsituatie ten 
goede kunnen doen veranderen. Binnen deelfasen van deze cyclus zullen 
echter vragen worden gesteld met name naar de toepasbaarheid en 
effectiviteit van voorgenomen handelingsmogelijkheden. Bij de beant
woording van deze vragen kan gebruik worden gemaakt van de resultaten 
van het theorievormend onderzoek. De wisselwerking treedt op zodra 

3. Bestudering van de moderne wetenschapstheorie doet vermoeden dat ook bij het 
theorievormend onderzoek een normatief moment aanwezig is. Daar moet dit moment 
worden gerelateerd aan de wetenschappelijke vraagstelling gericht op uitbreiding van onze 
theoretische kennis (Koningsveld, 1976; Lakatos, 1970). 
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hetzij bet antwoord op deze vragen niet bevredigend is, hetzij alter
natieve handelingsmogelijkheden worden gezocht. 
De methoden voor theorievormend en praktijkonderzoek onderscheiden 
zich door bet criterium ten opzichte waarvan het resultaat wordt 
beoordeeld. Voor bet oplossen van problemen is naar mijn opvatting4 bet 
effectiviteits- of utiliteitscriterium van bet praktijkonderzoek dominant. 
Bij theorievormend onderzoek hanteert men een demarcatiecriterium, 
bijv. falsificatie of weerlegbaarheid {Popper, 1%1). Zoals naar voren is 
gebracht, worden door de inpassing van resultaten uit theorievormend 
onderzoek in bet praktijkonderzoek zekere eisen gesteld aan de inhoud 
en richting van dit theorievormend onderzoek. 

Consequenties voor toetsing 
Door bij bet oplossen van problemen bet effectiviteits- of bruikbaar
heidscriterium voorop te stellen, stelt men andere eisen aan de toetsing 
van de oplossing voor bet wetenschappelijke vraagstuk van de benade
ring van bet oplossen van praktijkproblemen. Deze oplossing zal in dit 
hoek de vorm krijgen van een methodiek voor bet oplossen van proble
men. Om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van een methodiek zal 
deze met betrekking tot dat criterium moeten worden geevalueerd. Er is 
dan geen sprake van toetsen in wetenschappelijke zin maar veeleer van 
beproeven of testen. De beproeving draagt bet karakter van een 
proefvlucht (zie verder par. 5.5). 
Voor deze beproeving is in deze studie een aantal beschrijvingen van de 
aanpak van praktijkproblemen opgenomen. Het materiaal daarvoor is 
door mij verzameld tijdens een verblijf in een organisatie. Tijdens dat 
verblijf heb ik daadwerkelijk geparticipeerd in de oplossingsprocessen 
van vijf praktijkproblemen. Dat wil zeggen: ik heb getracht, dikwijls als 
lid van een team, op grond van de ontwikkelde voorschriften en regels 
voor de oplossing van praktijkproblemen, deze problemen tot een 
oplossing te brengen. Een evaluatie van de ontwikkelde methodiek, 
mede gezien in bet Iicht van bet doel van deze studie, komt in hoofdstuk 8 
aan de orde. 

4. Deze opvatting wordt niet gedeeld door bijv. Gunther Moor en Van Hezewijk (1977). Dit 
benadrukt nogmaals het karakter van de discussie waarin het vraagstuk van theorievor
mend versus praktijkonderzoek zich bevindt. 
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1.4. METHODOLOGIE, METHODIEK, METHODE 

Deze studie richt zich vooral op de wijze van aanpak van praktijkpro
blemen. Een dergelijk onderwerp is niet nieuw, zoals blijkt uit de 
literatuur (zie bijv. Kepner en Tregoe, 1965; Checkland, 1972; Ackoff en 
Sasieni, 1968, en Schein, 1969). Een wijze van aanpak, van benaderen 
van praktijkproblemen, noem ik een methodiek. In de literatuur worden 
echter de termen methodologie, methodiek en methode door elkaar 
gebruikt. Aangezien deze termen in bet wetenschapsbedrijf een onder
scheidbare inhoud hebben, lijkt bet nuttig vast te leggen water in dit hoek 
onder zal worden verstaan, om spraakverwarring te voorkomen. 

Me thodologie 
De term methodologie zal ik reserveren voor de wetenschapsmethodolo
gie. Koningsveld (1976, pag. 203) omschrijft hem als: 'een onderdeel van 
de wetenschapsfilosofie, dat zich specifiek met een reconstructie van de 
wetenschappelijke methode (dat is de weg waarlangs bet onderzoek 
wordt verricht) bezighoudt'. Deze omschrijving krijgt in bet weten
schapsbedrijf een descriptieve en een prescriptieve inhoud. Wat bet 
eerste betreft, houdt men zich in de wetenschapsmethodologie bezig met 
de vraag hoe wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Voor deze 
studie is vooral de prescriptieve inhoud van de term belangrijk. Daarbij 
gaat bet om de verzameling voorschriften en regels hoe wetenschappelijk 
onderzoek moet worden verricht. 

Methodiek 
Onder een methodiek versta ik, zoals gesteld, een wijze van aanpak, van 
benaderen van praktijkproblemen. De vraag is echter wat de inhoud en 
betekenis van een dergelijke omschrijving zijn. Er bestaat geen duidelijk
heid en overeenstemming over de inhoud van de term methodiek. In bet 
kort zal ik enige opvattingen van anderen en gedachten van mijzelf 
daarover bespreken. 
Grochla (1969, 1976) stelt voor bet vraagstuk van de benadering van 
praktijkproblemen op te lassen door bet ontwikkelen van 'praxeologische 
Aussagensystemen' of praxeologieen. Dit zijn in de opvatting van 
Grochla stelsels uitspraken 'die dem Praktiker unmittelbare Hilfestellun
gen fiir seine Problemlosungen zu bieten vermogen'. (Grochla, 1976, pag. 
634). Deze hulp moet zich dan uitstrekken zowel tot methodische 
hulpmiddelen: 'hoe moet bet pra,ktijkprobleem worden aangepakt ?', als 
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tot inhoudelijke hulpmiddelen : 'wat is de beste actie gezien de omstan
digheden ?', Deze hulpmiddelen moeten, zoals Grochla stelt, de prak
tijkman direct kunnen helpen. Dit stelt uiteraard eisen aan de uitspraken 
in termen van taalgebruik, gespecificeerdheid en dergelijke. Zo streeft 
Grochla een 'theorie van de praktijk' na. 
Een tweede benadering tot bet geschetste vraagstuk vinden we in de 
vooral in Oosteuropese Ianden ontwikkelde 'praxeologieen'. In afwijking 
van de inhoud die Grochla geeft aan de term praxeologie verstaat men er 
daar de 'leer van bet doelgericht handelen' onder (zie met name Kotar
binsky, 1965, en Pszczolowski, 1975). Deze benadering is sterk metho
disch van aard. Men ontleent er richtlijnen aan hoe effectieve maatrege
len ter oplossing van praktijkproblemen kunnen worden gegenereerd. 
Een derde mogelijkheid is een methodiek op te vatten als een methode 
van de methode of metamethode. Zij bevat dan richtlijnen en voorschrif
ten over hoe in bet algemeen een onderzoekprocedure voor een concrete 
situatie c.q. de concrete aanpak van een specifiek probleem moet worden 
opgezet. 
Een vierde mogelijkheid is een methodiek te omschrijven als een 
normatieve theorie over de aanpak van praktijkproblemen. Ze moet dan 
worden gezien als een propositie voor de aanpak van praktijkproblemen 
zowel op bet methodische als op bet inhoudelijke vlak. Grochla (1976) 
wijst in zijn artikel op de noodzaak beide in samenhang te zien. 
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen uit een dergelijke theorie dan 
richtlijnen worden afgeleid over de manier waarop het specifieke pro
bleem moet worden aangepakt en wat daarvoor effectieve oplossingen 
(maatregelen) zijn. 

Mijns inziens verdient de laatste omschrijving van een methodiek de 
voorkeur. Op de eerste plaats vermijdt ze de schijn van algemene 
geldigheid die gewekt wordt bij de Oosteuropese praxeologieen en de 
methodiek als metamethode. Het is een voorstel, een propositie, dat 
andere niet uitsluit. Haar uitgangspunt is niet: 'bet vraagstuk van de 
aanpak van praktijkproblemen moet op deze wijze worden gesteld', maar 
'is bet verstandig het vraagstuk van de aanpak van praktijkproblemen zo 
te beschouwen ?'. Dit uitgangspunt spreekt mij aan. Ik heb de indruk dat 
bet ook in de moderne wetenschapstheorie als zinvol wordt erkend (zie 
bijv. Koningsveld, 1976; Popper, 1961, en Lakatos, 1970). 
Op de tweede plaats wordt door deze opvatting over een methodiek 
tegemoet gekomen aan een moeilijkheid die aan de benadering van 
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Grochla kleeft. Zijn streven naar direct bruikbare hulpmiddelen voor de 
praktijkman leidt nl. tot specifieke uitspraken. Praktijksituaties zijn 
immers altijd verschillend. Om de inzet van wetenschap bij de oplossing 
van praktijkproblemen mogelijk te maken, moeten we echter uitgaan van 
overeenkomsten tussen praktijksituaties. Deze overeenkomsten worden 
aangetoond met behulp van modellen, waarbinnen van een aantal eigen
schappen van de situatie wordt geabstraheerd. Door het construeren van 
zo'n model krijgt de praktijkman gelegenheid de specifieke probleem
situatie te onderzoeken op overeenkomsten met uit eigen ervaring of 
voorkennis bekende probleemsituaties. Als hij zo'n overeenkomst vindt, 
wordt het mogelijk deze ervaring of voorkennis gericht in te brengen. 
Voor de aanpak van praktijkproblemen is het daarom nuttig een model
vormingsinstrument te ontwikkelen dat kan worden gebruikt om pro
bleemsituaties te representeren. Een dergelijk instrument gaat vergezeld 
van een handleiding hoe het instrument te gebruiken. Met andere 
woorden: er wordt een procedure aangegeven hoe een model van de 
probleemsituatie moet worden geconstrueerd. Dit model zal een be
paalde structuur hebben, waarvan men verwacht dat het vruchtbaar is de 
probleemsituatie op die wijze te beschouwen. Dit model is dus een 
onverbrekelijk onderdeel van het instrument. 
Door nu het instrument toe te passen, zal men worden gedwongen de 
probleemsituatie op gerichte wijze te onderzoeken. Omdat de structuur 
van het model: de beschouwingswijze van de werkelijkheid, voor iedere 
toepassing identiek is, wordt het mogelijk bestaande voorkennis opge
daan door studie of ervaring gericht in te brengen. 
Door een normatieve theorie over de aanpak van praktijkproblemen op 
het bovenstaande idee te enten, ondervangen we het bezwaar van het 
oneindige aantal specifieke uitspraken. We geven de praktijkman een 
hulpmiddel om deze uitspraken voor zijn situatie zelf te construeren. Dit 
zal bijdragen tot een meer effectieve en efficiente benadering van het 
oplossen van praktijkproblemen, niet in de laatste plaats door de 
vergroting van het probleemoplossend vermogen van de praktijkman. 

Methode 
Bij het onderzoeken van probleemsituaties en het genereren van maatre
gelen tot opheffing van zo'n probleemsituatie kan men gebruik maken 
van methoden. Deze kunnen worden omschreven als voorschriften en 
regels waarlangs voor specifieke klassen van vragen een antwoord kan 
worden verkregen. Binnen de opvatting over een methodiek voor het 
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oplossen van problemen, zoals die in bet voorgaande is gepresenteerd, 
worden methoden voor de oplossing van specifieke problemen afgeleid 
uit de methodiek. 

Spraakverwarring 
De verwarring die bet gevolg is van bet door elkaar gebruiken van de 
termen methodologie, methodiek en methode, waarvan de bier bedoelde 
inhoud is uiteengezet, kan worden verklaard uit een verschil in weten
schapsvisie. Binnen de klassieke visie op de wetenschap is bet onder
scheid tussen de inhoud van de termen methodologie, methodiek en 
methode duidelijk. Methodologie is de studie van de wetenschappelijke 
methode. Methodieken hebben betrekking op bet oplossen van prak
tijkproblemen, dat per definitie niet wetenschappelijk is. Methoden zijn 
een onderdeel van de wetenschapsbeoefening. 
Als een pragmatische wetenschapsvisie wordt gehanteerd, bestaat de 
neiging bet onderscheid tussen in inhoud van de termen te Iaten verva
gen. Wetenschap houdt zich binnen deze visie bezig met bet oplossen 
van problemen. De wetenschappelijke methode is bij uitstek een pro
bleemoplossingsmethode. Methodologie en methodiek hebben betrek
king op hetzelfde onderwerp, nl. de aanpak van probleemoplossingspro
cessen. Het optreden van een spraakverwarring ligt zo voor de hand. 
Ze wordt bevorderd door bet Angelsaksische wetenschappelijke spraak
gebruik, waarin voor methodologie en methodiek dezelfde term 'metho
dology' wordt gebezigd. Wetenschappelijke ontwikkelingen uit dat taal
gebied hebben een sterke invloed op een aantal wetenschapsgebieden, 
die direct relevant zijn voor de oplossing van praktijkproblemen, zoals 
beleidswetenschappen en besluitvormingstheorieen. Men neemt de in
houd van de term 'methodology' over en vertaalt die met methodologie. 
Men verstaat er zowel de wetenschappelijke (meta)methode onder als de 
verzameling oplosmethoden en algorithmen toegesneden op de oplossing 
van bepaalde typen praktijkproblemen. 

1.5. OVERZICHT VAN HET BOEK 

Wat niet ter sprake komt 
Deze studie is gericht op de ontwikkeling van een methodiek voor het 
oplossen van praktijkproblemen in organisaties. Daarbij zal gebruik 
worden gemaakt van inzichten omtrent besturing uit de systeemleer die 
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zullen worden gesystematiseerd en uitgebreid. Het primaire doel is een 
bijdrage te leveren aan bet praktijkonderzoek. 
Aan bet theorievormend onderzoek wordt slechts een bijdrage geleverd 
in zoverre dat relevant is voor bet primaire doel. Dit betekent dat 
onderwerpen uit de systeemleer niet worden behandeld om )outer de 
wetenschap vooruit te helpen. Onderwerpen die dit wei beogen, zoals: 

- wetenschapstheoretische grondslagen ; 
- betekenis voor de theorievorming over organisaties; 
- bijdragen tot de integratie van wetenschappen ; 

komen dus niet aan de orde (zie hiervoor bijv. De Leeuw, 1974). 
Daarnaast zal geen diepgaande aandacht worden besteed aan de wijze 
waarop in de cognitieve psychologie en de sociale psychologie bet 
oplossen van problemen aan de orde is. Een overzicht daarvan geven 
Allwood (1976) resp. Kelley en Thibaut (1969). 
Ook de wetenschapstheoretische grondslagen van praktijkonderzoek 
zullen niet verder onder de loep worden genomen. 
Verder zullen praktische kanten van praktijkonderzoek, als bet ver
krijgen van opdrachten en bet opstellen van contracten die de relaties 
onderzoeker - client regelen, niet worden aangeroerd. Aanbevelingen 
voor deze vraagstukken vindt men in bijv. Blake en Mouton (1976) en 
Guttman (1976). 

Overzicht van het boek 
De nadruk in deze studie zalliggen op de methodische aspecten van de 
systeemleer: 'hoe kan de systeemleer bijdragen tot het wetenschappelijk 
verantwoord oplossen van praktijkproblemen door bet genereren van 
richtlijnen voor de aanpak daarvan ?'. Dit moet leiden tot een normatieve 
theorie over de aanpak van praktijkproblemen die moet worden opgevat 
als een voorstel dat op bruikbaarheid respectievelijk vruchtbaarheid 
moet worden beproefd. Om deze reden, maar mede ter illustratie van de 
ontwik!,elde gedachtengang, zijn in het hoek beschrijvingen van de 
oplossing van verschillende praktijkproblemen opgenomen. Met dit 
case-materiaal kan de positie van de volgens rationele lijnen uit de 
systeemleer ontwikkelde systeemmethodiek t.a.v. bet handelen in de 
praktijk worden verduidelijkt. Zodoende kunnen de moeilijkheden en 
mogelijkheoen van toepassing en toepasbaarheid van de systeemmetho
diek en daarmee samengaande concepten adequaat worden toegelicht. 
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In hoofdstuk 2 zal ik eerst mijn standpunt inzake de systeemleer en de 
organisatiekunde schilderen. Op die manier ontstaat duidelijkheid over 
de keuzen die ik in beide wetenschapsgebieden doe. Deze keuzen zijn 
uitgangspunt en daardoor mede bepalend voor de beschouwingen over 
het oplossen van problemen in organisaties benaderd vanuit de systeem
leer. 
Hoofdstuk 3 handelt over het probleembegrip en het oplossen van 
problemen. 
In hoofdstuk 4 wordt met de behandeling van een prescriptieve theorie 
over besturing de theoretische basis gelegd voor de aanpak van prak
tijkproblemen vanuit de systeemleer. Deze wordt benut enerzijds voor de 
beschrijving en analyse van probleemsituaties, anderzijds voor de ont
wikkeling van een systeemmethodiek waarmee het probleemoplossings
proces kan worden beheerst. 
Deze systeemmethodiek wordt in hoofdstuk 5 uitgewerkt, uitgaande van 
de premisse: 'het oplossen van problemen is besturen'. Tot slot van dit 
hoofdstuk wordt nader aandacht geschonken aan het vraagstuk van de 
beproeving van een methodiek. 
In hoofdstuk 6 wordt aandacht geschonken aan de organisatie van het 
probleemoplossingsproces. Deze is van invloed op een vruchtbare toe
passing van de systeemmethodiek. De relaties tussen de deelnemers aan 
het oplossingsproces zullen worden geanalyseerd in termen van bestu
ring. Op grond van deze analyse en van de formulering van het 
praktijkprobleem kan de organisatie rond het oplossingsproces aan de 
orde worden gesteld. 
Hoofdstuk 7 bevat een samenvatting van de hoofdpunten van deze 
studie, toegelicht aan de hand van een voorbeeld van praktijkonderzoek. 
Het hoek wordt in hoofdstuk 8 besloten met een evaluatie van de studie 
in het Iicht van het nagestreefde doel. Deze evaluatie spitst zich toe op 
twee vragen, ontleend aan het doe] van de studie: 

1. Hoe vruchtbaar is de bijdrage van deze studie tot de praktijk van het 
oplossen van problemen in organisaties ?. 

2. Wat is de bijdrage tot de theorie van het oplossen van praktijkpro
blemen?. 



HOOFDSTUK 2 gezichtspunten: 
systeemleer en 
organisatiekunde 

De systeemleer en de organisatiekunde zijn bij deze studie hulpmiddelen. 
Ze staan slechts in die zin ter discussie. De gezichts- of standpunten die 
ik daarbij inneem, m.a.w. mijn opvatting over de systeemleer en de 
organisatiekunde, zijn echter wei van belang. Een explicitering van deze 

,gezichtspunten inzake de systeemleer en de organisatiekunde werpt Iicht 
op de invloed die deze gezichtspunten hebben op de in dit boek 
gepresenteerde uitwerking van het vraagstuk van de aanpak van prak
tijkproblemen in organisaties. 

2.1. DE SYSTEEMLEER IS GEEN SYSTEEM 

2.1.1. Stromingen binnen de systeemleer 

Iemand die zich voor het eerst in de systeemleer verdiept, wordt spoedig 
geconfronteerd met verschillende benaderingen en opvattingen die zich 
qua terminologie, methoden en modellen onderscheiden. Om wegwijs te 
raken in een dergelijke jungle, waar een naam synoniem lijkt met een 
bepaalde opvatting, kan een overzicht nuttige diensten bewijzen. Derge
lijke overzichten vinden we ·bijv. bij Hanken en Reuver (1977), Eyzenga 
(1975), De Leeuw (1974) en Geersing (1975). 

Een overzicht van de stromingen in de systeemleer dat voor het doel van 
deze studie van nut is, is gebaseerd op een tweetal criteria die verband 
houden met het tweeledige doel van deze studie (par. 1.1). Het eerste is 
het doel van de stroming: bijdragen tot het theorievormend of tot het 
praktijkonderzoek. De relevantie van dit criterium voor deze studie is op 
voorhand duidelijk. Het tweede criterium is een wetenschapstheoretisch 
criterium dat wordt ontleend aan De Leeuw (1974). Het betreft de vraag 
of in een bepaalde stroming het begrip systeem als theoretische term 
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wordt opgevat, dan wel dat wordt uitgegaan van een systeem als een 
ontologischgegeven. Binnen de eerste opvatting vraag men zich af: is het 
nuttig een empirisch verschijnsel als systeem te beschouwen? Als het 
systeem wordt opgevat als ontologisch gegeven, gaat men uit van het 
feitelijke bestaan van systemen. Met andere woorden: een empirisch 
verschijnsel is een systeem. 
Het lijkt wetenschappelijk vruchtbaarder een systeem op te vatten als 
theoretische term. Men houdt dan tenminste de interessante vraag open 
onder welke voorwaarden van een systeem mag worden gesproken. Ook 
voor praktijkonderzoek, en dus voor het oplossen van problemen, is dit 
bet geval. Het verschaft de probleemoplosser de mogelijkheid een 
probleem vanuit verschillende standpunten te analyseren. Een mogelijk
heid, door Van Peursen (1977) met'Gestalt-switch' aangeduid, waarvan 
zal blijken dat ze bijzonder nuttig is om vergelijkenderwijs tot begrip te 
komen van het karakter van een praktijkprobleem. Tevens schept ze de 
gelegenheid verschillende oplossingen voor een probleem op onverenig
baarheid te onderzoeken. 

Op basis van deze twee indelingscriteria kan het volgende overzicht van 
stromingen in de systeemleer worden geconstrueerd (fig. 2.1). 

De filosofische stroming wordt gekenmerkt door haar uitgangspunt dat 
de werkelijkheid een systeem van systemen is. Haar beoefenaren, als 
belangrijke kunnnen Laszlo (1972) en Sutherland (1973) worden ge
noemd, trachten dit uitgangspunt daadwerkelijk vorm te geven in een 
allesomvattende systeemfilosofie waarmee de samenhang en complexi
teit van de wereld kan worden beschreven, onderzocht en verklaard. 
Daarbij worden ze gei'nspireerd door het idee van de 'unity of science'. 
Hun produkt is de ontwikkeling van een 'general system' waarin de 
verschillende wetenscbappen worden verenigd en gei'ntegreerd. In die 
zin leveren ze een bijdrage tot bet tbeorievormend onderzoek. 

De organistiscbe stroming geeft inboud aan het systeembegrip met 
bebulp van een organistisch paradigma. De werkelijkbeid bestaat uit 
systemen die de kenmerken dragen van een organisme. Ze Ieven, maken 
groeistadia door en richten hun gedrag op overleving. J.G. Miller heeft 
deze richting ver uitgebouwd in zijn 'living system theory' (Miller, 1977). 
De organistische stroming Ievert bijdragen tot zowel bet tbeorievormend 
als bet praktijkonderzoek. Vooral in bet denken over organisaties is ze 
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Figuur 2.1. Stromingen in de systeemleer. 
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heden ten dage sterk vertegenwoordigd (zie bijv. Katz en Kahn, 1966; 
Miller en Rice, 1967; Beer, 1972; Duncan, 1975, en hier te Iande 
Keuning, 1973, 1975). Omdat daar dikwijls theorievormend onderzoek 
wordt verricht om praktijkonderzoek verder te helpen, heb ik de organis
tische stroming in het kader van deze studie daaronder ingedeeld. 

Binnen de axiomatische stroming1 wordt de systeemleer opgevat als een 
empirisch lege modellenbouwdoos. Het is een min of meer samen
hangende verzameling begrippen, concepten, inzichten en methoden die 
ons ten dienste staat om de werkelijkheid te beschrijven, te analyseren en 
te verklaren. Hierbij gaat men nit van formeel-analytische, dus logisch
deductieve redeneringen. Dikwijls streeft men daarbij, hoewel dit niet 
noodzakelijk is, naar formele en/ofwiskundige beschrijvingen. Zodoende 
behoren de mathematische systeemleer en de cybernetica ertoe. Als 
belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming kunnen worden 
genoemd Ashby (1956), Mesarovic (1971) en Klir (1969) en hier te Iande 
Hanken en Reuver (1976, 1977) en De Leeuw (1974). Hun werk beoogt 
geen empirische theorievorming, maar de ontwikkeling van hulpmidde
len bij theorievorming. Zodoende leveren ze bijdragen tot het 
theorievormend onderzoek. 

l. De benaming is wellicht ongelukkig. omdat ze aanleiding geeft tot misverstand. Men 
veronderstelt bij deze benaming een in logische zin opgebouwde, axiomatische theorie. 
Axioma's e.d. zijn echter afwezig. Het gaat om formeel analytische redeneringen, waarin 
wiskunde en logica vaak een nuttige functie vervullen. Een adequate andere benaming heb 
ik niet bij de hand. Aangezien de benaming 'axiomatische systeemleer' is ingeburgerd, zal 
ik daarvan blijven spreken. 
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Aanhangers van de methodische systeemleer beschouwen haar als 
probleemoplossingsmethode. Ze zijn sterk gei:nspireerd door een prag
matische wetenschapsopvatting. Hun keuze voor het gebruik van de 
systeemleer en onderdelen daarvan is gebaseerd op het nut dat zij 
daarvan verwachten voor het oplossen van praktijkproblemen. Dienten
gevolge is de methodische systeemleer nogal gemengd van karakter en 
eclectisch van aard. Binnen deze stroming vinden we elementen van 
filosofische, organistische en axiomatische oorsprong terug. Ackoff 
(1962, 1974), een van de meest vooraanstaande beoefenaren, wordt sterk 
geleid door specifieke filosofische opvattingen. Ook Checkland (1973) 
kan tot deze stroming worden gerekend. Met zijn concept 'human 
activity system' brengt hij organistische elementen binnen. Systems 
engineering (zie bijv. Hall, 1962) ten slotte is in zijn geheel onderdeel van 
deze stroming. Daarbinnen vinden we elementen nit de axiomatische 
stroming terug. De methodische stroming is derhalve geen zuivere 
stroming. Doordat de toepassingsgedachte in praktijkonderzoek centraal 
staat, is het zinvol ze binnen deze studie naar voren te trekken. 

2.1.2. De stromingen kritisch beschouwd 

De filosofische stroming 
In de filosofische stroming is bet streven gericht op een ontwikkeling van 
een 'general theory of systems' (Laszlo, 1975): een algemene theorie 
geldig voor aile systemen. Bijgevolg beweegt ze zich op een hoog niveau 
van abstractie. 
In een recent artikel fulmineert Esposito (1976) tegen 'systems philo
sophy'. Zijn conclusie is dat de filosofische stroming monistisch en 
reductionistisch van aard is. Dat wil zeggen: men isoleert een deelaspect 
van de werkelijkheid ideaaltypisch (monisme), terwijl dit deelaspect 
wordt ontleend aan een voorstelling van de werkelijkheid als een 
organisch geheel (reductionisme). Dit gezichtspunt heeft tot gevolg dat 
voor verschijnselen in de werkelijkheid maar een verklaringsschema 
beschikbaar is. Het ligt voor de hand dat dit schema bij de beschrijving en 
verklaring van de pluriforme werkelijkheid te kort schiet. 
Ook Lilienfeld (1975) waarschuwt tegen de gevolgen van de ftlosofische 
stroming in de systeemleer. Hij vestigt speciaal de aandacht op de 
ideologie die wordt uitgedragen. Die leidt naar zijn mening tot een 
gedehumaniseerde wereld, geregeld door mechanistische wetten. 
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Het belangrijkste gevolg van dit monistiscb en reductionistiscb karakter 
van de filosofiscbe stroming is dat ze geen ruimte biedt de werkelijkbeid 
op een andere dan de voorgescbreven wijze te zien. Dit is gevaarlijk 
omdat duidelijk slecbts een deelaspect in de bescbouwing wordt betrok
ken. Voor praktijkonderzoek is bet uitsluiten van andere gezicbtspunten 
onwenselijk omdat daarin de kern voor de oplossing van bet probleem 
ligt. Uit de vergelijking van de verscbillende gezicbtspunten kan juist bet 
diepere inzicbt in praktijkproblemen tot stand komen. 

De organistische stroming 
Het bezwaar van monisme en reductionisme geldt ook voor de organisti
scbe stroming binnen de systeemleer. Haar beoefenaren pretenderen een 
empiriscbe tbeorie over concrete systemen te ontwikkelen. Hun uit
gangspunt daarbij is, evenals bij de filosofiscbe stroming, dat in de 
empirie systemen bestaan. 
Bij bet construeren van deze empiriscbe tbeorie gaan ze als volgt te 
werk. Ze banteren begrippen ontleend aan een bepaalde klasse van 
systemen, nl. organismen. Vervolgens verklaren ze deze begrippen door 
middel van analogieredeneringen van toepassing op andere klassen van 
systemen en op andere aggregatieniveaus. Dit leidt tot bescbrijvingen 
van de werkelijkheid en vervolgens tot een empirische theorie. Op zicb is 
er niets tegen deze metaforen. Binnen zekere beperkingen hebben ze 
zeker heuristische waarde. Zoals Sorokin (1928) reeds aantoonde, mag 
aan metaforen echter geen verklaringskracbt worden ontleend. 
De organistische stroming kent een aantal tekortkomingen die zich met 
name wreken binnen bet benaderen van praktijkproblemen in organisa
ties. Thayer (1972) en Peery (1975) leggen de nadruk op: 

- bet harmoniedenken waartoe ze aanleiding geeft ; 
- de veronderstelde noodzaak van groei; 
- bet opleggen van doelen door een omgeving; 
- bet ontkennen van doelverandering; 
- de uniformering van deelsystemen. 

Bekke (1976) voegt er als belangrijke tekortkoming aan toe dat de 
organisten, hoewel ze groei noodzakelijk vinden, groei van organisaties 
niet adequaat verklaren. Ten slotte moet nog bet gevaar van modelover
spanning worden genoemd. 
Het harmoniedenken, dat met de organistiscbe systeemleer samengaat, is 
een gevolg van een postulaat van waarden consensus tussen (delen van) 
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systemen. Dit postulaat is gebaseerd op de functionele relatie die in 
organismen bestaat tussen delen van bet organisme en bet grotere gebeel. 
Het primaire doel van de delen is bet leveren van bijdragen tot bet grotere 
gebeel. Een afwijking daarvan bedreigt bet voortbestaan van bet systeem 
en wordt als patbologiscb bescbouwd. Een gevolg van deze gedacbten
gang voor bescbouwingen over organisaties is dat conflict als disfunctio
neel wordt bescbouwd. Men vat bet bijv. op als een tecbniscb afstem
mingsprobleem tussen capaciteitsgroepen in een produktieafdeling. Ver
der leidt bet tot ontkenning van belangentegenstellingen en het ontbreken 
van de factor macbt in de beschouwingen. Dit doet afbreuk aan een 
verantwoorde benadering van praktijkproblemen in organisaties. 
Groei is binnen organismen of levende systemen van levensbelang. Het 
van toepassing verklaren van deze uitspraak op andere systemen dan 
organismen, bijv. organisaties, is aileen dan zinvol als het tot vruchtbaar 
inzicbt leidt. Met name voor de verklaring van groei van organisaties is 
dit niet het geval. Organismen kennen een 'blue-printed growth' (plan
matige groei). Het toepassen van een dergelijke mechanistische groeige
dachte doet geen recht aan de pluriforrniteit van groei, of beter gezegd 
verandering, zoals we die binnen organisaties kennen (Bekke, 1976). 
De opvatting dat doelen door de omgeving van bet systeem aan het 
systeem worden opgelegd, is een logisch gevolg van het uitgangspunt dat 
delen van systemen een functionele relatie met bet grotere gebeel 
hebben. Voor een deel van een systeem is het grotere gebeel de 
omgeving. Het doel of de functie van dit deel wordt bepaald door het 
grotere gebeel (de omgeving van bet deelsysteem). Een soortgelijke 
redenering geldt natuurlijk ook voor bet grotere gebeel. Dat kent evenzo 
een omgeving, die de functie van bet systeem bepaald. Het enige 
intrinsieke doel dat een systeem geacht wordt na te streven, is overleving 
van bet geheel. Bij de vervulling van de extern bepaalde functie wordt dit 
doel nauwkeurig in bet oog gebouden. Doelverandering van systemen 
past niet binnen een dergelijke opvatting over het doel van een systeem. 
Ook dit moet worden gezien als een beperkte opvatting over de relatie 
tussen systeem en omgeving, waarbij te zeer de nadruk valt op de invloed 
van de omgeving op het gedrag van het systeem. De invloed van een 
systeem op de omgeving en de gedragsmogelijkheden die het systeem 
daarbij kan kiezen, worden veronacbtzaamd. 
Toepassing van de organistische systeemleer leidt tot uniformering van 
de beschouwing. Dit is een gevolg van het monistiscbe karakter. Miller 
(1977) postuleert bijv. bet bestaan van zeven systeemniveaus: eel, 
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orgaan, organisme, groep, organisatie, natie, supranationaal systeem. 
Systemen op elk niveau dienen 19 aan organismen ontleende functies te 
bezitten, niet meer, maar ook niet minder. Dientengevolge krijgt men 
uniforme beschrijvingen van deze systemen. 
Het zal duidelijk zijn dat door toepassing van de organistische systeem
leer, die moet leiden tot een empirische systeemtheorie, het gevaar van 
modeloverspanning aanwezig is. Het nadrukkelijkst komt dit tot uiting 
als men de begrippen met een organistische inhoud toepast op andere dan 
levende systemen. Men tracht dan te komen tot verklaring van bij die 
systemen waargenomen verschijnselen, terwijl deze verschijnselen zich 
gezien hun karakter niet Iaten beschrijven in termen van organismen. 
(Denk bijv. aan het genoemde voorbeeld van groei van een organisatie). 
De modeloverspanning is dan een feit. Deze tast de verklaringskracht 
van de organistische systeemleer sterk aan. 

De axiomatische stroming 
Binnen de axiomatische stroming wordt de systeemleer opgevat als een 
rpodellenbouwdoos. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van 
hulpmiddelen bij beschrijving, analyse en beheersing van als systeem 
beschouwde verschijnselen. Omdat men daarbij uitgaat van logisch
deductieve redeneringen, kan het gebruik van wiskunde nuttig zijn. De 
indruk bestaat echter dat men daarbij te ver doorschiet. Men verliest bet 
beschrevene uit het oog en concentreert zich op de moeilijkheden en 
elegantie van de wiskundige beschrijving. Vooral Berlinski (1976) waar
schuwt daartegen. 
Een tweede gevaar van toepassing van wiskunde wordt treffend geillu
streerd door Heiskanen (1976) in zijn metafoor over: 'how to skin an eel 
with too sharp a knife and without proper sand on hand'. Hij waarschuwt 
daarmee tegen het vroegtijdig en onkritisch toepassen van wiskundige 
methoden en technieken ('too sharp a knife') voordat een adequate stand 
van de theorievorming is bereikt ('proper sand'). Deze is een noodzake
lijke voorwaarde voor bet vruchtbaar gebruiken van wiskundige metho
den en technieken. 
Een derde bezwaar van gebruik van wiskunde en wiskundige modellen 
treft de specifieke beperkingen die toepassing van wiskunde als beschrij
vingshulpmiddel met zich brengt. Het is een modeltheoretisch probleem 
waarvan een uitvoerige discussie buiten het bestek van dit boek valt. 
Nauta (1974, pag. 133 e. v.) vat het probleem als volgt samen. 'Bij een 
axiomatisch opgezet formeel systeem ... is er niet zo'n rechtstreekse 
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correspondentie tussen de waarheid en afleidbaarheid der formules. Dit 
komt doordat een axiomatisch systeem looter formeel (syntactisch) te 
werk gaat, zonder rekening te houden met de betekenis (semantiek) der 
symbolen ... Pas achterafkan (ofmoet) dus worden bewezen via een vaak 
zeer moeilijk bewijs (indien bet al mogelijk is te bewijzen), dat alles wat 
in bet syntactisch systeem T afleidbaar is ook 'waar' is en 'omgekeerd'. 
Het argument komt er met andere woorden op neer dat conclusies 
ontlokt aan wiskundige modellen syntactisch logisch waar kunnen zijn, 
maar dat daarmee nog niets is gezegd over de fysische of technische 
realiseerbaarheid daarvan. Sachs (1976) laat zien dat bet juist deze 
moeilijkheden zijn die een kloof creeren tussen de 'practicing systems 
scientist and the systems formalist'. 

Door formalisering die optreedt in de axiomatische systeemleer trekt 
deze bijgevolg beoefenaren aan die zich hebben geoefend in een formele 
gedachtengang en wiskunde. In een wetenschapssociologische studie 
over de gevolgen van de toepassing van systeemanalyse bij beleidspro
cessen binnen de Amerikaanse overheid wijst Hoos (1972) op de gevaren 
die aanwezig zijn als beoefenaren van de axiomatische systeemleer zich 
gaan bezighouden met grote maatschappelijke problemen. Ze maken 
daarbij gebruik van hun vaak technisch bepaalde 'Weltanschauung'. Het 
gevaar is dat ze daardoor de sociaal-maatschappelijke samenhang ver
keerd zien, waardoor de voorgestelde maatregelen tot oplossing van 
genoemde problemen niet effectief zijn. 

Tegenover deze punten van kritiek op de axiomatische systeemleer moet 
een aantal positieve punten worden gesteld. Een formalisering van de 
theorievorming, maar dan niet op de wijze zoals de wiskunde die 
voorstaat, heeft als voordelen (Suppes, 1968) dat daarmee de explicite
ring, standaardisatie, veralgemenisering en objectiviteit van theorievor
ming zijn gediend. Voorts wordt bet onderzoek bevorderd naar de 
compleetheid en bet minimum aantal vooronderstellingen benodigd om 
een theorie te formuleren. De ontwikkeling van een inhoudsloze, niet 
aggregatieniveau gebonden, samenhangende en logisch consistente ter
minologie is voor de ontwikkeling van de theorievorming een eerste 
vereiste (Grochla, 1969). We verkrijgen daarmee een begrippenapparaat 
waarmee beschrijvingen van de werkelijkheid kunnen worden gemaakt 
onafhankelijk van een voorondersteld gezichtspunt. We vermijden zo 
een aantal moeilijkheden die wiskunde als taal heeft (zie Nauta, 1974). 
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Ackoff (1971) en De Leeuw (1974) geven voorbeelden van dergelijke 
begrippenstelsels. 
Voor de analyse van met deze begrippen bescbreven systemen kan 
gebruik worden gemaakt van binnen de axiomatiscbe systeemleer ont
wikkelde bescbrijvingsbulpmiddelen als de black box en bet toestands
model. 
Voor praktijkonderzoek zijn aanwijzigingen belangrijk die voor bestu
ring, verandering of bebeersing van systemen kunnen worden gegeven. 
Deze worden ontleend aan de cybernetica, die na baar ontstaan binnen 
onderzoek van tecbniscbe systemen op abstract niveau is uitgebouwd. 
Daarmee is binnen de aciomatiscbe systeemleer een stand van de 
tbeorievorming bereikt van waaruit praxeologieeen kunnen worden 
ontwikkeld (Grochla, 1969). Deze ontwikkeling vraagt bet vormgeven 
van een begrippenstelsel. Het gebruik daarvan bij bescbrijvende 
tbeorieen kan leiden tot verklarende tbeorieen. Deze vormen bet uit
gangspunt voor de ontwikkeling van praxeologieen. De gescbetste ele
menten uit de axiomatiscbe systeemleer vormen daartoe een bijdrage. 

De methodische stroming 
Het bezwaar van de metbodiscbe stroming is dat ze zicb vanwege bet met 
baar verbonden pragmatiscb wetenscbapsideaal bij een klassieke weten
scbapsopvatting als niet-wetenscbappelijk kwalificeert. Immers de fllo
sofie van 'bet is waar als bet werkt' kan als consequentie bebben dat in 
veler ogen de wetenscbappelijke diepgang niet erg groot is. Voor de 
aanpak van bet oplossen van problemen lijkt dit bezwaar weinig relevant. 
Ben effectiviteitscriterium staat daarbij voorop. Dit criterium ligt ecbter 
ook ten grondslag aan de uit de systeemleer bekende benadering black 
box. Het principe van de onbepaaldbeid van de structuur (Mesarovic, 
1960) boudt in dat de structuur van de black box van buiten af niet met 
zekerbeid kan worden vastgesteld. Deze is ecbter ook niet interessant als 
in zodanige mate kennis over bet gedrag van de black box bestaat dat 
door manipulatie van de input de gewenste output gerealiseerd kan 
worden. De benodigde kennis over de black box wordt bepaald door de 
mogelijkbeid van effectieve beinvloeding. 
Door de eclectiscbe aard van de metbodiscbe stroming, die tot gevolg 
beeft dat elementen uit zowel de filosofiscbe, de organistiscbe als de 
axiomatiscbe systeemleer worden gebruikt, ricbten bezwaren tegen deze 
stromingen zicb ook tegen de metbodiscbe stroming. Afhankelijk van de 
elementen uit andere stromingen die men gebruikt, zullen deze bezwaren 
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naar voren komen. In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan 
op de specificatie van een methodische systeemleer die bruikbaar lijkt 
voor het oplossen van problemen. 

2.1.3. Keuze systeemoptiek 

Op grond van de kritische beschouwing over de stromingen in de 
systeemleer, kan nu worden aangegeven wat de inhoud moet zijn van de 
systeemleer die binnen deze studie zal worden gebruikt. Het doel van 
deze studie dient daarbij als bron voor de criteria die moeten worden 
aangelegd aan de inhoud van systeemleer. Het doel van deze (zie par. 
1.1) is tweeledig: 
1. een bijdrage tot de praktijk ; 
2. een bijdrage tot de theorie. 
Het eerste subdoel vraagt om een inhoud van de systeemleer die relevant 
is voor praktijkonderzoek. Het tweede om een inhoud die ook weten
schappelijk vruchtbaar is. Uit discussies in de modeme weten
schapstheorie verkrijgt men de indruk dat een pluralistische benadering 
van de empirie wetenschappelijk als het meest vruchtbaar wordt 
beoordeeld (Koningsveld, 1976; Lakatos, 1970; Kuhn, 1962; Popper, 
1961). Vanuit verschillende gezichtspunten worden daarbij theorieen 
over bet te verklaren verschijnsel geconstrueerd die men met elkaar laat 
'concurreren'. Door vergelijking van de concurrerende theorieen kan 
worden nagegaan welke de grootste verklaringskracht bezit. 
Als de systeemleer binnen zo'n pluralistische wetenschapsopvatting van 
nut wil zijn, is bet dienstig bet systeembegrip op te vatten als theoretische 
term. Het is dan een inhoudsloos begrip dat afhankelijk van het onder
zoeksobject een inhoud en atbankelijk van de theorie een betekenis 
krijgt. Het systeembegrip kan binnen verschillende theoretische orienta
ties worden benut. Door het systeembegrip als theoretische term op te 
vatten, worden , zoals De Leeuw (1974) plausibel heeft gemaakt, de 
vruchtbaarheid van de theorievorming, de vergelijkingsmogelijkheid van 
theorieen en de mogelijkheid tot integratie van theorieen bevordert. 
Deze eis aan de systeemleer is ook van belang voor het oplossen van 
praktijkproblemen. Deze zijn direct aan een individu gebonden. Zijn 
mogelijkheden tot het zien van een probleem, resp. bet oplossen daar
van, zijn, zoals we zullen zien (par. 3.1.2), atbankelijk van bet gezichts
punt dat hij inneemt. Datgene wat als probleem resp. als systeem wordt 
gezien, is zodoende onmiddellijk atbankelijk van de waarnemer, ontwer-
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per of bestuurder die een probleem beeft (Locker en Coulter, 1977). Als 
de systeemleer van nut wil zijn bij de oplossing van problemen van 
verscbillende personen, moet ze bruikbaar zijn binnen de verschillende 
gezichtspunten die deze personen erop nahouden. Ze mag niet tevoren al 
vastleggen hoe de werkelijkheid moet worden gezien. Ook om deze reden 
verdient bet de voorkeur bet systeembegrip op te vatten als theoretiscbe 
term. 

De keuze voor een stroming in de systeemleer valt zo op de methodische 
stroming. Deze ricbt zicb immers op praktijkonderzoek. Ze is echter 
nogal eclectiscb van aard. Tegen een aantal elementen in de methodiscbe 
stroming kunnen gegronde bezwaren te berde worden gebracht. Een 
nadere afbakening van de gewenste inhoud van de methodische stroming 
is noodzakelijk. 
De bezwaren die vanuit wetenschappelijk oogpunt tegen de methodische 
stroming kunnen worden ingebracbt, kunnen worden ondervangen door 
binnen deze stroming gebruik te maken van de in de axiomatiscbe 
systeemleer ontwikkelde begrippen, methoden en concepten. Immers 
deze worden ontwikkeld als bulpmiddelen bij de beschrijving en analyse 
van systemen, zonder dat men daarbij concrete systemen op bet oog 
heeft. Deze hulpmiddelen zijn bruikbaar voor onderzoek van meerdere 
typen systemen omdat ze niet aan een aggregatieniveau zijn gebonden en 
afhankelijk van de te onderzoeken situatie zijn in te vullen. Zoals we 
hebben gezien, wordt aan deze eisen door de axiomatische systeemleer 
voldaan. Ze zijn zelfs uitgangspunt bij bet onderzoek binnen de axiomati
scbe systeemleer. 
Samenvattend kies ik dus voor de methodische systeemleer met een 
axiomatiscbe inslag. De te ontwikkelen systeemmethodiek voor bet 
oplossen van problemen moet als een bijdrage tot de metbodische 
systeemleer worden gezien. 

Afgezien van deze rationele argumentatie, uitmondend in een keuze voor 
een methodiscbe systeemleer met een axiomatische inslag, speelt mijn 
eigen voorkeur ook een rol. Systeemleer met een dergelijke inhoud 
spreekt mij aan. Ik wil er gebruik van maken bij bet ontwerp van een 
wetenschappelijk verantwoorde benadering van bet oplossen van prak
tijkproblemen. Daarbij lijkt deze opvatting over de inhoud van de 
systeemleer nuttig. De intrinsieke waarde van deze opvatting over de 
systeemleer voor bet oplossen van praktijkproblemen zal achteraf moe
ten blijken. 
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2.2. EEN SITUATIONEEL MODEL VAN EEN ORGANISATIE 

Het ligt niet in mijn bedoeling in deze paragraaf de ontwikkeling van bet 
wetenschappelijk denken over organisaties (voor een voortreffelijk over
zicht zie Hoffmann, 1976) noch de toepassing daarvan hij de structure
ring van organisaties (voor een praktijk georienteerd overzicht zie 
Grochla, 1972) uitgehreid aan de orde te stellen. Dat ligt huiten bet hestek 
van dit hoek. 
Mijn visie op de structuur en bet functioneren van organisaties is echter 
helangrijk omdat bet oplossen van prohlemen in organisaties een visie op 
organisaties voorondersteld. Deze speelt een rol zowel hij bet specifieren 
van prohlemen als in bet proces van bet oplossen van prohlemen. Een en 
ander zal duidelijk naar voren komen hij de hehandeling van de cases 
verderop in bet hoek. 

Mijn visie op organisaties ontleen ik aan de contingentietbeorie ('con
tingency approach' of 'situative Ansatz') van organisaties. Deze benade
ring tot organisaties is om drie redenen relevant voor bet oplossen van 
praktijkprohlemen. Op de eerste plaats streeft ze naar prescriptie: hoe 
moeten organisatieprohlemen met hetrekking tot de structurering en 
hesturing van organisatie worden aangepakt. Ze geeft daarmee aanwij
zingen voor de oplossing van praktijkprohlemen. Op de tweede plaats 
gaat ze expliciet uit van een pluralistiscbe visie op tbeorievorming over 
organisaties. Ze sluit daarmee aan op de gedacbtengang over de vrucbt
haarbeid van de systeemleer voor bet oplossen van praktijkprohlemen. 
Op de derde plaats neemt ze als uitgangspunt dat de structuur en bet 
functioneren van organisaties situatie-bepaald is. Binnen de contingen
tietbeorie streeft men niet meer naar algemene, universele, situatie
onafhankelijke uitspraken zoals hij de klassieke organisatietbeorie. De 
uitspraken in de contingentietbeorie hezitten geldigbeid voor een heperkt 
domein. Ze speelt hiermee in op wat in bet denken over organisaties wei 
de 'wet van de situatie' wordt genoemd. 

Het onderscbeid tussen de klassieke organisatietbeorieen en de con
tingentietbeorie komt vooral tot uitdrukking in de structuur van de 
uitspraken hinnen deze tbeorieen. Voor de eerstgenoemde zijn deze van 
de vorm: 

y = f (x) voor aile gevallen 
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terwijl binnen de contingentietheorie de uitspraken van de vorm zijn : 

y = !;i (x) als Z; geldt 

Het pluralistische karakter van de uitspraken komt tot uitdrukking 
doordat voor dezelfde situatie, bijv. vastgelegd in de condities Zt. 
verschillende verbanden ifiJ) tussen x en y mogelijk worden geacht. Het 
situationele karakter van de uitspraken vindt men terug in de condities Z;. 
Voor verschillende situaties vastgelegd in condities Z; worden ver
schillende klassen van functionele verbanden ({;) tussen afhankelijke (y) 
en onafbankelijke (x) grootheden verondersteld. 
Het gaat bij de contingentietheorie zowel om deze functionele verbanden 
als om de voorwaarden of situationele omstandigheden waaronder die 
verbanden gelden. Hiermee is niet aileen de ontwikkeling van theorieen 
gediend, de consequentie is immers dat we ons beperken ten opzichte 
van ons kenobject, maar ook de praktijk. Dergelijke conditionele uit
spraken zijn nl. een veel directere handreiking naar de praktijk omdat ze 
tegemoet komen aan de veel gehoorde klacht: 'organisatietheorie gaat 
niet over mijn bedrijf. Deze klacht vindt zijn oorsprong in de moeilijk
heden die worden ondervonden bij de interpretatie van de algemene 
uitspraken uit de klassieke organisatietheorieen voor een specifiek geval. 
Dit is een gevolg van bet unieke karakter van iedere specifieke praktijksi
tuatie: 'de wet van de situatie'. AI snel is men dan geneigd tot genoemde 
klacht, vooral om daarmee de noodzaak tot verandering te ontgaan. 
Sherman (1966) laat echter op overtuigingende wijze zien dat, uitgaande 
van bet adagium 'it all depends', uitspraken uit de contingentietheorie 
we gens hun conditionele · karakter helpen deze kloof tussen algemene 
theorie en praktijk te overbruggen. Ze geven inzicht in welke grootheden 
in welke omstandigheden op welke wijze van elkaar afbankelijk zijn. 
Naar de mening van Sherman was hij daar als praktijkman2 bij gebaat 
omdat dit hem de gelegenheid bood zijn organisatie effectief te Iaten 
functioneren. Het geeft de mogelijkheid te komen tot wat Child (1973) 
noemt 'fine tuning'3

• Immers de centrale these van de situationele 

2. Sherman is 'director of the organizations and procedures department of the Port of New 
York Authority' en benadrukt in het voorwoord tot zijn boek: 'I have learned as a 
practitioner' (Sherman, 1966, pag. 9). 
3. Het volledige citaat luidt: 'The new conventional wisdom which has emerged in effect 
likens the development of organizational structures to a process of "fine tuning" aimed at 
striking a balanced response to what may well be conflicting constraints emanating from 
different elements in the operating situation' (Child, 1973. pag. 238). 
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benadering luidt: 'Es gibt nicht einen allein richtigen Weg zur generellen 
Organization und Fiihrung von Untemehmen, sondern mehrere si· 
tuationsbezogene' (Staehle 1977, pag. 82). De contingentietheorie poogt 
dus aanwijzigingen te geven hoe in specifieke situaties de functionele 
verbanden moeten worden geinterpreteerd. Zij komt daarmee tegemoet 
aan genoemde klacht. 

Na deze noodzakelijkerwijs korte verhandeling over de structuur van de 
contingentietheorie en haar relevantie voor de ontwikkeling van een 
praktijkgerichte organisatietheorie wil ik nu ingaan op de inhoud van de 
contingentietheorie. Ik zal me daarbij voomamelijk baseren op de ideeen 
van Staehle (1973). 
Staehles voornaamste interesse gaat uit naar het ontwerp- of structure
ringsvraagstuk in organisaties. Hij zoekt naar een prescriptieve theorie 
over de organisatie en Ieiding van sociotechnische systemen. Een 
dergelijke prescriptieve theorie heeft de volgende vorm (Kramer, 1977). 

waarde oordelen 

bepalende factoren ...-----''-----, - organisatiestructuur 
theorie 

- organisatiebesturing 

Figuur 2.2. Structuur prescriptieve organisatietheorie. 

De bepalende factoren of situationele variabelen waarmee de situatie 
wordt vastgelegd, vat Staehle samen in het volgende door hem ontwor
pen, situationele model (Staehle, 1973, pag. 70) (fig. 2.3). 

De in dit model gelegde verbanden tussen de onafhankelijke variabelen 
transformatietechnologie, systeemomgeving, organisatiedoel en organi
satieleden met de afhankelijke variabelen structuur en gedrag van de 
organisatie zijn gebaseerd op de resultaten van de studies van onder 
meer: 

- Woodward, Harvey en Perrow, die hebben Iaten zien dat er een 
verband G) bestaat tussen de technologie die een organisatie benut en 
haar organisatiestructuur. Een industriele ondememing met massafa
bricage kent bijvoorbeeld een andere structuur dan bij enkel-stuk
fabricage. 
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organisatie
leden 

Figuur 2.3. Situationeel model bepalende factoren. 
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- Lawrence en Lorsch, en de Aston-groep, die bet verband ® hebben 
aangetoond tussen omgevingsstructuur en organisatiestructuur. Een 
grotere differentiatie in omgevingsstructuur leidt bijv. tot een meer 
gedi:fferentieerde organisatiestructuur. 

- Chandler, die bet verband @ tussen organisatiedoel en gedrag en 
structuur van organisaties naar voren haalde. Expansie vereist bijv. 
een ander gedrag en structuur van de organisatie dan consolidatie 

- en Fiedler over bet verband @ tussen leiderschapsgedrag en bet 
functioneren van een organisatie. Een organisatie getro:ffen door crisis 
vraagt bijv. een ander type Ieider dan onder steady state. 

Het prescriptieve karakter van de theorie komt tot uitdrukking doordat 
de contingentietheorie tracht tot uitspraken te komen over wat in een 
bepaalde situatie de beste handelswijze is gezien een gehanteerd crite
rium. Deze uitspraken worden enerzijds beargumenteerd op rationele 
gronden, anderzijds worden ze ontleend aan waardeoordelen die een 
onlosmakelijk onderdeel vormen van de theorie zelf (zie fig. 2.2), althans 
tenminste een rol spelen bij de interpretatie van theoretische uitspraken 
in een concrete situatie. 
Hicks en Goronzy (1967) wijzen met nadruk op dit punt. Ze stellen: 
'practical every prescriptive statement contains elements of subjective 
personal values' (Hicks en Goronzy, 1967, pag. 383). Het gaat er 
vervolgens niet om deze waarde-oordelen uit te bannen, integendeel. 
Even verder schrijven zij nl. : 'the call is not for theorists without values ; 
rather, it is for them to explicitely incorporate their values in their work'. 
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Deze explicitering biedt de mogelijkheid de prescriptieve uitspraak op 
zijn waarde te toetsen. 
Zo legt Staehle zijn waarde-oordelen vast in het solidariteits- en het 
subsidiariteitsprincipe. Het solidariteitsprincipe stelt dat aile leden van 
de organisatie moeten samenwerken en elkaar niet beconcurreren. Ze 
moeten mede verantwoordelijkheid aanvaarden voor hun collega's. Het 
subsidiariteitsprincipe legt vast dat ieder subsysteem zijn functies in 
eigen beheer kan verrichten, voor zover men dat wil en kan. 
Zoals zal blijken (par. 3.1.2) spelen deze waarde-oordelen bij prak
tijkproblemen een belangrijke rol vanwege de invloed die ze hebben op 
het beeld van de probleemsituatie. 

De door Staehle ontwikkelde prescriptieve organisatietheorie wordt 
vastgelegd in als ... dan - uitspraken. In het eerste lid (het 'als') van een 
dergelijke uitspraak worden de omstandigheden, de situationeel bepaalde 
factoren, gespecificeerd. De in het tweeede lid ('dan') genoemde maatre
gel kan daarop worden toegepast om een zekere gewenste situatie te 
bereiken. Een dergelijke theorie is noodzakelijk voor praktijkonderzoek, 
zoals het schema van Kubicek (par. 1.3) heeft duidelijk gemaakt. Ze 
houdt rekening met het situationele karakter van praktijkproblemen in 
organisaties en pretendeert niet een 'one-best-way' oplossing aan te 
bieden. 

Ook op de situationele benadering in de organisatiekunde is kritiek 
gekomen. Ik wil hier twee kritische beschouwingen aan de orde stellen. 
Op de eerste plaats een kritische waardering van de resultaten van de 
contingentietheorie door Moberg en Koch (1975). Vervolgens een eva
luatie vanuit organisatie-sociologisch perspectief door Child (1973). 
Moberg en Koch plaatsen kritische kanttekeningen bij: 

1. het vage domein van de contingentietheorie en de overeenkomst met 
universalistische (klassieke) organisatietheorieen ; 

2. de interactie tussen de beschouwde variabelen; 
3. de praktische toepasbaarheid van de contingentietheorie van organi

saties. 

Ad 1. Moberg en Koch stellen dat contingentietheorieen structureel niet 
verschillen van klassieke organisatietheorieen. Beide zijn, zo stellen zij, 
expliciet resp. impliciet, afbankelijk van de aannamen die a priori zijn 
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gemaakt. Moberg en Koch raken hier een gevoelig punt. Men zou kunnen 
stellen dat men zich in de vroegere klassieke organisatietheorieen niet zo 
bekommerde om een explicitering van de condities waaronder uitspraken 
geldig zijn. Men ging uit van de veronderstelling dat de uitspraken 
algemeen geldig zouden zijn. Het ligt in de lijn van de verwachting dat bij 
een verdergaande exploratie van het toepassingsgebied van de uitspraken 
ook de grenzen van het domein van die uitspraken gaandeweg duidelijk 
worden. In die zin is de situationele benadering een logisch vervolg op de 
klassieke organisatietheorieen. Te meer daar de situationele theorieen 
een 'revival' van het klassieke denken teweegbrengen omdat beide 
streven naar prescriptieve uitspraken. Hierin komen de contingen
tietheorie en de klassieke organisatietheorieen met elkaar overeen. 
Binnen de contingentietheorie bestaat echter de neiging toch te streven 
naar steeds algemenere uitspraken, waardoor het geldigheidsdomein 
steeds verder wordt uitgebreid. Het gevaar is niet denkbeeldig dat men 
weer in de oude fout: pretentie van algemene geldigheid, vervalt. De 
kritiek van Moberg en Koch moet als een waarschuwing tegen dit gevaar 
worden opgevat. 

Ad 2. Wat betreft hun bezwaar m.b.t. de interactie van in beschouwing 
genomen variabelen hebben Moberg en Koch gelijk. Er is inderdaad 
meer sprake van een 'patch work of findings' dan van een 'integrated 
whole'. De vraag is echter of het ideaal van een allesomvattende theorie 
dat achter deze kritiek steekt zowel voor de theorievorming als voor de 
praktijktoepassingen wei zo gewenst is. Zo beantwoordt De Leeuw 
(1974) deze vraag ontkennend. 

Ad 3. Tenslotte het vraagstuk van de praktische toepasbaarheid van de 
resultaten van de contingentietheorie. Naar mijn mening terecht, merken 
Moberg en Koch van veel benaderingen op dat: 'Although the conceptual 
precision and rigor of these effects vary, the practical value of present 
aggregative treatments has on balance been overstated' (Moberg en 
Koch, 1975, pag. 119). De vraag is natuurlijk wat onder praktische 
toepasbaarheid moet worden verstaan. Als dat uitmondt in receptuur, 
zullen daarmee tegelijkertijd de bezwaren die tegen de klassieke monisti
sche benadering werden ingebracht weer onverkort gelden, maar nu voor 
de nieuwe theorie. Als men, aan de andere kant, blijft hangen in vage 
volzinnen, zal de toepasbaarheid hooguit in termen van een globale 
leidraad kunnen worden beoordeeld. 
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Moberg en Koch geven zelf de sleutel tot de oplossing van dit probleem. 
Ze gaan ervan uit dat: 'managers often form conclusions about applicabi
lity based on their own values, their experience, or even the way the 
model is presented' (Moberg en Koch, 1975, pag. 119). De theoretische 
uitspraken worden hiermee, naar mijn mening, tot een welkome aanvul
ling op wat managers doen. Om hen in dit proces te helpen, suggereren 
Moberg en Koch: 'A contingency view forces managers to break these 
habits. It requires them to take a longer, harder look at themselves and 
their organizations. In short, it requires them to be theorists ... many are 
not prepared for the complexity which being a theorist suggest. What this 
means is that providing practioners with selected findings and an 
integrated diagram alone does not facilitate their application. Also, 
efforts aimed at practitioners should focus considerable attention on the 
process skills which are required to effectively apply contingency models 
- skills like situational diagnosis, self-awareness, and problem solving' 
(Moberg en Koch, 1975, pag. 119 e.v.). Een conclusie die ik graag 
onderschrijf. 

De bezwaren van Child tegen de contingentietheorie vat hij als volgt 
samen: ' ... decision making about organization is not simply a matter of 
accomodating to operational contingencies. It is equally a political 
process into which other considerations, particularly the expression of 
power holders' values, also enter. A second objection is that contingency 
theory faces the problems of any explanatory scheme which relies, as it 
does, upon a notion of functional imperatives ... for organizational 
design' (Child, 1973, pag. 240). Het eerste bezwaar van Child deel ik, 
gezien mijn opvatting over de rol van waardeoordelen bij beschouwingen 
over organisaties en de wijze waarop ze invloed hebben op het handelen 
in organisaties. De kritiek van Child bevat een onderbouwing van mijn 
opvatting. Naast een rationele argumentatie voor organisatorische be
slissingen vestigt Child de aandacht op de invloed van bet politieke 
proces in organisaties op deze beslissingen. Deze kan de rationele 
argumentatie gebaseerd op de functionele verbanden ontleend aan de 
contingentietheorie gemakkelijk doorkruisen. 
Het tweede bezwaar van Child is gebaseerd op dezelfde gronden als de 
eerste, nl.: 'it does not adequately describe the orientations which 
organizational decision makers are themselves likely to hold' (Child, 
1973, pag. 242). Ten gevolge van een mechanistische visie kan onnodig 
beslisruimte verloren gaan, met name als bij de beslissing aileen naar de 
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economische kostenkant wordt gekeken. Sociale en psychologische 
voordelen kunnen over het hoofd worden gezien. Dit bezwaar kan 
worden ondervangen door bij de beslissing niet aileen de in geld 
uitdrukbare factoren mee te nemen. 

Tot slot wijs ik nog op een belangrijke toevoeging die Child maakt als hij 
stelt: 'some degree of choice may also be available to organizational 
decision makers in the long term with regard to situational factors 
themselves' (Child, 1973, pag. 247). Daarmee drukt hij uit dat de situatie 
op zichzelf niet onveranderlijk is. Afhankelijk van de beslissingshorizon 
en de ingezette middelen zijn beheersbare en niet-beheersbare groothe
den in de situatie te onderkennen. Volgens Child besteedt de contingen
tietheorie hier geen aandacht aan. 
Het lijkt mij echter denkbaar dat een situationele benadering het mogelijk 
maakt een dergelijke situatiewijziging te bewerkstelligen. Daarvoor is 
een 'theorie van de situatie' nodig die aangeeft met welke maatregelen 
een organisatie een gewenste situatie kan bewerkstelligen. 

Samenvattend bevat de situationele benadering een genuanceerd ant
woord op de bezwaren die tegen vroegere denkbeelden over organisaties 
werden ingebracht. Gezien haar nog jonge ontstaansgeschiedenis gaat 
haar verdere ontwikkeling nog steeds voort. Denkbeelden en methoden 
uit de systeemleer spelen daarbij in methodische en inhoudelijke zin een 
belangrijke rol. Vele beschouwingen in de situationele theorieen gaan uit 
van een systeembenadering van organisaties. De genoemde studies van 
Lawrence en Lorsch, Staehle en anderen geven dit duidelijk aan. 
Zoals is gesteld, is de contingentietheorie voor een wetenschappelijk 
verantwoorde benadering van praktijkproblemen van belang, omdat ze 
de aanpak van die praktijkproblemen vanuit verschillende gezichtspun
ten mogelijk maakt. Voorts moet worden gewezen op het streven naar 
prescriptieve uitspraken die aanwijzigingen bieden hoe situaties moeten 
worden gewijzigd, waardoor praktijkproblemen kunnen worden opge
lost. Bij de aanpak van praktijkproblemen in organisaties vormen denk
beelden uit de contingentietheorie de achtergrond waartegen in deze 
studie het vormgeven van organisatorische oplossingen moet worden 
gezien. 



HOOFDSTUK 3 over problemen en het 
oplossen van problemen 

In par. 1.1 is een praktijkprobleem voorlopig omschreven als een verschil 
tussen een werkelijke en een gewenste situatie dat een persoon of groep 
wenst op te heffen. Vooralsnog heb ik dit begrip niet nader gespecifi
ceerd. Wei ben ik in par. 1.3 nader ingegaan op bet karakter van 
praktijkonderzoek. In dit hoofdstuk zal worden uiteengezet wat in deze 
studie onder een probleem en het oplossen van problemen zal worden 
verstaan. 

3.1. OVER PROBLEMEN 

3.1.1. Probleem en probleemhebber 

Vrij algemeen wordt een probleem gedefinieerd als 'een verschil tussen 
een gewenste en een werkelijke toestand' (zie bijv. Kepner en Tregoe, 
1965; Zogg, 1973, en Ja~kson, 1975). De vraag is of hiermee bet 
kenmerkende van een praktijkprobleem wordt weergegeven. Op de 
eerste plaats ontbreekt bet subjectieve element van een praktijkprobleem 
in de definitie. Praktijkproblemen zijn persoonsgebonden, afhankelijk 
van de client, belanghebbende of organisatielid en de omgeving waarin ze 
vertoeven. Zoals Ackoff (1974 a, pag. 21) stelt: 'problems are products of 
thought acting on environments'. Op de tweede plaats moet bet verschil 
tussen een werkelijke en een gewenste situatie de betrokkenen onbe
hagen geven, om van een probleem te spreken. Dit leidt tot 'attention 
arousal'. Men gaat de eigen situatie onderzoeken om vast te stellen wat 
er aan de hand is. 
Een praktijkprobleem wordt daarom gekarakteriseerd door een individu 
of groep van individuen geconfronteerd met een situatie. Deze situatie 
creeert ontevredenheid of onbehagen. Daardoor zal bet individu of de 
groep de situatie gaan onderzoeken of er een probleem is. In bet verdere 
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verloop van dit boek zal het bestaan van een individu of groep met een 
'probleemgevoel' als uitgangspunt worden genomen. Het gaat dan om de 
vraag hoe een praktijkprobleem kan worden gestructureerd, zodanig dat 
men er voldoende greep op krijgt om het met een gerichte actie uit de 
wereld te helpen. 

Praktijkproblemen zijn dus geen objectieve gegevenheden. We kunnen 
ze omschrijven als subjectief beleefde klemsituaties (Malotaux, 1969). Ze 
ontstaan als een individu of groep zich een voorstelling maakt van een 
praktijksituatie en er een spanning aanwezig blijkt te zijn tussen deze 
voorstelling en datgene wat men wil. Gezien dit subjectieve karakter van 
praktijkproblemen is het noodzakelijk voor het onderzoek ervan in de 
probleemdefinitie een 'probleemhebber' te introduceren. Dit is een 
analytische entiteit waarmee het probleem wordt verbonden. Het kan in 
concreto zowel een individu, een groep individuen als een organisatie 
zijn. Ik zal het begrip benutten om probleemsituaties te beschrijven. 
Daarbij dient het als analytisch hulprniddel. 
Een probleemhebber zal worden opgevat als een 'purposeful system in an 
unsatisfactory purposeful state' (Ulrich, 1977, p. 1099). Ackoff en Emery 
(1972, pag. 31) omschrijven een 'purposeful system' als een systeem 'that 
can change its goals in constant environmental conditions; it selects 
goals as well as means bij which to pursue them'. Ze gaan bij deze 
definitie sterk uit van bet systeem zelf en Iaten de soms dwingende 
invloed van de omgeving buiten beschouwing. Ik zal er bij de verdere 
beschouwingen vanuit gaan dat de verandering en de keuze van doelen 
niet aileen geschieden op grond van voorkeuren van bet systeem zelf, 
maar ook onder invloed van de omgeving. Het begrip probleemhebber als 
'purposeful system' komt op deze wijze opgevat overeen met het 
actorbegrip uit de actiesociologie1 (zie Kramer, 1975). Een actor is een 
individu dat zin geeft aan en interacteert met zijn omgeving, daarin 
doelen nastreeft en in relatie daarmee betekenis becbt aan zijn acties. 
Een systeem, waaraan deze eigenscbappen worden toegekend, is in staat 
problemen te kennen. Immers bet beeft de mogelijkbeid doelen te 
veranderen en moet zich een voorstelling van de werkelijkbeid maken. 
Op grond daarvan kunnen problemen voor bet systeem ontstaan. 

l. Voor beschouwingen over de actiesociologie zie o.a. Cohen (1%8); Silverman (1970) en 
Van Dijck (1972). DeLeeuw (1974, pag. 232 en 233) laat zien dat de actiebenadering kan 
worden gelnterpreteerd als een systeemtheorie. 
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Van een praktijkprobleem is nu sprake als: 

1. er een probleemhebber is ; 
2. er een spanning is tussen de situatie waarin de probleemhebber 

verkeert en wat hij wil: de door hem gewenste situatie; 
3. deze spanning de probleemhebber onbehagen geeft; 
4. de probleemhebber tracht door een gerichte actie zijn situatie te 

veranderen teneinde zijn onbehagen weg te nemen. 

Een praktijkprobleem is dus afhankelijk van een probleemhebber en zijn 
omgeving. Het zijn geen objectieve gegevenheden. Ze moeten bewust 
door een probleemhebber worden opgepikt. Problemen bestaan niet 
autonoom, ze worden gemaakt binnen het gedachtenkader dat door de 
probleemhebber wordt gehanteerd. 

3.1.2. Beeldvorming bij probleemhebbers 

Een probleem ontstaat bij een probleemhebber als een door hem gecon
strueerde voorstelling van de situatie waarin hij verkeert door hem zo 
wordt gewaardeerd of geinterpreteerd, dat hij onbehagen voelt. Op dit 
proces van beeldvorming en de factoren die daarop inwerken ga ik in bet 
volgende nader in. Voor deze studie is bet daarbij voldoende ons te 
beperken tot het proces van beeldvorming bij individuen. 

Het proces van beeldvorming 
Processen van beeldvorming of perceptieprocessen zijn in essentie 
processen van informatieverwerking. Uit de omgeving van een individu 
wordt door middel van sensoren informatie opgenomen die via een filter 
tot bet geheugen van een individu doordringt (Royce, 1974). Dit per
ceptieproces kan dus als volgt worden gerepresenteerd (fig. 3 .1). 

Figuur 3.1. Perceptieproces. 
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De vraag is nu hoe door een individu een beeld van de werkelijkheid 
wordt gevormd en welke factoren dit beeldvormingsproces belnvloeden. 
Anderson (1975) onderscheidt hierbij primaire van secundaire perceptie. 
De primaire perceptie betreft bet fysiologische proces van beeldvorming 
zoals dat zich in de zintuigen afspeelt. Dit proces kan worden verstoord 
door fysieke, fysiologische en omgevingsomstandigheden. Voor onze 
redenering is echter bet bestaan van een dergelijk primair beeld vol
doende. 
Uit dit primaire beeld wordt door secundaire perceptie bet beeld ge
vormd dat van belang is voor bet oplossen van problemen. Secundary 
perception adds detail to the objects roughed out by primary perception. 
It does this by selecting and combining features and relating these to 
what is already in memory' (Anderson, 1975, pag. 71). Op deze wijze 
wordt uit een bestaand semantisch beeld, verkregen uit de sensorische 
impulsen, door waardering en interpretatie een pragmatisch beeld van de 
werkelijkheid gevormd. Hieruit kan door confrontatie met wat wordt 
gewenst een probleem ontstaan. 

De interpretatie en waardering van het semantisch beeld worden ge
stuurd door wat Neisser (1976) noemt 'schemata' (i.e. 'what is already in 
memory'). Deze schemata sturen de exploratie van objecten waarmee 
informatie over dat object wordt verkregen. Deze informatie modificeert 
op haar beurt weer bet schema. Dit heeft een anticiperende functie. Dat 
wil zeggen: op grond van dit schema bestaat er bij bet waarnemend 
subject een verwachting omtrent de te ontvangen informatie. Dit ver
wachtingspatroon maakt dat bepaalde informatie eerder wordt geaccep
teerd dan andere. Het ligt voor de hand dat dit van directe invloed is op 

modificeerl 

schema 

object 
(beschikbare 
informatie) 

bestuurt 

onderzoekl 

exp!oratie
proces 

Figuur 3.2. De perceptiecyclus naar Neisser (1976, pag. 21). 
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het ontstaan van problemen. De 'perceptual cycle' is daarmee als volgt 
(fig. 3.2) gesloten (Neisser, 1976, pag. 21). 

Een schema is zowel een 'pattern of action' als een 'pattern for action' 
(Neisser, 1976, pag. 56). Het schema geeft niet aileen het patroon voor de 
verwachte informatie maar is ook de bestuurder van de uitvoering van 
het vergaringsproces. 
Voor het oplossen van problemen is belangrijk welke factoren de opbouw 
van het schema beheersen. Te onderscheiden zijn: 

- de wereldbeschouwing van de probleemhebber; 
- zijn kennis van wetenschappelijke modellen; 
- ,het doel waarvoor het beeld wordt gevormd. 

De invloed van deze factoren op het schema en dus op het beeldvor
mingsproces zal nu kort aan de orde worden gesteld. 

De wereldbeschouwing van de probleemhebber 
De wereldbeschouwing of 'Weltanschauung' van een individu is het 
algemene beeld van de werkelijkheid dat het individu door ervaring, 
opleiding, opvoeding en milieu van die werkelijkheid voor zich heeft 
geschapen. In 't Veld (1975, pag. 87) noemt dit beeld het real life system. 
'Het om vat ... aileen dat deel van die werkelijkheid dat er tevoren door de 
waarnemer vaak onbewust in wordt onderkend .... Dingen of relaties 
waarvan de waarnemer geen weet heeft, zal hij in de werkelijkheid ook 
niet "zien" '. 
Deze wereldbeschouwing dient echter niet aileen als referentiepunt, 
maar ook als pragmatisch filter. Het be vat element en ontleend aan het 
waarden- en normensysteem van de probleemhebber waarmee het beeld 
wordt gewaardeerd. Onder invloed van het pragmatisch filter wordt 
bepaald welke informatie kan worden geaccepteerd en dus welke pro
blemen ontstaan. Voorts wordt het keuzeprobleem met betrekking tot de 
mogelijke acties tot handelbare proporties beperkt (De Sitter, 1977, pag. 
416). Mensbeelden, zoals die bij de beschouwing en interpretatie van het 
gedrag van individuen worden gehanteerd, zijn hiervan een voorbeeld. 
Verder wordt bij onvolledige, onduidelijke oftegenstrijdige informatie op 
basis van de wereldbeschouwing intern aanvuilende informatie gegene
reerd. Zo komt men in een dergelijk geval toch tot beeldvorming. Op 
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grond hiervan wordt bet uiteindelijk mogelijk een beslissing omtrent de 
classificatie van het waargenomene te nemen. 
De wereldbeschouwing van een individu heeft dus een belangrijke 
invloed op datgene wat hij kan waarnemen en hoe hij bet waarneemt. Zij 
bepaalt derhalve voor een groot deel wat voor problemen een probleem
hebber ziet en hoe hij ze ziet. 

De constructie van verschillende beelden van de werkelijkheid door 
verschillende probleemhebbers kan nu worden begrepen door verwijzing 
naar hun wereldbeschouwing. Immers 'the empirical content of the 
symbols produced ... is supplied by a model, or Weltanschauung, in the 
mind of the observer' (Churchman, 1970, pag. 143). In die zin is de 
beeldvorming van de werkelijkheid subjectief, afuankelijk van de we
reldbeschouwing van de probleemhebber. 

Kennis van wetenschappelijke modellen 
Het gebruik van op wetenschap gebaseerde modellen heeft een benader
end karakter. Het model is een abstractie van de werkelijkheid, waarbin
nen de invloed van bepaalde factoren wordt verwaarloosd omdat bet 
model anders te uitgebreid, ingewikkeld of in bet algemeen minder 
vruchtbaar voor theorievorming wordt. Het idee dat een model de gehele 
werkelijkheid beschrijft, doet de werkelijkheid geweld aan. 
Door het gebruik van modellen wordt voorgeschreven welke grootheden 
uit de werkelijkheid in beschouwing moeten worden genomen. Daarmee 
is het gebruik van wetenschappelijke kennis bij beeldvorming pres
criptief. Het is ook exclusief omdat andere grootheden buiten beschou
wing worden gelaten. Een voorbeeld van bet prescriptieve en exclusieve 
karakter van wetenschappelijke modellen is de formule van Camp. Bij 
problemen van voorraadbeheer en produktiebesturing kan met deze 
formule op grond van informatie over omstel- en voorraadkosten de 
optimale seriegrootte worden berekend, waarbij de totale kosten worden 
geminimaliseerd. Deze formule schrijft voor welke grootheden bij de 
genoemde problemen moeten worden betrokken. Ze is immers pres
criptief, echter ook exclusief. Binnen deze formule hoeft aileen maar met 
de voorraadkosten en omstelkosten rekening gehouden te worden. 
lndien we deze formule willen toepassen in een concrete situatie zullen 
we ons altijd moeten afvragen of in die situatie op de door de formule 
voorgeschreven wijze met de kosten gerekend mag worden. Dikwijls is 
dit niet het geval. Dan zal men de berekening moeten corrigeren. 
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Een individu zal zijn wetenschappelijke voorkennis benutten om tot voor 
hem bruikbare modellen van specifieke situaties te komen. Het gebruik 
van deze modellen kent echter gevaren. Ze vormen een afbeelding van de 
werkelijkheid, waarvan we nooit kunnen bewijzen dat ze waar is. Door 
allerlei omstandigheden, bewuste manipulatie of autonoom optredende 
verstoringen, kan het proces van kennisverwerving in de wetenschap 
leiden tot misleidende resultaten. Watzlawick (1976) geeft daarvan een 
aantal treffende voorbeelden. 
De beeldvorming wordt door het gebruik van wetenschappelijke model
len beinvloed. Het gevormde beeld van de werkelijkheid is relatief ten 
opzichte van de gehanteerde wetenschappelijke mode1len. Probleemheb
bers moeten zich daarom bewust zijn dat gebruik van wetenschappelijke 
mode1len geen garantie is voor adequate beeldvorming. Vaak bestaat er 
voor hen een keuzevrijheid in de zin dat meerdere modellen van 
toepassing lijken, zonder dat op voorhand duidelijk is wat het meest 
geschikt is2

• Het hanteren van een bepaald model leidt wei tot een 
specifieke definitie van een probleem en vervolgens ook tot een beper
king van mogelijke oplossingen. 

Het doel waarvoor het beeld wordt gevormd 
Het proces van beeldvorming is gericht op de constructie van modellen 
van, in ons geval, probleemsituaties. Bij deze constructie van modellen 
gaat het in eerste instantie om een reductie van de informatiehoeveelheid 
tot handelbare proporties door classificatie en descriptie (zie Bertels en 
Nauta, 1969). Daardoor wordt een vruchtbaar denken over de werkelijk
heid mogelijk. Wat handelbaar is, hangt af van de informatieverwer
kingscapaciteit van het betreffende individu. Wat vruchtbaar is, wordt 
bepaald door datgene wat men wil bereiken: het doel waarvoor het beeld 
wordt gebruikt. 
Een eerste reductie van de informatiehoeveelheid wordt gerealiseerd 
door middel van de sturing van de observaties door de wereldbeschou
wing en het gebruik van wetenschappelijke kennis. Hierdoor worden 
bepaalde aspecten wei en andere niet waargenomen. Deze reductie vindt 
vaak onbewust plaats. Het zijn de gedachtenkaders van de probleem-

2. Dit stelt de verhouding tussen het belang van door ervaring gekregen kennis en uit 
wetenschap opgedane kennis bij het oplossen van praktijkproblemen in een ander daglicht. 
Uit wetenschappelijk oogpunt moet worden gestreefd naar verdergaande explicitering. De 
uitspraak van Bass (Zie par. 1.1) dat daarvoor een confrontatie en samenwerking tussen 
wetenschap en praktijk noodzakelijk is, wint hierdoor aan belang. 
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hebber waarvan hij zelf een gevangene is. Binnen deze gedachtenkaders 
wordt echter een tweede reductie van de informatiehoeveelheid tot stand 
gebracht doordat maar een deel van de werkelijkheid en van dat deel 
slechts een beperkt aantal aspecten in beschouwing wordt genomen. Het 
model representeert een sub-aspectsysteem. 
Deze tweede reductie wordt bepaald door het nagestreefde doel. Als men 
bijv. een produktieschedulingsprobleem heeft, zal men daarbij in eerste 
instantie niet de voor investeringsproblemen relevante grootheden be
trekken. Het beeld benodigd voor de oplossing van het produktieschedu
lingsprobleem en de afbakening van relevante grootheden wordt ge
vormd afhankelijk van het doel. De Zeeuw (1977) spreekt van 'wat men 
wil'. Door deze tweede reductie is het gevormde beeld van de werkelijk
heid partieel. 

Het karakter van beeldvorming 
In het voorgaande zijn de invloed van de wereldbeschouwing, de 
beschikbare (wetenschappelijke) kennis en het doel dat nagestreefd 
wordt, als elementen van het schema, op het perceptieproces aan de orde 
gesteld. Het schema stuurt het perceptieproces. De invloed daarvan is 
merkbaar in het produkt van het perceptieproces : het gevormde beeld 
dat subjectief, relatief en partieel van aard is. Dit beeld vormt voor de 
probleemhebber zijn 'realiteit'. Door manipulatie van zijn wereld
beschouwing, voorkennis en doel kan hij aan deze 'realiteit' problemen 
ontlokken. Zoals we zullen zien, worden ze daarmee ook opgelost. 
Op grand van de wereldbeschouwing, voorkennis en het doel wordt de 
aandacht van de probleemhebber op specifieke objecten in de werkelijk
heid gericht, wordt de informatieverwerking gestuurd en het gevormde 
semantische beeld gewaardeerd. De probleemhebber is daarom geen 
passieve informatie-ontvanger, maar een actieve informatie-zoeker. Hij 
zoekt naar informatie die hij kan gebruiken, bijv. over grootheden 
waarvan hij weet dat hij ze kan bei:nvloeden of ter onderbouwing van bij 
hem levende ideeen. Op grand van deze informatie kan de probleem
hebber zowel problemen creeren als oplossen. 

3.1.3. Probleem en vraag 

Bij het oplossen van praktijkproblemen, in het algemeen bij praktijkon-

3. Een afzonderlijk vraagstuk is wat voor praktijkonderzoek een nuttige vraagstelling is. 
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derzoek, streeft men naar vraagstellingen3 waarin de huidige situatie en 
de gewenste situatie zijn gespecificeerd. Men zoekt naar acties die de 
huidige in de gewenste situatie kunnen overvoeren (zie bet schema van 
Kubicek, par. 1.3). Bij het oplossen van problemen is bet verder 
voldoende dat men als doel, als gewenste situatie, specificeert: 'weg uit 
de huidige klemsituatie'. 
Een tweede kenmerk van praktijkproblemen is dat ze worden opgelost 
door acties. Door een verandering van de probleemsituatie wordt bet 
probleem opgelost. Dit geeft: aanleiding tot een keuzevraagstuk. De vraag 
is : welke actie ? Voordat men hieraan toe is, zijn er echter al vragen 
beantwoord als: 'zijn er acties ?'; 'welke acties zijn effectief?'. Kortom, 
in bet kader van bet oplossen van problemen moeten vragen beantwoord 
worden. Deze vragen worden beantwoord door hetzij een beroep op 
beschikbare kennis, hetzij informatievergaring door onderzoek. Het 
probleembegrip is verbonden met oniebagen en actie, een vraag met 
informatie en antwoord. V oor bet oplossen van problemen geldt een 
effectiviteitscriterium, voor het beantwoorden van vragen een waar
beidscriterium. Hoewel bij het beantwooreen van vragen moet worden 
voldaan aan bet waarheidscriterium, moeten deze antwoorden worden 
gezien in bet Iicht van de effectiviteit van de acties die eruit worden 
afgeleid. 
Het proces van bet oplossen van problemen verloopt dus schematisch als 
volgt (fig. 3.3). 
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-----ontwoord -----actie 

Figuur 3.3. Ret probleemoplossingsproces. 

In bet vervolg zal nader op het begrip probleem en op de overgang van 
probleem naar vraag worden ingegaan. 

Vander Zouwen (1971) heeft erop gewezen dater op dit punt weinig handreikingen uit de 
wetenschap worden gegeven,. De indruk bestaat dat er atbankelijk van de fase van het 
onderzoek verschillen in inhoud en structuur van de vraagstelling mogelijk zijn. De in 
hoofdstuk 5 te ontwikkelen systeemmethodiek biedt hiertoe nadere aanwijzingen. 
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Typen problemen 
Van een probleem is sprake als er bij een probleemhebber onbehagen 
bestaat. Zoals we in de voorgaande paragraaf hebben gezien, kan dit 
onbehagen ontstaan door de confrontatie van zijn beeld van de wer
kelijkheid met het beeld van de gewenste situatie, zoals dat is vastgelegd 
in zijn schema. Er ontstaat geen probleem als deze confrontatie geen 
onbehagen oplevert. Als het wel ontstaat, kan de oorzaak van het 
probleem gelegen zijn in: 

1. een verandering in de omgeving van de probleemhebber, voor zover 
die tot uitdrukking komt in het gevormde beeld van de omgeving. 
Deze omgeving is voor de probleemhebber zijn werkelijkheid4

; 

2. een verandering in de probleemhebber. D.w.z. een verandering van 
de door hem nagestreefde situatie: zijn doel; 

3. een verandering in de relatie tussen probleemhebber en zijn omge
ving. Deze relatie wordt tot stand gebracht door het perceptieproces. 
Het betreft dus een verandering van het gevormde beeld van de 
werkelijkheid: de perceptie van de werkelijkheid, voor zover die leidt 
tot een vervormd beeld van de werkelijkheid. Deze vervorming kan 
zowel tot stand worden gebracht door autonoom optredende versto
ringen als door bewuste manipulatie door de probleemhebber. 'Hij wil 
het probleem niet zien'. 

Het ontstaan van een probleem kan als volgt worden gevisualiseerd (fig. 
3.4). 

Door veranderingen in het doel (afgeleid uit het schema), de perceptie 
(bestuurd door het schema) of de realiteit ontstaat door vergelijking een 
discrepantie tussen de beelden van de gewenste situatie (het doel) en de 
realiteit. Door waardering van deze discrepantie kan onbehagen ont
staan. Het ontstaan van een probleem is dus atbankelijk van eigenschap
pen van de probleemhebber en zijn omgeving (de werkelijkheid). 
Gezien de oorzaken van problemen kunnen de volgende ideaaltypen van 
problemen worden onderscheiden (Kramer en De Leeuw, 1976): 

4. De werkelijkbeid wordt bier als existentieel reeel verondersteld. D. w .z.: ik ga uit van bet 
bestaan van een werkelijkbeid. Deze is echter inhoudsloos. De inhoud krijgt de werkelijk
beid binnen bet waarnemingsproces. Wat wordt waargenomen en welke inboud dat heeft, is 
een functie van de relatie tussen de waarnemer en zijn omgeving. Deze functie wordt 
bepaald door eigenschappen van de waamemer en van de omgeving. 
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Figuur 3.4. Het ontstaan van een probleem. 
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l. Realiteitsproblemen: door een verandering van bet beeld van de 
werkelijkbeid, kortweg de 'realiteit', ten gevolge van veranderingen in 
de werkelijkbeid ontstaat ten opzicbte van bet gewenste beeld van de 
werkelijkbeid een discrepantie die onbebagen oproept. Een voorbeeld 
biervan is bet niet balen van een produktiequantum binnen de gestelde 
tijd waardoor een onderneming niet aan zijn leveringsverplicbtingen 
kan voldoen. 

2. Doelproblemen: door een verandering van bet gewenste beeld van de 
situatie ontstaat in vergelijking met de 'realiteit' een discrepantie die 
onbebagen oproept. Men denke bijv. aan bet wijzigen van bet 
ondernemingsdoel m.b.t. te produceren produkten in bet kader van 
strategiscbe planning. De aanwezige produktiesituatie zal bierop 
moeten worden aangepast. 

3. Perceptieproblemen: bet perceptieproces leidt tot een beeld van de 
werkelijkbeid dat niet overeenkomt met datgene wat zicb eigenlijk in 
de werkelijkbeid afspeelt. Gewenste situatie en werkelijkbeid komen 
met elkaar overeen, aileen de probleembebber denkt van niet. Dien
overeenkomstig beeft bij een probleem5

• Dergelijke problemen komen 
regelmatig voor als bijv. een produktiesituatie tecbniscb wordt gewij
zigd, maar men vergeet dit in bet planningsysteem op te nemen. 

5. Een perceptieprobleem kan intersubjectiefworden onderkend. Een andere mogelijkheid 
is dat de probleemhebber door studie, zelfonderzoek of evaluatie van ineffectieve maatrege
len tot de conculsie komt dat hij 'bet verkeerd ziet'. 
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Kortweg kan dus worden gesteld: 

Probleem f (doel, 'realiteit', perceptie) 

In totaal zijn op grond van het bovenstaande acbt typen problemen te 
onderscbeiden (tabel 3.5). 

afwijkingen van doel 'rea lite it' perceptie 
t.o.v. t.o.v. t.o.v. 

type perceptie doel 'realiteit' 

geen probleem nee nee nee 
doelprobleem ja nee nee 
realiteitsprobleem nee ja nee 
perceptieprobleem nee nee ja 
doel-realiteitsprobleem ja ja nee 
doel-perceptieprobleem ja nee ja 
realiteits-perceptieprobleem nee ja ja 
doel-realiteits- ja ja ja 

perceptie-probleem 

Tabel3.5. Typen problemen. 

De eerste stap naar bet wegnemen van bet vermoeden van bet bestaan 
van onbebagen, kortweg bet wegnemen van onbebagen, is probleemiden
tificatie. De probleemsituatie wordt daarbij zo gestructureerd dat een 
keuze voor een van de acbt typen problemen kan worden gemaakt. Ten 
overvloede zij vermeld dat ook geen probleem kan worden gevonden. De 
probleembebber voelde in dat geval dus ten onrecbte onbebagen. 

Probleemhebber en probleemoplosser 
De probleembebber kan zijn probleem zelf trachten te identificeren en 
oplossen. Hij kan dit ook uitbesteden. In beide gevallen is er sprake van 
een probleemoplosser. Deze probleemoplosser operationaliseert bet 
probleem in een stelsel vragen, op grond waarvan de identificatie kan 
worden uitgevoerd. Vervolgens tracbt bij antwoorden te vinden op deze 
vragen, waarna tot een actie op de probleemsituatie besloten kan 
worden. Deze actie wordt in de probleemsituatie uitgevoerd. De pro
bleembebber formuleert na de realisering van de actie zijn probleem 
opnieuw, waarna bij tot de ontdekking kan komen dat zijn on be hagen is 
weggenomen. 
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Een probleemsituatie wordt derbalve bescbreven met een probleem
bebber (P.H.), een probleemoplosser (P.O.) en een omgeving (E.). De 
probleembebber voelt onbebagen: 'beeft een probleem'. De probleemop
losser boudt zicb bezig met de generering van de naar verwacbting 
effectieve actie waarmee bet onbebagen en dus bet probleem wordt 
weggenomen. De omgeving is dat gedeelte van de werkelijkbeid dat 
relevant is voor de probleembebber. 
Probleembebber, probleemoplosser en omgeving zijn analytiscbe entitei
ten die afhankelijk van de concrete situatie worden benoemd. In concreto 
kunnen een probleembebber en een probleemoplosser dezelfde persoon, 
twee verscbillende personen of groepen van personen zijn. Men denke 
bijvoorbeeld aan een adviseur (P.O.), de directie van een onderneming 
(P.H.) en een produktie-afdeling van die onderneming (E.) ten aanzien 
waarvan bij de directie met betrekking tot een aspect van bet functione
ren van die afdeling onbebagen bestaat. De adviseur tracbt een antwoord 
te geven op bet stelsel vragen waarmee bij bet probleem van de directie 
beeft geoperationaliseerd. Op grond van de informatie die besloten ligt in 
de antwoorden op de vragen, zal de adviseur actie(s) voorsteUen waarvan 
bij verwacbt dat door bet effect van die actie(s} bet onbebagen wordt 
weggenomen. Het probleem wordt dan opgelost door realisering van die 
actie(s) (of niet). 

Het oplossen van problemen 
Na de identificatie van een probleem volgt de oplossing daarvan. De 
probleemoplosser gaat op zoek naar een effectieve actie. Nadat deze is 
gevonden, wordt bij gei:mplementeerd. Dit moet leiden tot bet wegnemen 
van bet probleem bij de probleembebber. 
Er is ecbter geen eenduidig verband tussen bet wegnemen van bet 
probleem en de oorzaak van bet probleem. Kepner en Tregoe (1965) bijv. 
leggen dit verband wei. Een probleem wordt volgens hen opgelost door 
maatregelen t.a.v. de oorzaak te treffen. Een probleem wordt ecbter 
gekenmerkt door een verschil dat is ontstaan door veranderingen in doel, 
perceptie en/of 'realiteit'. Men kan dit verscbil opheffen door op een of 
een combinatie van deze grootbeden in te grijpen. De grootbeid waarop 
men verkiest in te grijpen, boeft niet noodzakelijkerwijs de oorzaak van 
bet ontstaan van bet verscbil te zijn (zie fig. 3.6). 

Bij een doelprobleem kan men zowel ingrijpen op bet doel als op de 
werkelijkheid ; bij een realiteitsprobleem op de werkelijkbeid maar ook 
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Figuur 3.6. lngrijpen op het probleem 
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op bet doel (bet doel aanpassen aan de situatie); bij een perceptiepro
bleem hoeft men niet de perceptie van de probleemhebber te wijzigen, 
maar kan ook bet doel of de realiteit worden gewijzigd. Kortom, er zijn 
verscbillende mogelijkheden. De principitHe keuze die moet worden 
gemaakt, is of de probleemhebber, de omgeving of de relatie tussen beide 
wordt gewijzigd. In bet eerste geval volgt een wijziging van doel. Bij 
ingrijpen op de omgeving wordt deze veranderd in een door bet doel 
bepaalde richting. De relatie tussen probleemhebber en omgeving wordt 
gewijzigd door ingrijpen op de perceptie. 
De keuze die wordt gemaakt in een specifieke probleemsituatie is 
afbankelijk van eigenschappen van bet probleem, van de probleem
bebber en oplosser, van de omgeving en vooral van de relatie tussen 
deze. Van invloed op de keuze zijn o.a.: 

- de kundigheden van betrokkenen. 'Wat voor de een een breinbreker is, 
is voor de ander een routinevraag' (Van Elshout, 1977, pag. 33); 

- aanwezige voorkennis. 'Geen probleemoplossingsproces verloopt ooit 
zonder dat er tenminste iets van routine of parate kennis aan te pas 
komt. Hoe minder daarvan aanwezig is, des te problematischer en ook 
moeilijker de opgave is' (Van Elshout, 1977, pag. 33); 

- de mogelijkheden van de probleemhebber om de omgeving en van de 
probleemoplosser om de probleembebber te bei'vloeden. In hoofdstuk 
4 zullen de bei'nvloedingsmogelijkheden en de vraagstukken die daarbij 
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aan de orde komen, worden behandeld binnen het abstracte raam van 
be stu ring. 

De keuze van een oplossingsrichting voor een specifiek probleem houdt 
een keuze in voor verandering van doe I, perceptie of realiteit. Verande
ringen in deze grootheden zijn zowel (mogelijke) oorzaak van het 
probleem als oplossingsmogelijkheden van een probleem. Naast een 
onderscheid van typen problemen naar oorzaak (tabel 3.5) kan ook een 
onderscheid naar oplossingsrichting worden gemaakt, getypeerd naar 
dezelfde veranderingsmogelijkheden: verandering van doel, perceptie of 
realiteit. Dit geeft een figuur analoog aan tabel 3.5. De benaming van de 
typen problemen (zie tabel 3.5) zal ook benut worden voor typen 
problemen bij de oplossing. Dat wil zeggen: als de probleemoplosser 
besluit een probleem op te lossen door doelwijziging, dan wordt zo'n 
probleem een doelprobleem genoemd. Daarbij wordt dus open gelaten 
wat de oorzaak van dit probleem is. 

3.2. OVER HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 

Zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien, is het oplossen van 
problemen direct afhankelijk van het beantwoorden van vragen. Het 
probleemoplossingsproces is gekenschetst door de cyclus: probleem -
vraag - antwoord - actie - probleem. In deze paragraaf zal ik dieper 
ingaan op het karakter van twee fasen van dit proces, nl. de overgang van 
probleem naar vraag en van vraag naar antwoord. Eerst komt het 
specificeren van problemen (vragen) aan de orde. Vervolgens wordt aan 
de hand van het model van kennisverwerving van Popper het proces van 
het beantwoorden van vragen geschetst. Ten slotte worden achtereen
volgens de decompositie van problemen en van het probleemoplossings
proces behandeld. 

3.2.1. Het specificeren van problemen 

Van der Zouwen (1971, pag. 4) merkt terecht op : 'er is veel meer 
onderzoek gedaan naar problem-solving dan naar problem-finding'. De 
aanwijzingen die de wetenschap biedt voor het specificeren van proble
men, d. w .z. het verbinden van de juiste vragen aan een probleem, is 
daarom gering. Dit is een belemmering voor de effectieve oplossing van 
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een probleem. Immers de kans is groot dat als de verkeerde vragen 
worden gesteld, de uiteindelijk gekozen actie niet effectief is. 
Het specificeren van problemen spitst zich toe op het definieren van het 
verschil tussen een gewenste en een '(beeld van de) werkelijke situatie. 
Daarbij gaat het bier niet om het bewustwordingsproces bij een individu. 
Dat is een pragmatisch vraagstuk dat in par. 3 .1. 2 en 3 .1. 3 a an de or de is 
geweest. Een meer uitgebreide behandeling van de psychologische en 
sociaal-psychologische processen die leiden tot bet zicb bewust worden 
van een probleem valt buiten bet bestek van dit boek. 
N aast bet pragmatiscbe vraagstuk van bet 'vinden' van problemen 
bestaan er ecbter ook wetenscbappelijke manieren waarop vragen kun
nen worden gespecificeerd. De werkwijze die daarbij wordt gebanteerd, 
is dezelfde als die een arts banteert bij algebele keuring van een individu 
die zicb gezond voelt en dus in die zin (nog) geen problemen beeft. Met 
bebulp van een normatief model, dat de gewenste (gezonde)situatie van 
bet onderzocbte individu specificeert, tracbt bij na vaststelling van de 
buidige gezondbeidstoestand van bet individu door vergelijking met de 
gespecificeerde situatie verscbillen vast te stellen. Deze worden vervol
gens in samenbang geanalyseerd waaruit bet resultaat van de keuring 
volgt. Onderzoekingen die op deze wijze in organisaties worden uitge
voerd, staan te boek als diagnostiscb of doorlicbtingsonderzoek. 
Een tweede mogelijkheid tot bet specificeren van problemen is bet 
rondsturen van een vragenlijst in de organisatie. Dit kan leiden tot een 
inventarisatie van problemen aanwezig bij organisatieleden. Deze tweede 
mogelijkbeid drukt ons op de plaatsgebondenbeid van problemen. Ze zijn 
verbonden met probleembebbers, in casu organisatieleden. Het gebruik 
van een normatief model zal niets opleveren als we niet op de juiste 
plaats gaan kijken. Voor bet specificeren van problemen dient een 
normatief model niet aileen uitspraken te bevatten over welke verscbillen 
als werkelijk problematiscb moeten worden ervaren en in welke ricbting 
ze moeten worden opgelost. Ook de plaats waar de benodigde informatie 
moet worden verzameld moet worden aangegeven. 
De mogelijkbeid tot bet specificeren van problemen is zowel afhankelijk 
van de kwaliteit van bet normatieve model gebaseerd op wereld
bescbouwing en ervaring of afgeleid uit tbeoretische voorkennis als van 
de representatie van de werkelijke situatie en de mogelijkbeid deze waar 
te nemen. Dit is zoals we bebben gezien, evenzeer afhankelijk van 
genoemde factoren. Daardoor kunnen bepaalde verscbillen wellicbt niet 
worden gevonden en andere overtrokken, met alle gevolgen van dien. 
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Pounds (1969) komt tot een analoge redenering. Hij ziet een probleem 
simpelweg als een verschil tussen een werkelijke en een gewenste 
toestand. Het specificeren van problemen is zodoende identiek met bet 
proces van bet definieren van verschillen. Dit gebeurt op modelniveau. 
Hij concludeert: 'The problem (vraagstuk, NK) of understanding pro
blem finding is therefore eventually reduced to the problem of un
derstanding the models which managers use to define differences' 
(Pounds, 1969, pag. 5). 
Pounds onderscheidt de volgende vier modellen : 

1. 'Historical models', deze zijn gebaseerd op de overweging dat recente 
ervaring de beste schatting voor de toekomst op korte termijn 
oplevert. Deze modellen zijn gebaseerd op de assumptie van quasi
stationariteit van de huidige situatie. Over bet algemeen betreft bet 

· modellen waarmee afwijkingen van een historisch bepaald niveau 
kunnen worden vastgesteld. 

2. 'Planning models', die de manager hanteert om activiteite!l in de tijd te 
sturen. Ze zijn gebaseerd op voorspelmethoden zoals die o.a. binnen 
de operations research zijn ontwikkeld. In feite zijn bet 'very con
servatively biased historical models'. In tegenstelling tot de 'historical 
models', waar bet probleem op de huidige situatie slaat, komen 
problemen bij de 'planning models' pas in de toekomst naar voren als 
men na verloop van tijd bet door bet plan gestelde doel niet haalt. 

3. 'Other people's models'. Het probleem wordt daarbij van buiten 
aangereikt, bijv. in bet geval dat een klant klaagt over een hem 
geleverd produkt. 

4. 'Extra-organizational models'. Het betreft bier informatie zoals die 
wordt aangedragen in vaktijdschriften e.d. Een probleemhebber kan 
deze bewust of onbewust zoeken. De informatie, geconfronteerd met 
zijn eigen situatie, zet hem aan bet denken over die situatie en kan 
hem zodoende bewust maken van mogelijke problemen daarin of 
verbeteringen daarvan. 

De opsomming van Pounds is niet uitputtend en niet systematisch. Mij is 
echter geen studie van modellen bekend die managers gebruiken om 
problemen te specificeren en hoe zij die modellen gebruiken. Een 
dergelijke studie zou duidelijk bijdragen tot bet begrip van de psychologic 
van bet specificeren van problemen bij managers en anderen in organisa
ties. Ze geeft inzicht in veelvuldig door managers gehanteerde typen 
modellen bij de specificatie van hun problemen. Een evaJuatie van deze 
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modellen zou belangrijke aanwijzingen kunnen bieden voor een verstan
dige aanpak van probleemstellingsprocessen in organisaties. 
Ten opzichte van de wijze van het specificeren van problemen die ik 
eerder, beschreef, maakt Pounds ons echter opmerkzaam op een belang
rijke categorie van probleem 'vinding', nl. vragen die door een probleem
hebber aan een probleemoplosser worden aangereikt. In organisaties is 
dit een belangrijke categorie. Door de aanwezige organisatiestructuur'en 
gehanteerde principes van Ieiding wordt de oplossing van bepaalde 
vragen aan bepaalde organisatieleden opgedragen. 

Een methode voor het specificeren van problemen die in feite de hele 
oplossingsprocedure omkeert, wordt gesuggereerd door Graham (1976). 
Hij pleit voor een methode waarbij men niet vraagt naar de problemen die 
er bij organisatieleden t.a.v. het functioneren van de organisatie bestaan, 
maar voor het vragen naar de veranderingen die men zou willen 
aanbrengen als men daartoe de gelegenheid had. 
Door een analyse van de achtergronden van de gegeven antwoorden kan 
men, na enig hergroeperen, verschillende probleemgebieden afbakenen 
die direct aandacht van het management vragen. Deze afbakening komt 
tot stand door binnen een model terug te redeneren van actie naar 
probleemgebieden waarop deze acties ingrijpen. Een dergelijke proce
dure kent natuurlijk het gevaar dat men binnen een niet correct of niet 
geschikt model redeneert. Het gevolg kan zijn dat de verkeerde pro
bleemgebieden worden aangestipt. Een toetsing achteraf is dan ook 
vereist. 
De methode die Graham voorstelt, heeft echter een zeer attractieve kant. 
Ze verschuift de aandacht van het oplossen van problemen naar het 
stellen van problemen. Volgens Graham ligt binnen de huidige manage
mentopleidingen de nadruk op het eerste, met aile gevolgen van dien. 
'The solutions orientation leads one to believe that problems somehow 
appear (a notion inherent in most business school curricula with their 
almost total emphasis on executives as problem solvers (Graham pleit 
voor 'problem definers', NK)), that a problem has an "Optimum" 
solution which can be found and that one problem should be solved 
before the next can be attacked (much like "solving problems" at the end 
of a text book chapter)'. Daarmee wordt een gerichte strategie voor de 
specificatie van problemen geblokkeerd. Men denkt in oplossingen 
zonder zich te buigen over de vraag bij welke probleemstellingen die 
oplossingen passen (dat werd ook nooit gevraagd). De nadruk valt op wat 
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de geschikte oplossingsmethode is voor een gesteld vraagstuk en niet op 
hoe uit de ongestructureerde probleemsituatie een vruchtbare vraagstel
ling kan worden gedestilleerd. Dit kan een vingerwijzing zijn voor de 
verklaring van de moeilijkheden ondervonden bij het oplossen van 
praktijkproblemen. Tevens kan worden tegemoet gekomen aan het 
signaleerde ontbreken van aanwijzingen voor het specificeren van pro
blemen. 

3.2.2. Het oplossen van vragen 

Het vraagoplossingsproces wordt in gang gezet op het moment dat uit 
een probleem een vraagstelling naar voren is gekomen. Het proces is 
erop gericht een antwoord te vinden op deze vraag, zodanig dat kan 
worden besloten tot een actie waarmee het probleem wordt opgelost, 
althans een oplossing naderbij wordt gebracht. Om redenen van e:ffectivi
teit en efficientie houdt men zich bezig met vraagoplossingsprocessen 
binnen probleemoplossingsprocessen. Het doel is te komen tot beheer
sing van dit proces, waardoor men e:ffectiever - in termen van het 
genereren van adequate maatregelen - en efficienter - in termen van 
sneller en met minder kosten- tot een oplossing van problemen komt. In 
deze paragraaf gaat het om het karakter van het vraagoplossingsproces 
binnen probleemoplossingsprocessen. 
Het zoeken van antwoorden op vragen is in essentie een kennisverwer
vingsproces. Voor een indruk van het karakter van dit proces zal ik 
aansluiten bij Popper (1972). Zijn ideeen hebben in eerste instantie 
betrekking op kennisverwervingsprocessen gericht op theorievorming. 
Daarbinnen tracht men een antwoord te vinden op vragen die voortko
men uit een onbevredigende stand van zaken in een bepaalde theorie. 
Popper (1972, pag. 119) vat dit kennisverwervingsproces samen in het 
volgende schema (figuur 3.7). 

Figuur 3.7. Schema kennisverwervingsproces bij theorievorming. 

Het probleem P1 is een probleem voortkomend uit een anomalie in de 
theorie. TT staat voor 'tentative theory'6 , waarmee een mogelijk ant-

6. Merk op dat Popper bier een ander probleembegrip hanteert dat het probleembegrip dat 
in dit boek wordt gebruikt (Zie par. 3.1.1). Het heeft betrekking op vragen die voortkomen 
uit kritische discussies of experimentele tests van wetenschappelijk theorieen. 
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woord voor de geconstateerde anomalie wordt geformuleerd dat geheel 
of gedeeltelijk fout kan zijn. De TT ondergaat vervolgens een proces van 
'error elimination' (EE), waarbinnen bet geformuleerde antwoord aan een 
kritische discussie of experimentele tests wordt onderworpen. Door onze 
creatieve activiteit ontstaan daaruit nieuwe problemen (P2). En zo voort 
en zo verder. 
Op deze wijze ontstaat een dynamisch model van de ontwikkeling van de 
wetenschap, waarmee Popper de vooruitgang van de wetenschap be
schrijft. 

Verden:>p in zijn boek, met name in hoofdstuk 6, laat Popper zien 
dat bet gepresenteerde schema voor kennisverwervingsprocessen bij 
theorievorming ook kan worden toegepast binnen bet oplossingproces 
van praktijkproblemen. Gomez, Malik en Oeller (1975) onderbouwen 
deze stelling verder. Zij beschouwen deze oplossingsprocessen als 
processen met terugkoppeling die structureel overeenkomen met bet 
schema van Popper. Ook binnen mijn opvatting van bet oplossen van 
problemen volgens de cyclus probleem - vraag - antwoord - actie -
probleem ligt dit voor de hand. 

Het schema voor bet bplossen van vragen heeft bij Popper (1972, pag. 
243} dezelfde structuur als bet schema voor kennisverwervingsprocessen 
bij theorievorming (fig. 3.8). 

Figuur 3.8. Schema oplossingsproces. 

Ten opzichte van bet vorige schema (fig. 3.7) moet bet probleembegrip 
niet worden betrokken op een anomalie in de theorie, maar op een vraag 
die bet resultaat is van de specificatie van een praktijkprobleem. Voorts 
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is bet verscbil dat nu meerdere 'tentative solutions' (TS/)7 worden 
aangegeven die onderling kritiscb worden vergeleken en waaruit diegene 
wordt gekozen die vergelijkenderwijs de grootste effectiviteit t.a.v. de 
gewenste verandering belooft te geven. Het oplossen van problemen 
wordt bescbouwd als een iteratief proces van 'trial-and-error'. Als 'trials' 
worden aangemerkt de tentatieve oplossingen die gegenereerd worden, 
de 'error' slaat op de eliminatie van niet succesvolle 'trials'. 

Het oplossingsproces verloopt nu als volgt. Voor probleem 1 wordt op 
basis van reeds aanwezig kennis een tentatieve oplossing gekozen, 
d.w.z. er wordt een maatregel gekozen waarvan wordt verwacbt dat 
invoering daarvan de probleemsituatie in de gewenste situatie doet 
verkeren. Deze proefoplossing (TS) moet worden bescbouwd als voorlo
pig, een poging tot oplossing. Deze poging wordt niet willekeurig 
ondernomen, omdat ze op reeds aanwezige kennis is gebaseerd, bebalve 
uiteraard als voorkennis ontbreekt. 
De proefoplossing zal na invoering resultaten produceren die doorgaans 
niet volledig overeenstemmen met bet gewenste resultaat. De poging is 
dan weliswaar bebeerst (niet willekeurig), t.a. v. het resultaat is ze in 
zeker opzicbt echter 'blind'. Dat wil zeggen: tevoren kan niet met 
zekerbeid worden voorspeld wat als resultaat zal worden geproduceerd. 
De resultaten geven ecbter wel meer inzicbt in de probleemsituatie. Ze 
produceren informatie over de situatie die kan worden gebruikt om ons 
model, beeld of voorstelling van de situatie bij te stellen en aan te vullen. 
In die zin spreekt men van fouteneliminatie (EE). Het maakt bet mogelijk 
een betere keuze te maken uit mogelijke pogingen. In dit proces van 
fouteneliminatie maakt men op selectieve wijze gebruik van de geprodu
ceerde informatie. Campbell (1960) spreekt daarom in aanvulling op 
Poppers schema van 'blind trial and selective retention'. Als bet gewen
ste resultaat nog niet volledig is bereikt (of in de toekomst daarvan weer 
afwijkingen optreden), maar wei nieuwe informatie is verzameld, kan het 
probleem opnieuw worden gedefinieerd: probleem 2. Hiermee is de 
cirkel rond en kan bet proces opnieuw starten. 

Het oplossen van door praktijkproblemen opgeroepen vragen onder 
gebruikmaking van expliciete al dan niet als wetenschappelijk te boek 

7. In feite propageert Popper deze strategie ook t.a.v. de kennisverwerving t.b.v. 
theorievorming. Het is het onderliggende idee van theorieenpluralisme waarvan a! eerder 
(hfdst. 2) sprake was. 
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staande kennis gaat wei gepaard met een overgang van wat Popper noemt 
de tweede naar de derde wereld. Deze zijn onderdeel van zijn drie 
werelden-concept dat om vat: 'first the world of physical objects or of 
physical states (wereld I); secondly the world of states of consciousness, 
or of mental states or ... of behavioral dispositions to act (wereld 2); and 
thirdly, the world of objective contents of thoughts, especially of 
scientific and poetic thoughts and of works of art (wereld 3)' (Popper, 
1972, pag. 100)8

. 

Een praktijkprobleem zoals ik dat in deze studie opvat, is onderdeel van 
wereld 2. Het gaat immers om een eigenschap van de 'mental state' van 
een probleemhebber. Aangezien die ook 'dispositions to act' bevat, 
kunnen praktijkproblemen zonder meer daarbinnen worden opgelost. 
Het oplossingsproces is dan echter niet voor wetenschappelijke analyse 
toegankelijk noch kan bet door resultaten van wetenschapsbeoefening 
worden ondersteund. Dat vereist een herformulering van bet probleem in 
wereld 3: de specificatie van bet probleem uitmondend in een stelsel 
vragen. Deze overgang van probleem naar vraag, van wereld 2 naar 
wereld 3 zal met een zeker inhoudelijk verlies gepaard gaan, aangezien 
wereld 2 en wereld 3 elkaar niet dekken. 
Het schema dat Popper aanbiedt voor bet vraagoplossingsproces geldt 
als normatief t.o. v. bet oplossen van vragen in wereld 3, terwijl bet als 
heuristisch hulpmiddel kan worden gehanteerd voor de bestudering van 
oplossingsprocessen in wereld 2. Het probleemoplossingsproces9 wordt 
opgebouwd uit een reeks vragen waarop steeds antwoord moet worden 
verkregen alvorens met de volgende kan worden doorgegaan. De resulta
ten van deze antwoorden worden verwerkt om de volgende vraag beter te 
kunnen stellen. 

Door bet vraagoplossingsproces te beschrijven als een proces van 'blind 
trial and selective retention' neemt bet, gestrekt gezien in de tijd, de 
vorm aan van een zoekproces (Newell and Simon, 1972) (fig. 3.9). 

Startend bij probleem P1 staan ons verschillende wegen of alternatieve 

8. Gezien de discussie in par. 3. 1.2 zal bet duidelijk zijn dat een probleernhebber over 
wereld 1 aileen maar kan spreken in terrnen van wereld 2: zijn beeld van de werkelijkheid, 
waarbij hij gebruik kan rnaken van onderdelen van wereld 3 : wetenschappelijke tbeorieen 
en rnodellen en kunstzinninge uitingen. 
9. Het betreft bier het oplossingsproces van een probleern. Zoals we in paragraaf 3.2.4. 
zullen zien, kunnen rneer van dergelijke processen sirnultaan worden uitgevoerd. 
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Figuur 3.9. Het oplossen van vragen als zoekproces. 

oplossingen (handelingen) open. Op basis van de beschikbare a priori 
informatie kiezen we een bepaalde weg. Omdat deze ons niet met 
zekerheid bij een oplossing10 (de gewenste situatie) zal brengen, komen 
we in probleemsituatie 2 terecht. Het vraag oplossingsproces stopt indien 
(tijdelijk) een situatie wordt bereikt die als niet-problematisch wordt 
ervaren. De probleemhebber stelt, atbankelijk van de omstandigheden 
waarin hij zich bevindt, een grens. Onder de greps continueert hij zijn 
zoekproces omdat hij nog onbehagen voelt. Boven deze grens stopt het 
oplossingsproces. 

De voorstelling van het vraagoplossingsproces als zoekproces komt 
overeen met de operatoire opvatting van het oplossen van problemen uit 
de cognitieve psychologie (Van Elshout, 1977). Ze wordt onderscheiden 
van de opvatting die het oplossen van problemen ziet als een proces van 
informatieverwerking. Het schema van Popper is daar een voorbeeld 
van. Het grote verschil tussen beide is dat de operatoire opvatting het 
oplossingsproces ziet als, zoals de naam al zegt, een serie operaties 
(acties) die achtereenvolgens op de probleemsituatie wordt uitgevoerd. 
Het oplossingsproces verloopt, zoals geschetst, van probleem tot pro
bleem. Bij de informatieverwerking legt men meer nadruk op de hoeveel
heid informatie die voor het oplossen van een probleem (vraag) moet 
worden verwerkt voordat tot een handeling (antwoord) kan worden 
besloten. Ze is daarom intraprobleem gericht. De operatoire opvatting is 
inter-probleem gericht. Ze zijn zodoende complementair t.o. v. elkaar. 
Ben nadere beschouwing van de informatieverwerkingsbenadering Ievert 
een aantal aanwijzingen voor een verstandige decompositie van het 
oplossingsproces. Deze komen in paragraaf 3.2.4 aan de orde. De 
operatoire opvatting over het oplossen van problemen geeft, gekoppeld 

10. Voor de volledigheid wijs ik hier op het feit dat oplossing in het alledaagse spraakge
bruik zowel wordt gebruikt voor de te bereiken eindsituatie (de gewenste situatie) als voor 
het oplossen (het proces). In het vervolg zal ik voor de gevonden maatregel, resultaat van 
het oplossingsproces, de term oplossing bezigen, voor de nagestreefde eindsituatie: het 
doel, de gewenste situatie. 
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aan bet hierarchiebegrip van Simon, een aantal interessante gezicbtspun
ten voor de decompositie van een probleem. De resultaten daarvan zijn 
van belang voor een opdeling van het oplossingsproces. Op bet vraagstuk 
van de decompositie van een probleem ga ik in de volgende paragraaf 
dieper in. 

3.2.3. De decompositie van problemen 

Door een probleem als systeem te beSchouwen, kunnen aan een pro
bleem eigenscbappen als complexiteit, structuur en dynamiek worden 
toegekend11

• Het oplossen van problemen wordt bevorderd door een 
zodanige bescbrijving van bet probleem als systeem dat door deze 
bescbrijving het probleem vereenvoudigd wordt. Dit wordt vooral be
werkstelligd door een decompositie van het probleem die een reductie 
van de complexiteit tot gevolg beeft. Daarbij moet worden bedacht dat de 
voorstelling van het probleemoplossingsproces als zoekproces (de opera
loire opvatting) duidelijk maakt dat de ricbting van het proces direct 
afbankelijk is van het oorspronkelijke gestelde probleem. De nieuwe 
probleemsituatie; die ontstaat na de verandering teweeggebracbt door de 
oplossing, kan in functioneel verband worden gebracbt met de oorspron
kelijke probleemsituatie. 
Door bet probleemoplossingsproces zo te beschouwen, kan de eis aan de 
richting van bet proces worden vertaald naar een eis aan het formuleren 
van de elkaar opvolgende problemen. Ze dienen steeds scberper te 
worden geformuleerd en toegespitst op grond van de informatie verkre
gen uit een evaluatie van de ingevoerde oplossingsmaatregel. Daardoor 
ontstaat een bierarchie van elkaar opvolgende problemen of systemen 
van problemen. Deze bierarcbie wordt getypeerd door enerzijds een 
globaal en anderzijds een gedetailleerd geformuleerd probleem. Het is 
een hierarcbie van bescbouwingsniveaus12

• 

Een dergelijk hierarcbiebegrip is door Simon (1969) uitgewerkt. Het 
bierarcbiebegrip van Simon verbindt een bierarcbie van bescbouwings
niveaus met een decompositiestrategie. Door deze verbinding kan met dit 

l L Korthagen (1977) geeft een systematisch overzicht van de eigenschappen van een 
probleem als systeem. 
12. In 't Veld (1975, pag. 31) spreekt van een abstractiestratum (in de tweede druk (In 't 
Veld, 1978) van aggregatiestratum). Verder word! voor de term beschouwingsniveau ook de 
term aggregatieniveau gebruikt. Het legt vast wat bet element in de beschouwingen is. In de 
psychologie zijn dit bijv. individuen; in de sociaal-psychologie groepen; in de organisa
tiesociologie organisaties. 
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hierarchiebegrip tegelijkertijd de richtingseis aan het oplossingsproces 
aangescherpt worden en een reductie van de complexiteit van het 
probleem bewerkstelligd worden. 

Simon definieert een hierarchie of beter een hierarchisch systeem als 
een systeem dat bestaat uit onderling verbonden subsystemen waarvan 
elk op zijn beurt weer een hierarchische structuur heeft, totdat een 
bepaald laagste niveau, een elementair subsysteem, is bereikt. Dit niveau 
wordt enerzijds bepaald door het beschouwingsniveau waarop de ge
bruikte theorie van toepassing is, anderzijds door het doel waarmee het 
onderzoek wordt verricht. 
Het Simonse hierarchiebegrip wordt getypeerd door de eigenschap dat de 
elementen van een verzameling tegelijkertijd elementen van deelverza
melingen van die verzameling zijn. Op ieder niveau binnen de hierarchie 
is dus het gehele systeem dat wordt beschouwd, afgebeeld. Het onder
scheidt zich van een verticaal ordeningshierarchiebegrip, zoals gere
flecteerd in een personele hierarchie in een organisatie ; van een classifi
catiehierarchie, zoals we die terugvinden in catalogussystemen van een 
bibliotheek; en van een hierarchie van beslissingslagen zoals drie niveaus 
van besturing in een organisatie: het selectienivau, het adaptieve en 
lerende niveau en het zelforganiserende niveau (zie De Leeuw, 1976). 
Het belangrijkste onderscheid t.a.v. genoemde hierarchieconcepten is 
dat het hierarchische concept van Simon wordt gekenmerkt door de 
eigenschap van bijna-ontbindbaarheid ('nearly decomposability') van het 
systeem in subsystemen. Deze eigenschap van bijna-ontbindbaarheid 
houdt in dat het korte-termijngedrag van delen van het systeem wordt 
bepaald door de interne samenhang van het betreffende deel, het 
lange-termijngedrag juist door de samenhang tussen de delen. 
Het voordeel van een hierarchische beschouwing van een systeem 
volgens Simon is, dat op elk beschouwingsniveau het gehele systeem 
wordt afgebeeld. Hierdoor wordt de eenheid van gezichtspunt gediend. 
Een tweede voordeel volgt uit de decompositiestrategie volgens de 
eigenschap van bijna-ontbindbaarheid. Deze maakt het mogelijk dat we 
de beschouwing voor korte tijd kunnen richten op een deel van het 
systeem zonder ons te bekommeren om de invloed van de rest van het 
systeem. Deze werkt op lange termijn. Voor het oplossen van problemen 
betekent dit dat men door een gerichte decompositiestrategie kan be
werkstelligen dat er gelegenheid is deelproblemen afzonderlijk te be
kijken. 
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Als dit hierarchieconcept wordt toegepast op het probleemoplossings
proces en de daaruit voortvloeiende reeks problemen, ontstaat het 
volgende beeld (fig. 3.10). 
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Figuur 3.10. Hierarchie van problemen. 
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Het oplossingsproces moet worden gei:nterpreteerd als het zoeken van 
een pad van toegestane overgangen van het oorspronkelijke probleem 
(P1 ) naar de gewenste situatie (G). Deze overgang komt tot stand door een 
herdefiniering van het probleem. Het hergedefinieerde probleem is een 
deelverzameling van het oorspronkelijke probleem waarbij niet relevant 
geachte onderdelen en aspecten van bet probleem buiten beschouwing 
worden gelaten. Door deze procedure wordt het probleem overzicb
telijker en daardoor beter oplosbaar. De hierarchie van problemen in de 
zin van Simon moet dan worden gezien als een constraint op de overgang 
van het ene probleem (toestand) naar het volgende. Dit volgende 
probleem moet nl. een deelverzameling van het eerste probleem zijn. 
Deze beperking op de overgang van Pi naar P1+1 kan ons nuttige 
informatie geven over de richting van bet oplossingsproces. Immers als 
het nieuwe probleem Pi+ 1 geen echte deelverzameling is van het oor
spronkelijke probleem, is of Pi of Pi+ 1 niet correct geformuleerd (aange
nomen dat ondertussen het probleem stationair is). Op basis van deze 
informatie kunnen we onze problemen beter formuleren. Dit helpt ons 
om ze efficienter op te lossen. 

De overgang van het ene probleem naar bet volgende wordt teweegge
bracbt door het uitvoeren van een oplossende handeling. De aanname is 
nu dat de oplossing voor bet laatste geformuleerde probleem tevens bet 
oorsponkelijke probleem oplost. Aangezien tussen beide een afstand kan 
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liggen, zowel in tijd als in inhoud, zullen we moeten nagaan of dit 
inderdaad bet geval is. Wellicht dat bet probleem zodanig anders is 
gespecificeerd dat begin- en eindsituatie onvergelijkbaar zijn geworden. 
Hietbij doel ik op de moeilijkheden die optreden als bij de herformulering 
van problemen een ander beschouwingsniveau wordt gekozen. Dit is 
bijv. bet geval als de analyse van een probleem op afdelingsniveau in een 
organisatie wordt verlegd naar bet niveau van de leden van die afdeling. 
Een dergelijke overgang van aggregatieniveau gaat gepaard met een 
selectie van zowel objecten als aspecten, waarbij oude kunnen worden 
vervangen en nieuwe worden ingevoerd. Een dergelijke strategie van 
'inzoomen' (In 't Veld, 1975, pag. 31) biedt de mogelijkheid gericht naar 
ontbrekende stukjes informatie te zoeken. Daarmee gaat men terug naar 
bet oorspronkelijke beschouwinsniveau om bet probleem verder op te 
los sen. 
Doordat echter een herdefiniering van bet beschouwde systeem heeft 
plaatsgehad, moet men zich ervan vergewissen of de conclusies met 
betrekking tot bet systeem op bet hogere beschouwingsniveau ook 
gelden voor bet systeem op bet lagere beschouwingsniveau. 
Men kan bijvoorbeeld concluderen dat een probleem kan worden opge
lost door de ]eden van een afdeling in een organisatie meer vrijheid te 
geven bij bet plannen van hun werkzaamheden. Daarmee kan hun 
motivatie worden opgevoerd. Het is echter de vraag of bet oorspron
kelijke probleem op afdelingsniveau: 'te lange doorlooptijden', met deze 
maatregel wordt opgelost. 
In bet algemeen moet een oplossing voor een probleem op een bepaald 
aggregatieniveau worden getoetst als mogelijke oplossing voor proble
men op andere aggregatieniveaus. Juist omdat de beschouwingsniveaus 
verschillend zijn, waardoor geheel verschillende grootheden en relaties 
tussen deze grootheden in de beschouwing worden betrokken, stelt dit 
ons voor grote moeilijkheden bij bet beantwoorden van de vraag of de 
oplossing voor bet laatste probleem tevens de oplossing voor bet eerste 
inhoudt. Aileen dan als een kader aanwezig is waarbinnen resultaten 
verkregen op verschillende aggregatieniveaus met elkaar kunnen worden 
vergeleken, is bet mogelijk een behoorlijk antwoord op deze vraag te 
geven. De ontwikkeling van een dergelijk kader is een van de belang
rijkste vraagstukken bij de theorievorming over organisaties. Een alge
meen geaccepteerd kader is bij de huidige stand van de theorievorming 
tot nog toe niet voortgebracht. 
Een procedure die van geval tot geval wellicht kan worden gebruikt, is 
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bet terugredeneren van gewenste situatie naar oorspronkelijke probleem
situatie. Naast de mogelijkheid daarmee een weg te vinden die tot 
oplossing van bet probleem leidt, zijn nog ten minste twee redenen aan te 
geven waarom deze procedure nuttig kan zijn. Op de eerste plaats stelt 
Popper (1972) dat problemen beter kunnen worden begrepen door hun 
oplossingen te kritiseren. Dit veronderstelt dat we een verband terug 
leggen tussen gewenste en werkelijke situatie. Op de tweede plaats sluit 
deze procedure aan bij bet meestentijds oplossingsgerichte denken 
waarin we op onze opleidingen worden getraind (zie par. 3.2.1). Door 
terug te redeneren, kunnen we te weten komen of de oplossingen 
(veranderingen) waaraan we denken aansluiten bij bet oorspronkelijke 
probleem. Daarmee kunnen we tevens onderkennen dat een zodanige 
formulering van bet probleem wordt gekozen dat bekende en beschikbare 
oplossingstechnieken daarop van toepassing zijn. 

3.2.4. De decompositie van het oplossingsproces 

In de identificatiefase van bet probleemoplossingsproces zal de pro
bleemhebber trachten de oorspronkelijke 'mess' zodanig te structureren 
dat een systeem van problemen ontstaat. Zoals we in de vorige paragraaf 
hebben gezien, is bet voordelig dit systeem van problemen te structure
reo volgens bet hierarchische systeem van Simon. Ten gevolge van de 
eigenschap van bijna-ontbindbaarheid kunnen dan de deelproblemen 
voor de korte termijn afzonderlijk worden bekeken. Zo W<!rdt tegemoet 
gekomen aan de beperkte informatieverwerkingscapaciteit van iedere 
probleemhebber. Immers voor bet oplossen van een probleem is bet 
verwerken van informatie omtrent probleemsituatie en handelingsal
ternatieven noodzakelijk teneinde tot een keuze uit de alternatieven te 
komen (de informatieverwerkingsbenadering tot bet oplossen van pro
blemen). Door bet probleem in deelproblemen op te delen die afzonder
lijk kunnen worden bekeken, krijgt de probleemhebber de gelegenheid bij 
problemen die eigenlijk een grotere informatieverwerkingscapaciteit dan 
de zijne vragen deze toch op te lossen. Het opgedeelde probleem kan nl. 
sequentieel13 worden verwerkt. In de tijd gezien komt bet verloop van 
bet oplossingsproces er dan uit te zien als in fig. 3.11 geschetst. 

13. Parallel is ook mogelijk. De deelproblemen worden dan opgedragen aan meerdere 
personen. Ieder neemt een deel voor zijn rekening. Binnen het sequentiele oplossingspro
ces kan een individu zich echter ook met meer problemen tegelijkertijd bezighouden. Miller 
(1956) heeft aangetoond dat een individu zich met gemiddeld zeven verschillende gegevens 
tegelijkertijd kan bezighouden. 
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II Ill IV 

Figuur 3.11. Decompositie van het oplossingsproces. 

In iedere Ius speelt zich een oplossingsproces van een deelprobleem of 
systeem van deelproblemen af. Mintzberg, Raisinghani en Theoret (1976) 
hebben Iaten zien dat voor besluitvormingsprocessen bet proces op 
willekeurige momenten kan worden onderbroken als het proces niet naar 
wens verloopt of resultaten oplevert die van direct belang zijn voor de 
oplossing van andere deelproblemen. Het oplossen van problemen kan 
worden opgevat als een bijzonder geval van een besluitvormingsproces. 
Dit blijkt bijv. uit het volgende citaat van Ackoff (1975, pag. 555) die stelt 
dat: 'decision making in the presence of doubt is problem solving'. 
De bevindingen van Mintzberg et al. zijn in het Iicht van de bier 
gepresenteerde opvatting over bet oplossen van problemen aannemelijk. 
De keuze voor een proefoplossing in bet schema van Popper (fig. 3.8) 
wordt gebaseerd op reeds aanwezige kennis. Implementatie daarvan leidt 
tot nieuwe informatie, die een geheel nieuw Iicht kan werpen op de 
gekozen decompositie van het probleem. Wellicht wordt deze, en dan 
ook de decompositie van oplossingsproces, aangepast. Voorts heeft de 
omgeving van het probleem wel invloed op het probleem, ook al wordt 
daar voor de korte termijn van geabstraheerd. Deelproblemen kunnen 
dan wei afzonderlijk worden bekeken maar zijn niet onafhankelijk van 
elkaar. Dit kan de probleemhebber dwingen zich tussentijds te gaan bezig 
houden met andere deelproblemen14

• 

Samenvattend kan nieuwe informatie het probleemoplossingsproces 
bei:nvloeden. De prioriteitsvolgorde van problemen kan worden gewij-

14. Bij de interpretatie van de bevindingen van Mintzberg et al. heb ik aileen een verband 
gelegd met de in dit boek gepresenteerde denkbeelden. Op de voortgang van het 
oplossingsproces zijn echter ook invloeden van psychologische, sociaal psychologische, 
organisatie-structurele en politieke aard werkzaam. De bespreking daarvan valt buiten het 
kader van dit boek. Men zij verwezen naar de literatuur. Zie bijv. Gagne (1966), Kelley en 
Thibaut (1969), De Sitter (1973) en Pettigrew (1973) m.b.t. de achtereenvolgens genoemde 
onderwerpen. 



66 OVER PROBLEMEN EN HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 

zigd, waardoor een ander probleem eerst moet worden opgelost. Ook kan 
deze informatie een directe oplossing van een ander probleem mogelijk 
maken, waardoor de oplossing van bet deelprobleem waarmee men bezig 
was kan worden vergemakkelijkt. 

Uit een decompositie van bet probleem volgt, gedwongen door een 
beperkte individuele informatieverwerkingscapaciteit, een decompositie 
van bet oplossinsproces. Vooral bij zeer omvangrijke problemen of bij 
situaties waarin meer problemen in samenhang moeten worden aange
pakt, geeft dit aanleiding tot een organisatievraagstuk rood bet oplos
singsproces. Immers, oplossingsinspanningen moeten worden gecoordi
neerd. Op dit organisatieprobleem rood bet oplossingsproces ga ik in 
hoofdstuk 6 op basis van de ontwikkelde gedachten over besturing nog 
verder in. 

3.3. SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk heb ik mijn gezichtspunten ten aanzien van praktijkpro
blemen en bet oplossen daarvan uiteengezet. Centraal binnen de gepre
senteerde benadering staat de probleemhebber. Dit is een analytische 
entiteit, waarmee bet praktijkprobleem is verbonden. In concreto kan bet 
een individu, een groep of een organisatie zijn. Een praktijkprobleem is 
gedefinieerd als een door een probleemhebber gevoeld onbehagen over 
een voor hem relevante situatie. Dit onbehagen is voor de probleem
hebber aanleiding tot handelen. 
De probleemhebber baseert zich daarbij op zijn beeld van de werkelijk
heid dat subjectief, relatief en partieel van aard is. Zijn onbehagen kan 
ontstaan als uit een confrontatie van bet door hem geconstrueerde beeld 
van de werkelijkheid met bet beeld van de door de probleemhebber 
gewenste situatie een verschil tussen beide blijkt. Dit verschil kan een 
gevolg zijn van veranderingen of manipulatie van bet doel, de perceptie 
of de 'realiteit' (omgeving) van de probleemhebber. Een praktijkpro
bleem is een functie van deze grootheden. Het wordt opgelost door een 
(gerichte) actie van de probleemhebber op zijn doel, zijn perceptie of zijn 
'realiteit'. 

Voor bet oplossen van een probleem moeten vragen worden beantwoord. 
Op grond van de informatie die besloten ligt in de antwoorden op deze 
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vragen kan de probleemhebber zijn keuzevraagstuk met betrekking tot de 
te kiezen actie structureren. Deze vragen worden opgelost door een 
probleemoplosser. Evenals de probleemhebber is dit een analytische 
entiteit. Het kan de probleemhebber zelf zijn, maar het kan ook door hem 
aan anderen worden overgelaten. 
V ragen onderscheiden zich van problem en doordat ze worden opgelost 
door antwoorden, problemen door acties. Voor vragen geldt een waar
heidscriterium, voor problemen een effectiviteitscriterium. 
Het probleemoplossingsproces heeft de vorm van een cyclus: probleem -
vraag - antwoord - actie - probleem. Binnen dit probleemoplossingspro
ces zijn als deelproces het specificeren van problemen en het vraagoplos
singsproces te onderscheiden. Bij het specificeren van problemen gaat 
het om het formuleren van de juiste vragen in relatie tot het gevoelde 
probleem. Men kan gebruik maken van een normatief diagnostisch model 
dat de gewenste situatie vastlegt, de huidige situatie beschrijft en door 
confrontatie inzicht in mogelijke vragen (verschillen) geeft. Een tweede 
mogelijkheid is uit te gaan van de veranderingen die actoren in hun 
situatie willen aanbrengen en van daaruit binnen een model terugredene
ren naar mogelijke probleemgebieden. 

Het vraagoplossingsproces draagt het karakter van 'blind trial and 
selective retention'. Op grond van reeds aanwezige kennis doet men een 
zo goed mogelijke poging tot oplossing. Een evaluatie van de poging 
Ievert nieuwe informatie over de probleemsituatie, waarmee de aanwe
zige kennis kan worden bijgesteld en aangevuld. Een nieuwe poging 
wordt op deze kennis gebaseerd. 
Het oplossen van problemen vraagt dus zowel om informatieverwerking 
als om handelingen. Om de handelingen effectiever te maken, werd op 
grond van het Simonse hierarchiebegrip een voorstel voor de decomposi
tie van problemen gedaan. In samenhang met de beperkte infor
matieverwerkingscapaciteit van probleemoplossers volgt hier een de
compositie van het probleemoplossingsproces uit. 

Een probleemoplossingsproces kan effectiever en efficienter verlopen als 
de inzet van a priori informatie leidend tot de keuze van een bepaalde 
handeling en de organisatie van het oplossingsproces gerichter geschiedt. 
Daartoe zal men het oplossingsproces willen beheersen. Op grond van de 
in hoofdstuk 4 te behandelen inzichten omtrent besturing uit de systeem
leer kan in hoofdstuk 5 een aantal richtlijnen hiervoor worden opgesteld. 
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Deze worden neergelegd in een systeemmethodiek voor bet oplossen van 
problemen. 



HOOFDSTUK 4 besturing 

Besturing speelt niet aileen binnen het oplossen van problemen een rol. 
Vele processen kunnen als besturing worden beschouwd. Te denken valt 
aan: het geven van onderwijs, het leiden van ondernemingen, bet 
onderhouden van vriendschapsbanden, de herstructurering van het we
tenschappelijk onderwijs, maar ook aan meer alledaagse processen als 
het besturen van een auto, het aanzetten van de televisie, etc. In 
abstracto komen deze processen alle neer op gerichte verandering of 
bei:nvloeding. De structuur, toe stand of output van een systeem wordt op 
een gericbte manier gewijzigd. 
In de systeemleer wordt besturing gedefinieerd als elke vorm van 
gericbte beinvloeding. Een zeer groot aantal processen kan op deze wijze 
worden bescbouwd. Het is kenmerkend voor bet gedrag van sociale 
systemen. Besturing zoals bier gedefinieerd omvat zowel bet algemene 
begrip beheersen alsook de besturingsprincipes nit de cybernetica als 
sturen: inricbten en instellen van een proces en regelen, zowel door 
feedback als feedforward, van een proces. (zie voor nadere toelicbting 
bijv. In 't Veld, 1975 en Kramer en De Smit, 1974). 
In bet kader van deze studie zullen we ons bezigbouden met de vraag hoe 
effectief kan worden bestuurd. Het gaat dus niet om een descriptieve 
tbeorie over besturing, waarmee bet gedrag van sociale systemen, 
opgevat als besturing, kan worden beschreven en verklaard. Het gaat om 
een prescriptieve tbeorie die een verzameling ricbtlijnen biedt die voor
scbrijft hoe besturingsvraagstukken, vraagstukken van gerichte beinv
loeding dienen te worden aangepakt. Als uitgangspunt gelden besturings
vraagstukken in en om organisaties. 
Deze prescriptieve besturingstbeorie zal gebaseerd worden op bet bestu
ringsparadigma zoals dat door DeLeeuw (1974) in eerste aanzet is 
ontwikkeld. Dit paradigma zal verder worden uitgebouwd gericbt op 
twee doelen. Het eerste doel is bet scbeppen van een mogelijkbeid nit dit 
uitgebouwde besturingsparadigma ricbtlijnen af te leiden voor de bestu-
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ring van het probleemoplossingsproces. In hoofdstuk 5 worden deze 
samengevat in een systeemmethodiek. Het tweede doel is de ontwikke
ling van een middel ter structure ring van besturingssituaties. Door 
probleemsituaties als besturingssituaties te interpreteren kan de bein
vloedingsrelatie tussen de probleemhebber en zijn omgeving vorrn wor
den gegeven. Een toepassing van dit hulpmiddel op een concreet 
besturingsvraagstuk wordt behandeld in de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk. 

4.1. HET BESTURINGSPARADIGMA 

4.1.1. Model besturingssituatie 

De Leeuw (1974, pag. 171) omschrijft het besturingsparadigma als een 
'klasse abstrakte systemen, elk bestaande uit een te besturen systeem, 
een omgeving en een besturend orgaan. Zij zijn volgens nader te 
expliciteren kriteria rationeel op elkaar betrokken. Daarbij geldt de these 
dat deze klasse van abstrakte systemen voor elk interessant verschijnsel 
een systeem bevat dat als model van het verschijnsel kan dienen'. 
Besturingssituaties worden aldus op abstrakt niveau volgens het bestu
ringsparadigma bijvoorbeeld 1 als volgt gemodelleerd (fig. 4.1). 

Figuur 4.1. Model bestt~ringssituatie volgens het besturingsparadigma. 

I. Het begrip paradigma is binnen de wetenschap vooral in zwang gekomen na de publikatie 
van Kuhns boek (Kuhn, 1962) over de omwenteling in de wetenschap. Er worden meerdere 
betekenissen aan gehecht, zoals model, voorbeeld, theorie en zienswijze. In dit boek zal het 
worden opgevat als een voorstelling van de werkelijkheid: een zienswijze waarvan men 
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Dit model van een besturingssituatie is een functioneel model. Het legt 
functies vast zoals we die in de werkelijkheid willen onderkennen. Het 
uitgangspunt daarbij is dat het voor veranderingsgerichte beschouwingen 
vruchtbaar is de werkelijkheid op deze wijze te beschouwen. Daarbij 
stellen we ons op het standpunt van het besturend orgaan (B.O.). Dit 
vervult de functie van bestuurder. Het bestuurde systeem (B.S.) moet 
worden opgevat als een gedragsgenerator, dat afhankelijk van invloeden 
uit de omgeving (E) en besturingsingrepen van het B.O. een bepaald 
gedrag ten toon spreidt. De besturing van het B.S. door het B.O. is erop 
gericht aan het B.s. een bepaald door het B.O. gewenst gedrag te 
ontlokken. (In het vervolg zal ik omwille van de eenvoud spreken van 
bijv. 'de besturing van het B.S. door het B.O.' of 'de omgeving oefent 
invloed uit'. Hieraan moet niet meer betekenis worden gehecht dan dat ik 
daarmee stilistische constructies wil vermijden als 'het door het B.O. 

gegenereerde gedrag grijpt op gerichte wijze in op het proces van 
gedragsgenerering in het B.S.'.) 

De omgeving E is ook een gedragsgenerator. Ze oefent invloed uit op het 
B.S. en het B.O. en wordt er tevens door beinvloed. Het B.O. wil er een 
zodanig gedrag aan ontlokken dat de besturing van het B.S. effectiever, 
gemakkelijker, goedkoper, etc. wordt Dit uitgangspunt houdt in dat de 
omgeving in beginsel beinvloedbaar is door het B.O. Dit betekent dat 
naast interne sturing, gericht op directe bei'nvloeding van het gedrag van 
het B.S., ook externe sturing, gerichte beinvloeding van de omgeving, 
wordt onderkend2

• Hiermee kan het B.O., zoals gesteld, op indirecte 
wijze het gedrag van het B.S. beinvloeden en dus doelbereiking waarbor
gen. 
De pijlen tussen de onderscheiden functies B.O., B.S. en E geven relaties 
aan. Die van B.O. naar B.S., resp. naar E ziin beinvloedingsrelaties 

vermoedt dat bet vruchtbaar is daarmee de empirie te beschouwen. Opgemerkt moet 
worden dat bet in figuur 4.1 geschetste besturingsmodel dan ook een van de mogelijke 
configuraties weergeeft om besturingssituaties mee te modelleren. Ten opzichte van bet 
geschetste besturingsmodel kunnen in andere representaties componenten, met name de 
omgeving of bet besturend orgaan en ook relaties tussen de componenten, worden 
weggelaten. Deze kunnen bij de bestudering van een concrete besturingssituatie (voorals
nog) niet interessant of niet aanwijsbaar zijn. 
2. In de regeltechniek (control theory) kent men dit uitgangspunt niet. De omgeving van bet 
B.S. wordt daar als autonoom, niet belnvloedbaar, gedefinieerd. Men kiest 4e grenzen van 
bet B.S. dan ook zo dat aile beinvloedbare grootheden zich daarbinnen bevinden. Omdat bij 
besturingsvraagstukken in organisaties ook andere dan technische criteria gelden voor bet 
bepalen van de systeemgrens, is het zinvol bij deze vraagstukken in beginsel wei een 
beinvloedbare omgeving te onderscheiden. 
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waarmee de besturing wordt gerealiseerd. Die van B.S. naar B.O., resp. 
van E naar B.O. zijn informatierelaties waarlangs de voor de besturing 
benodigde informatie stroomt. Die van B.S. naar E betreffen het door het 
B.O. gewenste gedrag. De relatie tussen E en B.s. tenslotte heeft betrek
king op de invloed van de omgeving op het gewenste gedrag. De 
wenselijkheid van een bepaalde gedraging van het B.S. is vastgelegd in het 
door het B.O. nagestreefde doel. 
Bij een analyse van het model gaat het om de vraag welke stuurmogelijk
heden het B.O. logischerwijs ter beschikking staan en aan welke voor
waarden het B.O. noodzakelijk moet voldoen om met deze stuurmogelijk
heden effectief te kunnen besturen. Deze stuurmogelijkheden worden 
door het B.O. aangewend om het bestuurde systeem (B.S.) en/of de 
omgeving (E) zodanig te bei:nvloeden dat het doel dat het B.O. ten aanzien 
van het B.S. heeft gesteld, bereikt wordt. 
Bij de analyse van een besturingssituatie kan nu langs twee lijnen te werk 
worden gegaan. Op de eerste plaats als het gaat om de keuze van een 
adequate stuurmaatregel voor een concreet geval, worden eerst de 
componenten (B.O., B.S. en E) en relaties daartussen bepaald. Vervolgens 
kan dan voor het onderkende concrete B.O. worden vastgesteld wat de 
stuurmaatregel of combinatie van stuurmaatregelen is met het grootste 
verwachte effect. Op de tweede plaats betreft het een ontwerpvraagstuk 
waarbij voor een onderkend B.S. een B.O. moet worden ontworpen dat 
een gegeven doelstelling kan realiseren. 

Spelen met het model 
Als het functiemodel van een besturingssituatie op een concreet bestu
ringsvraagstuk wordt toegepast, loopt men in eerste instantie op tegen 
een afbakeningsvraagstuk. Voor de concrete situatie moet worden aan
gegeven wat men als B.o., B.S. en E beschouwt. Dit betekent dat men de 
grenzen van deze deelsystemen aangeeft. Daarbij moet in het oog worden 
gehouden dat de omgeving van het B.O. een andere is dan die van het B.S. 

Denk bijv. aan een ministerie als besturend orgaan van een bepaald 
aspectsysteem van de Nederlandse samenleving. Dit B.S. kent als omge
ving andere samenlevingen. Het B.O. kent als omgeving o.a. het par
lement, de ministerraad, e.d. Uiteraard kunnen beide omgevingen elkaar 
gedeeltelijk overlappen. De grenzen van de onderscheiden deelsystemen 
B.O., B.S. en E, de componenten van het besturingsmodel, worden in 
beginsel niet louter door fysieke afgrenzingen bepaald. Afhankelijk van 
de situatie die men wenst te onderzoeken, het beeld dat men daarvan op 



HET BESTURINGSPARADIGMA 73 

basis van wereldbeschouwing en voorkennis construeert en het doel 
waarmee bet onderzoek wordt aangevat, zullen de grenzen worden 
vastgelegd. 
Vanuit besturingsoogpunt zijn deze grenzen dikwijls niet de meest 
geschikte. Neem bijv. een organisatie met een functionele organisa
tievorm. De bevoegdheden van de managers zijn daarin functioneel 
bepaald. Zij bepalen tegelijkertijd de door hen bestuurde systemen. De 
besturing van de organisatie is bij deze organisatievorm vooral toegesne
den op de dagelijkse gang van zaken. Voor beheersing van produkt of 
procesinnovaties is deze organisatie echter niet opgesteld. Dit vraagt om 
overleg tussen twee functies. Volgens Ansoff en Brandenburg (1971, 
pag. B720) komen de moeilijkheden 'at points of transfer between two 
functions (for example, from R & D to manufacturing). Since for 
innovative activities transfer conditions are difficult to define, and since 
corresponding functions frequently have conflicting interests, the trans
fer process is slow and requires considerable management attention'. De 
besturing van innovatieprojecten in een organisatie met een functionele 
organisatievorm, vraagt om een andere definitie van bet besturings
vraagstuk, d. w .z. om andere grenzen rond B.O., B.S. en E en dus ook een 
andere organisatiestructuur. 
In het algemeen is de decompositie van het bestuurde systeem van 
invloed op de effectiviteit van de besturing. Een ongeschikte decomposi
tie geeft aanleiding tot moeilijkheden bij de besturing. In par. 4.2.1 en 
4.3. kom ik daarop nog nader terug. 
Door te spelen met het model van een besturingssituatie kan dikwijls veel 
meer inzicht in een concrete situatie worden verkregen. De concrete 
situatie kan dan nl. vanuit verschillende gezichtspunten worden belicht. 
Vergelijking van de resultaten uit de beschouwingen geeft dikwijls inzicht 
in tegenstrijdige eisen gesteld aan het systeem. Voorts kan er'belangrijke 
informatie uit worden verkregen omtrent het karakter van de relaties 
tussen B.O., B.S. en E. Immers het bier gepresenteerde functionele model 
gaat uit van het besturingsvraagstuk: van het onderkende B.o. Het B.S. dat 
daarbij hoort, is in het algemeen geen doelloos instrument in de handen 
van het B.O. De invloed van zowel bet B.S. als E op het B.o. kan een 
stuurkarakter dragen. Dientengevolge kunnen we ook bet besturings
vraagstuk van het onderkende B.S. bestuderen. Het gaat dan echter om 
een ander besturingsvraagstuk dat een eigen representatie vraagt 
(fig. 4.2). 
lndien we de besturingssituaties in fig. 4.2 vergelijken, zien we dat bet 
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Figuur 4.2. Vergelijking twee besturingssituaties. 

oorspronkelijke B.S. in de tweede situatie als een nieuw B.O. wordt 
opgevat. Gezien het standpunt dat dit B.O. inneemt en het doel dat ze 
nastreeft, zal ze hoogstwaarschijnlijk een eigen B.S.' en E' definieren die 
niet overeenkomen met het oorspronkelijke B.S. en E. Een bestudering 
van dit besturingsvraagstuk (II) kan waardevolle informatie opleveren 
voor het besturingsvraagstuk van het oorspronkelijke B.O. (1). Ze kan 
nuttig inzicht leveren in de eigenschappen en eigen doelstelling van het 
B.S. 

Een voorbeeld van een studie die de besturingsvraagstukken van een 
systeem uit verschillende invalshoeken belichtte, vinden we bij Hermans 
(1977). Binnen zijn onderzoek naar doorlichtingsmethoden verrichtte hij 
een studie naar een optimale structuur van een ministerie. Uit dit 
onderzoek kan worden geconcludeerd dat door een departement te 
beschouwen als 

- B.D. van (een deel van) de maatschappij ; 
- B.S. van de ministerraad; 
- B.D. van de ministerraad; 
- opgebouwd uit hierarchisch geordende besturende organen en be-

stuurde systemen. 

naar voren komt dat de eisen die vanuit verschillend besturingsoogpunt 
aan de structuur van het departement worden gesteld tegenstrijdig 
waren. Ze varieren van een strikt hierarchisch georganiseerde structuur 
tot volgens een matrix georganiseerde tijdelijke projectorganisaties. 
De uiteindelijke keuze wordt ook hier bepaald door 'wat men wil'. Spelen 
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met het model van een besturingssituatie door het vanuit verschillende 
invalshoeken over de werkelijkheid te leggen, helpt de keuze te struc
tureren. Hier blijkt het grote voordeel dat het model geen inhoudelijk 
gezichtspunt vooraf incorporeert. Men is vrij het model afhankelijk van 
het gezichtspunt in te vullen. Vergelijking van de beschrijvingen uit 
verschillende gezichtspunten kan additionele informatie leveren, zowel 
inhoudelijk als over 'wat men wil'. Zoals Van Peursen (1977, pag. 578) 
opmerkt. 'Voor wetenschappers, politici, ondememers, enzovoorts is 
training in deze verandering van optiek (een soort "Gestalt-switch") van 
belang.' Ze zijn nl. dikwijls gedwongen de door hen bestuurde systemen 
vanuit verschillende gezichtspunten te bezien. 

4.1.2. Doelen van systemen 

Bij besturing zoals bier gedefinieerd, is sprake van een doel. Dit ligt 
besloten in de formulering dat besturing 'elke vorm van gerichte bei'n
vloeding' is. Dit veronderstelt binnen bet rationele denkkader, dat aan 
onze beschouwingen ten grondslag ligt, bet bestaan van een doel. Anders 
is er geen sprake van gerichte beinvloeding en dus niet van besturing. De 
keuze uit de altematieve maatregelen wordt dan ook gebaseerd op bet 
verwachte effect dat zij in de richting van doelbereiking hebben. Het is 
een misvatting te eisen dat dit doel expliciet gesteld en kwantitatief 
geoperationaliseerd moet zijn. Op zich kan dit voordelen bieden. Een 1 

voorwaarde is echter dikwijls dat men de doelen constant en compleet 
verondersteld. Doelen veranderen in de loop van de tijd onder invloed 
van zich wijzigende omstandigheden. Doelen zijn voorts dikwijls niet 
compleet. De kwantitatief geordende preferentievolgorde hoeft niet in de 
empirische ordening te zijn gereflecteerd. Tenslotte zijn doelen vaak niet 
expliciet (te maken). Het is dan ook voldoende om van het bestaan van 
een doel te spreken indien er een evaluatiemogelijkheid aanwezig is. Men 
kan dan bijv. volstaan met het formeren van een commissie van 
deskundigen die in een besloten vergadering een uitspraak doet over de 
verwachte effectiviteit van alternatieve maatregelen en daarmee in feite 
de keuze uit die maatregelen bepaalt. Diezelfde commissie kan vervol
gens het gedrag van bet B.S. evalueren en zo vaststellen of de gekozen 
maatregel effectief is geweest. Daarmee is ook een doelconcept inge
voerd, hoewel dat impliciet en niet controleerbaar is gebeurd. 

In organisaties leiden discussies over bet doel van bet beschouwde 
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systeem vaak tot oeverloze discussies. Daarbij neemt men aan dat bet 
bescbouwde systeem een doel beeft. Deze opvatting over doelen als 
concrete eigenscbappen van systemen is ecbter praktiscb en tbeoretiscb 
onvrucbtbaar. Daarbij moet men bedenken dat men in deze discussies 
uitgaat van de beelden van de werkelijkbeid die, zoals we in par. 3.1.2 
bebben gezien, subjectief, relatief en partieel van aard zijn. In dit beeld 
legt men een bepaalde visie op de werkelijkbeid. De discussie over 
doelen gaat dus in feite niet over doelen maar over deze visies. Daarnaast 
wordt bet doel van bescbouwde systemen bepaald door bet specifieke 
belang dat men beeft bij bet systeem. Het doel van een organisatie zal 
door aandeelbouders, werknemers, overbeid en milieu-actiegroepen ver
scbillend worden gesteld, bijv. een dividend van 15%; leuk werk; 
inkomsten uit belastingen ; geen milieuvervuiling. Het is daarom aileen 
maar zinvol over doelen van systemen te spreken als daarbij tenminste 
wordt vermeld vanuit welk gezicbtspunt men dat doet. Systeem en 
systeembescbouwer spelen een rol. 
Tocb wordt zowel bij praktijkonderzoek als bij tbeorievormend onder
zoek veel gebruik gemaakt van doelconcepten. Doelen spelen een rol als 
grondslag voor de verklaring van verscbijnselen in tbeorieen, als verkla
ring van waargenomen gedrag in bet Ieven van alledag en bij de besturing 
(De Leeuw, 1977). Op deze rollen van doelen ga ik in bet volgende kort 
in. 

Doe/en in theorieen 
In tbeorieen, vooral in de gedragswetenscbappen en de organisa
tiekunde, worden doelen gebruikt ter verklaring van verscbijnselen. 
Voorbeelden daarvan zijn nutsmaximalisatie, satisficing gedrag en con
tinui:teit van een onderneming. Bij de verklaring van verschijnselen gaat 
men daarbij als volgt te werk. Een bepaald gedrag van een systeem wordt 
waargenomen. Op basis van wetenscbappelijke tbeoretiscbe kennis (of 
ervaring: impliciet tbeoretiscbe kennis) kan men dit gedrag verklaren als 
men aanneemt dat een zeker doel wordt nagestreefd. Men simuleert dan 
op grond van a priori kennis een bandelingspatroon. Dit blijkt overeen te 
komen met bet waargenomen gedrag. Om bet bandelingspatroon ecbter 
te kunnen simuleren, dient bet bestaan van bet eerder genoemde doel te 
worden aangenomen. Orn bet waargenomen gedrag dan te kunnen 
verklaren, postuleerde men bet bestaan van datzelfde doel voor bet 
systeem dat bet waargenomen gedrag vertoont. Door middel van een 
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rationele reconstructie, waarbij men bet bestaan van een doel aanneemt, 
wordt bet gedrag van bet systeem veiklaard. 
Bijgevolg zijn doelen geen intrinsieke eigenscbap van bet bestudeerde 
systeem. Het zijn modeleigenscbappen. Doelen worden aan systemen 
toegekend. Voor een tbeorie is uitsluitend de vrucbtbaarbeid van bet 
doelpostulaat relevant. Doelen kunnen zowel worden gebruikt voor de 
verklaring van bet gedrag van individuen als van groepen of organisaties. 
De uitspraak dat 'organisaties geen doelen bebben, alleen individuen 
bebben doelen' is derbalve tbeoretiscb onboudbaar. Ook de bespreking 
van de vraag of individuen doelen bebben, is weinig zinvol. Het gaat om 
de vraag of zo 'n postulaat in de tbeorie een nuttige functie vervult (zie 
ook De Leeuw, 1977, pag. 8). Daarbij moet worden gewezen op de 
equivalentie tussen verklarende tbeorieen met en zonder doel (Hanken 
en Reuver, 1976, pag. 49). Voorts is bet zo dat in bet algemeen meer dan 
een doelformulering met dezelfde verklaringskracbt kan worden geko
zen. Er bestaat dan een keuzevrijbeid voor de onderzoeker. Hij kan 
kiezen uit verscbillende tbeorieen. Zijn keuze zal worden bepaald door 
wat bij wil. 

Doelen en common-sense 
In de op ervaring gebaseerde common-sense gebruikt men ook dikwijls 
doelen. Men kan bet gedrag van anderen begrijpen door naar een 
doelstelling te verwijzen waarnaar de ander volgens de bescbouwer 
streeft. Inzicbt in die doelstelling (promoveren, trouwen, een baan 
veroveren) geeft een verklaring van bet ten toon gespreide gedrag. Ook 
bier is sprake van doeltoekenning door een bescbouwer. Het is zeer goed 
denkbaar dat bet werkelijk nagestreefde doel een ander is dan bet doel 
waarmee bet gedrag wordt begrepen. 'Men promoveert om daarmee een 
bogere status te verkrijgen.' Het ene doel is middel voor bet andere doel. 
Het postulaat van bet doel maakt bet mogelijk bet waargenomen gedrag 
door rationalisatie te verklaren. Evenals bij tbeorievorming maakt in de 
common-sense bet postulaat van bet bestaan van een bepaald doel een 
rationele reconstructie van bet waargenomen gedrag mogelijk. De-
Leeuw (1977, pag. 9) merkt terecbt op: 'deze vorm van verklaringen is 

zo dominant dat ze zelf wordt gebruikt indien iemand zijn eigen gedrag 
acbteraf wil verklaren : de zg. rationalisatie acbteraf. 

Doelen en besturing 
Besturing als gericbte beinvloeding vooronderstelt bet bestaan van een 
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doel. Dit doel wordt door bet onderkende besturend orgaan toegekend 
aan bet bestuurde systeem. Voor de besturing van bet bestuurde systeem 
door bet B.O. vervult dit toegekende doel twee functies. Op de eerste 
plaats is bet een effectiviteitscriterium voor de besturing, op de tweede 
plaats een kwaliteitscriterium voor bet modelvormingsproces. 
Als effectiviteitscriterium voor de besturing fungeert bet doel als maat of 
standaard. Het maakt bet mogelijk bet onder invloed van de besturings
maatregelen gerealiseerde gedrag van bet B.S. te evalueren. Het doel, zo 
opgevat, legt vast wat bet gewenste gedrag van bet B.S. is. Door 
vergelijking met bet werkelijke gedrag van bet B.S. kan een indruk 
worden verkregen over de effectiviteit van de besturing. Tevens kan aan 
de vergelijking informatie worden ontleend over eventuele volgende 
besturingsmaatregelen. Het doel is ricbtsnoer voor de besturing. 
Het doel speelt als kwaliteitscriterium voor bet modelvormingsproces 
een beslissende rol bij de bescbrijving van bet bestuurde systeem 
resulterend in een model van bet B.S. Zoals in de volgende paragraaf zal 
blijken, is better bescbikking bebben van zo'n model een noodzakelijke 
voorwaarde voor effectieve besturing door een besturend orgaan. Niet 
ieder model is daarvoor gescbikt. De bescbrijving die men kiest, is 
atbankelijk van 'wat men wil' (zie par. 3.1.2). Het gestelde doel is 
daarvoor een indicatie. Het dient als ricbtlijn en toetssteen voor de 
beslissing over bet al dan niet opnemen van grootbeden en relaties in bet 
model. Het is een beslissingscriterium bij bet construeren van modellen 
van een bestuurd systeem. Het belnvloedt daardoor de kwaliteit van bet 
model. In die zin moet bet doel worden opgevat als kwaliteitscriterium 
voor bet modelvormingsproces. (N.B. De kwaliteit van bet model wordt 
indirect acbteraf bepaald door een evaluatie van de effectiviteit van de 
besturing, die ermee kan worden bereikt.) 
Het volgende voorbeeld maakt de beslissende invloed van bet doel bij de 
bescbrijving van een besuurd systeem duidelijk. Het betreft een bestu
ringsvraagstuk in een goederenmagazijn. Het doel is de minimalisering 
van de voorraadkosten. Een bescbrijving van dit systeem met een open 
systeemmodel, d. w .z. een model waarin de grootbeden die bet systeem 
ingaan als inputs en die bet systeem verlaten als outputs worden 
aangemerkt, Ievert bet volgende beeld (fig. 4.3). 

Een dergelijke bescbrijving is ecbter uit bet oogpunt van besturing 
volstrekt onbruikbaar. Het geeft geen inzicbt in de grootbeden waarmee 
op bet gedrag van bet systeem kan worden ingegrepen, nocb wat bet 
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voorrood oonvul

klontenorders 

1

.----.. ---,llende orpers : 

=======-=-i· mogoZIJn . _ 
goederen in goederen uit 

Figuur 4.3. Magazijn als 'open systeern'. 
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verloop is van de relevante grootheid gezien de doelstelling: de voor
raadhoogte. 
Voor besturing bedienen we ons van het volgende abstrakte model 
(fig. 4.4). 

stuur

mootregelen u(t) 

Figuur 4.4. Model bestuurd systeem. 

In dit model van een bestuurd systeem wordt de output y(t) bepaald door 
het besturingsdoel. De input x(t) zijn de grootheden uit de omgeving die 
we niet willen of kunnen bei:nvloeden. De stuurmaatregelen u(t) zijn de 
grootheden die we kunnen manipuleren om het systeem te bei:nvloeden. 
De toestand s(t) tenslotte is een verzameling interne systeemgrootheden 
die te samen met de input en sturing de output bepalen. 
Als we dit model op het magazijn toepassen en ons beperken tot de 
voorraadadministratie, verkrijgen we de volgende beschrijving (fig. 4.5). 

bestelstrotegie resulterend in 
voorrood oonvullende orders 

Figuur 4.5. Magazijn als bestuurd systeern. 

We zien dat een aantal grootheden met betrekking tot de goederenstroom 
is weggelaten vanwege de veronderstelling dat 'klantenorders = goede
ren uit' en 'voorraad aanvullende orders= goederen in'. Verder worden 
de orders tot aanvulling van de voorraad als stuurgrootheden aangemerkt 
en zodoende als inputgrootheden in plaats van als outputgrootheden 
beschouwd. 
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Als we een andere besturingsdoelstelling zouden hebben gehad, bijv. een 
100% gegarandeerde toelevering van in het magazijn opgeslagen half
fabrikaten met een omvang van 100.000 stuks per week, zou een 
beschrijving als in fig. 4.6 kunnen zijn gekozen. 

klantenorders 

toegeleverde .---___;L-__, a!geleverde 
holffobrikaten hal!fabri koten 

Figuur 4.6. Toeleveringsmagazijn als bestuurd systeem. 

Deze weliswaar simpele voorbeelden maken de beslissende invloed 
duidelijk die bet besturingsdoel heeft op de keuze van de voor besturing 
noodzakelijke beschrijving van bet bestuurde systeem. Hier ligt ook de 
mogelijkheid tot inbreng van wetenschappelijke kennis. Theorieen 
waarbij een doel wordt gepostuleerd, kunnen aanwijzingen bieden hoe 
een besturingssituatie vanuit besturingsoogpunt verstandig kan worden 
beschreven. 

Doelbegrip en typen doelen 
Met het voorgaande heb ik de rol van een doel bij de besturing van 
systemen duidelijk trachten te maken. Hoe het doel van een systeem 
binnen de ontvouwde opvatting wordt gedefinieerd, is echter nog niet aan 
de orde geweest. Een normatieve theorie over besturing dient echter ook 
uitsluitsel te geven over een definitie van bet doelbegrip. Daaraan kunnen 
richtlijnen worden ontleend hoe doelen voor concrete besturingssituaties 
moeten worden geformuleerd. 

Binnen bet besturingsparadigma wordt een doel gedefinieerd als ordening 
van input-output-paren resp.-combinaties van bij elkaar horende inputs, 
stuurmaatregelen en outputs (DeLeeuw, 1973). Als uitgangspunt wordt 
daarbij een gedragsbeschrijving van een systeem genomen met input, 
stuur, output en (eventueel) toestandsgrootheden (fig. 4.4). Een vol
ledige doelstelling van een systeem wordt dus opgebouwd uit een 
combinatie van de vorm <xi, Uj, y k> 3 • Tussen deze combinaties worden 
vervolgens preferentierelaties aangegeven waardoor een voorkeursor
dening4 van doe len ontstaat. Dat wil zeggen : men geeft aan dat bijv. <x t. 
Ut, Yt> wordt verkozen hoven <x1 , u2 , y 1> enz. 
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Uit de algemene definitie van een systeemdoelstelling als een ordening 
van input- stuur- en output-comhinaties kunnen op logische wijze typen 
doelen worden afgeleid. Deze typen doelen zijn klassen van het volledige 
doel. De volgende typen ordeningen, toegelicht met een voorheeld, 
kunnen worden onderscheiden : 

1. input-stuur-output-comhinaties: continu'iteit van de 
<xt.Ut,Yt> hoven <xt.U2.Y2> onderneming 

2. input-output-paren: effectiviteitsuit-
<x1,y1> hoven <x2,y2> spraken over de produktie 

3. stuur-output-paren: produkt-machine 
<u1,y1> hoven <u2,y2> comhinaties 

4. input-stuur-paren: materiaal-machine 
<x1,u1> hoven <xt.u2> comhinaties 

5. inputs: kwaliteitsuitspraken 
<xt> hoven <x2> over grondstoffen 

6. stuurmaatregelen: voorkeur hij inzet 
<ut> hoven <u2> van machines 

7. outputs: winstoptimalisatie 
<y1> hoven <y2> 

In de praktijk hlijkt dat een doel t.a.v. een systeem dikwijls niet als een 
volledige doelstelling, een comhinatie van input-, stuur- en output
grootheden, wordt gespecificeerd. Dit komt hijv. naar voren hij een 
analyse van de common-sense opvatting over doelen. Daarin ziet men 
een doel van een systeem in het algemeen als een ordening van outputs 
(type 7). De hesturing van de organisatie richt zich dan ook op het zo 
goed mogelijk in stand houden van deze outputs. Ansoff (1965) hijv. richt 
zijn hele hetoog over ondernemingsstrategie hierop. Het idee hreekt 
echter door dat, gezien de hedendaagse marktsituatie, waar verzadiging 

3. Bij een deterministisch, stationair, niet-anticiperend systeem bestaat er een zodanig 
verband tussen input-, stuur- en output-grootheden dat de ordening <x, u, y> combinaties 
kan worden omgewerkt tot een ordening van toestandsgrootheden <s>. Praktisch gezien 
heeft een dusdanige doelformulering vanwege de eenvoud een aantal voordelen. Men moet 
echter wei beseffen te doen te hebben met een modelbeschrijving van een concreet 
systeem. Zodra het systeem niet met een deterministisch model kan worden beschreven, is 
de omwerking niet meer eenduidig. Voorts moet worden gewezen op de mogelijkheid dat 
een toestandsgrootheid in het model wordt gekozen om een beschrijving mogelijk te maken, 
maar dat de identificatie daarvan in het concrete systeem niet altijd voor de hand ligt. 
4. Op de moeilijkheden ondervonden bij het ordenen van doelen en de mogelijkheden deze 
te overwinnen, ga ik hier niet in. Zie bijv. Hanken en Reuver, 1977. 



82 BESTURING 

e.d. een grote rol speelt, de marges aan de afzetzijde van een onderne
ming maar klein zijn. De winst moet komen uit enerzijds een zo efficient 
mogelijke omzetting van input naar output, anderzijds uit mogelijkheden 
deze input ter beschikking te hebben. Yuchtman en Seashore (1967) 
pleiten daarom voor een radicale omzwaat van de besturingsaandacht 
van output- naar input-zijde. 
Afgezien van deze specifieke opvatting over doelen kan een volledige 
doelstelling tot een subklasse worden omgewerkt, waarin de volledige 
doelstelling impliciet is verwerkt. Men maakt dan gebruik van de 
functionele verbanden tussen de betrokken grootheden, waarmee ze in 
elkaar kunnen worden uitgedrukt. 
Als grootheden geen constraint vormen op de doelbereiking, kunnen we 
ze bij de doelstelling ook buiten beschouwing Iaten. Een voorbeeld 
daarvan is bet geval dat een bepaalde grondstof (bijv. Iucht) als input 
beschouwd in ongelimiteerde hoeveelheden aanwezig is. Men kan dan 
volstaan met een doelstelling waarin voor dat geval aileen de stuur- en 
output-grootheden aanwezig zijn. 

Aangezien de output van een systeem in functioneel verband staat met de 
input van een systeem lijkt bet me aanbevelenswaardig bij de besturing 
van een volledige doelstelling uit te gaan. Men vermijdt dan bet gevaar 
direct al te veel de nadruk op bepaalde grootheden te leggen. Tevens 
biedt dit de beste mogelijkheden te komen tot een expliciete decomposi
tie van de doelstelling, waarbij relaties die onbewust worden gelegd 
tussen bijv. een onderscheiden output en een input, worden vermeden. 
Deze explicitering draagt bij tot de opsporing van de constraints die voor 
doelbereiking gelden. Dit zal bet realiteitsgehalte van de gestelde doelen 
doen toenemen. 
Het nut van de verschillende typen doelstellingen is dus dat men zich bij 
de specificatie van doelen voor een (sub)systeem realiseert welke klassen 
van grootheden men eventueel buiten beschouwing laat. Deze kunnen 
immers wel van invloed zijn op bet bereiken van bet doel. Men neemt een 
volledige doelstelling voor bet gehele systeem tot uitgangspunt. Na een 
decompositie van bet systeem in deelsystemen kan men zich vervolgens 
buigen over een verantwoorde decompositie van de doelstelling en een 
vertaling daarvan naar functies voor de onderscheiden deelsystemen. De 
werking van de deelsystemen en bet aspect waarop de doelstelling is 
gericht, kunnen er aanleiding toe zijn dat voor deze deelsystemen 
verantwoorde doelstellingen worden gespecificeerd. 
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4.1.3. Voorwaarden voor ejfectieve besturing 

In deze paragraaf ga ik in op een belangrijke vraag binnen de normatieve 
theorie over besturing, die aan het begin van dit hoofdstuk al werd 
gesteld: welke eigenschappen moet een besturend orgaan bezitten ten
einde in beginsel in staat te zijn tot effectieve besturing? Het antwoord 
hierop is vastgelegd in de zg. voorwaarden voor effectieve besturing 
(Kramer en De Leeuw, 1976). Ze lui den: 

1. het B.O. moet t.a.v. het B.S. een doel specificeren dat tot richtsnoer 
dient bij de besturing ; 

2. het B.O. moet over een model van het B.S. beschikken; 
3. het B.O. moet beschikken over informatie over de toestand van door 

voorwaarde 2 gespecificeerde systeemgrootheden en daarop inwer
kende omgevingsgrootheden ; 

4. het B.a. moet beschikken over voldoende besturingsvarieteit. 

Ad 1. Als geen doel aanwezig is, kan geen sprake zijn van besturing. 
Zoals we in de voorgaande paragraaf hebben gezien, kan dit doel 
expliciet in kwantitatieve termen zijn geformuleerd, dan wel impliciet 
aanwezig zijn als gedragsevaluatie en normering bijv. plaatsvinden door 
een commissie. De specificatie van het doel geschiedt op basis van 
bestaande voorkennis. Het brengt tot uitdrukking datgene waarnaar het 
B.O. streeft. 

Ad 2. De voorwaarde van het ter beschikking hebben van een model is 
formeel afgeleid door Conant en Ashby (1970). Ze ligt voor de hand als 
we bedenken dat de keuze uit de alternatieve stuurmaatregelen niet mag 
zijn gebaseerd op een voorkeur voor bepaalde maatregelen maar op hun 
effect in relatie tot de doelstelling (Tocher, 1970). Met een model van het 
bestuurde systeem kan na lading van dit model met informatie volgens 
voorwaarde 3, dit effect worden voorspeld. Het model van het B.S. is dus 
niet een beschrijving van de statische structuur. Het dient een model te 
zijn dat het gedrag van het B.S. onder invloed van de omgevingsinput en 
inwerking van de gekozen stuurmaatregel kan simuleren. Voor een 
concreet B.O. kan dit model van het B.S. varieren van bet simulatiemodel 
van een chemisch proces dat in de besturingscomputer van dat proces is 
opgeslagen tot het beeld dat een mens zich vormt van de werkelijkheid. 
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Ad 3. De voorwaarde dat bet B.O. moet beschikken over informatie over 
de relevante systeem- en omgevingsgrootheden is een logisch gevolg van 
voorwaarde 2. Het model van bet B.S. specificeert deze grootheden. 
Vervolgens moet informatie worden verzameld over de actuele waarde 
van deze grootheden en de veranderingen daarin. Hiermee wordt bet 
model 'ingekleed' en toegespitst op de specifieke besturingssituatie 
waarvoor bet bedoeld is. 

Ad 4. De voorwaarde van de voldoende besturingsvarieteit is gei"n
spireerd door Ashby's wet van de vereiste varieteit (Ashby, 1956). Deze 
stelt dat er ten minste evenveel klassen stuurmaatregelen beschikbaar 
moeten zijn als er klassen inputs worden gedefinieerd om bet bereiken 
van bet doel te kunnen waarborgen. De wet van de vereiste varieteit 
heeft betrekking op de operationele besturing: hoe een bestaand systeem 
door stuurmaatregelen zo kan worden bei"nvloed dat een gesteld doel 
wordt bereikt. Zo opgevat, laat Ashby een aantal belangrijke stuurmoge
lijkheden buiten beschouwing, zoals zal blijken bij de behandeling van de 
stuurkarakteristiek (par. 4.1.4). 

De voorwaarden voor effectieve besturing zijn wat hun volgorde betreft 
niet willekeurig te doorlppen. Dit dient te geschieden in de bier aangege
ven volgorde 1 t.m. 4. Om dat plausibel te maken, grijp ik terug op bet 
voorbeeld in paragraaf 4.1.2, waar de invloed van bet besturingsdoel op 
de gekozen systeembeschrijving duidelijk werd gemaakt. Ook de discus
sic in par. 3 .1.2 over bet partiele karakter van bet gevormde beeld is bier 
relevant. 
Een B.O. bezit een beeld van de werkelijkheid. Zodra de waardering van 
die werkelijkheid aanleiding geeft tot onbehagen, ontstaat een probleem. 
De voorwaarden voor effectieve besturing zijn noodzakelijke voorwaar
den waarmee bet probleem als besturingsvraagstuk op verstandige wijze 
wordt gestructureerd. Het specificeren van een doe I (of bijv. bet forme
reo van een commissie) is daarbij de eerste stap. Het doen van een 
doeluitspraak impliceert een uitspraak over een deel van de werkelijk
heid waarop we ons met de besturing willen concentreren. Daarvan kan 
dan gericht een model worden gemaake. Het gespecificeerde doel fun-

5. Het proces van doelformulering en modelconstructie verloopt dikwijls iteratief. Informa
tie verkregen tijdens de modelconstructie kan belpen bet doe! beter te formuleren, waarna 
de modelconstructie weer adequater kan verlopen. Door dit iteratieve karakter van bet 
proces lijkt bet misscbien dat bet modeler eerder is dan bet doe!. Naar mijn opvatting is dit 
dus niet bet geval en zelfs onvrucbtbaar. 
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geert als kwaliteitscriterium voor bet modelconstructieproces. Het is de 
toetssteen terzake van wat wel en wat niet relevant is om in bet model op 
te nemen. Het is daarbij nuttig gebruik te maken van bet model van een 
bestuurd systeem (fig. 4.4). Zoals we hebben gezien, verschilt bet 
resultaat van bet modelconstructieproces van bet algemene beeld. Der
halve dient een doel te zijn gespecificeerd voordat een model wordt 
geconstrueerd. Dit bevordert een gerichte modelconstructie. 
Het geconstrueerde model bepaalt de informatie die moet worden 
verzameld. Met andere woorden : welke systeem- en omgevingsgroothe
den moeten worden gemeten om zo met de besturing adequaat op 
veranderingen in bet systeem en omgeving te kunnen inspelen. Infor
matieverzameling (voorwaarde 3) volgt dus logischerwijs, maar ook 
pragmatisch, na de bepaling van de grootheden waarover informatie 
moet worden verzameld (voorwaarde 2). 
Na invulling van de voorwaarden 1, 2 en 3 spreekt men van een concreet 
besturingsvraagstuk. Pas dan is bet zinvol de vereiste besturingsvarieteit 
te bepalen. Daarvoor is immers inzicht in de besturingssituatie vereist. 
Dit kan worden verkregen uit een analyse van bet ingeklede model. 

Resumerend : door de voorwaarden 1, 2 en 3 wordt een besturingspro
bleem gespecificeerd. Immers er is een doel bekend waar bet B.O. naar 
streeft en er is informatie beschikbaar omtrent de situatie die men wenst 
te besturen. De vraag is nu welke besturingsmogelijkheden aanwezig 
moe ten zijn om onder de gespecificeerde omstandigheden bet gedrag van 
bet B.S. zodanig te kunnen beinvloeden dat bet doel wordt bereikt. Een 
antwoord op deze vraag wordt gevonden door na te gaan over welke 
besturingsvarieteit bet B.o. moet beschikken. Men bepaalt hoe voor
waarde 4 voor de betreffende besturingssituatie moet worden uitgewerkt. 
Dit is bet vraagstuk van de keuze van een adequate combinatie van 
stuurmaatregelen: de stuurmix. Op de begrippen stuurkarakteristiek en 
stuurmix ga ik in de volgende paragraaf dieper in. 

4.1.4. Stuurkarakteristiek en stuurmix 

In bet kader van de ontwikkeling van zijn besturingsparadigma heeft 
De Leeuw (1974, pag. 190 e. v.) reeds de stuurkarakteristiek als onder
dee! van bet paradigma beschreven. Aan de hand van een gestileerd 
voorbeeld en in bet Iicht van bet voorgaande zal deze bier voor een goed 
begrip nogmaals voor bet voetlicht worden gehaald. Vervolgens zal als 



86 BESTURING 

uitbreiding op bet idee van de stuurkarakteristiek worden ingegaan op de 
uitwisselbaarbeid van de besturingsmogelijkbeden die in de stuurkarak
teristiek worden onderscbeiden en de realisatie daarvan door de stuurmix 
van een concreet besturend orgaan. 

De stuurkarakteristiek 
Het gestileerde voorbeeld beeft betrekking op de besturing van een 
olieraffinaderij die uit verscbillende soorten ruwe olie, bij een gescbikte 
procesinstelling, superbenzine met specifieke eigenscbappen produceert. 
Het bestuurde systeem, bet raffinageproces, wordt als volgt bescbreven 
(fig. 4.7). 

u(t): procesinstellingen 

x( t): soorten 
ruwe olie y ( t): ei ndprodukt 

Figuur 4.7. Systeernbeschrijving olieraffinageproces. 

Het gedrag van bet systeem, zoals dat tot uitdrukking komt in bet verloop 
van de waarde van de output, wordt alleen afhankelijk verondersteld van 
input- en stuurgrootbeden. We nemen voor de eenvoud aan dater geen 
toestand is. Kortweg kan bet gedrag van bet systeem dan worden 
bescbreven volgens : 

y(t) = f(x(t), u(t)) 

De procesinstellingen: u(t), worden bepaald door regeling van tempera
tum, druk, samenstelling van de katalysator en doorvoersnelbeid in de 
raffinagekolom. In eerste instantie nemen we aan dat er drie ver
scbillende klassen procesinstellingen zijn, die ieder een specifieke com
binatie van stuurgrootbeden inboudt. Als input onderscbeiden we vier 
soorten ruwe olie. Het gedrag van bet systeem kan dan worden vast
gelegd door een zg. Asbby-tabel (fig. 4.8). 

De elementen van de tabel geven de geproduceerde output bij een 
specifieke combinatie van input en sturing. Men streeft naar y 1 : super
benzine. 
Om zijn doel te bereiken, zal bet B.O. van de olieraffinage in eerste 
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u(t) procesinstelling 
x(t): soorten 

ruwe olie U1 u2 U3 

X1 Y1 Y2 Y3 

x2 Y4 Y1 Y2 

X3 Y3 Y4 Y1 
X4 Y2 Y3 Y4 

Figuur 4.8. Gedragsbescbrijving olieraffinageproces. 

instantie een slimme keuze maken uit de ter beschikking staande 
procesinstellingen. Dit noemen we interne routinesturing 6 (IR). Indien 
input x4 optreedt, is echter geen adequate procesinstelling beschikbaar 
(y 1 is niet bereikbaar). De vraag is welke besturingsmogelijkheden het 
B.O. ter beschikking zou kunnen hebben om toch zijn doel te bereiken. In 
beginsel zijn drie mogelijkheden 7 beschikbaar: 

1. verandering van de structuur van het bestuurde systeem ; 
2. wijziging van de doelstelling; 
3. bei'nvloeding van de omgeving. 

Verandering van de structuur van het B.S. is bijvoorbeeld het toevoegen 
van een vierde stuurmaatregel (procesinstelling), zodanig dat vervolgens 
uit de vierde oliesoort ook superbenzine kan worden bereid. Men 
herontwerpt het produktieproces. In zijn algemeenheid noemen we de 
maatregelen waarmee de systeemstructuur gericht wordt gewijzigd: 
interne adaptieve sturing (IA). De gedragsbeschrijving wordt in dit geval 
van de vorm (fig. 4.9). 

De mogelijkheid een vierde stuurmaatregel toe te voegen, wordt ook 
door Ashby's wet van de vereiste varieteit gesuggereerd. Deze maatregel 
moet dan zodanig zijn ontworpen dat de combinatie van de input die niet 
kon worden bestuurd met de nieuwe stuurmaatregel de gewenste output 
Ievert. 
6. Aan de bantering van bet begrip routine binnen routinesturing moet niet de gedacbte 
worden verbonden dat deze sturing routinematig kan worden aangepakt. Het betreft met 
name die besturingsproblemen waarbij men bij gegeven systeemstructuur en doe! tot een 
optimale stuuractie kan komen. Dergelijke problemen boeven in beginsel niet simpel te zijn. 
7. Met de bier aangebouden volgorde wil ik niet suggereren dat bijv. mogelijkbeid 1 boven 2 
moet worden geprefereerd. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigbeden waaronder 
de keuze uit de mogelijkbeden bepaald gaat worden. 
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u(t) Procesinstellingen 
x(t): soorten 

ruwe olie Ut Uz u3 U4 

X1 Yt Y2 Y3 Y4 
X2 Y4 Yt Y2 Y3 
xl Y3 Y4 Yt Y2 
x4 Yz Y3 Y4 Yt 

Figuur 4.9. Aangepaste gedragsbeschrijving olieraffinage. 

Een gerichte wijziging van de structuur van het B.S. is echter niet de enige 
mogelijkheid. Het B.O. zou ook zijn doel kunnen wijzigen. In dit geval 
zou dat kunnen betekenen dat bij levering van soort 4 niet superbenzine 
maar normale benzine mag worden geproduceerd. Deze bestuursmoge
lijkheid staat te hoek als interne doelsturing (IG). We zouden deze 
mogelijkheid populair het aanpassen van het doel aan de middelen of 
omstandigheden kunnen noemen. 
Het B.o. zou tenslotte als derde mogelijkheid kunnen pogen zijn (input) 
omgeving zodanig te belnvloeden dat inputx4 niet meer optreedt. Om dat 
te bereiken, wordt de omgeving E als tweede B.S. opgevat, waarop 
externe sturing wordt uitgeoefend. Evenals bij de interne sturing is dan 
externe sturing mogelijk op het niveau van routine, adaptieve en doelwij
zigende sturing. Externe routinesturing (ER), waarbij men tracht 'slim' de 
beschikbare externe beinvloedingsmogelijkheden te benutten zonder 
structuur of doe~ vanE te wijzigen, zou in dit geval kunnen betekenen dat 
aangepaste contracten met de toeleveranciers worden afgesloten. Ex
terne adaptieve sturing (EA), gericht op wijziging van de omgevingsstruc
tuur, kan inhouden het zoe ken van een andere toeleverancier. Met 
externe doelsturing (EG) tracht men het doel van de omgeving zodanig te 
wijzigen dat die omgeving nit zichzelf x4 niet meer Ievert. Dit zou men 
kunnen bereiken door aan te bieden een hogere prijs te beta!en voor de 
andere soorten mits x4 dan niet meer wordt geleverd. 

Resumerend om vat de stuurkarakteristiek zes stuurmogelijkheden8 : 

<IR, lA, IG, ER, EA, EG> 

8. De Sitter {1973) en Vander Zwaan {1973) onderscheiden maar vier besturingsmogelijk
heden: interne primaire (IA) en secundaire sturing (IR) resp. externe primaire (EA) en 
secundaire sturing (ER). Primaire sturing is gericht op wijziging van de structuur, secundaire 
sturing op uitvoering van een besturingsprogramma. Ze onderscheiden geen doelsturing 
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De interne adaptieve en doelwijzigende storing en de externe storing zijn 
er vooral op gericht de bestoorbaarheid van bet B.S. voor bet B.O. in stand 
te hooden of te verbeteren. Daarbij moeten we bedenken dat iedere 
stourmogelijkheid een aandoiding van een klasse of categorie van 
stourmaatregelen inhoudt. In een concrete sitoatie kan dos bijv. fA
storing nog door verschillende maatregelen gericht op verschillende 
delen of aspecten van een systeem worden gerealiseerd. 
De stuurkarakteristiek moet worden opgevat als een typologie van 
bestoringsmogelijkheden. Als checklist kan deze bij onderzoek van een 
concrete besturingssituatie nottige diensten bewijzen. De stuurkarak
teristiek gebroiken we dan voor descriptie. Voor prescriptie moet 
worden gewezen op de uitwisselbaarheid en bet aanvullende karakter 
van de onderscheiden besturingsmogelijkheden. Vooral in de context van 
organisaties is dat van belang. Hierop ga ik in bet navolgende kort in. 

De stuurmix 
In een concreet B.O. hoeven niet aile zes stourmogelijkheden oit de 
stuurkarakteristiek aanwezig te zijn. Het B.O. heeft dan een niet-volledige 
stourkarakteristiek. De specifieke combinatie van stoormogelijkheden 
die in bet B.O. aanwezig moet zijn om gezien eigenschappen van bet B.s., 

bet nagestreefde doel en de omgevingsomstandigheden, tot effectieve 
bestoring in staat te zijn, zal ik de stuurmix 9 noemen. In beginsel zijn 
26 

- 1 = 63 verschillende stuormixen te onderscheiden. Welke stuormix 
een concreet B.O. heeft, is afbankelijk van de genoemde omstandigheden. 
Bij de keuze voor een bepaalde stuormix bestaat echter een zekere 
vrijheid vanwege de oitwisselbaarheid van stoormogelijkheden. Dit 
wordt geillustreerd in bet voorbeeld van de besturing van bet olieraffina
geproces. In beginsel is bet B.O. nog vrij te kiezen uit bet invoeren van 
een vierde procesinstelling (IA-sturing), bet wijzigen van bet doel (IG
sturing) of externe sturing. AI deze mogelijkheden beloofden op zich 
effectief te zijn. In die zin zijn ze ook oitwisselbaar: zowel een stuormix 

omdat naar hun opvatting een sociaal systeem (hun opvatting van een organisatie) als doel 
een bepaald interactiepatroon (relatiestructuur tussen systeem en omgeving) nastreeft. 
Wijziging van bet doel impliceert dan wijziging van de structuur. Doelsturing is identiek met 
adaptieve sturing. Ret komt mij voor dat bet ook nuttig kan zijn een organisatie op een 
andere wijze op te vatten dan De Sitter en Vander Zwaan doen, bijv. als een sociaal
economisch systeem. Een onderscheid tussen doelsturing en adaptieve sturing is dan wei 
zinvol. Dit voorbeeld illustreert echter tevens de afhankelijkheid van de inboud van de 
begrippen van bet theoretiscb kader waarin ze worden ingevuld. 
9. Deze term werd ons, in analogie met de marketing- en produkt-mix, gesuggereerd door 
prof. ir. H. Bosch. (zie Kramer en DeLeeuw, 1976) 
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van de vorm <IR, IA>, als <IR, IG>, als <IR, ER>, als <IR, EA> of 
<IR, EG> kan in beginsel effectief zijn. Als stuurmixen zowel in beginsel 
effectief als uitwisselbaar zijn, zullen ze functioneel equivalent genoemd 
worden. (zie ook De Sitter, 1973, pag. 128) Voor een keuze uit functio
neel equivalente stuurmixen dient een additioneel criterium, bijv. een 
efficiency criterium, te worden ingevoerd waarmee de definitieve keuze 
kan worden bepaald. 
De stuurmogelijkheden kunnen elkaar ook aanvullen. In concrete situa
ties kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, verschillende stuurmi
xen worden samengesteld terwijl ze toch functioneel equivalent zijn. 
Door onderscheid te maken tussen : a. een intern en een extern bestu
ringsvraagstuk; b. bet al of niet wijzigen van de structuur van het B.S. ; 

c. het al of niet wijzigen van het besturingsdoel, kunnen de volgende 
combinaties van stuurmogelijkheden worden gevonden (fig. 4.10). 

s: 
c 

/ 

I 
I 
I 
I /-:;;ER.EG> 
)L_ -

// <IR,IG> 

nee 

structuur wijzigen 

/teR EA.EG> 

--r-
/ 

//<IR,IA,IG> 

Figuur 4.10. Combinaties van stuurmogelijkheden. 
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Een combinatie van stuurmogelijkheden: een stuurmix wordt samen
gesteld door een categorie uit de mogelijkheden van het interne bestu
ringsprobleem al dan niet samen te nemen met een categorie uit de 
mogelijkheden van het externe besturingsprobleem, bijv. <IR, IG> met 
<ER>. De categorieen uit fig. 4.10 zijn in die zin elkaar aanvullend dat in 
een concreet geval het effect van een deel van de maatregelen van een 
categorie ook door maatregelen uit een andere categorie kan worden 
gerealiseerd. Zo zou bijv. zowel een <IR, IA> als een <IR, IA, IG, ER> 
stuurmix effectief kunnen zijn. De inhoud van de betreffende maatrege
len zal voor dit concrete geval voor de twee stuurmixen verschillen. De 
IA-sturing uit de ene stuurmix houdt iets anders in dan de IA-sturing van 
de tweede stuurmix. Afuankelijk van de specifieke, al eerder genoemde 
additionele criteria zal een keuze kunnen worden bepaald. Voorts speelt 
daarbij het stuurvermogen van het B.O. (par. 4.2.1) een belangrijke rol. 
Op grond daarvan zal een optimale stuurmix : een besturingsstrategie 
(par. 4.2.2) worden gekozen. 
Een produktievraagstuk bijvoorbeeld dat interne adaptieve sturing ver
eist kan zodoende in bepaalde gevallen worden opgelost door een 
gerichte marketing strategie (externe sturing). Neemt men in het eerste 
geval de markt als gegeven aan en zoekt men de oplossing van het 
besturingsprobleem in een aanpassing van de produktie, in het tweede 
geval wordt de produktiesituatie als gegeven beschouwd en de markt als 
beinvloedbaar (vgl. 'market-pull' en 'technology-push'). 

De uitwisselbaarheid en het elkaar aanvullen van stuurmogelijkheden 
verlenen een zekere flexibiliteit bij de aanpak van besturingsproblemen. 
Bij de oplossing van concrete besturingsvraagstukken kan worden inge
speeld op de situatie. Voorts maakt deze flexibiliteit bij de aanpak van 
besturingsproblemen het vaak mogelijk ondanks beperkte veranderings
mogelijkheden toch het doel te bereiken. De functionele equivalentie van 
verschillende stuurmixen verschaft een besturend orgaan de nodige 
vrijheidsgraden. Zoals Ashby met zijn wet van de vereiste varieteit 
duidelijk maakt, is bij besturing variabiliteit belangrijk (zie ook Van-
der Zwaan, 1973, pag. 26). In die zin is de stuurkarakteristiek en de 

daaruit af te leiden stuurmixen een checklist waarmee kan worden 
nagegaan wat voor soort maatregelen effectief zou kunnen zijn. Op basis 
van aanwezige beperkingen kan vervolgens een realiseerbare combinatie 
worden gekozen. 
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4.1.5. Besturing van de besturing 

Het vraagstuk van de besturing van de besturing ofwel de metabesturing 
is door De Leeuw bij zijn oorspronkelijke opzet van bet besturingspara
digma niet systematiscb uitgewerkt. In bijv. bet functionele model van 
een effectief besturend orgaan (DeLeeuw, 1974, pag. 181) vinden weer 
wel aanzetten toe. De daar genoemde adaptoren van model, input
prognosemecbanisme en selector kunnen als realisaties van delen van de 
metabesturing worden gei:nterpreteerd. 

Onder metabesturing versta ik bet gericbt veranderen van een besturend 
orgaan om effectieve besturing door dit B.O. te realiseren of te waarbor
gen. Het is een alternatief naast ingrijpen op bet B.S. of op de omgeving. 
De aanleiding ertoe komt op twee manieren naar voren: a. de mogelijk
beid van doelmatiger besturing; b. bet systematiscb kiezen van niet
effectieve besturingsmaatregelen. In be ide gevallen gaat bet om een 
aanpassing van een bestaand B.O. ten gevolge van zicb wijzigende 
omstandigbeden, welke autonoom of door gericbt ingrijpen van bet B.O. 
tot stand komen. Het B.O. wordt gericbt veranderd zodat weer van 
effectieve besturing van bet B.S. sprake kan zijn. 
In concreto kan een meta-B.O. een aspectsysteem zijn van een B.O. Een 
voorbeeld daarvan is een beleidsvergadering in een onderneming. Het 
meta-B.O. kan ook een subsysteem zijn. Men denke dan aan de functie 
van staforganen binnen organisaties. Ze adviseren de lijn over bestu
ringsvraagstukken. 
In de praktijk is deze vorm van besturing uitermate belangrijk. Ze komt 
veelvuldig voor. Organisatieadviezen inzake reorganisaties van afdelin
gen, bet ontwerp van informatiesystemen of de invoering van plan
ningsystemen zijn alle voorbeelden van metabesturing. Niet bet onder
kende B.S. maar bet B.O. is primair object van bet advies. Uiteraard 
moeten vraagstukken van berontwerp van bet B.O. in nauw verband 
worden gezien met de besturingsvraagstukken waarvoor dat B.O. zicb 
geplaatst ziet. Helaas wordt dit verband dikwijls uit bet oog verloren. 

Het vraagstuk van de metabesturing kunnen we aanpakken door bet 
besturingsparadigma toe te passen op bet oorspronkelijke B.O. Dit wordt 
dan opgevat als B.S. waarboven een ander B.O. aanwezig is. Daarbij 
moeten we bedenken dat de omgeving E van dit B.O. op metaniveau 
datgene omvat wat deze metabesturing bei:nvloedt. Ze is derbalve een 
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andere dan de oorspronkelijke omgeving. Bescbouwen we bijv. de 
besturing van bet olieraffinageproces uit par. 4.1.4. Het B.o. van dit 
ingewikkelde proces zal bestaan uit een procesbesturingscomputer, die 
in eerste instantie door programma's bet proces bestuurt. De werking 
van deze besturing wordt geobserveerd door operators die in geval van 
storingen of andere extreme omstandigbeden deze operationele proces
besturing aanvullen of overnemen. De metabesturing bestaat in dit geval 
uit bet team van 'process-engineers'. Ze komen door analyse van de 
werking van de besturing en door studie of experimenteel onderzoek tot 
aanbevelingen over de verbetering van de besturing, bijv. in de vorm van 
wijziging van bet model van bet raffinageproces dat in de procescompu
ter is opgeslagen. Voor aile duidelijkbeid zijn in fig. 4.11 deze twee 
besturingssituaties nog eens naast elkaar gezet. 

e
2

: producenten 
consumenten 

Besturing Meta -besturing 

Figuur 4.11. Besturing en meta-besturing. 

Duidelijk zien we bet verscbil tussen de omgevingen van bet B.O. en bet 
meta-B.O. Daarbij is tevens gedifferentieerd naar delen van de omgeving 
die vnl. invloed uitoefenen op bet B.S. resp. op bet B.O. 

Een aanpak van bet metabesturingsvraagstuk volgens bet besturingspa
radigma leidt tot de conclusie dat bet meta-B.O. voor een effectieve 
besturing ook moet voldoen aan de voorwaarden voor effectieve bestu
ring. De metabesturing kan zowel betrekking bebben op bet B.S.' (bet 
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oorspronkelijke B.O.) of op de omgeving E'. Er is derhalve sprake van 
interne en externe metabesturing. 
Het doel van de metabesturing is het bevorderen van effectieve besturing 
door het oorspronkelijke B.O. Volgens de voorwaarden voor effectieve 
besturing dient het meta-B.O. dan een model en informatie over dit B.O. 
ter beschikking te hebben. Vervolgens kan de keuze voor een meta
stuurmix worden gedaan. 
Het oorspronkelijke B.O. zal ook moeten voldoen aan de voorwaarden 
voor effectieve besturing. De metabesturing is erop gericht dat dit in 
verhoogde mate gebeurt. Het meta-B.O. kan dan ook ingrijpen op het 
doel, het model, de informatievoorziening en het keuzemechanisme voor 
een stuurmix van het oorspronkelijke B.O. Deze ingrepen kunnen een 
routine, structuur of doelwijzigend karakter hebben. Interne 
metaroutinesturing (IMR), waarbij structuur en doel van het oorspron
kelijke B.O. niet worden gewijzigd, kan betrekking hebben op het model 
van het B.S., de informatievoorziening en het selectiemechanisme. Het 
betreffen vooral efficiency-maatregelen. De interne meta-adaptieve stu
ring (IMA) richt zich zowel op een wijziging van de relaties tussen de 
functies in het B.O. als op de structuur van de functies zelf. Ze kan bijv. 
betrekking hebben op de structuur van het model van het B.S. of op de 
procedures waarmee informatie over de actuele waarde van de relevante 
grootheden wordt verzameld. De interne meta-doelsturing (IMG) wijzigt 
het doel en de normen die het selectiemechanisme sturen. 
Het externe metabesturingsvraagstuk heeft betrekking op de beinvloe
ding van de omgeving van het meta-B.O. De externe metabesturing kan 
ook plaatsvinden op drie niveaus : externe meta-routinesturing (EMR); 

externe meta-adaptieve sturing (EMA) en externe meta-doelsturing (EMG). 

De externe metasturing richt zich afhankelijk van de situatie waarop de 
metabesturing betrekking heeft op een zodanige beinvloeding van de 
omgeving dat het interne metabesturingsprobleem wordt verlicht. In het 
geval van het behandelde voorbeeld kan dit inhouden het inroepen van 
deskundig advies of het entameren van gericht onderzoek, indien zich 
vraagstukken voordoen waarvoor het team (meta-B.O.) geen oplossingen 
kent. 
Naast een gewone stuurkarakteristiek voor besturing op objectniveau 
kan nu ook een metastuurkarakteristiek 

<IMR, IMA, IMG, EMR, EMA, EMG> 
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worden onderkend 10
• Voor bet onderzoek van een concreet B.O. zijn 

beide van belang. 

Het meta-besturingsvraagstuk is direct afbankelijk van bet besturings
vraagstuk op objectniveau. Aangezien bet oorspronkelijke B.S. onderdeel 
is van de omgeving van bet meta-B.O., kan bet meta-B.o. dit door externe 
sturing belnvloeden. De volgende drie besturingsconfiguraties tussen 
meta-B.O., B.O. en B.S. zijn te onderkennen 11 (fig. 4.12). 

1.Meta-besturing 
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Figuur 4.12. Besturingsconfiguraties meta-B.O., B.O. en B.S. 

Bij de zuivere metabesturing is aileen bet B.O. object van besturing van 
bet meta-B.O. Het object van besturing kan ecbter ook bet B.S. zijn. B.O. 

10. Het door Hanken en Reuver (1977, pag. 75 e.v.) gebezigde onderscheid tussen een 
normatieve en instrumentele beslisser kan nu worden gelnterpreteerd als een B.O. met resp. 
zonder metabesturing. De procesbesturing met een computer is een voorbeeld van een 
instrumentele beslisser. 
11. Gedachten over dit vraagstuk werden ontwikkeld in vruchtbare gesprekken met W. J. A. 
Arts over zijn afstudeeronderzoek inzake de besturing van het energieverbruik in Neder
land (zie Arts, 1977). 
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en meta-B.O. besturen dan gezamenlijk het B.S. Het meta-B.O. kan in zo'n 
geval zowel aanvullend als overnemend sturen. Bij het aanvullend sturen 
behoudt het B.O. een eigen besturingstaak. Hierop kan het meta-B.O. 
metabesturing uitoefenen. Bij het overnemend sturen neemt het meta
B.O. de volledige besturingstaak van het B.O. over, zoals bijv. in crisis
situaties in het behandelde voorbeeld van bet olieraffinageproces. Ten
slotte kan de relatie tussen het B.O. en het B.S. object van de besturing 
zijn. In dat geval past het meta-B.O. interne metabesturing toe op het B.O. 
en in samenhang daarmee externe metabesturing op het B.S. 
Bij een analyse van de rollen van probleemhebbers en oplossers 
(par. 6.2) zal deze verhouding tussen besturing en metabesturing op
nieuw aan de orde komen. 

Tot slot van deze paragraaf wil ik opmerken dat ook van de besturing van 
de metabesturing kan worden gesproken. Het beschouwde systeem 
wordt dan echter opnieuw gedefinieerd. Een dergelijk vraagstuk wordt 
op dezelfde wijze aangepakt. 
De constatering dat ook van de besturing van de metabesturing kan 
worden gesproken, maakt nogmaals duidelijk dat het karakter van 
besturingsvraagstukken afhankelijk is van het niveau waarop een onder
zoeker ze wenst te situeren. Dit niveau noem ik het objectniveau. Ten 
aanzien van dit niveau kan van een besturingsvraagstuk op meta-niveau 
worden gesproken. Het schuiven met deze beschouwingsniveaus maakt 
verschillende besturingsvraagstukken zichtbaar. 
Zoals al eerder is betoogd, kan een vergelijking van de resultaten van de 
analyse van deze besturingsvraagstukken leiden tot verhoogd inzicht in 
besturingssituaties. 

4.2. DIMENSIES VAN BESTURING 

In par. 4.1. is het besturingsparadigma op abstrakt niveau uiteengezet. 
Daarmee is een kader geschapen waarmee concrete besturingssituaties in 
beginsel kunnen worden onderzocht. Het resultaat van toepassing van dit 
kader op concrete situaties is niet alleen afhankelijk van de mate waarin 
het besturingsparadigma vruchtbare richtlijnen genereert voor de bestu
ring van die situatie, maar ook van eigenschappen van de besturingssitua
tie. In deze paragraaf wil ik een aantal van dergelijke situationele 
factoren aan de orde stellen. 
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4.2.1. Bestuurbaarheid en stuurvermogen 

Een systeem beet bestuurbaar als er onder aile gespecificeerde omstan
digheden maatregelen bestaan waarmee bet doel kan worden bereikt 
(DeLeeuw, 1974, pag. 173). De bestuurbaarheid van een systeem kan 
worden gedefinieerd voor de verschillende besturingsmogelijkheden, 
d.w.z. voor routine, adaptieve en doelwijzigende sturing. De be
stuurbaarheid op routineniveau geeft aan of een systeem door middel van 
een bestaande stuurmaatregel in de gewenste toestand kan worden 
gebracht. Ze heeft zowel betrekking op een keuze uit verschillende 
gedragsrepertoires als op keuzen binnen een gedragsrepertoire. De 
bestuurbaarheid op adaptief of structuurwijzigend niveau is een uit
spraak over de (on)mogelijkheid de structuur van een systeem te 
wijzigen. Analoog wordt bestuurbaarheid op doelniveau gedefinieerd als 
de mogelijkheid bet doel gesteld t.a.v. bet B.S. effectief te kunnen 
wijzigen. 
Een dergelijke definiering van bet begrip bestuurbaarheid is geheel 
betrokken op bet betreffende B.s. Het abstraheert feitelijk van eigen
schappen van bet besturend orgaan. Men veronderstelt een ideaal B.O. 

dat zodanige eigenschappen bezit dat bet met betrekking tot bet onder
havige B.S. door besturing bet maximaal haalbare met dat B.S. bereikt. 
Daarbij kan de bestuurbaarheid van dit B.S. op routineniveau worden 
beinvloed door interne adaptieve en doelwijzigende sturing, en externe 
sturing (afhankelijk van de daar geldende bestuurbaarheid). 
Deze definiering van bet begrip bestuurbaarheid geeft echter geen 
aanknopingspunten een B.O., dat geen ideale 'what ever that may be' 
besturingseigenschappen bezit, te verbeteren. Voor de analyse van de 
besturingseigenschappen van een B.O. teneinde de besturing door dit B.O. 

te verbeteren zal ik bet begrip stuurvermogen van een B.O. invoeren. Het 
wordt gedefinieerd als de mate waarin een B.O. erin slaagt een B.S. 

effectief te besturen. Het stuurvermogen van een B.O. is dus zowel een 
besturingseigenschap van bet B.O. in relatie tot een specifiek B.S. en E als 
een kwaliteitsmaat voor een B.O. Hier gaat bet vooral om de factoren die 
bet stuurvermogen beinvloeden. In bet algemeen worden die bepaald 
door eigenschappen van bet B.O., van bet B.S. en de omgeving E. Een 
onderzoek van deze eigenschappen geeft inzicht in de factoren die bet 
stuurvermogen van een B.O. bepalen. Dit biedt aanknopingspunten om 
bet stuurvermogen van een concreet B.O. te verbeteren. Bij dit onderzoek 
zullen we ons Iaten leiden door de voorwaarden voor effectieve bestu-
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ring. Deze doen immers uitspraken over eigenscbappen van bet B.O. 

noodzakelijk om een effectieve besturing te realiseren. 

Voorwaarde 1 : er moet een doel bestaan 
Het doel dat bet B.O. stelt t.a.v. bet B.S. dient tot ricbtsnoer bij de 
besturing van bet B.S. Deze doelstelling kan niet-realistiscb zijn gezien 
bet te besturen systeem. 'k kan dan met bet onderbavige B.S. niet 
worden gerealiseerd. Het stuurvermogen van bet B.O. moet zodoende in 
relatie worden gezien met bet gestelde doel. Om in een dergelijk geval 
tocb effectieve besturing te realiseren, zal betzij bet doel, betzij de 
systeemstructuur of de omgeving moeten worden aangepast, betzij 
meta-besturing moeten worden toegepast. Immers, aanpassing van bet 
doel (IG-sturing), aanpassing van de structuur van bet B.S. zodanig dat bet 
doel kan worden bereikt (IA-sturing), uitscbakeling van storende omge
vingsinvloeden (E-sturing) of meta-besturing: aanpassing van bet B.O., 

zijn functionele equivalenten. Afbankelijk van de concrete situatie, 
waarin datzelfde stuurvermogen van bet B.O. een belangrijke rol speelt, 
kiest men uit deze mogelijkbeden. Hiermee grijpt men in op de gevolgen 
van een niet-realistiscbe doelstelling. Het 'niet-realistiscbe' van een 
doelstelling wordt ecbter bepaald door: 

1. Structurele eigenscbappen van bet B.S. ; 

2. Eigen doelgericbt gedrag van bet B.S.; 

3. Omgevingsomstandigbeden; 
4. Eigenscbappen van bet B.O. 

Ad 1. Structurele eigenschappen van het B.S. zullen de mogelijke 
gedragsruimte op een specifieke manier beperken. Een simpel voorbeeld 
maakt dit duidelijk: een mens zal niet zonder bulpmiddelen kunnen 
reiken naar objecten die 2,75 meter hoven bet niveau liggen waarop bij 
staat. Een dynamiscb voorbeeld is de regeling van de licbaamstempera
tuur. Ten gevolge van warmteproduktie in de spieren en de lever en 
warmteafgifte aan de omgeving stelt zicb een evenwicbt in. Dit dyna
miscb evenwicbt is structureel bepaald. Het beperkt de tempera
tuurwaarden waarbinnen de licbaamstemperatuur zicb kan bewegen. 
De beperking 12 van de gedragsruimte van systemen door structurele 

12. Ter voorkoming van misverstand vermeld ik dat het referentiepunt hier de verzameling 
van in beginsel mogelijke gedragingen is. Besturing leidt dan tot beperking vann gedrags
mogelijkheden. Een individu bijv. kent a! gedragsbeperkingen. Besturing kan dan leiden tot 
vergroting van de gedragsmogelijkheden. 
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eigenschappen van bet systeem kan ook worden opgevat als besturing. 
Immers, besturing kan worden gedefinieerd als het gericht beperken van 
de gedragsruimte van systemen tot een door bet gestelde doel omschre· 
ven gebied (zie ook Broekstra et.aL, 1977, pag. 259). Voor zover tot nu 
toe behandeld, werd deze beperking tot stand gebracht door de invloed 
van voor bet bestuurde systeem externe besturingsacties. 
Als de beperking van de gedragsruimte echter door structurele eigen· 
schappen van bet B.S. tot stand wordt gebracht, kan evenzeer van 
besturing worden gesproken. Bij met name 'levende' systemen wordt dit 
verschijnsel opgevat als zelforganisatie van bet systeem. In dat kader 
noemt von Bertalanffy (1968) de twee bier onderscheiden vormen van 
besturing primaire voor structurele, resp. secondaire voor de uitwendige 
handelingsgerichte storing. De Sitter (1973) en Van der Zwaan (1973) 
maken een analoog onderscheid. Gomez, Malik en Oeller (1975) spreken 
van intrinsieke versus extrinsieke storing, welke terminologie ik zou 
willen overnemen. 
De intrinsieke besturing wordt bepaald door de structuurelementen die 
over de beschouwde tijdsperiode stationair worden verondersteld 13 

: de 
'hardware'. De extrinsieke besturing richt zich op de manipuleerbare 
processen: de 'software' die potentieel kunnen worden uitgevoerd 
binnen de 'hardware'. Door de tijdsinvariante structuurelementen, die de 
intrinsieke besturing bepalen, wordt de interne variabiliteit op specifieke 
wijze beperkt. Dientengevolge zou door extrinsieke storing bet doel: een 
zeker gewenst gedrag, niet kunnen worden bereikt. 
Bij intrinsieke besturing is het B.O. een aspectsysteem van bet B.S. Bij 
extrinsieke besturing kan bet B.O. zowel een aspect als een subsysteem 
zijn. Bijvoorbeeld de mogelijkheden van een combinatie man-machine 
worden beperkt door de technisch bepaalde mogelijkheden van de 
machine. Deze intrinsieke storing wordt uitgevoerd door een aspectsys
teem. De extrinsieke storing ligt in handen van de man, een subsysteem. 

Ad 2. Het stuurvermogen van een specifiek B.O. wordt eveneens bei'n· 
vloed, als het B.S. kan worden geacht zelfstandig doelgericht gedrag ten 
toon te spreiden. Het B.S. wordt dan opgevat als 'purposeful system' 
(Ackoff en Emery, 1972; zie ook par. 3.1.1), opgebouwd uit een B.O.' en 
een B.S.' De besturingssituatie krijgt dan de volgende vorm (fig. 4.13). 

13. We moeten wel bedenken dat bet bier gaat om een modeleigenscbap. D.w.z. van 
intrinsieke en extrinsieke besturing kan aileen worden gesproken binnen modellen die van 
'concrete' systemen zijn gemaakt. 
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Figuur 4.13. Besturingssituatie met 'purposeful' B.S. 

BESTURING 

Dit B.O.' stelt eveneens een doel t.a. v. bet B.S.'. De richting waarin bet 
gedrag van bet B.S. zich uiteindelijk zal bewegen, kan afwijken van de 
richting die door bet B.O., op welks stand punt we ons immers stellen, 
wordt gewenst. Ze wordt bepaald door de balans van de stuurvermogens 
van B.O. en B.O.'. lndien deze balans zodanig is dat bet door bet B.O. 

gewenste gedrag nooit kan worden gerealiseerd, kan men spreken van 
een niet~realistische doelstelling van bet B.O. t.a. v. bet B.S. 

Het B.O. staat wei een aantal mogelijkheden ter beschikking om bet B.s. 

zodanig te beinvloeden dat toch bet doel kan worden bereikt (zie 
par. 4.1.5). Het B.O. kan meta~besturing toepassen, zodanig dat bet B.O.' 

in bet B.S. feitelijk als representant van bet B.O. gaat functioneren. Dit is 
bijv. bet geval als een chef instructies geeft aan een medewerker en deze 
bet werk verder zelfstandig uitvoert. Op de tweede plaats kan bet B.O. 

trachten rechtstreeks op bet B.S.' te sturen. Deze sturing kan aanvullend 
of overnemend zijn. Hierbij komt de balans van de stuurvermogens bet 
meest uitdrukkelijk tot uiting. Vergelijk de relatie tussen een leerling en 
zijn meester. In kritieke situaties neemt de meester bet heft in handen 
resp. verleent assistentie. Op de derde plaats kan men trachten te sturen 
op de relaties tussen B.O.' en B.S.'. lndien bet B.S.' intrumenteel is voor 
bet B.O.', dient men de stuuracties te rich ten op bet B.O.'. Dit is bijv. bet 
geval als bet B.S. een combinatie man~machine is. Nieuwe bedienings~ 
voorschriften kunnen de relatie tussen man en machine wijzigen. Ze zijn 
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ecbter op de man gericbt. Als bet B.S.' ecbter als 'purposeful' moet 
worden opgevat, waardoor een B.O." en een B.S." kan worden onder
scbeiden, dient de sturing zowel op bet B.O.' als op bet B.S.' gericbt te 
zijn. Tot slot kan bet B.O. nog extern sturen opE. Daarbij moet men wei 
bedenken dat de omgeving Evan bet B.O. een andere is dan de omgeving 
E' van bet B.O.'. E' kan zowel een deelverzameling van E zijn als een 
doorsnede met E omvatten. Om dit vast te stellen, zal bet B.O. bet 
besturingsprobleem van bet B.O.' moeten definieren. Het zal van de 
bestuurbaarbeid van de onderscbeiden deelsystemen en bet stuurver
mogen van bet B.O. dienaangaande afhangen welke keuze bet B.O. maakt 
om zijn doelstelling te verwezenlijken. Dit is bet vraagstuk van de keuze 
van een besturingsstrategie dat in de volgende paragraaf aan de orde 
komt. 

Ad 3. De geformuleerde doelstelling en de mogelijkbeden tot realisatie 
daarvan dienen te worden beoordeeld t.o.v. de omgevingsomstandig
beden waarin de besturing plaatsgrijpt. De omgeving oefent invloed uit 
op bet gedrag van bet bestuurde systeem. Deze invloed moet niet aileen 
worden opgevat als verstoring. Dikwijls betreft bet een gericbte bein
vloeding door de omgeving teneinde een door de omgeving gesteld doel 
te realiseren. Het systeem moet voor de omgeving een bepaalde functie 
vervullen. Dit stelt randvoorwaarden aan de gedragsmogelijkbeden van 
bet bestuurde systeem. Deze externe doelen interfereren met interne 
doelen door bet B.O. t.a.v. bet B.S. gesteld. 
De realiseerbaarbeid van deze interne doelen is afhankelijk van de 
mogelijkbeden die de omgeving biedt. Binnen bepaalde marges kan de 
omgeving een functie van bet systeem die niet geheel overeenkomt met 
bet externe doel tolereren. Ze tolereert dan een discrepantie tussen een 
intern en een extern doel. In andere gevallen zal de omgeving stringente 
randvoorwaarden stellen, waarmee de interne doelen in overeenstem
ming zullen moeten zijn. Soms kunnen de randvoorwaarden van de 
omgeving door externe sturing worden beinvloed. Van realistiscbe 
doelen is sprake als interne en externe doelen met elkaar in over
eenstemming zijn, altbans niet conflicteren. 

Ad 4. Naast eigenschappen van bestuurd systeem en omgeving zijn 
tenslotte ook eigenschappen van het B.O. van invloed op zijn stuurver
mogen. Het betreft met name de eigenscbappen van bet B.O. die 
interessant zijn uit bet oogpunt van meta-besturing: de formulering van 
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de besturingsdoelen, het model van het B.S., de informatievoorziening en 
het selectiemechanisme van acties. De doelformulering kan zodanig zijn 
dat een onbeslisbaar keuzevraagstuk ontstaat. Hanken en Reuver (1977, 
pag. 40 e.v.) geven een aantal mogelijkheden om de onbeslisbaarheid op 
te heffen, zoals de lexicografische ordening en het additiviteitsprincipe. 
De andere eigenschappen komen aan de orde bij de navolgende behan
deling van de andere voorwaarden voor effectieve besturing. 

Voorwaarde 2: Het B.O. moet over een model beschikken 
Ret model van het B.S. en vanE wordt door het B.O. benut om het effect 
van mogelijke stuurmaatregelen t.o. v. de doelstelling te voorspellen. Op 
deze voorspelling wordt door een keuzemechanisme de keuze uit de 
alternatieve stuurmaatregelen gebaseerd. Ret resultaat van de keuze is 
derhalve direct afhankelijk van de kwaliteit van de voorspelling die, 
afgezien van de kwaliteit van de informatie, (zie voorwaarde 3) door de 
kwaliteit van het model ~ordt bepaald. Deze is op zijn beurt medebepa
lend voor het stuurvermogen van een B.O. Immers een B.O. met een 
'slecht' model bereikt minder dan een B.O. met een goed modeP4

• De 
kwaliteit van het model, gezien het doel waarvoor het is geconstrueerd, 
is afhankelijk van wereldbeschouwing en kennis van wetenschappelijke 
modellen (zie par. 3.1.2). 

Voorwaarde 3: informatie over relevante grootheden 
De relevante grootheden worden ontleend aan het besturingsmodel. De 
derde voorwaarde voor effectieve besturing formuleert dat informatie 
beschikbaar moet zijn over de actuele waarde van deze relevante 
grootheden in het bestuurde systeem en de omgeving. Deze informatie 
maakt binnen het model een keuze mogelijk uit alternatieve maatregelen. 
Voorts kan achteraf worden beoordeeld of een gei:mplementeerde maat
regel effectief is geweest door een vergelijking van het voorspelde gedrag 
met het waargenomen gedrag. 

De wijze van informatievergaring wordt op de eerste plaats bepaald door 
de stand van de theorievorming. Daaraan moet een valide en be
trouwbare operationalisering van de onderscheiden relevante grootheden 

14. In feite is de redenering tautologisch. Een model wordt 'slecht' genoemd als het B.O. 

weinig effectief is en 'goed' a!s bet effectief is. Dit zegt echter niets over de vorm en inhoud 
van het model. Een effectief B.O. kan een simpel als inhoudelijk 'slecht' te boek staand 
model gebruiken en omgekeerd. 
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worden ontleend. Deze operationalisering maakt bet mogelijk deze 
grootbeden te meten. In concreto wordt bijv. bet volgende bedoeld. Men 
wil de motivatie van arbeiders verbogen door maatregelen als loonsver
boging en verbetering van secondaire arbeidsvoorwaarden. Men kiest als 
indicator voor de motivatie bet verzuim. Een gerecbtvaardigde vraag is 
nu of dit een betrouwbare en valide indicator is. Dat wil zeggen: of een 
scbommeling in bet aantal verzuimde dagen overeenkomt met een 
scbommeling in motivatie. 

Op de tweede plaats speelt de decompositie van bet te besturen systeem 
(op modelniveau) een rol. Daarbij wordt bet B.S. opgedeeld in op zicb als 
black boxes te bescbouwen deelsystemen. Een belangrijke vraag, ook uit 
praktiscb oogpunt, daarbij is wat voor de informatievoorziening voor 
besturing een verstandig decompositiecriterium is. In par. 3.2.3 werd bet 
criterium van bijna-ontbindbaarbeid van Simon al genoemd. In 't Veld 
kiest een criterium van minimum interactie als hij (In 't Veld, 1975, 
pag. 24) stelt :'De systeemgrens wordt vooral bepaald door bet doe I van 
de studie. Daarbinnen moet men de systeemgrens in bet algemeen 
zodanig tracbten te kiezen dat zo min mogelijk relaties worden gesneden 
en zo weinig mogelijk tijdelijke elementen de grens moeten passeren.' 
Decompositie van een systeem in deelsystemen wordt dikwijls ook 
afgeleid uit een bepaald gezicbtspunt. Een andragoog deelt op naar 
individuen, een sociaal-psycboloog naar groepen. 
Dergelijke decompositiecriteria kunnen ecbter gemakkelijk interfereren 
met een uit besturingsoogpunt aanbevelenswaardig criterium. Indien we 
de onderscbeiden deelsystemen opvatten als black boxes, kunnen we 
alleen v66r en na de black box meten en dus informatie vergaren. Uit 
besturingsoogpunt is deze informatieverzameling slecbts zinvol als ze 
kan worden benut voor betzij besturing van bet voorgaande deelsysteem 
door feedback of bet volgende deelsysteem door feedforward betzij voor 
de coordinatie tussen de deelsystemen. Het decompositiecriterium voor 
besturing van systemen is derbalve de mogelijkbeid om met de verza
melde informatie te kunnen sturen. Dit definieert een zo gedetailleerd 
mogelijke decompositie van bet bestuurde systeem. Uit bijv. kosten
overwegingen kan men besluiten bepaalde (mogelijke) meetpunten niet 
aan te brengen. 
Het valt eenvoudig in te zien dat een decompositie van bet B.S. en de 
daarmee samengaande mogelijkbeid tot informatieverzameling bet 
stuurvermogen beinvloedt. We bescbouwen daartoe bet volgende in 
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twee deelsystemen gedecomponeerde B.s., bijv. een uit twee fasen 
bestaand fabricageproces (fig. 4.14). 

B.O. 

Figuur 4.14. Een gedecomponeerd bestuurd systeem. 

Als ervan af wordt gezien tussen fase I en II te meten, terwijl wel de 
mogelijkbeid bestaat daar geconstateerde afwijkingen in de output van I 
door feedforward in II te corrigeren, zal pas na II de afwijking worden 
geconstateerd. Dan is nog alleen ingrijpen acbteraf mogelijk. Het poten
tiele aantal geproduceerde foute produkten neemt daardoor toe. Het 
stuurvermogen van bet B.O. vermindert. 

Ben derde punt van belang is de informatieverwerkingscapaciteit van een 
besturend orgaan. Dezeis noodzakelijkerwijs begrensd. Broekstra et al. 
(1977) werken in dit kader Conants 'wet van behoud van informatiever
werking' uit (zie Conant, 1976). Deze stelt dat: 'de totale informatiever
werkende activiteit (F) kan worden gesplitst naar een aantal verschillende 
activiteiten; de mate van informatiedoorvoer (Fd); de mate van blok
kering van informatie (Fb); de mate van voor coordinatie vereiste 
informatie (Fe); en de mate van ruisverwekking (Fn): 

F = Fd + Fb + Fe + Fn 

De informatiedoorvoer (Fd) bepaalt de netto-opbrengst. Dat wil zeggen: 
in hoeverre de aangevoerde informatie leidt tot besturingsacties. De 
hoeveelbeid informatie die in bet B.O. wordt geblokkeerd (Fb) heeft geen 
invloed op de besturingsoutput. Het is informatie die wel wordt opgeno
men maar niet gebruikt. De informatie benodigd voor coordinatie (Fe) is 
een maat voor de noodzaak tot coordinatie van activiteiten binnen het 
B.O. Ze is afhankelijk van de omvang en de samenbang van de aangebo
den informatie. Door een decompositie van bet B.s. kan men de noodzaak 
tot coordinatie verlagen (DeLeeuw, 1977, pag. 38 e.v.). De ruis in bet 
systeem (Fn) is een maat voor de onzekerbeid in de werking van bet 
systeem. 
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Het ligt voor de hand dat als Fb, Fe en Fn in een systeem relatief grote 
waarden aannemen, de netto-opbrengst (Fd) tot nul nadert als F constant 
is. Dit laatste is aannemelijk, omdat de informatieverwerkende capaciteit 
van een systeem wordt bepaald door de samenstellende delen van een 
systeem. Het stuurvermogen van bet B.O. zal door de vermindering van 
Fd afnemen. Dit is bijv. bet geval als mensen in een concreet B.O. 

informatie vasthouden (Fb hoog); bet B.O. sterk gedifferentieerd is 
samengesteld uit vele belangengroeperingen (Fe hoog), of de ruis (Fn) een 
belangrijke rol gaat spelen omdat geen input aan bet B.O. wordt toege
voerd. Men grijpt uit 'vrije wil' in op bet B.s. 

Voorwaarde 4: vereiste besturingsvarieteit 
Het verband met bet stuurvermogen van bet B.O. is bier wel zeer direct. 
De afwezigheid van een bepaalde maatregel of categorie van maatregelen 
(gedragsrepertoire) is een directe beperking van bet stuurvermogen van 
bet B.O. Roepen we immers terug bet voorbeeld van de olieraffinage, dan 
had bet B.o. daar oorspronkelijk maar drie procesinstellingen tot zijn 
beschikking. Dientengevolge was voor klasse 4 van de inputs geen 
besturingsmaatregel aanwezig. 
lets genuanceerder ligt de zaak als we de gevoeligheid van bet B.s .. voor 
bepaalde inputs in ogenschouw nemen. 'Bij gevoeligheid gaat bet om de 
mate waarin bet inputsegment van bet systeem en afkomstig van een 
relatief autonome deelomgeving van invloed is op doelbereiking' (De
Leeuw, 1974, pag. 218 en 219). Het stuurvermogen van een B.O. wordt 
dan beinvloed door aan- of afwezigheid van stuursignalen die betrekking 
hebben op meer of minder gevoelige grootheden van bet systeem. lndien 
de stuursignalen betrekking hebben op voor relevante inputs relatief 
ongevoelige systeemgrootheden, zal bet stuurvermogen groter zijn dan 
als deze betrekking hebben op gevoelige systeemgrootheden. lmmers in 
bet eerste geval zal men in tegenstelling tot bet tweede geval weinig last 
hebben van storende invloeden. 

Bestuurbaarheid en stuurvermogen 
De bestuurbaarheid van een systeem wordt gedefinieerd voor dat sys
teem bij bet best denkbare B.O. Het stuurvermogen van een systeem is 
een relatief begrip dat betrekking heeft op de combinatie van een B.S. en 
een B.O. Enerzijds wordt bet bepaald door de bestuurbaarheid van bet 
B.S. Deze vormt een bovengrens voor bet stuurvermogen. Anderzijds zijn 
er de eigenschappen van bet B.O. op van invloed zoals die zijn vastgelegd 
in de voorwaarden voor effectieve besturing. 
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Het begrip stuurvermogen past binnen het besturingsparadigma omdat 
het aansluit bij het uitgangspunt voor een analyse van een besturingssi
tuatie: het stand punt van het B.O. Bij het begrip bestuurbaarheid is dat 
het B.S. Een onderzoek naar het stuurvermogen van een B.O. maakt het 
mogelijk de besturing van dat B.O. te verbeteren, gezien in samenhang 
met het te besturen systeem en de omgeving. De in deze paragraaf 
behandelde factoren bieden daartoe aanknopingspunten. 

4.2.2. Besturingsstrategieen 

In par. 4.1.4 zijn de begrippen stuurkarakteristiek en stuurmix inge
voerd. Een stuurmix werd gedefinieerd als een combinatie van stuurmo
gelijkheden zoals die door de stuurkarakteristiek worden aangegeven, 
die in een besturend orgaan is gerealiseerd. Duidelijk werd ook dat in 
concrete besturingssituaties verschillende functioned equivalente 
stuurmixen mogelijk zijn. De keuze daaruit is op voorhand onbepaald. 
Het criterium voor de keuze moet in een organisatorische context 
worden ontleend aan de factoren die deze context bepalen. Daarmee 
sluiten we aan bij het situationele karakter van besturingsvraagstukken in 
organisaties zoals dat in par. 2.2 is toegelicht. Met het begrip stuurver
mogen kan deze keuze uit de functioneel equivalente stuurmixen worden 
gestructureerd. Dit leidt tot de keuze van een besturings- of stuurstrate
gie, dat is de stuurmix waarbij het stuurvermogen van het B.O. zo goed 
mogelijk tot zijn recht komt. 
Stel dat men de structuur van een B.S. gericht wil veranderen. Het ligt 
voor de hand dit rechtstreeks te doen door IA-sturing. Er zijn echter 
besturingssituaties denkbaar waarbij het IA-stuurvermogen van het B.O. 

te kort schiet. Het stuurvermogen van het B.O. voor externe sturing of 
een andere stuurmogelijkheid kan echter groot zijn. Is bijv. het externe 
stuurvermogen groot, vooral voor omgevingsgrootheden waarvoor het 
B.S. gevoelig is, dan zal het B.O. een besturingsstrategie gericht op 
externe sturing prefereren. Het B.O. kan zo op indirecte maar effectieve 
wijze de gewenste interne structuurwijziging tot stand brengen. 
Het volgende voorbeeld Iicht dit nader toe. In de organisatiepsychologie 
tracht men door het opstellen van een motivatietheorie inzicht te krijgen 
in de invloed van motivatie van een individu op zijn prestatie. Uitgaande 
van een model van Vroom komt Galbraith (1967) tot de conclusie dat de 
motivatie (en dus de prestatie (P)) kan worden beinvloed door maatrege
len van de superieur van een individu (geldelijke beloning (GB), secun-
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daire arbeidsvoorwaarden (SA), promotie (PR) en steun (ST)), door 
omgevingsinvloeden (de steun van groep (SG) waarin bet individu werkt), 
en door intrinsieke eigenscbappen van bet individu (eigen motivatie 
(EM)). Als we de belnvloeding van de motivatie van een individu 
opvatten als een besturingsvraagstuk, kan dat als volgt (fig. 4.15) worden 
gerepresenteerd. 

groep 

SG ,---..prestatie 

Figuur 4.15. Motivatiebei'nvloeding volgens Galbraith. 

De superieur als B.O. kan nu tracbten via interne besturing (manipulatie 
van GB, SA, PR, ST) de motivatie van bet individu te belnvloeden. In 
bepaalde gevallen, bijv. als de verbouding tussen beide slecbt is, zal een 
belnvloeding van de groep uitmondend in een verandering van de 
groepssteun aan bet individu ecbter meer effect kunnen sorteren. Het 
interne stuurvermogen van bet B.O. is dan relatief kleiner dan bet externe 
stuurvermogen. 

In bet voorbeeld wordt door externe sturing een interne wijziging tot 
stand gebracbt. Deze mogelijkbeid wordt gekozen door afweging van de 
verwacbte effectiviteit van beide gezien bet stuurvermogen van bet B.O. 

Een besturingsstrategie is de optimale stuurmix, gekozen uit de moge
lijke stuurmixen, die gezien bet stuurvermogen van bet B.O. de boogste 
kans op bet bereiken van bet doel garandeert. 
Er moet ecbter aan een van de volgende twee voorwaarden voldaan zijn. 
Of bet B.S. is 'purposeful', of de omgeving moet bet B.S. kunnen sturen. 
Als bet B.S. 'purposeful' is, is bet in staat tot zelfstandig uitgevoerde 
aanpassingen. Het wordt immers verondersteld een B.O. te bevatten (zie 
fig. 4.13). Voor artefacten of in het algemeen een B.S. dat instrumenteel 
wordt opgevat, beeft een strategie als hoven omscbreven geen zin. Een 
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uitzondering daarop is de mogelijkheid dat de omgeving het B.S. kan 
sturen. Dit komt naar voren als een wijziging aan een machine moet 
worden gerealiseerd. Als bet B.O. het laat doen, beinvloedt hij zijn 
omgeving die voor hem de wijziging uitvoert. 

4.3. HET BESTURINGSPARADIGMA TOEGEPAST: 

INFORMA TIEVOORZIENING IN DE PROD UK TIE 

De behandeling van deze case is bedoeld als een illustratie van de 
toepassing van denkbeelden over besturing in een praktijksituatie. Hier
mee wil ik een aantal facetten van de aanpak van besturingsproblemen 
nogmaals voor het voetlicht brengen. 

De besturingssituatie 
De case heeft betrekking op Getrokken Draad B. V. Deze onderneming 
vervaardigt draad uit non-ferrometaal. De fabriek is gesplitst in twee 
produktieafdelingen. In de eerste, de chemische afdeling, zijn samen
gebracht de procesfasen poederwinning, persen en sinteren. In de 
tweede, de mechanische afdeling, vinden we de procesfasen walsen, 
hameren en trekken. Op deze wijze wordt uit ruw erts bet draad 
gefabriceerd. 
Het besturingsvraagstuk waarmee we in deze case worden gecon
fronteerd, is afkomstig van de produktiechef van de mechanische afde
ling. Deze kampte met bet probleem dat over tangere tijd het orderresul
taat 15 van zijn afdeling sterk fluctueerde en bovendien gemiddeld nega
tief was. Hiervoor moest hij zich verantwoorden t.o. v. de bedrijfsleiding. 
Het besturingsvraagstuk van de produktiechef kan zodoende worden 
geformuleerd als : hoe moet bet produktieproces worden beheerst opdat 
het orderresultaat over tangere tijd positief is. 
Het doel van de besturing is hiermee duidelijk : beheersing van bet 
orderresultaat. Dit Ievert de ingang tot een besturingsmodel (tweede 
voorwaarde voor effectieve besturing) waarmee de relevante grootheden 
worden vastgelegd. Het volgende kwalitatieve model kan worden opge
steld. Het orderresultaat wordt bepaald door het materiaalrendement, 
het aantal bestede man- en machine-uren in vergelijking met de daarvoor 

15. Onder orderresultaat wordt bier verstaan: het verschil tussen de voorgecalculeerde 
kosten en de gemaakte kosten per order, getotaliseerd over aile orders van een bepaalde 
maand. 
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opgestelde normen en de doorvoersnelbeid. Het materiaalrendement 
wordt belnvloed door de uitval per procesfase. Deze is afbankelijk van 
proces- en produktkwaliteit. De bestede man- en macbine-uren kunnen 
worden belnvloed door een adequate produktiescbeduling en voorraad
bebeersing waarmee tevens een bebeersing van de doorvoer- en uitvoer
boeveelbeden kan worden bereikt. Met een lsbikawa-diagram (Mulder, 
1976, pag. 170) kan bet verband tussen de onderscbeiden grootbeden als 
volgt (fig. 4.16) worden gerepresenteerd. 

normstelling -

kwaliteitsbeheersing 

doorvoer
snelheid 

monur&n 

materiaal 
rendement 

machine
uren 

orderresultaal 

produktiescheduling en voorraadbeheersing ( kwanlilei 1) 

Figuur 4.16. Ishikawa-diagram bepalende factoren orderresultaat. 

Aan de bebeersing van bet orderresultaat kleven, afgezien van de 
normstelling, aspecten van kwaliteit en kwantiteit. Om tot een effectieve 
besturing van bet proces te komen, moet informatie worden verzameld 
over deze aspecten (de derde voorwaarde voor effectieve besturing). 
Door toelevering van deze informatie aan bet B.O. van bet proces kan dit 
komen tot effectieve besturing mits daartoe bet vereiste stuurvermogen 
aanwezig is. Het ontwerp van deze informatievoorziening (metabes
turing) is onderwerp van deze case, aangezien de produktiecbef dacbt dat 
daarin de oplossing van zijn besturingsprobleem lag besloten. 

Structurering van de besturingssituatie 
lnformatie wordt verzameld ten beboeve van besturing. In dit geval 
sluiten we voor een bepaling van de informatiebeboefte aan bij een 
analyse van de besturingssituatie in de mecbaniscbe afdeling. Het 
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ontwerp van de informatievoorziening moet hierop worden afgestemd. 
(Dit illustreert bet verband tussen meta-besturing en besturing.) De 
besturingssituatie is als volgt opgebouwd (fig. 4.17). 
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Figuur 4.17. Besturingssituatie mechanische afdeling. 

In deze voorstelling van de besturingssituatie is bet B.S. de mechaniscbe 
afdeling, opgebouwd uit de genoemde procesfasen. Het B.O. bestaat uit 
de produktiechef, die als staforgaan de operationele groep tot zijn 
beschikking heeft. Onder hem staan twee fabricageleiders die de uitvoer
ende Ieiding hebben. 
De operationele groep is een team van specialisten die uit dien hoof de bij 
bet produktieproces is betrokken. Ze zijn afkomstig uit de kwali
teitsdienst, de organisatieafdeling, de administratie, bet materials mana
gement en de onderhoudsdienst. De operationele groep dient in eerste 
instantie ter ondersteunig van de produktiechef m.b.t. instandhoudings
activiteiten op korte termijn. In dat kader heeft ze een aantal routine-be
sturingstaken (IR) als produktiescheduling, goederenstroombeheersing 
en kwaliteitscontrole. Daarnaast adviseert ze de produktiechef op bet 
gebied van ontwikkeling, verbetering en beheersing van bet produktie
proces op lange termijn. Deie advisering draagt bet karakter van struc
turele (IA) en normstellende (IG) storing. Ze leidt tot voorstellen voor 
procesveranderingen teneinde de proces- en produktiekwaliteit te ver
beteren en tot tarieven waarmee voorcalculaties en dus normstellingen 
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voor bet proces kunnen worden gemaakt. De operationele groep beeft 
dus zowel een object als een meta-besturingstaak. 
De fabricageleiders sturen de directe uitvoering van bet werk. Ze 
verzorgen de werkuitgifte en de inzet van man- en macbinecapaciteit bij 
storingen in de procesgang. 
Het gescbetste B.D. beeft niet de mogelijkbeid direct in te grijpen op de 
cbemiscbe afdeling. Een dergelijke besturing loopt via de bedrijfsleiding. 

Bij de aanvang van bet project was door de opdracbtgever: de produktie
cbef, als uitgangspunt geformuleerd dat de oplossing van bet infor
matievraagstuk van bet bier gescbetste B.D. moest worden gezocbt in de 
ricbting van een geautomatiseerd informatiesysteem. 
Voor de be paling van de functionele s pecificaties van dit informatiesys
teem is een nadere analyse noodzakelijk van de besturingsproblematiek 
van de sub-B.O.'s: de produktiecbef, de operationele groep en de 
fabricageleiders. De specificaties moeten daarop aansluiten. De bestu
ringssituatie van de produktiecbef ziet er als volgt uit (fig. 4.18 a en b). 
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Figuur 4.18a. Besturing. 
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Figuur 4.18b. Meta-besturing. 

Binnen de stippellijn bevindt zicb bet B.S. van de produktiecbef. Deze 
bakent zijn primaire besturingstaak af. De produktiecbef geeft Ieiding aan 
de operationele groep en de fabricageleiders. Wat betreft de operationele 
groep gaat bet vooral om bet vragen van ad vies, voor de fabricageleiders 
om produktie-opdracbten en personeelsaangelegenbeden. De meta-be-
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sturing op de fabricageleiders ricbt zicb op instructies over de inzet van 
capaciteit en de verdeling van bet werk. Ze is in dit kader slecbts relevant 
in zoverre ze wordt beinvloed door wijzigingen in de besturing die 
eventueel voortvloeien uit de ontwikkeling van bet informatiesysteem. 
De operationele groep bevindt zicb in de volgende besturingssituatie 
(fig. 4.19a en b). 
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Fig. 4.19b. Meta-besturing. 

De besturing van de operationele groep op de mecbaniscbe afdeling ricbt 
zicb op de genoemde aspecten : produktiescbeduling, goederen
stroombebeersing en kwaliteitscontrole. Ze is aanvullend (zie par. 4.1.5) 
t.o. v. de besturing van de mecbaniscbe afdeling door produktiecbef en 
fabricageleiders. De meta-besturing ricbt zicb op adviezen aan de 
produktiecbef omtrent structurele wijzigingen van bet produktieproces 
en de normstelling voor de besturing. De informatie voor beide besturin
gen dient door bet informatiesysteem te worden verzorgd. 
In dit kader is alleen de objectbesturing door de fabricageleiders van 
belang, omdat ze louter taken uitvoeren. Ze bevinden zicb in de volgende 
besturingssituatie (fig. 4. 20). 

De besturingstaak van de fabricageleiders ligt in de routinebesturing van 
de mecbaniscbe afdeling. Ze verzorgen de inzet van man- en macbineca
paciteit. De informatie daartoe verkrijgen ze door recbtstreekse waar
neming in de mecbaniscbe afdeling of in de vorm van opdracbten of 
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instructies van de produktiechef. Ze zijn voor hun besturingstaken niet 
direct afhankelijk van het informatiesysteem. Wel spelen ze een rol bij de 
begeleiding van het informatievergaringsproces vanaf het moment dat 
het informatiesysteem operationeel zou zijn. 

Voor wie dient het informatiesysteem? 
Het te ontwikkelen informatiesysteem moet, de uiteengezette bestu
ringssituaties overzien, met name worden afgestemd op de informatiebe
hoefte van de operationele groep. Daarvoor zijn de volgende redenen aan 
te geven. Het informatiesysteem Ievert op de eerste plaats informatie 
voor de produktiebesturing en voorraadbeheersing waarmee de door
voersnelheid van het draad door de mechanische afdeling en de inzet van 
mensen en machines wordt bestuurd. Op de tweede plaats moet het 
informatiesysteem gegevens leveren voor de kwaliteitsbeheersing en 
normstelling. Door een historische analyse van de hiervoor benodigde 
gegevens hoopt men tot betere procesbeheersing te komen. De ge
noemde besturingstaken zijn ondergebracht in de operationele groep. 
Deze is ingesteld om specialistische informatieverwerkingscapaciteit en 
probleemoplossend vermogen lager in de organisatie te leggen. Door 
deze organisatie-structurele maatregel werd een vergroting beoogd van 
het stuurvermogen van het oorspronkelijke B.O. van de mechanische 
afdeling: de produktiechef met zijn fabricageleiders. Het te ontwikkelen 
informatiesysteem is een logisch gevolg van deze reorganisatie. Zonder 
deze informatie kan de operationele groep niet goed functioneren. Haar 
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stuurvermogen is gering. Het informatiesysteem kan hierin verbetering 
brengen. 

Voortgezette analyse van de besturingssituatie 
Het stuurvermogen van een B.O. is echter niet aileen afhankelijk van een 
adequate informatievoorziening. In par. 4.2.1 zijn andere factoren ge
noemd die in samenhang met de informatievoorziening bet stuurver
mogen bepalen. Zo bracht een voortgezette analyse van de besturing van 
de mechanische afdeling door de operationele groep (fig. 4.19 a) aan bet 
Iicht dat er bij de betrokkenen weinig inzicht bestond in de afbakening en 
de aanvullende werking van de besturingstaken van deze groep ten 
opzichte van de taken van de fabricageleiders. Men had weinig besef wat 
men nu aan bet besturen was en hoe men daarbij te werk ging. Met name 
de relatie tussen de produktieplanner in de operationele groep en de 
fabricageleiders met betrekking tot de produktiescheduling, de voor
raadbeheersing en de daarop afgestemde werkuitgifte was onduidelijk. 
Dit wijst naar een onvoldoende inzicht in bet doel en de daarvan 
afgeleide functies van de besturing, alsmede naar een inadequaat model 
van de besturingssituatie. Als dit wei aanwezig zou zijn geweest, zou een 
expliciete afbakening van de besturingstaken kunnen worden gemaakt. 
Tevens zou duidelijk zijn geweest wat werd bestuurd. 

Naast de produktiebesturing en voorraadbeheersing is de beheersing van 
proces- en produktkwaliteit als tweede besturingsaspect van invloed op 
bet orderresultaat. De directe beheersing van bet proces wordt uitge
voerd door de operators aan de machine op grond van door hen verrichte 
waamemingen. De evaluatie van de produktkwaliteit geschiedt door 
kwaliteitscontroleurs uit de operationele groep op grond van door de 
operators verzamelde kwaliteitsgegevens. De verzamelde kwaliteitsge
gevens worden gebruikt voor keuring van tussen- en eindprodukten met 
als resultaat goed- of afkeur van partijen of bet geven van een speciale 
bestemming aan die partij. Het te ontwikkelen informatiesysteem hoeft, 
gezien de geschetste gang van zaken, bij deze besturing geen onder
steuning te bieden. 
De verzamelde kwaliteitsgegevens worden echter door de operationele 
groep benut voor meta-besturing op de produktiechef. Men hoopt er door 
historische analyses conclusies uit af te leiden over zwakke pun ten in bet 
produktieproces. Dit is nl. technisch tamelijk onbeheersbaar. Verschillen 
in eigenschappen van bet materiaal ten gevolge van verontreiniging, 
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samenstelling en dichtheid, en fluctuaties in het proces ten gevolge van 
temperatuur en slijtage, leiden tot onverklaarbare storingen die tot 
uitdrukking komen in de kwaliteit van het geproduceerde draad en de 
hoeveelheid uitval. Door structurele verbetering van het proces hoopt de 
produktiechef te komen tot reductie van uitvalpercentages en afkeur van 
partijen en zo tot een verbetering van het orderresultaat. De daartoe 
benodigde kwaliteitsgegevens zijn vastgelegd in specificaties van een 
bestaand kwaliteitsinformatiesysteem. De bedoeling was dit infor
matiesysteem met het te ontwikkelen informatiesysteem te integreren. 

Een tweede aspect van de meta-besturing door de operationele groep 
betreft de normste11ing voor te besteden man- en machine-uren, zodanig 
dat daarmee een verantwoorde voorcalculatie en kostentoerekening 
mogelijk wordt. De moeilijkheid daarbij is niet de berekening van 
theoretische normen die gelden voor ideale omstandigheden, maar de 
verdiscontering daarin van factoren die leiden tot een realistische norm
stelling. Op dit moment geschiedt dit door aanpassing van op schattingen 
gebaseerde normen, die nooit aan de werkelijkheid konden worden 
getoetst. Men heeft daarom geen zicht op de juistheid van de norm
ste1ling. Bijgevolg zou het orderresultaat onjuist kunnen worden bepaald. 
Door registratie van man- en machine-uren naar verscheidene relevante 
bestemmingen hoopt men inzicht in dit vraagstuk te krijgen. 

Een tussentijdse balans 
Toepassing van inzichten uit het besturingsparadigma helpt besturings
situaties te structureren en te expliciteren. Het informatievraagstuk van 
de operationele groep dat in deze case aan de orde is, kan op grond 
daarvan inhoud worden gegeven. De daarvoor noodzakelijke analyse van 
de besturingsproblematiek van de operationele groep naar de besturings
aspecten kwantiteit, kwaliteit en normstelling wijst echter uit dat vooral 
voor het aspect kwantiteit, de produktiebesturing en voorraadbeheer
sing, niet voldaan is aan de voorwaarden voor effectieve besturing. Dit 
komt tot uitdrukking in het geringe inzicht in en de a:tbakening tussen de 
te onderscheiden besturingstaken. 
Voor de aspecten kwaliteit en normstelling is de besturingssituatie wei 
duidelijk. De voor de besturing benodigde informatie ligt in beginsel vast 
in resp. de specificaties van een bestaand kwaliteitsinformatiesysteem en 
door de administratie gehanteerde calculatiemethoden. Voor deze twee 
aspecten zou een informatiesysteem ontworpen kunnen worden. 
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In dit informatiesysteem moet de informatievoorziening voor produktie
besturing en voorraadbebeersing worden gei:ntegreerd. Het ontwikkelen 
van een dergelijk informatiesysteem beeft ecbter nog geen zin als bet B.O. 

voor produktiebesturing en voorraadbebeersing om andere redenen over 
een gering stuurvermogen bescbikt. Dit kan worden verbeterd door bet 
B.O. opnieuw te ontwerpen. Op dit ontwerp van een nieuw B.O. moet de 
decompositie van bet bestuurde systeem, de mecbaniscb afdeling, wor
den afgestemd. Het ontwerp leidt tot meta-besturing op bet samen
gestelde B.O. van de mecbaniscbe afdeling: produktiecbef, operationele 
groep en fabricageleiders. De decompositie leidt tot interne adaptieve 
sturing op de mecbaniscbe afdeling. Daarmee wordt de plaats vastgesteld 
voor de meetpunten waar de informatie voor de produktiebesturing en 
voorraadbebeersing (bet aspect kwantiteit) verzameld gaat worden. 
De vraag van de plaats van de meetpunten, een aangepaste decompositie 
van bet B.S., moet ook worden beantwoord vanuit kwaliteits- en norm
stellingsoogpunt. Omdat de informatieverzameling voor aile aspecten in 
een informatiesysteem moet worden gelntegreerd, zullen vervolgens de 
consequenties van deze integratie voor de informatieverzameling voor 
iedet aspect afzonderlijk worden onderzocbt. Daarna buigen we ons over 
de vraag of bet zo gespecificeerde informatiesysteem kan worden 
geautomatiseerd (uitdrukkelijke voorwaarde gesteld door de produktie
cbef en de bedrijfsleiding). Tot slot bouden we ons bezig met de 
organisatoriscbe implicaties van de invoering van een dergelijk 
geautomatiseerd informatiesysteem. 

Ontwerp van het B.O. voor het aspect kwantiteit 
Een aspectmatig B.O. voor produktiebesturing en voorraadbebeersing 
moet voldoen aan de voorwaarden voor effectieve besturing. Het doel 
(voorwaarde 1) van de besturing is: 

- bet bebeersen van de doorlooptijden in bet fabricageproces ; 
- bet waarborgen van de tijdige aflevering van klantenorders door de 

bebeersing van de levertijden ; 
- bet bewaken van een verantwoord niveau van tussen- en eindvoorra

den; 
- bet adequaat berinzetten van capaciteit in geval van storing. 

Voorwaarde 2 en 3 voor effectieve besturing leiden tot een 'ingekleed' 
model van bet B.S. Dit kan als volgt worden samengevat. Voor een goede 
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produktiebesturing en (tussen-)voorraadbeheersing is inzicht nodig in 
tussen- en eindvoorraden op gedefinieerde voorraadpunten en de 
hoeveelheden die daar bijkomen en afgaan alsmede inzicht in de 
hoeveelheid onderhanden werk. Verder dient men op de hoogte te zijn 
van (een prognose voor) de vraag voor de komende tijd. De besturing 
door de produktieplanner m.b.t. bet aspect produktiebesturing en voor
raadbeheersing wordt nu gerealiseerd door de benodigde hoeveelheid 
voor een order in een zo laat mogelijk stadium van bet proces te putten 
uit de gedefinieerde tussenvoorraden. Voor de continulteit in de afleve
ring functioneert daarnaast een procedure van gerichte aanvulling van 
tussenvoorraden gebaseerd op bet doorrekenen van de gevolgen van de 
afgeleverde hoeveelheden op andere tussenvoorraden. Daarvoor moeten 
normen voor tussenvoorraden worden ingevoerd, terwijl tevens de 
mogelijkheid moet bestaan bepaalde partijen die op grond van hun 
kwaliteit voor bepaalde bestemrningen worden gereserveerd te registre
ren. Dit leidt tot een detailplanning die door de produktieplanner wordt 
afgeleid uit een weekplan dat de te produceren hoeveelheden vastlegt op 
grond van informatie over de vraag. Deze detailplanning heeft betrekking 
op de capaciteitsblokken tussen de onderscheiden (tussen-)voorraad
punten. Ze is voor de fabricageleiders bet uitgangspunt bij de uitgifte van 
werkopdrachten. In geval van machinestoring maakt ze een gerichte 
herinzet van operators mogelijk. 
Door deze besturingsprocedure wordt tegelijkertijd de vereiste bestu
ringsvarieteit (voorwaarde 4) aangegeven. Deze krijgt haar beslag in de 
bevoegdheden die overeenkomstig de procedure aan de produktie
planner in de operationele groep en de fabricageleiders worden toebe
deeld. 
Dit besturend orgaan maakt echter bet definieren van voorraadpunten in 
bet B.S., de mechanische afdeling, noodzakelijk. Dit geeft een decom
positie van bet B.S. Voorraadpunten legt men daar waar de halffabrikaten 
niet worden bewerkt. Dit gebeurt op plaatsen waar discontiniteiten in bet 
fabricageproces optreden. Het proces werd in dit geval opgedeeld in vijf 
machinegroepen. Daartussen werden steeds voorraadpunten gelegd. 

Integratie van decomposities 
Ben volgend punt vormt de integratie van de informatieverzameling voor 
de besturingsaspecten kwantiteit, kwaliteit en normen. De belangrijkste 
moeilijkheid daarbij is bet op een noemer brengen van de decomposities 
van bet te besturen systeem zoals die samenhangen met de onder-
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scheiden besturingsaspecten. Bij het aspect kwantiteit, hanteert men een 
indeling in machinegroepen. Bij het aspect kwaliteit richt men zich op de 
afzonderlijke bewerkingen in het proces en de tussenprodukten die daar 
ontstaan. Bij de normstelling tenslotte ontleent men de decompositiecri
teria aan bedrijfseconomische criteria met name naar kostenplaatsen. 
De drie indelingen waren voor dit systeem niet met elkaar in over
eenstemming. De gegevensverzameling voor de drie aspecten zou der
halve op geheel verschillende punten in het proces moeten plaatsvinden. 
Uit het oogpunt van efficiency van gegevensverzameling is dit niet 
praktisch. De kosten zouden in dit geval te hoog worden. Om die reden 
moest voor dit afbakeningsprobleem een compromis worden gevonden 
dat zou leiden tot een integratie van de decomposities en zo tot een 
efficiente gegevensverzameling. 
Voor de integratie van verschillende decomposities van een bestuurd 
systeem bestaan geen afdoende theoretische oplossingen, aileen prag
matische. In dit geval besloot men de indeling in machinegroepen te 
handhaven die aansluit bij de decompositie m. b. t. het aspect produktie
besturing en voorraadbeheersing. Daarmee wordt de grens van de 
subsystemen in het bestuurde systeem gelegd op discontinui'teiten in het 
proces. Een criterium waarvoor ook theoretisch grond wordt gegeven 
(In 't Veld, 1975, pag. 24, zie ook par. 4.2.1). Het proces van het 
verzamelen van de gegevens wordt hiermee zeer vereenvoudigd. Ad
ministratief heeft het echter grote consequenties, aangezien hiermee een 
totaal andere dan de gebruikelijke indeling naar kostenplaatsen gepaard 
gaat. 

Organisatorische implicaties 
Met het voorgaande is de informatieverzameling voor de drie besturings
aspecten naar soort en plaats vastgelegd. Rest de vraag of dit met een 
geautomatiseerd informatiesysteem kan worden verwezenlijkt en welke 
organisatorische implicaties de invoering van een dergelijk systeem 
he eft. 
Het ontwerp en de richting van een dergelijk informatiesysteem zijn bij 
de huidige stand van de informatica min of meer gemakkelijk te realise
reo. Wat moeilijker ligt het met de beantwoording van de vraag naar de 
organisatorische implicaties en de invloed daarvan op de kwaliteit van de 
verzamelde informatie. De informatieverzameling zou door de machine
operators moeten worden uitgevoerd. Moeilijkheden worden vooral 
verwacht bij het vastleggen van bestede uren, omdat snel de relatie met 
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controle op de eigen werkzaambeden wordt gelegd. Om sancties te 
vermijden, zou men geneigd kunnen zijn de situatie rooskleuriger voor te 
stellen dan eigenlijk bet geval is. Bijgevolg zal de verzamelde informatie 
geen correct beeld van de werkelijkbeid geven, waarmee de effectiviteit 
van de daarop gebaseerde besturing in bet geding is. 
Om kort te gaan : de mening van de produktiecbef was ecbter dat dit geen 
problemen zou geven. Men was al lange tijd gewend om op beperkte 
scbaal gegevens voor andere informatiesystemen te verzamelen. Dit zou 
in bet verlengde daarvan liggen. 

Het nut van de toepassing van het besturingsparadigma 
Het uitgangspunt bij bet onderzoek van de mecbaniscbe afdeling van 
Gehokken Draad was de verwacbting bij de bedrijfsleiding en produktie
cbef dat de besturingsproblemen in de mechaniscbe afdeling zouden 
worden opgelost door de ontwikkeling van een informatiesysteem (meta
besturing). Dit betekent een vergroting van bet stuurvermogen van bet 
besturend orgaan van de mechaniscbe afdeling door een adequate 
informatievoorziening van dit besturend orgaan (derde voorwaarde voor 
effectieve besturing). 
De informatievoorziening moet derbalve in verband worden gezien met 
de besturingstaken van dit besturend orgaan. Een analyse daarvan leidde 
tot de conclusie dat er grote onduidelijkbeid bestond over de besturings
taken voor de produktiebesturing en voorraadbebeersing bij de te 
onderscbeiden sub-B.O. 's. Voorts was er sprake van onvoldoende afba
kening van deze taken. Van de invoering van een informatiesysteem was 
daarom pas beil te verwacbten als ook de andere facetten van bet 
stuurvermogen verbeterd zijn. 
Van een explicitering en structurering van de produktiebesturing en 
voorraadbebeersing kan in eerste instantie veel meer positief effect op 
bet orderresultaat worden verwacbt. Het gevolg van een dergelijke 
besturing van de produktie en de tussenvoorraden is een bebeersing van 
lever- en doorlooptijden in bet fabricageproces en een adequate berinzet 
van capaciteit in geval van storing. Hiermee wordt een van de belangrijke 
negatieve invloeden op bet orderresultaat weggenomen. Doordat we ons 
bij bet onderzoek ecbter niet badden beperkt tot een strikt infor
matietechniscbe analyse maar waren uitgegaan van de veel omvangrij
kere besturingsproblematiek, bood bet resultaat van bet onderzoek 
voldoende mogelijkbeden om tot verbetering in de besturing te komen. In 
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die richting wordt nu gewerkt, met name aan de besturing van de 
goederenstroom. 
De toepassing van het besturingsparadigma maakte het in dit geval 
i:nogelijk het karakter van het probleem van de produktiechef te onder
zoeken. De voorgestelde oplossing in de vorm van een geautomatiseerd 
informatiesysteem bleek geen adequate oplossing te zijn. Het probleem 
was onvoldoende gespecificeerd. De benutting van het besturingspara
digma maakte het mogelijk het probleem door een analyse van de 
besturingssituatie als besturingsvraagstuk te specificeren. Tegelijkertijd 
was het mogelijk het onderhavige B.O. volgens de voorwaarden van 
effectieve besturing opnieuw te ontwerpen. Het besturingsparadigma 
bood dus zowel heuristische aanknopingspunten bij het onderzoek als 
prescriptieve aanwijzingen bij het ontwerp. 

Aandachtspunten 
Resumerend worden in deze case ·uit het oogpunt van besturing de 
volgende punten benadrukt. 

1. In geval dat bij de aanpak van een besturingsprobleem oplossingsge
richt wordt gedacht, zoals bier in de richting van een geautomatiseerd 
informatiesysteem, moet terdege worden nagegaan of het probleem 
correct is gesteld. Dit betekent dat men vaststelt wat als B.O. wordt 
aangemerkt en wat vanuit het standpunt van dat B.O. de besturings
problematiek is. Dat wil zeggen: wat is het B.S. en E van dit B.O. 

Samenvattend: wat is de besturingssituatie waarvan wordt uitgegaan? 
2. Inzicht in de besturingssituatie kan worden verkregen door de bestu

ringsproblematiek vanuit verschillende gezichtspunten te beschrijven. 
Een flexibele toepassing van het besturingsparadigma biedt daarbij 
voordelen. Het besturingsparadigma wordt toegepast op verschil
lende aggregatieniveaus en op verschillende in de situatie betrokken 
B.O. 's. De besturingsproblemen worden onderzocht volgens de voor
waarden voor effectieve besturing. Daarbij dient zowel aan de bestu
ring als de metabesturing aandacht te worden geschonken. 

3. Als op deze wijze de besturingsproblematiek is afgebakend en ge
structureerd, kan vervolgens over de benodigde besturingsinformatie 
worden gesproken. Dit is een van de factoren die het stuurvermogen 
van een B.O. bepaalt. Een verbetering van de informatievoorziening 
van B.O. leidt aileen dan tot een vergroting van het stuurvermogen als 
de andere factoren niet een belangrijker rol spelen. Het oplossen van 
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het informatievraagstuk moet derhalve in samenhang worden gezien 
met een onderzoek naar deze andere factoren. 

4. Een (her)ontwerp van een besturend orgaan veronderstelt dikwijls 
een bepaalde decompositie van het bestuurde systeem. Een tbeore
tiscb optimale decompositie kan mogelijkerwijs praktiscb niet worden 
gerealiseerd. Dit heeft consequenties voor het (ber)ontwerp van een 
B.O. en de informatievoorziening van dit B.O. 

5. Het integratievraagstuk dat optreedt als verscbeidene aspectbesturin
gen verscbillende decomposities van het B.s. inbouden en deze op een 
noemer moeten worden gebracbt, kan door bet ontbreken van een 
tbeoretiscb kader vooralsnog aileen pragmatiscb worden opgelost. 

6. De aanpak van besturingsvraagstukken binnen bet besturingspara
digma ricbt zicb op functies en processen. Dit geeft een functioneel 
beeld van de werkelijkbeid. De implementatie van uit dit beeld 
afgeleide besturingsmaatregelen kan stuiten op organisatoriscbe be
perkingen. Deze beperkingen vloeien voort uit niet in bet functionele 
beeld opgenomen aspecten. 





HOOFDSTUK 5 systeemmethodiek voor 
het oplossen van 
problemen 

In dit hoofdstuk zal op grond van de prescriptieve theorie over besturing 
uit het vorige hoofdstuk een systeemmethodiek voor het oplossen van 
problemen worden ontwikkeld. De te ontwikkelen methodiek biedt 
richtlijnen voor de aanpak van praktijkproblemen. Toepassing van de 
systeemmethodiek moet resulteren in effectieve acties ter oplossing van 
deze problemen. Het resultaat van de toepassing wordt echter niet alleen 
bepaald door eigenschappen van de systeemmethodiek maar ook door 
eigenschappen van de toepasser en van de situatie waarin ze wordt 
gebruikt. De invloed van deze contextuele factoren als interactie- en 
communicatiepatronen, roldefinH~ring en projectorganisatie komt in 
hoofdstuk 6 aan de orde. 

5.1. HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN IS BESTUREN 

In hoofdstuk 3 is uiteengezet dat het oplossen van praktijkproblemen kan 
worden opgevat als het genereren van een gerichte actie. Van deze 
gerichte actie verwacht een probleemoplosser (P.O.) dat daardoor het 
onbehagen bij de probleemhebber (P.H.) wordt weggenomen. In die zin 
kan het oplossen van praktijkproblemen worden opgevat als besturing. 
De gerichte actie bewerkstelligt nl. een verandering van doel, perceptie 
of realiteit van een probleemhebber. Het is een vorm van gerichte 
beinvloeding en dus van besturing. Dit besturingsvraagstuk tussen P.H. 

en P.O. zal ik voortaan in het kader van het oplossen van problemen bet 
besturingsvraagstuk op objectniveau noemen. 
Bij het oplossen van problemen is echter sprake van een tweede vorm 
van besturing, nl. de besturing van het probleemoplossingsproces. Deze 
is gericht op een effectief en efficient verloop van dat proces. Het 
oplossingsproces wordt beschouwd als een zoekproces, dat door het 
herhaald formuleren van vragen en de implementatie van daaruit voort-
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vloeiende antwoorden naar een als niet-problematiscb ervaren situatie 
moet leiden. De besturing van dit proces is gericbt op een zo goed 
mogelijk benutten van aanwezige acbtergrondkennis, om zodoende tot 
een zo effectief en snel mogelijk verkregen oplossing (= gericbte actie) te 
komen. Dit meta-besturingsvraagstuk komt in de volgende paragraaf aan 
de orde. 

Het besturingsvraagstuk op objectniveau beeft betrekking op bet weg
nemen van bet onbebagen bij de probleembebber door de probleemop
losser. Daarbij moet in bet oog gebouden worden dat een analytiscb 
onderscbeid is gemaakt tussen een probleembebber en een probleemop
losser dat niet in een werkelijk onderscbeid tussen bijv. twee individuen 
beboeft te worden gereflecteerd. 
Het analytiscb karakter van bet onderscbeid tussen probleembebber en 
probleemoplosser komt goed tot uitdrukking in bet volgende voorbeeld. 
Als een concrete probleembebber, zoals de Ieiding van een onderneming, 
de bulp van een adviseur inroept omdat men zelf niet tot de oplossing van 
een probleem kan komen, wordt daarmee een quasi-oplossing van bet 
probleem bewerkstelligd. Immers, bet aanzoeken van de adviseur kan 
worden opgevat als een gericbte actie (besturing) waarmee men boopt de 
werkelijke oplossing van bet probleem dicbterbij te brengen. Als vervol
gens de adviseur, als concrete probleemoplosser 1 zijn advies uitbrengt 
m.b.t. de oplossing van bet door de probleembebber geformuleerde 
probleem, wordt daarmee bet probleem pas opgelost als de P.H. bet 
advies ook als oplossing accepteert. De probleembebber voert zelf de 
oplossende actie uit waarmee zijn probleem wordt opgelost. Een con
crete probleembebber is dus in meer of mindere mate tevens probleem
oplosser, ook al besteedt bij een deel van de oplossingswerkzaambeden 
uit. 

Deze korte uitweiding over bet analytiscbe karakter van bet onderscbeid 
tussen probleembebber en oplosser maakt bet mogelijk bet besturings
vraagstuk op objectniveau te interpreteren in bet kader van de tbeorie 
over besturing uit boofdstuk 4. Het uitgangspunt daar was een functio
neel onderscbeid tussen een besturend orgaan, een bestuurd systeem en 
een omgeving. Voor een concrete situatie kunnen dit zowel sub- als 
aspectsystemen zijn. 

I. In par. 3.1.3 heb ik uiteengezet dat deze 'probleemoplosser' moet worden opgevat als 
vraagoplosser. 
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Het besturingsVTaagstuk op objectniveau kan in eerste instantie worden 
vertaald naar het besturingsmodel van het besturingsparadigma door de 
probleemhebber op te vatten als B.O., zijn 'realiteit' als B.S. en de 
probleemoplosser als E. Het wordt als volgt gerepresenteerd (fig. 5 .1). 

probleemoplosser 

,---
1 
I 
I 
I 
I 

---l 
I 
I 
I 
I 
I 

Figuur 5.1. Besturingsvraagstuk op objectniveau. 

Met de 'realiteit' bedoelen we dat stukje van bet beeld van de werkelijk
heid ten aanzien waarvan het onbehagen bestaat. Gezien bet analytische 
karakter van het begrip probleemhebber dient hieronder ook bet eigen 
functioneren van een concrete probleemhebber als onderdeel van die 
'realiteit' te worden verstaan. We moeten er rekening mee houden dater 
nog een omgeving van deze 'realiteit' bestaat. Daarmee wordt dat 
gedeelte van het beeld van de werkelijkheid verstaan waarover de P.H. 

aanvankelijk niet spreekt, maar dat bij nader inzien wei van belang kan 
zijn voor bet oplossen van het probleem. 
Bij het oplossen van problemen is er sprake van een tweede 'realiteit'. 
Dit is de kijk van de probleemoplosser op de werkelijkheid. Deze zal in 
beginsel verschillen van de 'realiteit' van de probleemhebber. Bij bet 
oplossen van problemen speelt dan ook een veelvoud van beelden van de 
werkelijkheid een rol. Deze kunnen bet probleemoplossingsproces zowel 
belemmeren als bevorderen. De veelvoud van beelden maakt het moge
lijk perceptieproblemen intersubjectief (tussen P.H. en P.O.) te onderken
nen, resp. problemen op te lossen door perceptiewijziging. De probleem
oplosser kan bet probleem van de probleemhebber echter ook verkeerd 
specificeren. Het ligt voor de hand dat zijn oplossing dan aileen per 
ongeluk effectief zal blijken. 

De probleemhebber wordt in eerste instantie als besturend orgaan 
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opgevat. Op het moment dat een probleemoplosser zich gaat bezighou
den met de vraag wat het probleem is en wat een geschikte actie is om het 
probleem op te lossen, worden de besturingsrollen van P.H. en P.O.om
gedraaid. De probleemoplosser als B.O. zal trachten door een gerichte 
actie op de probleemhebber (B.S.) het probleem op te lossen. De 
besturingsconfiguratie wordt nu als volgt gerepresenteerd (fig. 5.2). 

'reoliteit · 

e 

Figuur 5.2. Het oplossen van problemen als besturen. 

De eerste activiteiten van de P.O. zijn erop gericht vast te stellen wat bet 
type probleem is: doel, perceptie, realiteitsprobleem of een combinatie 
daarvan (zie par. 3.1.3). Vervolgens moet hij een keuze maken met welk 
type verandering het probleem, gezien de omstandigheden, kan worden 
opgelost: doel, perceptie en/of realiteit wijzigen. 
Deze keuze kan een herdefiniering van de besturingsconfiguratie op 
objectniveau inhouden. Doel en perceptiewijzigingen betreffen eigen
schappen van de probleemhebber. Hij is primair object van besturing en 
blijft dus B.S. (zie fig. 5.2). Bij een realiteitsprobleem moet de besturings
configuratie wel opnieuw worden gedefinieerd. De probleemoplosser 
stelt een gerichte verandering van de realiteit voor. De gerichte actie 
wordt bij realiteitsproblemen in beginsel gezamenlijk door P.H. en P.O. 
uitgevoerd. Immers, de P.H. moet tenminste instemmen met de voorge
nomen actie om zijn onbehagen weggenomen te zien. De besturingscon
figuratie bij realiteitsproblemen wordt derhalve als volgt beschreven 
(fig. 5.3). 

Het B.O. wordt gevormd door P.H. en ,P.O. gezamenlijk. Of de uitvoering 
van de actie door de P.H. zelf geschiedt of door de P.O. dan wel door hen 
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Figuur 5.3. Besturingsconfiguratie bij realiteitsproblemen. 

gezamenlijk zal atbangen van de specifieke situatie. De relatie tussen P.H. 

en P.O. zal in par. 6.2 nader aan de orde worden gesteld. Bij realiteitspro
blemen verdelen we voorts de 'realiteit' in het door de P.H. bestuurde 
systeem en de omgeving daarvan. Dit bestuurde systeem wordt bijv. 
afgebakend aan de hand van de organisatorische verantwoordelijkheid
stelling of toegedeelde bevoegdheden. Het oplossen van het reali
teitsprobleem vraagt nu de implementatie van de in de besturingsstrate
gie vastgelegde stuurmaatregelen. 

Bij het besturingsvraagstuk op objectniveau gaat de probleemoplosser uit 
van deals besturingsconfiguratie geschetste probleemsituatie. Als bestu
rend orgaan moet de probleemoplosser voldoen aan de voorwaarden 
voor effectieve besturing. Het oplossen van het probleem komt neer op 
het kiezen en invoeren van een effectieve besturingsstrategie. Het 
probleemoplossingsproces dat moet leiden tot deze keuze zal de pro
bleemoplosser verstandig willen aanpakken. Dit geeft aanleiding tot het 
vraagstuk van de besturing van het probleemoplossingsproces. 

5.2. DE BESTURING VAN HET PROBLEEMOPLOSSINGSPROCES 

Naast het besturingsvraagstuk op objectniveau wordt bij het oplossen 
van problemen een tweede besturingsvraagstuk onderscheiden. Dit 
vraagstuk heeft betrekking op de besturing van het oplossingsproces 
binnen de probleemoplosser. Dit oplossingsproces moet als resultaat de 
gezochte besturingsstrategie opleveren, waarmee de probleemhebber of 
de 'realiteit' bestuurd gaat worden. Besturing van het oplossingsproces is 
derhalve een vorm van meta-besturing. Ik zal dit, in het kader van het 
oplossen van problemen, het besturingsvraagstuk op meta-niveau 



128 SYSTEEMMETHODIEK 

noemen. Deze besturing wordt uitgevoerd volgens richtlijnen samen· 
gevat in een te ontwikkelen methodiek (zie par. 1.4). Deze systeem· 
methodiek kan dus worden opgevat als een meta·B.O. (fig. 5.4) dat 
richtlijnen geeft voor de aanpak van het probleemoplossingsproces. 
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Figuur 5.4. Besturingsvraagstuk op meta-niveau. 

Zoals in par. 3.2.2 is beschreven, heeft het oplossingsproces het karakter 
van een zoekproces waarin problemen, vragen, antwoorden en acties 
elkaar afwisselen. Telkenmale dat deze cyclus wordt doorlopen, wordt 
een besturingsvraagstuk geformuleerd, opgelost en de resulterende actie 
gei'mplementeerd. Vervolgens worden, op grond van de aanwezige 
kennis en de aanvulling daarop verkregen uit een evaluatie van de 
invoering van de voorgaande oplossing het probleem opnieuw gefor
muleerd. Dit leidt tot de opvatting dat een systeemmethodiek voor het 
oplossen van problemen bestaat uit het recursief formuleren van bestu
ringsvraagstukken op objectniveau. 

Besturingsvraagstukken worden gespecificeerd en opgelost volgens de 
voorwaarden voor effectieve besturing (zie par. 4.1.3). Daartoe moet 
door de probleemoplosser worden gespecificeerd : 

1. een doel voor bet bestuurde systeem als effectiviteits- en als kwali
teitscriterium (eventueel een evaluatiemechanisme); 

2. een model van bestuurde systeem voor de interne sturing; een model 
van de omgeving voor de ext erne sturing ; 

3. informatie over omgeving en het bestuurde systeem. 

Hiermee is een besturingsvraagstuk geformuleerd. Het wordt opgelost 
door : 

4. de keuze van een adequate stuurmix. 
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Een tweetal deelvragen kan hierbij worden onderscheiden : 

4a. is bet besturingsvraagstuk oplosbaar, gezien bet stuurvermogen van 
bet B.O.? Een negatief antwoord houdt een iteratie van de specifica
tiefase in, eventueel uit te voeren door een andere P.O. ; 

4b. de keuze van de besturingsstrategie. Als bet probleem is op te lossen 
met verschillende functioneel equivalente stuurmixen, zal de keuze 
van een stuurstrategie worden gebaseerd op de daarvoor relevante 
factoren als stuurvermogen, bestuurbaarheid en gevoeligheid (zie 
verder par. 4.2.2). 

De besturing van bet probleemoplossingsproces kan door invulling van 
de voorwaarden voor effectieve besturing, betrokken op de besturings
situatie op objectniveau, als volgt vorm worden gegeven. 

1. Het doel van de probleemoplosser is bet wegnemen van bet onbeha
gen. Dit dient zodanig te worden gespecificeerd dat duidelijk kan 
worden afgebakend op welk stukje van bet beeld van de werkelijkheid 
van de P.H. dit betrekking heeft. 

2. Het model van bet B.S. (de probleemhebber) wordt door de P.O. 

geconstrueerd aan de hand van de specifieke inhoud van bet probleem 
van de P.H. De P.O. zal daarbij mede betrekken die kenmerken van de 
probleemsituatie die gezien zijn visie op bet probleem relevant 
moeten worden geacht. Dit leidt tot een model van de omgeving E. 

3. Door bet model van bet B.S. worden de grootheden gedefinieerd 
waarop de informatieverzameling over de actuele waarde van deze 
grootheden moet zijn gericht. Deze heeft betrekking op de P.H. en de 
'realiteit' alsmede op bet deel van de 'realiteit' waarover de P.H. niet 
spreekt (de omgeving E), maar dat vanuit bet gezichtspunt van de P.O. 

als relevant wordt beschouwd voor bet probleem. 

Hiermee is bet eerste besturingsprobleem gespecificeeerd. Het vervolg 
van bet oplossingsproces wordt vorm gegeven door de twee volgende 
fasen. 

4a. De vraag naar de oplosbaarheid van bet probleem. Een besturings
vraagstuk is oplosbaar als een bevredigende effectieve besturings
maatregel aanwezig is. De effectiviteit van een voorgenomen maat
regel wordt beoordeeld binnen bet geconstrueerde besturingsmodel. 



130 SYSTEEMMETHODIEK 

Confrontatie van in beginsel effectieve maatregelen met bet 
stuurvermogen van het B.O. (de probleemoplosser) leidt tot de 
bepaling van in beginsel effectieve stuurmixen. Hiermee doet de P.O. 

een uitspraak over de oplosbaarheid van bet probleem gezien zijn 
stuurvermogen. Een negatieve uitspraak kan er aanleiding toe zijn 
dat de P.O. zich gaat afvragen ofhij wei de meest geeigende P.O. is; of 
bet probleem iiberhaupt wei oplosbaar is; of dat bet probleem door 
iteratie nog nader moet worden gedefinieerd. 
Een positieve uitspraak over de oplosbaarheid van bet probleem 
houdt een uitspraak in over bet type probleem. Is bet een 'realiteits' -, 
doel- of perceptieprobleem? (zie par. 3.1.3). Indien de vergelijking 
van bet doel als effectiviteitscriterium met de uitkomst van bet model 
niet interpreteerbaar is, wijst dit op een perceptieprobleem. Het 
resultaat van de manipulatie van de stuurmaatregelen binnen bet 
'ingeklede • model, waarmee een antwoord op de oplosbaarheid 
wordt gezocht, kan dan niet in relatie met bet doel worden gebracht. 
Blijkbaar heeft men andere grootheden bij bet probleem betrokken, 
een ander beeld geconstrueerd. Het verband met een perceptiepro
bleem ligt voor de hand. Een doelprobleem lijkt aanwezig als door 
manipulatie van de stuurmaatregelen op geen enkele wijze bet 
gestelde doel kan worden bereikt. Een realiteitsprobleem ten slotte 
moet worden vermoed als binnen bet model door een geschikte 
keuze van de stuurmaatregelen bet doel kan worden bereikt. Door 
bet resultaat van de manipulatie met de stuurmaatregelen, bet 
zoeken van een antwoord op de oplosbaarheidsvraag wordt in eerste 
instantie de richting van de gewenste verandering ter oplossing van 
bet probleem vastgelegd. 

4b. De besturingsstrategie wordt gekozen uit de gevonden functioned 
equivalente stuurmixen. Daarmee kiest men een zodanige stuurmix 
dat de gewenste veranderingen, gezien bet stuurvermogen van de 
probleemoplosser (B.O.) naar verwachting zo goed mogelijk zullen 
worden gerealiseerd. Als de P.O. beslist 2 te doen te hebben met een 
doel- of perceptieprobleem, kiest hij voor interne sturing binnen de 

2. Tijdens het probleemoplossingsproces neemt de P.O. continu beslissingen. Dit kan niet 
voldoende worden benadrukt. Hij beslist met welk type probleem hij te doen heeft, welke 
grootheden relevant moeten worden geacht, hoe de informatie moet worden verzameld, 
etc. Er worden zowel inhoudelijke als procedurele beslissingen genomen. Dat wil zeggen: 
zowel beslissingen over feitelijke zaken, bijv. : is die grootheid wei of niet relevant?, als 
beslissingen over hoe er beslist gaat worden en wie er mag beslissen. Het betreffen dus 
beslissingen in het kader van besluitvorming en van meta-besluitvorming (Kickert, 1977). 
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besturingsconfiguratie (fig. 5.2) die als uitgangspunt is gekozen. In 
bet geval van een realiteitsprobleem voor externe sturing. 

Hiermee is de eerste fase van de probleemoplossingsfase acbter de rug. 
Het resultaat is een gespecificeerd besturingsprobleem met een aangege
ven oplossingsricbting in de vorm van een besturingsstrategie. In over
eenstemming met bet geldende spraakgebruik zal ik deze eerste fase de 
diagnosefase noemen. 

De oplossingsfase die volgt op de diagnosefase valt uiteen in twee delen. 
De eerste is een ontwerpfase waarin bet B.O. wordt ontworpen dat in 
staat wordt geacbt de voorgenomen besturingsstrategie uit te voeren. 
Daarna volgt een realisatiefase waarin door bet ontworpen B.O. de 
gekozen besturingsstrategie in gebruik wordt genomen. In structuur 
komen beide fasen overeen met de diagnosefase, omdat in beide fasen 
volgens de voorwaarden voor effectieve besturing te werk wordt gegaan. 
Bij on twerp van bet B.O. zal men rekening moet bouden met de specifieke 
situatie waarin bet B.O. wordt gerealiseerd. Deze invoeringsproblematiek 
moet worden betrokken bij de beslissingen die bij bet ontwerp van bet 
B.O. worden genomen. Men koppelt vooruit. 

Het ontwerpen van een besturend orgaan is in mijn gedacbtengang 
besturing. Het ontwerpvraagstuk wordt derbalve aangepakt volgens de 
voorwaarden voor effectieve besturing. Daarbij gaat bet in eerste instan
tie om de vraag waartoe dat B.O. in staat moet zijn. Dit besturings
vraagstuk wordt door de eerste drie voorwaarden voor effectieve bestu
ring vastgelegd. Hieruit kunnen uitspraken omtrent bet vereiste 
stuurvermogen van bet B.O. worden afgeleid. Dit leidt tot beantwoording 
van de oplosbaarbeidsvraag waarbij bet met name gaat om een antwoord 
op de vraag of op grond van de informatie over de besturingssituatie de 
verkozen besturingsstrategie door een concreet B.O. kan worden gereali
seerd. Vervolgens wordt dit B.O. in gebruik genomen. 
Om de gedacbten te bepalen, bet volgende voorbeeld. Als ter oplossing 
van bet probleem van de bebeersing van de goederenstroom bij Getrok
ken Draad BV (zie par. 4.3) wordt gekozen voor een bepaalde plannings
systematiek voor de produktiebesturing en voorraadbebeersing, is de 
keuze daarvoor, bet inboud geven daaraan en organisatoriscb concretise
ren daarvan onderdeel van de ontwerpfase. Immers, met de bepaling van 
bet doel en bet inventariseren van de omstandigbeden waaronder dat 
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doel moet worden bereikt, kan het ontwerp van een B.O. vorm worden 
gegeven. 

Het te ontwerpen besturend orgaan heeft voor een realiteits-, perceptie
of doelprobleem een verschillend karakter. Dit is een gevolg van de 
herdefiniering van de besturingsconfiguratie op objectniveau die met 
name voor de oplossing van realiteitsproblemen noodzakelijk is (zie 
fig. 5.3). De drie deelfasen van het ontwerpproces: de specificatie 
(voorwaarden 1, 2 en 3); de oplosbaarheidsvraag (4a) en de keuze van de 
besturingsstrategie ( 4b) krijgen voor elk van de onderscheiden typen 
problemen een andere inhoud. In het kort als volgt: 

1. Het doel van de besturing. Bij een realiteitsprobleem gaat het om een 
specificatie van het gewenste gedrag van het door de P.H. bestuurde 
B.S. Dit moet zowel als effectiviteits- en als kwaliteitscriterium zijn 
geformuleerd. Bij een doelprobleem moer niet het nagestreefde doel 
maat het na te streven doel worden gespecificeerd. Het besturings
vraagstuk richt zich immers op gerichte doelwijziging. Het doel van 
de besturing van de perceptie legt het 'concrete' beeld vast. Dit kan 
bijv. worden afgeleid uit een wetenschappelijke theorie. 

2. Het model van het B.S. en van E. Waarop het model betrekking heeft, 
is afhankelijk van het type probleem. Bij een realiteitsprobleem is het 
bestuurde systeem het door de probleemhebber als B.O. bestuurde 
systeem. Bij doel- en perceptieproblemen is de probleemhebber zelf 
het B.S. Daar betreft het de vastlegging van de gezien de doelstelling 
relevante componenten van het doelpatroon resp. de perceptie van de 
probleemhebber. 

3. Informatie over het B.S. en E. Door het geconstrueerde model 
(voorwaarde 2) zijn de relevante grootheden gespecificeerd. Hier gaat 
het om de vastlegging van de actuele waarde van die grootheden. 

Met de voorwaarden 1, 2 en 3 is het besturingsvraagstuk gespecificeerd 
waarvoor een besturingsstrategie moet worden gezocht. 

4a. De oplosbaarheidsvraag. Het antwoord daarop moet uitsluitsel ge
ven of er effectieve stuurmixen aanwezig zijn. De inhoud van het 
antwoord is sterk afhankelijk van het stuurvermogen van de pro
bleemoplosser. Bij realiteitsproblemen kan hij daarbij nog kiezen uit 
meta-besturing op de P.H. of rechtstreekse besturing van B.S. of E (zie 
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fig. 5.3). Bij doel· en perceptieproblemen gaat het om de keuze voor 
interne (op de P.H.) of externe (op de 'realiteit') storing. 

4b. De besturingsstrategie. Afb~nkelijk van de situatie zal uit de moge· 
lijke functioneel equivalente stuurmixen een keuze worden bepaald. 

N a de ontwerpfase volgt nog de fase van de realise ring of het in gebruik 
nemen van het ontworpen B.O. met de daarin vervatte besturingsstrate· 
gie. Men is vaak geneigd nogal lichtvoetig over dit vraagstuk heen te 
stappen, in de veronderstelling dat het eigenlijke werk is geklaard en de 
zekerheid dat het geld op is. In de literatuur treft men vele waarschuwin· 
gen tegen deze lichtvoetigheid aan. Het doet dikwijls afbreuk aan het 
effect van de oplossing. Pasklare procedures vindt men echter niet in de 
literatuur (vgl. Churchmann, 1975). 
Het ligt in de lijn van de hier ontwikkelde gedachtengang de realisering 
eveneens als besturingsvraagstuk te beschouwen. Het bestuurde sys· 
teem moet dan worden opgevat als een fasesysteem. B.O. 's van dergelijke 
systemen krijgen voor realiteitsproblemen bijv. de vorm van een PERT· 

planning. Voor doel· en perceptieproblemen kan een strategie voor 
organisatie-ontwikkeling of een therapie haar nut bewijzen. Deze bestu
ringsprocedures moeten echter worden uitgevoerd door een op de 
situatie toegesneden organisatie zoals die tot uitdrukking kan komen in 
een adequate projectstructuur en overlegvormen. Door de realisering te 
structureren volgens de voorwaarden voor effectieve besturing komt 
men tegemoet aan het situationele karakter van de invoeringsproblema
tiek. Bij de invulling daarvan vraagt men zich immers steeds af welke 
factoren voor de onderhavige situatie relevant zijn. Voor zover het 
realiseringsvraagstukken in organisaties betreft, heeft men daarbij baat 
van de bantering van situationele modellen, waarvan de basisstructuur in 
par. 2.2 is geschetst. 

5.3. EEN SYSTEEMMETHODIEK VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 

De systeemmethodiek voor het oplossen van problemen bestaat nu uit 
een integratie van de methodische richtlijnen voor de aanpak van het 
besturingsprobleem op objectniveau en op meta·niveau. Het besturings
probleem op meta-niveau moet vorm worden gegeven in relatie tot het 
besturingsprobleem op objectniveau. Duidelijk komt dit naar voren in de 
verschillende inhoud van de ontwerpfase voor realiteits- resp. doel- en 
perceptieproblemen. 
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De systeemmethodiek bestaat uit drie fasen, achtereenvolgens: de 
diagnose, het ontwerp en de realisering. In de diagnosefase maakt men 
de overgang van probleem naar vraag; bij het on twerp van vraag naar 
antwoord; bij de realisering van antwoord naar actie. 
In de vorm van een algorithme zal de systeemmethodiek nu worden 
samengevat. Daarbij moet in bet oog worden gehouden dat de structuur 
van het algorithme voor de drie fasen overeenkomt. De inhoud van de 
overeenkomstige stappen is uiteraard verschillend. Deze zal zo goed 
mogelijk in een stelsel kernvragen geoperationaliseerd worden. 

I. De diagnosefase: 
Uitgangspunt P.O. met 'probleem' (besturingssituatie van fig. 5.2). 

a. Specificatie besturingssituatie op objectniveau 

- Het door de oorspronkelijke P.H. 
genoemde 'probleem' kan ook voor 
anderen relevant zijn. Deze moeten 
het probleem worden aangepraat: 
men maakt hen probleemhebber. 

- Waarop heeft bet probleem van de 
P.H. betrekking? 

G) - Ten gevolge van de antwoorden op 
de voorgaande vragen moet de P.O. 

wellicht worden uitgebreid of ver
vangen. 

b. Aanpak besturingsvraagstuk op meta-niveau. 

'probleem' 

doe I Specificatie onbehagen dat moet 
worden weggenomen : 
1. als effectiviteitscriterium 
2. als kwaliteitscriterium 
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doe! als 
kwa::.:l=-i----.1 
teits- L----.---...1 

criterium 

informatie 
B.S. en E 

doel als effectivi
eitscriterium 

.-----lLL----, andere P.O. 

~--0 
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- Constructie model B.S. = P.H. en E 

= 'realiteit' 
I. keuze beschouwingsniveau 
2. keuze deelsystemen: sub/aspect/ 

fase 
3. constructie model deelsystemen 

volgens fig. 4.4. 
a. keuze output y (afh. 'wat 

men wit') 
b. welke input x daarop van in

vloed? 
c. met welke stuurmaatregelen 

u is deelsysteem te be'invloe
den? 

d. welke toestandsgrootheden s 
invoeren? 

- operationalisering van door het 
model gegeven grootheden 

- vaststelling actuele waarde 

- de oplosbaarheidsvraag wordt 
beantwoord door manipulatie van u 
binnen 'ingekleed' model. Het doe I 
als effectiviteitscriterium fungeert 
als toetssteen. 
Mogelijkheden 

I. doel en uitkomst model niet in
terpreteerbaar ~ perceptiepro
bleem 

2. doe! onbereikbaar ~ doelpro
bleem 

3. doel bereikbaar ~ realiteitspro
bleem 

- model geconfronteerd met verande
ringsrichting - set functioneel 
equivalente stuurmixen 

- confrontatie met stuurvermogen 
P.O. 

I. niet beslisbaar/niet bestuurbaar 
~ nieuwe specificatie <Y en/of 
andere P.O. ®. 
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keuze be
sturings
strategie 

gespecificeerd pro
bleem als besturings
vraagstuk 
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2. keuze type verandering ~ doel, 
perceptie, of realiteitsprobleem. 

functioneel equivalente stuurmixen 
geconfronteerd met stuurvermogen 
~ besturingsstrategie. 

II. De ontwerpfase : 
uitgangspunt P.O. met gespecificeerd besturingsvraagstuk en een 
voorgenomen veranderingsrichting. 
N.B. Afuankelijk van de voorgenomen richting van verandering 
wordt de besturingssituatie op objectniveau opnieuw gedefinieerd 
(zie fig. 5.2 en 5.3). 

a. Specificatie besturingssituatie op objectniveau. 

wat is het B.O.? 

ander B.O.? 

realiteitsprobleem 
(fig. 5.3) 

P.O.+ P.H 
relatieP.O. + P.H. 

besturing 
. meta-besturing 

P.O.opP H. 

door P.H. bestuurd 
systeem 

- Evan B.S. van P.H, 
berdefinitie B.S. 
soms noodzakelijk 

herdefinitie B.O. 
soms noodzakelijk 
afhankelijk van 
voorgaand ant~ 
woord 

: doelprobleem 
I (fig. 5.2) 

-P.O. 

- "realiteit' 
- onderscheiden naar 

voor probleem rele
vant en irrelevant 
dee] 

herdefinitie n.o. 

perceptieprobleem 
(fig. 5.2) 

-P.O. 

- P.H. 

- 'reaHteit' 
onderscheid rele
vant/ irrelevant 

- herdefinitie B.O. 
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b. Aanpak besturingsvraagstuk op metaniveau. 

4 

gespecificeerd pro-
bleem als 
besturingsvraagstuk realiteitsprobleem doelprobleem perceptleprobleem 

5 doe! - door P.R gewcnst - doorP.H. nate - 'correcte' beeld 
gedrag B.S streven doel 
I. effectiviteits~ 

criterium 
doel als 2. kwaliteits-
kwaliteits- criterium 

criterium 
model constructie model construe tie model - construe tie model 

B.S./E P.H./ 'rea!iteit' _, P.H./ 'realiteit' ~ 
I. keuze beschou- relevante com~ relevante com-

wingsniveitu ponenten doelpa- ponenten perceptie 
2. keuze deelsys- troon 

temen sub/ 
aspect fase 

3. constructie mo-
del : bepaling y, 
x, uens(zie 
fig. 4.4) 

operationalisering operationalise ring operationalisering 
relevante groothe-
den 

- vaststelling actuele - vaststelling actueJe - vaststelling actuele 
waarde waarde doelpatroon waarde perceptie 

- beantwoording opA - beantwoording op- - beantwoording op-
losbaarheidsvraag losbaarheldsvraag Josbaarheidsvraag 
door manipulatie u analoog reali· analoog reali~ 
binnen model 
l. onbeslisbaar: ® 

teitsprobleem teitsprobleem 

2. onbestuurbaar:® 
3. mogelijke 

stuurmixen .......,. 
keuze bestu· 
ringsrelatie P.H.-
P.O. inB.O. 

- confrontatie - keuze voor sturing - stuurvermogen beA 
stuurvermogen met opP.H. ofop paa1t keuze uit 
functioneel equiva- 'realitelt' afh. van sturing op P.H. of op 
lente stuurmixen.......,. besturingssituatie 'realiteit'""'"" bestu~ 

besturings- besturingsstrategie - besturingsstrate~ ringsst.rategie 

strategic 
gie 

III. De realiseringsfase: 
Uitgangspunt B.O. met besturingsstrategie. 

a. Specificatie van de besturingssituatie op objectniveau. 
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wat is het B.O.? 

ander B.O. 

realiteitsprobieem 

- in eerste instantie 
zijn P.H. + P.O. hel 
B.O .. De invoerings~ 
situatle kan echter 
een uitbreiding van 
dit B.O, vergen:-+ 
invoeringsorganisatie 

- het B.S. is in essen tie 
een fasesysteem: de 
realisering van de 
veranderingen vast~ 
gelegd in de 
bestuderingsstrategie 

- invloeden op invoe~ 
ring 

- kan leiden tot 
herdefiniering B.S. 

wijziging invoe~ 
ringsorganisatie 1 
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doelprobleem 

P.O. is B.O. Verder 
als realiteitspro
b1eem:- invoer
ingsorganisatie 

- bet B.S. is de 
verandering van het 
doel van de P.H. van 
actueel naar ge
wenst: fasesysteem 

structuur waarin 
P.H, functioneert 
voor zover van 
invloed op doelwij
ziging 

perceptleprobleem 

- analoog doeJpro
bleem- invoe
ringsorganisatie 

- veranderingsbeeld 
P.H. van actueel 
naar gewenst 

- remmende/ 
bevorderende in
vloed op beeldwij
ziging 

verandering organi- - verandering organl-
satie satie 

b .. Aanpak besturingsvraagstuk op metaniveau. 

doel als 
kwaliteits
criterium 

model 

realiteitsprobleem 

- specificatie veran~ 
dering bestude
ringssituatie 
1. effectiviteits~ 

criterium 
2. kwaliteits

criterium 

- model invoerings
sttuatie: B.S./E 
!. keuu beS<:hou

wingsniveau 
2. keuze deelsys

teem sub/aspect/ 
fase (N .B. fase
systeem belang
rijk) 

3. keuzey,x,u,s 

- operationalisering 
relevante groothe~ 
den 

- vaststelling actuele 
waarde 

- confrontatie 
stuurvermogen met 
model 
I. onbeslisbaar ® 
2. onbestuurbaat ® 
3. set functioneel 

equivalente 
stuurmixen 

doelprobleem perceptieprobleern 

te bereiken doelwij- - te bereiken beeld-
ziging wijziging 

zie realiteitspro
bleem 

operationalise ring 

vaststelling 

zie realiteitspro
bleem 

- zie realiteitspro
bleem 

- operationalisering 

- vaststelling 

- zie realiteitspro
bleem 
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invoering 

~ 

1
- keuze i~voerings~ 

strategte 1

- keuze i?voerings~ 
strategte 
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1
- keuze j?voerings

strategte 

De systeemmethodiek geeft zo een stelsel methodische richtlijnen waar
mee praktische probleemsituaties kunnen worden aangepakt. Atbanke
lijk van eigenschappen van de probleemsituatie zal aan de stappen in de 
systeemmethodiek inhoud worden gegeven. Door deze stapsgewijze 
opbouw wordt een gerichte aanpak van het probleem bevorderd terwijl 
overload e.d. wordt voorkomen. Men structureert de inzet van a priori 
kennis. Toepassing van de systeemmethodiek leidt door deze procedure 
tot beheersing van het oplossingsproces. Een voorbeeld wordt in de 
volgende paragraaf uitgewerkt. 

5.4. RICHTLIJNEN VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN: 

PROBLEEMANALYSE IN DE PRODUKTIE 

De systeemmethodiek zoals die in de voorgaande paragraaf is uiteenge
zet, heeft nog een globaal en abstrakt karakter. Dit is noodzakelijk om de 
mogelijkheid aanwezig te Iaten een veelheid van ongelijksoortige pro
bleemsituaties te lijf te gaan. Immers als B.O. van het oplossingsproces 
dient ze voldoende varieteit te bezitten om op veelsoortige probleem
situaties te kunnen worden toegepast. Daarvoor moeten voldoende 
vrijheidsgraden overblijven om ze op een specifieke probleemsituatie te 
kunnen toesnijden. De beschreven systeemmethodiek kan zodoende 
worden opgevat als een grammatica waarmee atbankelijk van de om
standigheden in de probleemsituatie concrete oplossingsmethodieken 
kunnen worden gegenereerd. 
De ontwikkeling van een concrete oplossingsstrategie 3 wordt geiUu
streerd aan de hand van een onderzoek bij Assemblage B. V. De 
ondernemingsleiding wilde onder invloed van strakkere eisen uit de 
markt voor kortere levertijden komen tot een beheersing van deze 
levertijden. Men dacht dit te realiseren door een verbetering van de korte 
termijn-produktieplanning: de produktiescheduling. De totale levertijd 

3. De ontwikkeling van deze concrete oplossingsstrategie is tot stand gekomen in 
samenwerking met E. Valkhof. 
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van order tot aflevering was in de orde van zestien weken. Door een 
verbetering van de produktiescheduling wilde men deze periode verkor
ten. Daarbij gold als uitgangspunt dat: 

l. de volgorde van de te produceren goederen wordt bepaald door de 
commerciele planning. Deze stelt in overleg met de afnemer en op 
grond van bet commerciele beleid de seriegrootte en de levertijd vast ; 

2. de beschikbare produktiecapaciteit is gegeven. Dientengevolge kan de 
oplossing van bet produktieschedulingsprobleem niet worden gezocht 
in vergroting van de produktiecapaciteit (interne adaptieve sturing). 
Het gaat om de benutting van de capaciteit door een gerichte inzet 
(interne routinesturing). 

Feitelijk was daarmee de diagnosefase van bet probleemoplossingspro
ces doorlopen. De ondernemingsleiding had besloten er een reali
teitsprobleem van bet maken. De opdracht aan een collega en mezelfwas 
als adviseurs (probleemoplosser) de ontwerpfase van bet probleemoplos
singsproces uit te voeren. Ons resultaat zou een voorstel tot verbetering 
van de korte termijn-produktiebesturing moeten zijn. Als P.O. zouden we 
dus als meta-B.O. van de bedrijfsleiding fungeren. In deze paragraaf gaat 
bet voornamelijk om een uiteenzetting van de aanpak van bet onderzoek. 
Deze aanpak is ontworpen door bet algorithme voor de ontwerpfase 
zoals dat in de vorige paragraaf is uiteengezet, nauwgezet te volgen. 

IIa. Ontwerpfase : specificatie vanhetbesturingsprobleemopobjectniveau 

De besturingssituatie waarvan we uitgaan, kan als volgt worden gerep
resenteerd. (fig. 5.5). 

Als adviseurs moeten we ons inleven in de besturingstaak van de 
ondernemingsleiding. Door ricbtlijnen kan deze de produktiescbeduling 
veranderen. Deze richtlijnen leiden tot meta-besturing op de produktie
scheduling, bet B.O. van de produktie. De produktie bestaat uit voorbe
werkingen, assemblage en verpakking. 

lib. Ontwerpfase: aanpak van bet besturingsprobleem op meta-niveau 

Doe/ 
Het doel van de besturing is te komen tot een verbetering van de 
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Ieiding 

probleem
oplosser: 
adviseurs 

verpakking F=t-~-i 
I 
I 

_____ _j 

Figuur 5.5. Besturingssituatie Assemblage B.V. 
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orders 

afnemers 

produktiescheduling, zodanig dat daaruit een kortere levertijd resulteert. 
Gerichte verbetering van de produktiescheduling is gerichte belnvloeding 
van een B.O. Binnen de ontvouwde tbeorie over besturing is dit meta-be
storing. Het realiteitsprobleem van de bedrijfsleiding is derhalve een 
meta-besturingsprobleem. Ben meta-besturingsvraagstuk van een B.O. 

kan niet los worden gezien van bet object-besturingsvraagstuk waarvoor 
bet B.O. zich gesteld ziet. In dit geval kan daarom als (indirect) effectivi
teitscriterium de verkorting van de levertijd gelden. Ons voorstel moet 
ten opzichte van dit criterium worden getoetst. 
Het kwaliteitscriterium moet worden ontleend aan de produktiescbedu-

. ling zelf. Ben ideale produktiescbeduling zou bewerkstelligen dat de 
produktievolgorde en levertijden zoals die door de commerciele planning 
zijn vastgesteld volstrekt worden gevolgd door de produktie. Dit bete
kent dat de geproduceerde boeveelheid per tijdseenbeid overeenkomt 
met de af te leveren hoeveelheid per tijdseenheid. 

Model 
Op grond van bet geformuleerde doel als kwaliteitscriterium kunnen de 
factoren worden opgespoord die van invloed zijn op bet niet produceren 
van de af te leveren hoeveelbeid per tijdseenbeid. In eerste instantie 
kiezen we daarvoor als bescbouwingsniveau bet afdelingsniveau. Als 
deelsystemen vinden we dan de afdelingen voorbewerking, assemblage 
en verpakking. Door de deelsystemen als gekoppelde black boxes te 
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beschouwen, volgt uit een eenvoudige controle op volledigheid (De
Leeuw, 1974, pag. 199) dat verstorende invloeden op de produktie zijn: 
overwegingen bij de besturing van de assemblage ; capaciteitsconstraints 
in de toeleverende en afnemende afdelingen (de zg. randcapaciteiten) en 
eigenschappen van de materiaalvoorziening. Overwegingen bij de bestu
ring van de assemblage hebben betrekking op bet samennemen van 
orders tot series uit kostenoogpunt, zulks ter bestrijding van leegloop of 
beperking van omsteltijd. Dit geeft aanleiding tot een omstelfrequentie en 
indien tevens de omstelvolgorde van belang is om kosten te drukken of 
tijd te sparen, tot een omstelvolgorde. Daardoor kan de levertijd worden 
aangetast, omdat dit een andere doorlooptijd tot gevolg kan hebben. 
Capaciteitsconstraints bij de randcapaciteiten, voorbewerkingen en ver
pakking, leiden bij orders die een te groot beslag leggen op deze 
randcapaciteiten tot verlenging van de levertijd. Tevens moet rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid dat ook bij de randcapaciteiten 
orders kunnen worden samengenomen om tot een efficiente benutting 
van de randcapaciteiten te komen. Bij de produktiescheduling moeten 
dus niet aileen de produktie maar ook de randcapaciteiten 4 worden 
meegenomen. Bij capaciteitsproblemen geeft dit aanleiding tot de pro
blematiek van gekoppelde scheduling. 
De materiaalvoorziening kan gebonden zijn aan zodanige levertijden dat 
in bepaalde gevallen de afgegeven levertijd wordt bei'nvloed. Voor 
verschillende materialen gelden verschillende levertijden. Bij combinatie 
van deze materialen tot een produkt tijdens de assemblage moet hiermee 
rekening worden gehouden. We zullen spreken van bet probleem van de 
diverse voorlooptijden. 

objecten problemen 

I. Assemblage 1. omstelfrequentie OF 

2. omstelvolgorde ov 

II. Randcapaciteit - gekoppelde scheduling Sched. 

III. Materiaal- diverse voorlooptijden DV 

voorziening 

Figuur 5.6. Samenvatting hoofdoorzaken. 

4. Opgemerkt moet worden, dat dit erop wijst dat de decompositie van het te besturen 
systeem vanuit besturingsoogpunt niet geslaagd is. Dan zou nl. de besturing van de 
deelsystemen onafbankelijk van elkaar zijn geweest. 
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Dit Ievert de volgende samenvatting van hoofdoorzaken en de problemen 
waartoe ze aanleiding geven (fig. 5.6). 

Op grond van deze samenvatting van hoofdoorzaken kan bet volgende 
classificatiemodel voor korte termijn-produktieplanningsproblemen 
worden opgesteld (fig. 5.7). 

objecten 
assemblage randcapaciteit materiaal 

ldassen 

A 

B DV 

c Sched. 
D Sched. DV 
E OF 

F OF DV 
G OF Sched. 
H OF Sched. DV 

ov 
J ov DV 
K ov Sched. 
L ov Sched. DV 

Figuur 5.7. Classificatiemodel produktieplanning. 

Een klasse (A t.m. L) in figuur 5. 7 betreft een specifieke produktie
schedulingsproblematiek. Klasse A geeft bijv. aan dat in een situatie die 
als zodanig kan worden gekenschetst althans binnen dit model geen 
produktieschedulingsproblemen zullen worden gevonden. Klasse L 
daarentegen verenigt in zich een omstelvolgorde, gekoppelde scheduling 
en diverse voorlooptijdenproblematiek. In een dergelijke situatie zal de 
produktiescheduling met deze factoren rekening moeten houden om 
effectief te kunnen sturen. 
Toepassing van dit classificatiemodel op een concrete produktiebes
turingssituatie biedt de mogelijkheid deze situatie in te delen en daardoor 
aan te pakken. Daarvoor dienen we ons af te vragen: 

1. door welke klasse wordt de onderhanden situatie beschreven? 
2. welke vereenvoudigingen worden op voorhand aangebracht? 

De beantwoording van de eerste vraag is sterk afhankelijk van de 
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decompositie van de produktie. Men kan daarbij bijv. kiezen voor 
afdelingen, machinegroepen of man-machine combinaties. Deze keuze 
wordt vooral bepaald door de capaciteitseenheid waarop men wil sturen. 
Na vaststelling van de relevante grootheden voor bet gekozen be
schouwingsniveau volgt de bepaliqg van de actuele waarde van deze 
grootheden. Op grond hiervan kan de betreffende situatie worden 
ingedeeld. 
Door bet aanbrengen van vereenvoudigingen wordt de onderhanden 
probleemsituatie naar een andere klasse getransformeerd. Deze vereen
voudigingen kunnen gericht worden aangebracht door het treffen van 
o.a. organisatiestructurele maatregelen zoals die bijv. door de zo dadelijk 
te behandelen mogelijkheden van Galbraith worden gesuggereerd. Een 
andere mogelijkheid is echter de beschouwingswijze. Onbewust of op 
pragmatische gronden kan men van bepaalde eigenschappen van de 
probleemsituatie abstraheren. Daarmee wordt ook een transformatie van 
de probleemsituatie tot stand gebracht. 

Door aan dit model per klasse beginseloplossingen toe te voegen, kan 
vervolgens bet (her-)ontwerp van een adequate produktiescheduling (het 
besturingsvraagstuk in dit geval) gericht vorm worden gegeven. Immers 
door bet aangeven van deze beginseloplossingen brengen we stuurmoge
lijkheden in het model. De keuze van de uiteindelijke meta-besturings
strategie wordt gebaseerd op de classificatie van de onderhavige situatie 
en bet verwachte effect op de nagestreefde verkorting van de levertijd. 
Een klasse wordt gekenmerkt door een combinatie van omstelfrequentie 
resp. volgorde, gekoppelde scheduling en diverse voorlooptijden. Begin
seloplossingen kunnen worden gevonden door combinaties van stuurmo
gelijkheden die op de verschillende factoren ingrijpen. Aansluitend bij de 
indeling van Galbraith (1973, pag. 109-111) kunnen de volgende 
stuurmogelijkheden van het produktieschedulings-B.O. worden onder
scheiden: 

1. het creeren van 'slack' of extra ruimte door bijv. het bedingen van 
langere levertijden of het aanleggen van tussenvoorraden; 

2. het creeren van 'self-contained units', bijv. een technische integratie 
van verpakking en produktie ; 

3. het ontwikkelen van een inforrhatiesysteem dat afstemming door 
informatie-uitwisseling mogelijk maakt ; 

4. bet aanbrengen van laterale relaties, organisatiestructurele maatrege-



RICHTLIJNEN VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 145 

len, bijv. het creeren van een overleggroep van de afdelingschefs of de 
invoering van een materials management organisatie. 

De mogelijkheden die Galbraith suggereert, zijn echter aile gericht op 
interne adaptieve sturing. Hoewel interne doelsturing (verlenging lever
tijden) logischerwijs in aanmerking komt, zou ik deze mogelijkheid in dit 
geval als niet-reeel willen beschouwen. Men wilde immers de levertijden 
verkorten. Als reele mogelijkheden zou ik echter willen toevoegen: 

5. externe stuurmaatregelen, bijv. het belnvloeden van de prioriteits
stelling van de commerciele planning door de pr!Jduktiescheduling; 

6. meta-besturing, de categorie maatregelen die betrekking hebben op 
wijziging van de schedulingsprocedure leidend tot een betere interne 
routinesturing. 

De stuurmogelijkheden 1 en 2 verminderen de noodzaak tot coordinatie 
bij de besturing van een samengesteld systeem. De noodzaak tot 
gekoppelde scheduling neemt af. Door het aanleggen van een buffervoor
raad materiaal (mogelijkheid 1) kan de problematiek van de diverse 
voorlooptijden worden aangepakt. Mogelijkheid 3 en 4 dragen bij tot de 
verbeterde afstemming van de deelsystemen. Hiermee is een gecoordi
neerde besturing van de deelsystemen gediend. De externe sturiitg (5) 
biedt de mogelijkheid de produktiebesturingsproblemen te verlichten. De 
meta-besturing (6) tenslotte grijpt in op omstelfrequentie- en omstel
volgordeproblemen. Een andere schedulingsprocedure kan deze pro
blemen minder nijpend maken. 
Op grond van deze oplossingsmogelijkheden kunnen beginseloplossingen 
per klasse worden samengesteld. Een gedetailleerde behandeling daar
van valt buiten het bestek van deze paragraaf (zie Kramer en Valkhof, 
1977). 

Informatie over B.S. en E 

De informatieverzameling was erop gericht de toepassing van het clas
sificatiemodel vorm te geven. In de concrete produktiesituatie van 
Assemblage B. V. werd daartoe nagegaan: 

1. of er omstellingen in het subsysteem assemblage plaatsvonden en of 
daarbij de omstelvolgorde belangrijk was ; 
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2. bij welke randcapaciteiten er rekening moet worden gehouden met 
gekoppelde scheduling ; 

3. voor welke materiaalsoorten er voorlooptijden bestaan; 
4. wat de invloed is van de commerciele planning en omgekeerd. 

Dit leidde tot een classificatie van de huidige produktiesituatie bij 
Assemblage B. V. 

Oplosbaarheidsvraag 
Een antwoord op deze vraag moet inzicht geven in effectieve oplos
singsmogelijkheden. Daarbij zijn wij als volgt te werk gegaan. Er is een 
tabel gemaakt met als ingang enerzijds de classificatie van de huidige 
produktiesituatie en anderzijds de mogelijke levertijden, die varieerden 
van 16 (de huidige levertijd) naar 5 weken (de technisch kortst mogelijke 
levertijd). Hiermee konden we nagaan wanneer verkorting van de 
levertijd aanleiding gaftot schedulingsproblemen (omstelfrequentie, volg
orde, gekoppelde scheduling of voorlooptijden). Vervolgens werd on
derzocht welke besturingsmogelijkheid dan een nog verdere verkorting 
van de levertijd, zo mogelijk tot de nagestreefde levertijd, kon bewerk
stelligen. Op deze wijze werd een genuanceerd beeld van de oplosbaar
heid van bet schedulingsprobleem verkregen. 

Keuze besturingsstrategie 
De procedure die bij de beantwoording van de oplosbaarheid werd 
gevolgd, leidde tot een verzameling functioneel equivalente stuurmixen, 
elk opgebouwd uit een specifieke combinatie van de genoemde stuurmo
gelijkheden. Een keuze daaruit, resulterend in een besturingsstrategie, 
werd gemaakt in samenspraak met de ondernemingsleiding. Criteria 
daarbij waren kosten, commercieel beleid op langere termijn, produktie 
en opslagruimte en specifieke eigenschappen van de mensen die de 
produktiescheduling verzorgen. 

5.5. DE BEPROEVING VAN EEN METHODIEK 

De beproeving van een methodiek kan inzicht geven in de waarde van de 
methodiek voor praktijk en wetenschap. Een positieve uitkomst van de 
beproeving schept meer vertrouwen in de resultaten die toepassing van 
een methodiek, in mijn geval de ontwikkelde systeemmethodiek, ople
vert. De beproeving kan op twee manieren geschieden: 
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1. een retrospectieve evaluatie op effectiviteit ; 
2. een prospectieve beproeving ter controle op de werking. 

Beide komen achtereenvolgens aan de orde. 

De retrospectieve evaluatie 
Ben methodiek heb ik in par. 1.4 omschreven als een normatieve theorie 
over de aanpak van praktijkproblemen. Ze krijgt vorm in een model
vormingsinstrument waarmee vanuit veranderingsgericht oogpunt pro
bleemsituaties kunnen worden onderzocht. Ben dergelijk instrument gaat 
vergezeld van een handleiding hoe het instrument te gebruiken. Ben 
methodiek heeft derhalve een andere status dan een verklarende theorie. 
Men zou een methodiek kunnen vergelijken met een microscoop of een 
plan voor onderzoek. Deze worden niet beoordeeld naar het criterium 
goed of fout maar naar beter of slechter. Men toetst geen uitspraken in 
wetenschappelijke zin maar evalueert bruikbaarheid, snelheid, betaal
baarheid of haalbaarheid. Deze evaluatie, als toetsing a posteriori, kan 
nuttig inzicht opleveren in de predictieve validiteit van uitspraken 
ontleend aan een methodiek. Deze uitspraken hebben betrekking op 
aanwijzingen voor handelingen die leiden tot oplossing van problemen. 
Bij de evaluatie is de effectiviteit van deze handelingen in het geding. 
De effectiviteit van handelingen als resultaat van toepassing van een 
methodiek moet worden beoordeeld ten opzichte van het nagestreefde 
doel. Immers bij praktijkonderzoek, bier gelnterpreteerd als het praktisch 
bezig zijn op wetenschappelijk niveau, staat primair het denken vanuit 
een 'regel of doel' (Van Strien, 1975, pag. 608). Dit in tegenstelling tot 
het wetenschappelijk onderzoek dat primair een 'waarom-karakter' 
draagt. Bij een evaluatie van een methodiek moet dus worden nagegaan 
of bij toepassing van een methodiek het gewenste resultaat wordt 
bereikt. Ben dergelijke, vaak zeer moeilijke evaluatie van het produkt 
van de toepassing van een methodiek zou bijv. kunnen geschieden door 
een evaluatiecommissie samengesteld uit betrokkenen. 
Naast de effectiviteit van de gegenereerde handelingen speelt bij eva
luatie van de toepassing van een methodiek de vraag : 'was het nuttig ?' 
Aan deze vraag kleven twee kanten. Op de eerste plaats kan hij worden 
gelnterpreteerd als: 'heeft toepassing van een methodiek de betrokkenen 
geholpen hun probleem sneller, efficienter, plezieriger, etc. op te los
sen?' Over het algemeen zijn bier subjectieve criteria in het geding die 
van geval tot geval zullen verschillen. Op de tweede plaats kan de vraag 
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echter worden gelnterpreteerd als: 'heeft toepassing van een methodiek 
bijgedragen tot een wetenschappelijk verantwoorde aanpak van het 
onderhavige praktijkprobleem ?' Deze vraag moet op voorhand beves
tigend worden beantwoord. Ben verwetenscbappelijking van praktijkon
derzoek moet immers leiden tot een 'metbodologische disciplinering' 
(Van Strien, 1975, pag. 602). Het praktiscb bezig zijn op wetenschappe
lijk verantwoorde wijze veronderstelt een bebeersing van dat bezig zijn. 
Ackoff (1962) noemt dit 'controlled inquiry'. De bebeersing wordt tot 
stand gebracbt door een metbodiek, die regels biedt voor de uitvoering 
van bet onderzoek. De explicitering van een methodiek is een additionele 
voorwaarde voor bet wetenscbappelijk verantwoord bandelen. Daarmee 
wordt het mogelijk 'de gedane uitspraken op een voor anderen con
troleerbare wijze te motiveren' (Van Strien, 1975, pag. 608). 

De retrospectieve evaluatie van de systeemmethodiek he.eft in dit geval 
plaatsgevonden op grond van informatie verzameld door participerende 
observatie. De participatie kwam tot stand doordat ik daadwerkelijk beb 
getracht in samenwerking met anderen praktijkproblemen op te lossen. 
De resultaten van dit werk zijn neergelegd in de casebeschrijvingen in dit 
hoek. Deze bescbrijvingen geven inzicbt in de beheersing van het 
onderzoekproces die bet gevolg was van toepassing van de systeem
metbodiek. 
Mijn indruk is dat toepassing van de systeemmetbodiek in probleem
situaties door de betrokkenen als positief werd beoordeeld. Ze bleek een 
beuristiscb vermogen te bezitten dat de betrokkenen aanzette tot bet 
gericbt stellen van vragen aan de werkelijkheid. Aanwijzingen voor deze 
vragen liggen besloten in de kernvragen van de systeemmetbodiek 
(par. 5.3). Dit leverde inzicht in de probleemsituatie op. Dit inzicbt werd 
vergroot door het speculatieve vermogen van de systeemmetbodiek. Ze 
bleek de betrokkenen nl. uit te nodigen te 'spelen' met het gecon
strueerde beeld van werkelijkbeid: 'Als we het nu eens zo beschouwen, 
wat Ievert dat op ?' Op deze mogelijkheid en de noodzaak daartoe beb ik 
al in hoofdstuk 3 en 4 gewezen. Tenslotte bet oplossend vermogen. Door 
de gerichtheid op verandering leidde toepassing van de systeemmetho
diek tot een actiegericht denken, waarmee de snelheid van bet oplos
singsproces en de effectiviteit van de oplossing gediend waren. Op een 
uitgebreide evaluatie van het nut van een systeemmethodiek kom ik in 
bet Iicht van de doelen van dit onderzoek nog terug in hoofdstuk 8: de 
nabescbouwingen. 
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Voor de evaluatie heb ik bewust gekozen voor participerende observatieo 
Hoewel het resultaat van de evaluatie wordt belnvloed door mijn 
subjectief waarnemingsvermogen, waren er twee redenen die mijn keuze 
hebben bepaaldo De eerste is dat vergelijkende onderzoekmethoden 
grote experimentele moeilijkheden met zich meebrengeno Deze worden 
veroorzaakt door de probleemsituatieo Daarbij zijn betrokken een pro
bleemoplosser die de methodiek gebruikt, een probleemhebber en een 
'realiteit' 0 Eigenschappen van hen zijn evenzeer van invloed op het 
resultaat van het probleemoplossingsproces als eigenschappen van de 
methodieko Voor een vergelijkend onderzoek zullen deze (verstorende) 
invloeden in de hand moeten worden gehoudeno Dit is in tegenspraak met 
het veranderingsgerichte karakter van het praktijkonderzoek, waarbij 
men juist van de dynamiek van de situatie gebruik wil maken (zie ook 
Groen, 1976 en De Visser, 1977)0 De tweede reden is dat ik voor de 
systeemmethodiek ook een antwoord wilde krijgen op de vraag: 'werkt 
het ?' Ik wilde een prospectieve beproeving ter controle uitvoereno 

De prospectieve beproeving 
Een instrument dat een instrumentenmakerij verlaat, ondergaat een 
eindkeuring om vast te stellen of het werkt. In het geval van de 
systeemmethodiek gaat misschien de vergelijking met de proefvlucht van 
een vliegtuig beter opo Door de proefvlucht wordt vastgesteld dat het 
vliegtuig kan vliegen en voorts of de daartoe noodzakelijke delen van het 
vliegtuig in de Iucht op de juiste wijze in samenhang functionereno 
Dergelijke overwegingen hebben ook gegolden bij de beproeving vooraf 
van de systeemmethodieko Door zelf de ontworpen methodiek toe te 
passen, wilde ik proefondervindelijk inzicht krijgen in eventuele incon
sistenties en onduidelijkheden maar ook in de mogelijkheden en sterke 
punten van de methodieko Als het bijgeval in het geheel niet zou lukken 5 

de systeemmethodiek op bevredigende wijze toe te passen, lijkt een 
grondige herbezinning op de uitgangspunten gewenst. Eigen participatie 
in projecten, waar de oplossing van praktijkproblemen wordt aangepakt, 
biedt de mogelijkheid proefondervindelijk tot dieper inzicht in de sys
teemmethodiek en haar toepassing te komeno Daarbij is weliswaar de 
kans op 'self-fulfilling prophecies' en op v~rtekende 'verificatiefenome
nen 'groter (Van Strien, 1975, pago 615), maar dit weegt ruimschoots op 
tegen het bereikte extra 'Verstehen' 0 

5o Dit zou 'falsificatie' bij praktijkonderzoek kunnen worden genoemd. 



150 SYSTEEMMETHODIEK 

Beproevingsproblemen 
Het grote probleem bij de beproeving en evaluatie van een metbodiek 
voor praktijkonderzoek is bet ontbreken van standaardmetbodologiscbe 
regels. Zoals Groen (1976, pag. 124) terecbt opmerkt: 'Het lijkt vooral de 
onderzoeksituatie van bet praktijkonderzoek te zijn die navolging van de 
standaardmetbodologiscbe regels moeilijk of zelfs onmogelijk maakt', en 
even verder: 'Suggesties voor andere regels zouden daarom zeer welkom 
kunnen zijn.' Het gaat dan om aan de metbodologie ontleende regels en 
niet om regels die aan de democratiscbe principes of ideologiscbe 
stellingnamen worden ontleend. Slecbts daarmee is de metbodologiscbe 
disciplinering en dus de wetenscbappelijk verantwoorde aanpak van 
praktijkproblemen gediend. Het ligt niet op mijn weg in deze studie dit 
metbodologiscbe vraagstuk te ontrafelen. Ik wil ecbter signaleren dat de 
metbodologen ons wat dat betreft nog weinig te bieden bebben. 

5.6. CONCLUSIE 

De ontwikkelde systeemmetbodiek en de daarbij beborende driedeling 
van problemen draagt ideaaltypiscbe trekken. Het onderzoek van een 
concreet praktijkprobleem zal dikwijls een combinatie van probleem
kenmerken aan bet licbt brengen. De oplossing van zo'n probleem vraagt 
een integrale oplossingsstrategie. Een decompositie van bet probleem zal 
de moeilijkbeid van bet oplossingsproces verminderen. Hiermee brengt 
men nl. structuur in bet probleem. De integrale oplossing van bet 
probleem is dan afhankelijk van de oplossing van de deelproblemen en de 
onderlinge samenbang tussen die problemen. Als de decompositie deze 
samenbang vermindert, wordt bet oplossingsproces verlicbt. 
Ter bebeersing van bet oplossingsproces is de systeemmetbodiek ont
wikkeld. Daarbinnen wordt een onderscbeid gemaakt tussen bet bestu
ringsvraagstuk op objectniveau: de gericbte bei:nvloeding van de pro
bleembebber zodanig dat zijn onbebagen wordt weggenomen, en bet 
besturingsvraagstuk op meta-niveau: de besturing van de probleemop
lossingscyclus: probleem - vraag - antwoord - actie - probleem. 
Hiervoor biedt de systeemmetbodiek aanwijzingen voor de overgang van 
probleem naar vraag: de diagnose ; van vraag naar antwoord: bet 
ontwerp; en van antwoord naar actie : de realisering. De gegenereerde 
actie wordt op objectniveau (in de besturingssituatie) gelmplementeerd. 
Door de bebeersing van bet oplossingsproces van praktijkproblemen 



CONCLUSIE 151 

door toepassing van de systeemmethodiek wordt een wetenschappelijk 
verantwoorde aanpak van deze problemen mogelijk. 

Naast een sturing van de oplossingsprocedure door de systeemmetho
diek zal bet verloop van bet oplossingsproces ook afbangen van de 
organisatie van bet oplossingsproces. Men zal zich o.a. afvragen: 'wie 
moet er probleemoplosser zijn ?' ; 'wat is de relatie tussen probleem
hebber en oplosser ?' Dit organisatievraagstuk vraagt gerichte aandacht, 
bet moet worden bestuurd. Binnen de bier ontvouwde gedachtengang ligt 
bet voor de hand daarbij ook de besturingsinzichten uit de systeemleer te 
betrekken. In bet volgende hoofdstuk zal in die zin op een aantal 
aspecten van bet organisatievraagstuk worden ingegaan. 



HOOFDSTUK 6 de organisatie van het 
oplossingsproces 

In het voorgaande is het vraagstuk van het oplossen van praktijkpro
blemen voornamelijk langs functionele lijnen benaderd. De structuur
dimensie als invloedsfactor op het oplossingsproces kwam slechts hier en 
daar ter sprake. Deze studie heeft zich niet systematisch met dit 
vraagstuk beziggehouden. Daarmee zijn interessante vragen als: 'hoe 
be1nvloedt de organisatiestructuur het "ontstaan" van problemen ?' niet 
naar voren getrokken. 
Het uitgangspunt in deze studie was het bestaan van een probleemgevoel 
bij een probleemhebber. De systeemmethodiek biedt aanwijzingen voor 
een verstandige aanpak voor het wegnemen van dit probleem. Deze 
aanwijzingen moeten worden uitgevoerd. De uitvoering als zodanig kan 
van invloed zijn op het resultaat en het verloop van het oplossingsproces. 
Naast een verstandige aanpak van het oplossingsproces moet ook de 
uitvoering worden georganiseerd. In dit hoofdstuk zal een aantal facetten 
van dit organisatievraagstuk aan de orde komen : 

- configuraties van probleemhebbers ; 
- rollen van probleemhebbers en oplossers ; 
- communicatie tussen probleemhebbers en oplossers; 
- organisatie en planning rond het oplossingsproces. 

De gerichte aanpak van het organisatievraagstuk met inzichten omtrent 
besturing staat bij de behandeling van de genoemde facetten voorop. 

6.1. CONFIGURA TIES VAN PROBLEEMHEBBERS 

In een concrete situatie zal een probleemhebber bestaan uit een individu 
of een groep van individuen. In de probleemsituatie kunnen voor de 
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probleemhebber een of meer problemen spelen. De volgende classificatie 
van probleemsituaties1 kan nu worden opgesteld (fig. 6.1). 

P.H.'s 

een meer 
problemen 

een I II 

meer III IV 

Figuur 6.1. Classificatie van probleemsituaties. 

Voor descriptie van probleemsituaties in organisaties is eigenlijk aileen 
klasse IV: meerdere probleemhebbers met meerdere problemen, interes
sant. Beschouwingen over andere klassen kunnen ons echter in ideaal
typische zin iets leren over verschijnselen die in klasse IV voorkomen. 
Voorts zijn deze beschouwingen van belang voor inzicht in probleemop
lossingsprocessen als organisatieadviesprocessen. Adviseurs als profes
sionele probleemoplossers kunnen zich nl. gezien bet karakter van hun 
opdracht wei geplaatst zien voor situaties die door een van de andere 
klassen worden beschreven. 

Klasse I wordt gekenmerkt door een probleemhebber, individu of groep, 
geconfronteerd met een probleem. Om bet karakter van deze klasse te 
beschrijven, moeten we bedenken dat de probleemhebber zijn probleem 
ontleent aan zijn beeld van de werkelijkheid. In bet algemeen zal bet 
probleem slechts op een dee) van bet beeld betrekking hebben. De 
probleemsituatie kan volgens bet besturingsparadigma als volgt worden 
geschetst (fig. 6.2). De probleemhebber wordt als B.O. en bet problemati
sche deel als B.s. opgevat. 

Een doelprobleem ontstaat in deze klasse om twee redenen: 

1. de P.H. stelt een irreeel doel ten aanzien van bet B.S.; 

2. bet stelsel doelstellingen dat de P.H. hanteert voor verschillende delen 
van de door hem waargenomen werkelijkheid leidt tot doelinconsis
tentie; 

l. Bij het schrijven van deze paragraaf heb ik dankbaar gebruik gemaakt van inspiratie 
geput uit bet afstudeerwerk van J.N.M. Korthagen (zie Korthagen, 1977). 
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I 
L_ 

Figuur 6.2. Besturingssituatie in klasse I. 
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De eerste reden is in par. 4.2.1 al uitvoerig aan de orde geweest. De 
tweede kan als volgt worden begrepen. De 'realiteit' van de P.H. is 
opgebouwd uit verscheidene door hem te besturen systemen die onder
ling met elkaar interacteren. In fig. 6.2 is het deelsysteem waarvoor het 
probleem bestaat als B.S. aangemerkt. Door doelinconsistentie ontstaat 
nu een doelprobleem als de P.H. met het B.S. een doel tracht te 
verwezenlijken dat doelbereiking met andere deelsystemen belemmert of 
onmogelijk maakt. Oplossing van het probleem door ingrijpen in de 
'realiteit' (op het B.S.) leidt dan tot nieuwe problemen elders. Een 
bevredigende oplossing van het probleem is mogelijk nadat de doelin
consistentie is weggenomen. 
Perceptieproblemen ontstaan als de probleemhebber verschijnselen 
waarneemt die er niet zijn, verschijnselen niet wenst waar te nemen of 
verschijnselen anders waarneemt dan ze zijn. Dit kan het gevolg zijn van 
eigenschappen van de informatiebron (bet B.S.), de informatie-overdracht 
(relatie B.S. - B.O.) en informatie-interpretatie (B.o.). In par. 3.1.2. ben ik 
reeds ingegaan op de bepalende factoren van het perceptieproces. 
Een realiteitsprobleem ten slotte ontstaat als het systeemgedrag is af 
gaan wijken van het gewenste. Als we het functioneren van het systeem 
dat dit gedrag tot gevolg heeft, beschrijven met een functie die uit de 
input onder invloed van stuurmaatregelen en afhankelijk van de sys
teemtoestand een output (gedrag) genereert, kan deze afwijking zijn 
veroorzaakt door drie typen factoren: 

1. Processen in het B.S.: operationele factoren. 
2. De structuur van het B.S. : structurele factoren. 
3. De input van het B.S. : transformationele factoren. 
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De operationele factoren hebben betrekking op afwijkingen van de 
gewenste situatie binnen de gedragsruimte, bepaald door de over
drachtsfunctie. Structurele factoren zijn in het geding indien voor het 
oplossen van het probleem de overdrachtsfunctie en daarmee dus de 
oorspronkelijke gedragsruimte gericht moet worden gewijzigd. De 
transformationele factoren verwijzen naar verstorende omgevingsin
vloeden. 
Afzonderlijk wil ik wijzen op de invloed van een 'purposeful' B.S. In een 
dergelijk geval wordt niet aileen door de P.H. een doel toegekend aan het 
door hem bestuurde gedeelte van de 'realiteit', maar vertoont dit ook zelf 
doelgericht gedrag. Afhankelijk van de balans van de stuurvermogens 
kan dit voor de P.H. aanleiding zijn tot een realiteitsprobleem. 

Klasse II wordt gekenmerkt door een groep probleemhebbers waarvan 
het probleem betrekking heeft op hetzelfde systeem. Vanuit besturings
oogpunt wordt deze klasse getypeerd door een B.S. dat door verschil
lende B.O. 's tegelijkertijd wordt bestuurd, terwijl de B.O. 's ook onderling 
met elkaar interacteren. Wij kunnen de besturingssituatie als volgt 
voorstellen (fig. 6.3). 

B.S. 

Figuur 6.3. Besturingssituatie klasse II. 

Deze klasse wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verscheidene 
probleemhebbers die in concreto kunnen bestaan uit een individu of een 
groep individuen. Deze individuen streven echter in vergelijking met de 
situatie in klasse I verschillende doeleinden na en kunnen zodoende per 
definitie niet als een probleemhebber worden gezien. Het verloop van het 
oplossingsproces zal worden bei'nvloed door het groepsproces dat zich 
tussen de individuele of groepsgewijze probleemhebbers afspeelt, zoals 
dat tot uitdrukking komt in leiderschapspatronen en machtsrelaties e.d. 
Deze factoren zijn van invloed op het stuurvermogen van de probleem
hebbers ten opzichte van elkaar. Naast het individuele waarden- en 
normenpatroon en de aanwezige a priori kennis is dit groepsproces van 
invloed op de wijze waarop het 'probleem wordt geformuleerd, welke 
informatie wordt verzameld en welke besturingsstrategie wordt gekozen. 
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Doelproblemen komen in deze klasse naar voren als : 

- intra-individueel doelconflict; 
- inter-individueel doelconflict. 

Het intra-individueel doelconflict is een gevolg van de verhouding tussen 
twee B.O. 's. Het treedt opals een van de B.O. 'seen ofmeer andere B.O. 's 
zodanig kan besturen dat daardoor zijn doelstelling aan de andere B.O. 

wordt opgelegd. Indien de opgelegde doelstelling niet gelijk is aan de 
eigen doelstelling, kan deze besturing leiden tot doelconflict tussen de 
B.D.'s. 

Het inter-individuele doelconflict komt naar voren als ten minste twee 
B.O. 's hetzelfde B.S. vanuit een verschillende doelstelling willen besturen. 
Afhankelijk van hun stuurvermogens zal de een wellicht beter zijn doel 
kunnen realiseren dan de ander. Dit zal bij deze laatste aanleiding zijn tot 
een doelprobleem. 
Perceptieproblemen kunnen in deze klasse ontstaan als een P.H. zijn 
beeld van de werkelijkheid zodanig aan de andere kan opdringen dat dit 
het eigen beeld gaat vervangen. Voorts is het mogelijk dat dit type 
probleem ontstaat als er een informatie-afbankelijkheid bestaat tussen de 
verschillende probleemhebbers die door een van hen kan worden gema
nipuleerd. Dientengevolge kan deze de andere probleemhebbers infor
matie onthouden, de informatie vertekenen of de anderenjuist overladen 
met informatie. 
Realiteitsproblemen kunnen een gevolg zijn van besturingsacties van 
andere probleemhebbers op de werkelijkheid. Deze kan daardoor in 
gedrag gaan afwijken van hetgeen een bepaalde probleemhebber wenst. 
In zuivere vorm, d.w.z. niet samengaand met een doel- of perceptiepro
bleem, kunnen realiteitsproblemen alleen voorkomen als de besturings
acties foutief zijn. Naast een restauratie van de oorspronkelijke situatie 
zal een probleemhebber dan tevens meta-besturing op andere probleem
hebbers moeten toepassen om een dergelijke gang van zaken in de 
toekomst te voorkomen. Immers daarmee kan hij ingrijpen op de 
besturing van het B.S. door andere probleemhebbers. 

Klasse III wordt getypeerd door de aanwezigheid van meer problemen 
die gelijktijdig om aandacht van de probleemhebber vragen. De belang
rijkste drempel tot oplossing van de verschillende problemen is de 
interactie tussen de problem en. Het oplossen van een probleem heeft dan 
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consequenties voor de mogelijkheid tot oplossing van andere problemen. 
Vanuit besturingsoogpunt betekent dit dat men rekening moet houden · 
met onderlinge gedragsbeinvloeding van de onderscheiden bestuurde 
systemen ten aanzien waarvan de problemen bestaan. 
Een vereenvoudigng van bet besturingsprobleem wordt bereikt indien 
bet mogelijk blijkt een zodanige decompositie van de 'realiteit' in 
bestuurde systemen te construeren dat deze slechts zwak met elkaar 
interacteren (zie par. 3.2.3). Door een gerichte ontkoppelingsstrategie 
kan vervolgens een overgang naar klasse I worden bewerkstelligd. 
Daarbij moet men bedenken dat niet aileen een decompositie naar 
subsystemen, maar ook naar aspect- en fasesystemen mogelijk is. De 
ontkoppeling wordt in de praktijk dikwijls bereikt door bet aanbrengen 
van 'slack' (Galbraith, 1973, zie ook par. 5.4). Bij subsystemen als 
produktieafdelingen gebeurt dit bijv. door tussenvoorraden ; bij aspects
systemen als logistieke systemen door materials management te onder
scheiden van physical distribution; bij fasesystemen als planning door 
ontkoppeling van vraagstukken op lange en korte termijn. Door de 
ontkoppeling ontstaan verschillende onafhankelijke besturingspro
blemen die los van elkaar kunnen worden opgelost. De decompositie van 
de 'realiteit' in deelsystemen roept echter wei een decompositie van bet 
B.O. op, en daarmee een coordinatievraagstuk tussen de deei-B.O. 's dat 
besturingsaandacht vraagt. 
Als een decompositie als hoven bedoeld niet mogelijk blijkt omdat de 
problemen aspectmatig of objectmatig met elkaar zijn verweven, biedt in 
bepaalde gevallen juist een integratie van problemen een uitweg. Het 
idee is dan van de verschillende problemen een samenhangend probleem 
te maken, waarvoor een oplossing wordt geimplementeerd. Afstem
mingsproblemen tussen produktieafdelingen bijvoorbeeld kunnen niet 
alleen opgelost worden door gerichte vorming van tussenvoorraden 
(ontkoppeling) maar ook door technische integratie van bet produktie
apparaat. 
Een ontkoppelings- of integratiestrategie kan leiden tot een vereenvoudi
ging van bet besturingsprobleem en dus tot vereenvoudiging van de 
oplossing van de problemen. Als een dergelijke strategie echter niet 
slaagt, zullen compromissen moeten worden gevonden. Naast een be
perkte mogelijkheid tot realiteitswijziging vanwege de aanwezige inte
racties zal een oplossing met name moeten worden gezocht in een 
gerichte doel of perceptiewijziging. Vooral de tijdsdruk waaronder de 
oplossing moet worden gevonden, speelt hierbij een rol. Door een 
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doelwijziging is het wellicht mogelijk prioriteiten te stellen waardoor van 
minder belang geachte neveneffecten voor lief worden genomen. Per
ceptiewijziging, op gerichte wijze uitgevoerd, kan leiden tot abstrahering 
van eerst als relevant betitelde grootheden. Een vereenvoudigng van het 
probleem is het gevolg. Dit vereenvoudigde probleem kan wellicht wei 
worden opgelost. Het gebruik van een bepaalde ideologie kan hiertoe 
bijvoorbeeld bijdragen als men dit begrip tenminste interpreteert zoals 
Goudsblom (1974, pag. 135) doet: 'pogingen om aan anders onbegrijpe
lijke sociale sittiaties betekenis te geven op een zodanige wijze dat het 
mogelijk wordt er doelgericht in te handel en'. 

De beschrijving van de voorgaande klassen kan worden opgevat als een 
beschrijving van kenmerken van klasse IV die ideaal-typisch onder
scheiden zijn. In deze klasse vinden we een volledig interactiepatroon 
van probleemhebbers als B.O. 's en de door hen bestuurde system~n. De 
mogelijkheid tot oplossing van een probleem wordt nu vooral bepaald 
door de stuurvermogens van de betrokken B.O. 's. Het gaat daarbij zowel 
om mogelijkheden tot belnvloeding van het bestuurde systeem en van de 
bestuurde systemen van andere B.O. 's als om het vermogen andere B.O. 's 
te bei'nvloeden. 
In de praktijk vindt men ter oplossing van de besturingsproblemen 
onderhandelingsprocessen waarvan de uitkomst wordt bepaald door: de 
doelstellingen of belangen waarmee men bij een probleem is betrokken, 
de invloed die men op grond van macht, kennis of status op het proces 
kan uitoefenen en de compromissen waartoe men bereid is. Deze 
onderhandelingen kunnen leiden tot coalitievorming. Hiermee kan in 
bepaalde gevallen een overgang naar klasse III (een probleemhebber met 
meer problemen) worden bewerkstelligd. Dit is het geval als er inderdaad 
een probleemhebber overblijft, of het stuurvermogen van de coalitie op 
de andere B.O. 's zo groot is dat die in de gewenste richting kunnen 
worden gedwongen. 
Een overgang naar klasse II (meer probleemhebbers met een probleem) 
komt tot stand als men dit probleem op grond van een of ander criterium 
wil onderscheiden van andere problemen, bijvoorbeeld omdat het pro
bleem het meest urgent is. Men zal dan trachten eerst dit probleem op te 
lossen. 
Door deze reductiestrategieen kan de probleemsituatie worden vereen
voudigd. Het biedt de mogelijkheid zich bij de oplossing van praktijkpro
blemen op specifieke punten te concentreren omdat die het meest 
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dominant zijn. In feite speelt dit zich ook af bij adviesprocessen. Bij de 
aanvang is bet probleem door de client min of meer afgebakend. De 
adviseur begint met een probleemsituatie die bijv. als klasse I (een P.H. 

met een probleem) kan worden aangemerkt. Tijdens bet oplossingspro
ces kan uiteraard blijken dat deze typering onjuist is. Het probleem moet 
dusdanig anders worden gesteld dat een overgang naar een andere klasse 
noodzakelijk is. Dit is bet geval als blijkt dat de oplossing van een 
probleem interfereert met bet functioneren van andere delen van voor de 
P.H. relevante 'realiteit'. Dit moet aan de client worden duidelijk gemaakt 
om een adequate oplossing van zijn probleem te kunnen realiseren. 

6.2. ROLLEN VAN PROBLEEMHEBBERS EN OPLOSSERS 

In concrete probleemsituaties zullen dikwijls de probleemhebber en de 
oplosser verschillende personen zijn. Dit wordt veroorzaakt door de 
omstandigheid dat hetzij de probleemhebber niet voldoende kennis of 
deskundigheid, hetzij onvoldoende gelegenheid heeft om bet probleem 
zelf op te lossen. De afspraken die de P.H. en de P.O. onderling maken 
over hun rol, impliciet of expliciet , zijn van invloed op bet karakter van 
bet oplossingsproces. 

De relatie tussen de probleemhebber en -oplosser kan worden gelnter
preteerd als een belnvloedings- en dus als een besturingsrelatie. De 
afspraken tussen beide leggen deze besturingsrelatie vast. Men moet 
afspreken of de probleemoplosser ter oplossing van bet probleem op de 
P.H. als B.O. van de 'realiteit', op de 'realiteit' als B.S. van de P.H. of op 
beide mag sturen. Het eerste is een zuiver geval van meta-besturing. 
Besturing van het B.S. kan inhouden dat de probleemoplosser volledig de 
sturi.ng op objectniveau van bet B.O. overneemt. Bij storing op zowel bet 
B.O. als het B.S. kan bet accent op meta-storing resp. besturing van bet 
B.S. liggen.De volgende besturingsconfiguraties komen hieruit voort (fig. 
6.4). 

Deze drie besturingsconfiguraties kennen een interessante interpretatie 
in het kader van organisatieadviesprocessen2

• 

2. Een diepgaande studie van alle facetten van dit veld is in bet kader van dit boek niet 
gemaakt. In dit verband sluit ik aan bij eclectisch gekozen literatuur. 
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Adviesprocessen kunnen naar hun gerichtheid worden getypeerd. Ze zijn 
of gericht op het produkt van het oplossingsproces of op het proces zelf. 
Bij de produktgerichtheid gaat het om (het advies over) de gerichte 
handeling waarmee men verwacht het onbehagen weg te nemen. Men 
concentreert zich op bet B.S. Bij een procesgerichte benadering staat bet 
opvoeren van het probleemoplossend vermogen bij de probleemhebber 
voorop, zodanig dat hij zijn probleem zelf kan oplossen. Men con
centreert zich op het B.O. 

Op grond van dit onderscheid noemt Zwart (1975) de volgende vier 
modellen: 

1. expertmodel -- d kt . ht . ___. pro u gene 
2. acceptatiemodel 
3. actiemodel 
4. leermodel 

:::::==- procesgericbt 

Met deze modellen wordt zowel de rol van de probleembebber (client) als 
van de probleemoplosser (adviseur) vastgelegd. 
lngeval van toepassing van het expertmodel stelt de P.o. zich in feite in de 
plaats van de probleembebber. De oplossing die hij vindt, is per definitie 
de oplossing van het probleem van de P.H. In termen van besturing 
fungeert de probleemoplosser als B.O. van het door de P.H. bestuurde B.S. 
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Men zegt wei: 'de adviseur gaat op de stoel van de manager zitten' (zie 
fig. 6.4.a). 
Het acceptatiemodel is een variant op het expertmodel: de P. 0. zal 
hierbij tevens trachten de P.H. ervan te overtuigen dat de door hem 
voorgestelde maatregel ook daadwerkelijk een oplossing is voor het 
probleem van de P.H. Naast het besturingsvraagstuk van wat de beste 
maatregel is om het probleem op te lossen, is bij dit model ook sprake 
van een besturingsvraagstuk van de P.O. als meta-B.O. van de probleem
hebber (zie fig. 6.4.b, met nadruk op de besturing van het B.S.). 
Het actiemodel als ideaaltype van een procesgerichte benadering ziet de 
rol van de P.O. in het oplossingsproces als 'change agent'. Hij prikkelt de 
participanten tot denken en handelen in de probleemsituatie. Ze dienen 
zelf de richting van het oplossingsproces te bepalen. De probleemoplos
ser fungeert als meta-B.O. van de P.H. (zie fig. 6.4.c.). Zijn doel is de 
voortgang van het oplossingsproces te bewerkstelligen. Hij bemoeit zich 
niet met de inhoudelijke kant van de probleemoplossing: het besturings
probleem op objectniveau. 
Ben variant op het actiemodel is het leermodel. Het onderscheidt zich 
van het actiemodel doordat ze niet uitgaat van de geneigdheid tot 
verandering maar streeft naar gerichte verandering. Immers louter 
verandering is niet voldoende voor de oplossing van een probleem. Voor 
de gerichte verandering is kennis noodzakelijk, zowel van het oplos
singsproces als van het probleem. In het leermodel treedt, zoals de naam 
al zegt, de P.O. op als leermeester. Hij verstrekt de participanten in het 
oplossingsproces de (aanvullende) kennis en middelen die ze nodig 
hebben om het oplossingsproces gezien vanuit hun standpunt tot een 
goed einde te brengen en creeert een probleemsituatie door gericht 
ingrijpen op de realiteit waarin dat mogelijk is. De P.O. fungeert als 
meta-B.O. van P.H. en als B.O. van het B.S. Informatie over de besturing 
van het B.S. (het besturingsvraagstuk op objectniveau) is noodzakelijk om 
de voortgang van het oplossingsproces (besturingsvraagstuk op meta-ni
veau) te kunnen beoordelen en te sturen. De nadruk binnen het leermo
del ligt op de meta-besturing (zie fig. 6.4. b met nadruk op de relatie 
P.H. -P.O. binnen het B.O.). 

Op grond van een aantal bezwaren tegen de produktgerichte benadering 
wordt door vel en de procesgerichte benadering als superieur ten opzichte 
van de produktgerichte benadering gepropageerd (vgl. Zwart, 1975, en 
Bekke, 1976). Ben van de belangrijkste bezwaren die wordt aangevoerd 
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is dat binnen een produktgerichte benadering de P.H. bij bet oplos
singsproces buiten spel wordt gezet. Daardoor bestaat niet de gelegen
heid voor de P.H. om te leren hoe hij zelfstandig overeenkomstige 
problemen zou kunnen oplossen. Het probleemoplossend vermogen van 
de P.H. wordt niet vergroot. 
Een tweede bezwaar betreft bet overwegen van inzichten en mogelijk
heden van de P.O. bij bet oplossingsproces. Deze zal zich nooit een 
volledig beeld kunnen vormen van de probleemsituatie zoals de P.H. die 
ziet. 
Een derde bezwaar richt zich tegen bet synoptische en rationele karakter 
dat aan een produktiegerichte benadering kleeft. Men gaat uit van de 
mogelijkheid bet oplossingsproces in zijn geheel te kunnen uitvoeren en 
dat er een eindprodukt: de gerichte oplossingshandeling, ontstaat. Dit 
karakter verhoudt zich slecht tot bet politieke karakter van probleemop
lossingsprocessen in organisaties waarop o.a. door Lindblom (1969) en 
Pettigrew (1973, 1974) is gewezen. Zij menen dat een incrementele 
oplossingsstrategie meer is toegesneden op dit politieke karakter. Zulk 
een strategie biedt de mogelijkheid afhankelijk van de situatie en de 
bereikte deelresultaten stap voor stap naar de gewenste situatie te 
komen. 
Met een procesgerichte benadering denkt men aan de bezwaren tegen de 
produktgerichte benadering tegemoet te komen. Binnen deze benadering 
begeleidt men als P.O. de concrete P.H. bij bet zelfstandig oplossen van 
zijn problemen. Zodoende wordt gewerkt aan vergroting van bet pro
bleemoplossend vermogen van de concrete P.H. als P.O. en dankbaar 
gebruik gemaakt van zijn kennis en inzicht in de situatie. Daarnaast biedt 
inschakeling van direct betrokkenen bij bet oplossingsproces de moge
lijkheid in te schieten op bet politieke onderhandelingsproces. Deze 
inschakeling heeft, naast de richtingbepaling van bet oplossingsproces, 
als groat voordeel dat de 'resistance to change' bij de invoering van de 
oplossing verminderd wordt door de committering van de participanten 
tot de gekozen oplossing. 

Twee vragen blijven m.i. echter open. De eerste heeft betrekking op de 
omstandigheden of voorwaarden waaronder een proces- dan wel een 
produktgerichte benadering met redelijke kans op succes kan worden 
gehanteerd. De tweede vraag betreft de relatie van de verschillende 
rolmodellen als specificaties van de twee benaderingen tot de in deze 
studie onderscheiden typen problemen. 
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De vraag naar de omstandigheden waaronder een produkt dan wel een 
procesgerichte benadering moet worden verkozen, relativeert de on
voorwaardelijke keuze voor de procesbenadering zoals men die bij een 
aantal auteurs aantreft. Vanuit besturingsoogpunt ligt een ingrijpen van 
de probleemoplosser op het B.S. voor de hand in het geval van crisis of 
gebrek aan deskundigheid bij de probleemhebber als B.O. Door dit 
ingrijpen in het besturingsvraagstuk op objectniveau kan een situatie 
worden geschapen waarin gericht kan worden gewerkt om het probleem
oplossend vermogen en daarmee het stuurvermogen van het B.O. te 
vergroten. Dit biedt de P.H. de mogelijkheid in de toekomst problemen te 
voorkomen of deze zelfstandig op te lossen. Bij het vergroten van het 
probleemoplossend vermogen van de P.H. ligt een procesgerichte bena
dering voor de hand. 
Uit de theorie over besturing volgt echter dat de besturingsvraagstukken 
op object- en meta-niveau niet los van elkaar kunnen worden gezien (zie 
par. 5.3). Ook Grochla (1976) wijst op de koppeling tussen het 'methodi
sche und sachliche Ebene'. Dientengevolge zijn benaderingen (het 
acceptatie- resp. leermodel) die zich richten op een aanpak van zowel het 
besturingsvraagstuk op objectniveau als op meta-niveau te verkiezen 
hoven benaderingen (het expert- resp. het actiemodel) die zich op een 
van beide vraagstukken richten. 
Deze voorspelling uit de theorie over besturing wordt bevestigd door de 
ervaringen in de praktijk. Een gemengde benadering heeft de voorkeur. 
Of daarbij een meer produktgerichte of een meer procesgerichte benade
ring wordt gekozen, hangt af van de eigenschappen van de probleem
situatie. 

Een belangrijke facet bij de keuze voor een proces- of produktgerichte 
benadering is het type probleem waarmee men wordt geconfronteerd. Bij 
een realiteitsprobleem vormen de P.H. en de P.O. gezamenlijk het B.O. 

Door een gerichte actie op het B.S. moet het probleem worden opgelost. 
Een dergelijke configuratie treffen we aan bij de produktgerichte rol
modellen. Bij 'realiteits'problemen lijken deze toepasbaar. Daarbij gaat, 
zoals gesteld, de voorkeur uit naar het acceptatiemodel. 
Bij doel- en perceptieproblemen is de besturingsconfiguratie essentieel 
anders. De probleemhebber is zelf onderwerp van besturing. Aangezien 
het B.S. als 'purposeful' moet worden opgevat, ligt het voor de hand hier 
een procesgerichte benadering te kiezen. Daarmee kan meta-besturing 
op het interne B.O. van de P.H. worden toegepast, waardoor de probleem-
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hebber wordt geholpen zijn probleem zelf op te lossen. Zoals eerder is 
uiteengezet, moet in zo'n geval bet leermodel hoven bet actiemodel 
worden verkozen om gerichte verandering te bewerkstelligen. 

6.3. HIERARCHIE VAN PROBLEEMHEBBERS EN OPLOSSERS: 

EEN INVESTERINGSPROBLEEM 

Het oplossen van met name realiteits- en doelproblemen door een 
probleemhebber is in de praktijk mede athankelijk van de beslissingsbe
voegdheid die hem is toebedeeld. Met andere woorden: hij is niet altijd 
bevoegd om stuurmaatregelen, die een oplossing van bet door hem 
gepercipieerde probleem kunnen bewerkstelligen te implementeren. Hij 
zal anderen (ondergeschikten, collega's, chefs, klanten, leveranciers) 
ertoe moeten brengen zijn probleem te zien om dat probleem te kunnen 
oplossen. Uiteindelijk zal hij degene die wel beslissingsbevoegdheid 
bezit over de implementatie van voor de oplossing van zijn probleem 
noodzakelijke maatregelen bewust moeten maken van dat probleem. Hij 
dient hem een probleem aan te praten : hem tot probleemhebber te 
maken. Ook dit probleemgenereringsproces is een vorm van besturing, 
een eerste stap tot bet oplossen van bet probleem. Vervolgens zal die 
nieuwe probleemhebber een oplossing zoeken voor zijn probleem. Met 
de nadruk op zijn, aangezien hij vanuit zijn gezichtspunt specifieke 
elementen aan bet oorspronkelijke probleem kan toevoegen resp. ont
trekken. Om het probleem van de uiteindelijke probleemhebber op te 
lossen, is het mogelijk dat de oplossing wordt gedelegeerd aan een of 
meer probleemoplossers. Ook dit delegatieproces kan verscheidene 
stadia kennen. Op deze wijze ontstaat een hierarchie van probleem
hebbers en oplossers (fig. 6.5). 

I • 
I I 
J I 
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,,. 
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Figuur 6.5. Hierarchie van probleemhebbers en oplossers. 

Het ontstaan van een dergelijke hierarchie en de invloed daarvan op bet 
verloop van bet oplossingsproces komt duidelijk naar voren in bet 
volgende voorbeeld. Het betreft een investeringsprobleem bij de vervan-
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ging van machines. Ik wil aan bet voorbeeld3 een aantal conclusies 
verbinden over bet communicatie- en aandachtspatroon van probleem
hebbers en oplossers in verschillende fasen van bet oplossingsproces en 
over de keuze van probleemoplossers in praktische oplossingssituaties. 

De vervanging van de betreffende machines werd urgent doordat bet 
einde van de technische levensduur in zicht kwam. Dit hield in dat 
binnen enkele jaren de produktie in bet gedrang zou komen door bet 
wegvallen van de produktiecapaciteit van deze machines. Dit was 
aanleiding tot een realiteitsprobleem bij de bedrijfsleider. Uit bet oogpunt 
van de continuiteit van de produktie, waarvoor hij als bedrijfsleider 
verantwoordelijk was, moest hij een oplossing vinden voor dit probleem. 
De beslissing over de vervanging van de apparatuur viel echter niet onder 
zijn bevoegdheid. Daartoe diende hij contact op te nemen met zijn chef: 
de directeur-produktie. Het doel van deze actie was een beslissing uit te 
Iokken over de vervanging van de machines om zodoende zijn reali
teitsprobleem op te lossen. Om dit te bewerkstelligen, diende de be
drijfsleider de directeur-produktie bewust te maken van bet probleem. 
De uiteindelijke beslissing in deze kan de directeur-produktie niet 
zelfstandig nemen. Ze moet worden voorgelegd aan de 'beleidsvergade
ring', bestaande uit de directeuren van de onderneming en enkele van 
hun directe adviseurs. Hiermee ontstaat een hierarchie van probleem
hebbers bestaande uit drie niveaus: de bedrijfsleider (P.H.0 ), de directeur
produktie (P.H. 1) en de beleidsvergadering (P.H.2 ). 

De beleidsvergadering loste haar probleem in eerste instantie op door aan 
de directeur-produktie te vragen een onderzoek te verrichten naar de 
rentabiliteit van alternatieven voor de vervanging van de bestaande 
machines. Deze op zijn beurt stelde via zijn assistent een taakgroepje in 
dat bet onderzoek naar de oplosbaarheid van bet probleem uit rentabili
teitsoogpunt moest uitvoeren. Het taakgroepje bestond naast de be
drijfsleider uit een lid van de organisatieafdeling en van de administratie. 
Zodoende ontstond de volgende hierarchie van probleemhebbers en 
oplossers (fig. 6.6). 

3. Deze case is gebaseerd op een door mij geevalueerd oplossingsproces. De gegevens zijn 
achteraf verzameld en gelnterpreteerd op basis van gesprekken met betrokkenen en 
bestudering van de rapportage. De bedoeling was op grond daarvan aanwijzingen op te 
stellen over hoe in de toekomst dergelijke investeringsvraagstukken verstandig kunnen 
worden aangepakt. 
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De evaluatie van bet probleemoplossingsproces bracht aan bet Iicht dat 
er geen communicatie tot stand is gekomen tussen bet beleidsbepalende 
niveau en de taakgroep. De taakgroep werd daardoor informatie ont
houden, waarmee de richting van bet oplossingsproces kan worden 
bepaald en beperkingen van de oplossingsruimte kunnen worden aange
geven. Het ontbreken van deze informatie-uitwisseling wreekt zich, zo 
bleek, in bet verloop en bet resultaat van bet oplossingsproces. 

De opdracht aan de taakgroep : bet maken van een rentabiliteitsbereke
ning voor verschillende alternatieven voor de vervanging van de ma
chines, is een aparte Ius (zie par. 3.2.4) binnen de oplossing van bet 
realiteitsprobleem: de continulteit van de produktie. Het moet in termen 
van de systeemmethodiek worden opgevat als de oplosbaarheidsvraag in 
de ontwerpfase. Het antwoord daarop dient uitsluitsel te geven omtrent 
de effectiviteit van mogelijke acties gezien bet nagestreefde doel. Daarbij 
was de taakgroep gebonden aan een voorgeschreven structuur bij het 
aangeven van oplossingen, aangezien rentabiliteitsberekeningen voor 
vervangingsinvesteringen binnen deze onderneming moeten worden uit
gevoerd met een voorgeschreven rekenprogramma. Daarin ligt de te 
verzamelen informatie per door te rekenen alternatief vast. 
Het vastleggen van de berekeningsprocedure geeft een rigide karakter 
aan bet oplossingsproces. Daarmee wordt impliciet een aantal con-
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straints op de beslissingsruimte gedefinieerd waarvan de invloed op bet 
resultaat van de berekeningen niet kan worden geverifieerd. Dat wil 
zeggen ; er kan geen gevoeligbeidsanalyse worden uitgevoerd naar de 
invloed van bet verleggen van constraints op de resultaten van de 
berekening en zo indirect op bet uitvallen van de beslissing. Dit is een 
grote beperking van bet oplossingsproces. Het berooft de taakgroep van 
de mogelijkbeid alternatieven op andere dan financieel-economiscbe 
criteria te toetsen. Deze toetsing is noodzakelijk om tot een afgewogen 
beleidsadvies te komen. Additionele criteria zijn vooral noodzakelijk om 
beperkingen aan te geven waarbinnen de oplossing dient te blijven, maar 
ook eisen waaraan de oplossing noodzakelijkerwijs moet voldoen. 
Deze criteria moeten worden geformuleerd op bet beleidsbepalend 
niveau. Daar bescbikt men over een veel ruimer gezicbtsveld. Karak
teristiek voor de geschetste bierarcbie van probleembebbers en oplossers 
is nl. dat ze samengaat met een bierarcbie van besturings- en be
scbouwingsniveaus. Op bet niveau van de taakgroep bestaat uiteraard 
wei een notie van bet grotere systeem waarin de produktieafdeling 
functioneert. De vraagstelling van de beleidsvergadering en daarmee de 
aandacht was ecbter primair gericbt op de ruimere problematiek van de 
continulteit van de levering van produkten. Daarbinnen past aandacbt 
voor 'make-or-buy' en voor mogelijke alternatieven om de gewenste 
boeveelbeid te produceren. De beleidsvergadering, bezig op een boger 
bescbouwingsniveau, beeft ecbter te maken met een afweging van 
verscbillende met elkaar om scbaarse fondsen concurrerende inves
teringsmogelijkbeden alsmede met uitgestippelde of uit te stippelen 
beleidslijnen ten aanzien van de gewenste tecbnologiscbe en organisato
riscbe ontwikkelingen. 
Voor een adequate probleemstructurering en oplossing is bet derbalve 
noodzakelijk dat er een voldoende uitwisseling tot stand komt tussen de 
verschillende niveaus. Het bogere niveau geeft constraints aan voor bet 
lagere, waarbij bet rekening boudt met de prioriteiten voortkomend uit 
zijn beleid. Anderzijds kan bet lagere niveau dan binnen de toegedacbte 
oplossingsruimte een zo goed mogelijk optimum tracbten te vinden 
gegeven de opgelegde constraints. Het beboort wei deze constraints 
kritiscb te toetsen op wellicbt onbedoelde consequenties. Het bescbikt 
nl. over de daartoe benodigde informatie. Het gevolg is dat bet lagere 
niveau niet 'verzuipt' in de toegedacbte ruimte en bet bogere niveau 
adequate informatie krijgt voor een beter gestructureerde beslissing. Uit 
bet ontbreken van additionele criteria bleek bet signaleerde gebrek aan 
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communicatie. De taakgroep zou niet zelf de additionele criteria hebben 
opgesteld. Het gevaar daarvan voor een effectieve oplossing van het 
investeringsprobleem is in het voorgaande voldoende onderstreept. 
Daarmee wordt het belang van goede communicatie duidelijk. 

Naast het gebrek aan besturingsinformatie werd het verloop van het 
probleemoplossingsproces beinvloed door de inbreng van de bedrijfslei
der in de taakgroep. Hij zat daar in de dubbelle rol van probleemhebber 
en oplosser. Naast zijn verantwoordelijkheid voor de continulteit van de 
produktie speelde bij hem echter ook dat hij binnen twee jaar met 
pensioen zou gaan. De opbouw van de fabriek had hij vanaf het prilste 
begin meegemaakt. Daarbinnen had hij zich ontwikkeld als een expert op 
het gebied van de produktietechnologie. Voor de oplossing van het 
probleem zocht hij een mogelijkheid die hem persoonlijk zou aanspreken 
en waardoor men nog lang aan hem herinnerd zou blijven. In eerste 
instantie wilde hij daarom in de taakgroep niet praten over vanuit 
rentabiliteitsoogpunt reele alternatieven. Het betrof machines die vanuit 
de huidige stand van de technologic ietwat verouderd zijn, maar die 
gezien de onzekerheid in de ontwikkelingen van de vraag en de relatief 
geringe investering een goed alternatief vormen. 
Een dergelijk voorval wijst erop dat bij het oplossen van problemen 
speciaal moet worden gelet op de spanning in een dubbelle rol van P.H. 
en P.O. Deze is vooral aanwezig als de P.O. een ander probleem moet 
oplossen dan hij als P.H. oorspronkelijk had. 

Aan de beschouwingen rond dit praktijkgeval wil ik een aantal meer 
algemene conclusies over bet communicatiepatroon tussen P.H. en P.O. 

verbinden. In de case kwam de noodzaak tot communicatie tussen 
probleemhebbers en oplossers als cruciaal punt naar voren. We kunnen 
ons afvragen wat een gewenst communicatiepatroon zou zijn. De sys
teemmethodiek doet in die richting een paar suggesties. Contacten 
gericht op diagnose en vraagstelling (de diagnosefase) dienen bij de 
aanvang van het oplossingsproces de overhand te hebben. Vooral als bet 
probleem tijdens de weg door een hierarchic van probleemhebbers en 
oplossers opnieuw is gedefinieerd en de uiteindelijke probleemoplosser 
op dezelfde plaats in de organisatie wordt gezocht als de oorspronkelijke 
probleemhebber. In dat geval ligt namelijk identificatie met bet oor
spronkelijke probleem voor de hand. Informatie-uitwisseling tussen 
probleemhebbers en oplossers op verschillende beschouwingsniveaus 
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(vgl. de beleidsvergadering versus de taakgroep) biedt de mogelijkheid 
inzicht te krijgen in de herdefiniering van het probleem vanwege de 
inbreng van het hogere beschouwingsniveau. Dit inzicht is noodzakelijk 
om vanuit het gezichtspunt van de definitieve P.H. tot een effectieve 
oplossing van het probleem te komen. Van de andere kant kan deze 
herdefiniering kritisch getoetst worden tegen de eigenschappen van de 
lokale situatie die de uiteindelijke probleemoplosser juist goed kent. 
Door deze informatie-uitwisseling in de diagnosefase wordt een adequate 
vraagstelling vanuit verschillende gezichtspunten bevorderd. Tegelijker
tijd wordt rolvermenging tegengegaan. Een goede garantie daartegen is 
naast de oorspronkelijke probleemhebber ook iemand anders als pro
bleemoplosser aan te wijzen. Een bijkomend voordeel van deze keuze is 
dat de inbreng van verschillende percepties de effectiviteit van het 
oplossingsproces bevordert. 
De overgang naar de volgende fase van het oplossingsproces wordt 
bepaald door het besturend orgaan in de probleemsituatie op grond van 
het resultaat van de oplosbaarheidsvraag. Bij een realiteitsprobleem is dit 
B.O. de probleemhebber en oplosser gezamenlijk (zie fig. 5.3), bij een 
doel- of perceptieprobleem de probleemoploser (zie fig. 5.2). Bij een 
realiteitsprobleem biedt dit de P.H. een aanknopingspunt om de richting 
en de voortgang van het oplossingsproces tijdig te beoordelen. Hij is 
daardoor in staat te bep;:tlen of het probleem nog de moeite waard is om 
verder aandacht aan te besteden, of de richting de gewenste is en of de 
kosten nog in verhouding staan tot de verwachte baten. Voorts biedt 
deze evaluatie de P.O. de gelegenheid tot een controle op de geboekte 
resultaten. Voor doel- en perceptieproblemen zal de P.O. zelf de evaluatie 
van het oplossingsproces ter hand moeten nemen. 
Contacten gericht op evaluatie dienen plaats te vinden na een specificatie 
van een besturingsvraagstuk, na een behandeling van de oplosbaar
heidsvraag en na de realisering van de gekozen besturingsstrategie. Dat 
zijn immers de momenten dat keuzen worden gemaakt. Het verdient 
aanbeveling deze evaluaties voor elke fase van het oplossingsproces uit 
te voeren. 

6.4. COORDINATIE IN HET OPLOSSINGSPROCES: 

DE INVOERING VAN EEN GROTE MECHANISERING 

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk is reeds een aantal punten 
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aangestipt die erop wijzen dat de organisatie van bet oplossingsproces 
van belang is voor bet welslagen van dit proces. In bet Iicht van de in 
deze studie ontvouwde gedachtengang is een dergelijke stelling als volgt 
te verklaren. De ontwikkelde systeemmethodiek is een hulpmiddel bij de 
besturing en structurering van bet oplossingsproces. Dit wordt echter ten 
uitvoer gelegd door een individu of groep van individuen. Het oplos
singsproces is daarmee zowel afhankelijk van de kwaliteiten van de 
individuele probleemoplossers als van hun positie in de organisatie en 
toegang tot noodzakelijke middelen die ze zich door hun positie kunnen 
verschaffen. 
Voor een voorspoedig verloop van bet oplossingsproces zal naast een 
gerichte methodische aanpak van dit proces ook bet organisatievraagstuk 
rond bet oplossingsproces gericht aandacbt vragen. Er is naast bet 
besturingsvraagstuk op meta- en objectniveau nog een organisatoriscb 
besturingsvraagstuk dat eveneens volgens de voorwaarden van ef
fectieve besturing vorm moet worden gegeven. Dit organisatievraagstuk 
is voornamelijk een vraagstuk van coordinatie van activiteiten in bet 
kader van de oplossing van deelproblemen. 

De noodzaak tot coordinatie 
Bij omvangrijke en complexe problemen zal de probleemhebber trachten 
door een gericbte decompositie van zijn probleem bet oplossen van dat 
probleem te vereenvoudigen (zie par. 3.2.3). De ontstane deelproblemen 
kunnen op zicb weer als probleem worden bescbouwd. Op ieder daarvan 
kan een probleemoplosser worden gezet die met bebulp van de systeem
methodiek bet probleem gaat oplossen. Als we aannemen dat daarvoor 
een gescbikte persoon of team kan worden aangewezen, is bet belang
rijkste overblijvende vraagstuk de coordinatie van de oplossingsactivi
teiten. 
De noodzaak tot coordinatie is aanwezig omdat de decompositie van bet 
probleem niet inhoudt dat daardoor de samenbang tussen de deelpro
blemen verdwijnt. Integendeel, de decompositie is juist een specifieke 
explicitering van deze samenbang. Ze moet leiden tot een systeem van 
problemen. Bij de oplossing van een deelprobleem is een probleemoplos
ser daardoor afhankelijk van de resultaten van andere probleemoplos
sers. Dit brengt de noodzaak tot informatie-uitwisseling tussen probleem
oplossers met zicb mee. Vanwege de samenhang van de deelproblemen 
moet deze informatie-uitwisseling gecoordineerd, dat wil zeggen be
stuurd worden. Decompositie van een probleem leidt derbalve tot 
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coordinatie in bet oplossingsproces. Dit heeft een organisatievraagstok 
tot gevolg, aangezien de coordinatie tot stand gebracht wordt door een 
aangepaste organisatie van de probleemoplossers. Deze organisatie 
regoleert de informatie·oitwisseling zodanig dat de verkregen deeloplos
singen oiteindelijk tot een oplossing voor bet systeem van problemen 
konnen worden geintegreerd. 

Twee beginseloplossingen 
Dit coordinatievraagstok kan met bet bestoringsparadigma worden aan· 
gepakt (zie ook De Leeow, 1976 b). In termen van bestoring gaat bet om 
coordinering van verscbeidene besturende organen (probleemoplossers) 
zodanig dat de bestoorde systemen die ze bestoren een integraal resoltaat 
prodoceren. 
Uit de theorie over bestoring volgen twee beginseloplossingen. De ene is 
gebaseerd op extrinsieke, de andere op intrinsieke storing (par. 4.2.1). In 
bet geval van coordinatie door extrinsieke storing plaatst men een 
bestorend orgaan met een coordinerende fonctie als sobsysteem tossen 
de andere bestorende organen (fig. 6.7). 

B.O . 

..._+-----1 COOrd. 

Figuur 6.7. Coordinatie door extrinsieke sturing. 

Dit coordinerend B.o. bestoort de uitwisseling van informatie, de coordi
natie van parallelle activiteiten en de evaluatie van grotere deelresultaten 
en bet eindresultaat. 
Als bet organisatievraagstok wordt opgelost door coordinatie op grond 
van intrinsieke sturing, scbept men een zodanige structuur van problee
moplossers en stelsel van procedures dat de probleemoplossers hun 
oplossingsactiviteiten zelf coordineren. Men richt zich op bet ontwerp 
van de relaties tossen de onderscbeiden bestorende organen (fig. 6.8). 
Het coordinerend besturend orgaan vormt een aspectsysteem van bet 
systeem dat problemen oplost. 
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Figuur 6.8. Coordinatie door intrinsieke sturing. 

In de praktijk ~al men afbankelijk van de situatie veelal een bepaalde 
combinatie van de beide beginseloplossingen kiezen, bijv. een 
stuurgroep voor de coordinatie die is samengesteld uit leden van de 
taakgroepen die aan de deelproblemen werken. Galbraith (1974) werkt 
een scala van mogelijkheden voor de coordinatie van deelactiviteiten uit 
varierend van direct contact tussen de probleemoplossers tot matrix
structureD. 

Invoering van een grate mechanisering 
De aanpak van bet coordinatievraagstuk4 rond bet oplossingsproces wil 
ik illustreren aan de invoering van een grote mechanisering in de 
produktieafdeling van een industriele onderneming die functioneel is 
georganiseerd. 

De Ieiding van de produktieafdeling, de probleemhebber in dit geval, 
wilde de nieuwe machines tegen zo gering mogelijke kosten in zo kort 
mogelijke tijd Iaten aanlopen en vervolgens in bet produktieproces 
opnemen. Tevens wilde ze voorkomen dat bet verschijnsel zich voordoet 
zoals dat uit fig. 6.9 naar voren komt. Deze figuur schetst een gestileerd 
voorbeeld van bet verloop van bet produktierendement van nieuwe 
machines zoals dat uit een historische analyse van verscheidene me
chaniseringsprojecten in deze ondememing naar voren komt. 

Een samenspel van factoren bepaalt bet verschijnsel dat in dit bedrijf na 
bet overdrachtsmoment gemiddeld een produktieverlies van 17% ten 
opzichte van de verwachte produktie optreedt. Na verloop van tijd treedt 
zelfs een crisisfase in, tijdens welke fase bet produktierendement geheel 
inzakt. Op de eerste plaats is dit te wijten aan de technologie. Bij 

4. Bij de beschrijving van dit praktijkgeval heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de 
resultaten van de samenwerking met P. Meuwissen. 
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Figuur 6.9. Verloop produktierendement nieuwe machine. 

dergelijke grote mechaniseringen werkt men aan de grens van de 
technologische mogelijkheden. Dit gaat gepaard met grotere onzeker
heden omtrent proces en produkt die tot verrassingen bij de aanloop 
aanleiding geven. Op de tweede plaats is er een druk van de produktie op 
de ontwikkelingsafdeling om de ontwikkeling te versnellen. Dit is aan
leiding tot haastwerk. Op de derde plaats moet daarbij de functionele 
scheiding tussen ontwikkeling en produktie worden gevoegd. De ontwik
kelingsafdeling heeft tot taak de constructie van machines en niet de 
produktie met machines. Ze heeft vaak weinig oog voor moeilijkheden in 
de produktiefase. Hiermee zijn condities geschapen om een verloop van 
bet produktierendement, zoals geschetst, te verwachten. 
Organisatorisch bleek er echter ook bet een en ander te ontbreken aan de 
begeleiding van de invoering. Indien we aansluitend bij fig. 6.9 de 
kenmerken van drie onderscheiden fasen naast elkaar zetten, ontstaat 
bet volgende beeld (fig. 6.10). 

Een belangrijke oorzaak van bet geschetste verloop van bet produktie
rendement is bet ontbreken van een overdrachtsprocedure, waarin 
afspraken worden vastgelegd tussen de ontwikkelings- en de produk
tieafdeling. De noodzaak tot bet maken van deze afspraken is een gevolg 
van de functionele organisatievorm die niet is toegesneden op innovaties 
waarbij meer dan een afdeling is betrokken. Deze afspraken leggen de 
bevoegdheid, verantwoordelijkheid en dus de aansprakelijkheid vast 
voor de aanloopfase waarbij zowel de ontwikkeling als de produktie is 
betrokken. De afspraken regelen de financiering van de aanloop, de 
technische aanloop van de machine, de opleiding van bet bedienend 
personeel en bet onderhoud en de voorlichting. 
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Figuur 6.10. Kenmerken invoering nieuwe machines. 

Het coordinatievraagstuk bij de invoering 
Het coordinatievraagstuk van dit invoeringsprobleem moet in dit geval 
worden gei'nterpreteerd als het ontwerpvraagstuk van een besturend 
orgaan voor een fasesysteem : de invoering. De ontworpen machine is nl. 
een oplossing voor het vraagstuk van de continui'teit van de produktie. 
De invoering is logischerwijs de afsluiting van het oplossingsproces. Het 
is de realiseringsfase uit de systeemmethodiek. De realisering wordt 
daarin als fasesysteem gei'nterpreteerd. Zoals uit de analyse van de 
oorzaken van de moeilijkheden met het produktierendement blijkt, is de 
belangrijkste moeilijkheid die in dit geval moet worden overwonnen de 
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overdracht van de verantwoordelijkheid voor de machine van de ontwik
kelings- naar de produktieafdeling. Op grond van deze overweging werd 
het fasesysteem 'invoering' als bestuurd systeem opgedeeld (gedecom
poneerd) in drie deelfasen met als afbakeningscriterium de verantwoor
delijkheid voor de machine. Dit resulteerde in: 

- fase 1 : voorbereiding van de aanloop, de ontwikkelingsafdeling is 
verantwoordelijk ; 

- fase 2: de aanloop, een gedeelde verantwoordelijkheid van ontwik
keling en produktie ; 

- fase 3: de produktie, de produktieafdeling is verantwoordelijk. 

De realiseringsfase, de invoering van de nieuwe machines, is dus 
gesplitst in drie deelfasen. De systeemmethodiek zal voor het meta-be
sturingsvraagstuk van de realiseringsfase in beginsel dus driemaal 
moeten worden doorlopen. Dit resulteert in op elkaar afgestemde bestu
rende organen voor de drie deelfasen. 
V oor de Ieiding van de produktie kwam het er nu op aan tijdens de 
voorbereiding van de aanloop zodanige afspraken te maken met de 
ontwikkelingsafdeling dat de aanloop en vervolgens de produktie zo 
voorspoedig mogelijk zouden kunnen verlopen. De besturing van het 
decomponeerde fasesysteem wordt daarmee vorm gegeven. 

De voorbereiding van de aanloop 
Vanuit de Ieiding van de produktieafdeling (de probleemhebber) gezien is 
de besturing in fase 1 gericht op twee facetten : 

1. intern in de produktieafdeling; 
2. extern tussen de produktie- en de ontwikkelingsafdeling. 

Het interne besturingsprobleem werd opgesplitst naar de as pecten: 

- voorlichting, opleiding, organisatieverandering; 
- techniek; 
- kosten, rentabiliteit, budget; 
- goederenstroom. 

Bij het externe besturingsprobleem ging het vooral over het maken van 
afspraken tussen produktie- en ontwikkelingsafdeling met betrekking 
tot: 
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- aanloopkostenverdeling; 
- overdrachtscriteria voor kwaliteit en kwantiteit van bet produkt; 
- informatieverschaffing over eigenschappen van de machine van belang 

voor bediening, onderhoud en produktiebesturing; 
- daadwerkelijke bijstand bij aanloop, onderhoud en opleiding. 

De besturingssituatie op objectniveau waarop we ons in deze realise
ringsfase baseren, kan dus als volgt worden voorgesteld (fig. 6.11 ). 

I 
I 
L _____ _ 

Figuur 6.11. Besturingssituatie tijdens de voorbereiding. 

In eerste instantie moet het B.O. voor de voorbereiding van de aanloop 
worden ontworpen. Als zodanig zal bet moeten voldoen aan de voor
waarden voor effectieve besturing. Aan de hand van bet uiteengezette 
doel van de invoering (voorwaarde 1): 'bet in de produktie opnemen van 
de nieuwe machine tegen zo laag mogelijke kosten binnen zo kort 
mogelijke tijd en bet voorkomen dat later crisissituaties ontstaan', kan 
een model (voorwaarde 2) van de voor de invoering relevante groothe
den (zie genoemde besturingsaspecten) worden geconstrueerd. Met bet 
oog op de samenhang tussen de grootheden en om een indicatie te krijgen 
over de benodigde tijd voor de voorbereiding van de aanloop (onderdeel 
van de oplosbaarheidsvraag) werd bet model van dit fasesysteem vorm 
gegeven met een PERT-planning (fig. 6.12). (N.B. Dit geeft een decom
positie van deelfase 1 weer.) 

Bij het invoeringsvraagstuk moet in dit geval rekening worden gehouden 
met een aantal specifieke kenmerken van de produktiesituatie (omge
vingsinvloeden). Deze kunnen van beslissende invloed zijn op bet 
invoeringsproces. Het betreft: 
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Figuur 6.12. Planningvoorbereiding van de aanloop. 

het gebruik van een nieuwe produktietechnologie, waarmee de pro
duktieafdeling geheel onbekend is ; 
een innovatie, niet een routineverandering, van de produktie, die het 
begin kan zijn van een nieuwe opzet van de produktieafdeling; 
onzekerheid over het verloop van de aanloopfase; 
grate consequenties voor het produktiegebeuren, met betrekking tot 
de bedienings- en onderhoudstaken en de beheersing van de produktie 
en de goederenstroom. 

Bij de voorbereiding van de invoering moet om trent deze factoren gericht 
informatie (voorwaarde 3) worden verzameld. 

Het antwerp van het besturend orgaan dat de voorbereiding van de 
aanloop stuurt, kan op grond van de voorgaande beschrijving van het 
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invoeringsvraagstuk nu gericht ter hand worden genomen. Van belang 
daarbij zijn : 

- de organisatorische vorm; 
- de plaats en bemanning binnen de bestaande organisatie ; 
- de coordinatie van de deelactiviteiten (zie fig. 6.1 2); 
- de middelen die daarvoor nodig zijn. 

Ingrijpendheid, tijdelijkheid, wisselende capaciteitsinzet en complexiteit 
van bet invoeringsvraagstuk pleiten tegen de achtergrond van de aanwe
zige routinegerichte produktie-organisatie voor een tijdelijke organisa
tievorm voor het besturend orgaan. Dit B.O. moet gezien de interne en 
externe besturingstaken een stuurmix bezitten waarin zowel interne als 
externe stuurmogelijkheden aanwezig zijn. De externe sturing heeft met 
name betrekking op het maken van afspraken tussen de produktie- en de 
ontwikkelingsafdeling. Door de functionele organisatievorm ligt de be
voegdheid tot het maken van dergelijke afspraken op het hoogste niveau 
in de organisatie. De interne sturing richt zich vooral op de dagelijkse 
gang van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de aanloop in de 
produktieafdeling. Deze activiteiten liggen dicht tegen het produktie
proces aan en worden uitgevoerd door de direct daarbij betrokkenen. 
De externe sturing, het maken van afspraken, is in de voorbereidingsfase 
het meest van belang. Op grond daarvan werd gekozen voor een 
stuurgroep als besturend orgaan. In deze stuurgroep was de Ieiding van 
produktie en ontwikkeling vertegenwoordigd. Ze was primair bedoeld 
voor het maken van afspraken over aanloopkostenverdeling en over
drachtscriteria. De uitvoering van de interne sturing werd gedelegeerd 
aan een projectleider, gekozen uit de stuurgroep. Door het uitgeven van 
opdrachten aan wisselende deelprobleemoplossers (leden van de pro
duktieafdeling) coordineerde hij de voorbereiding van de aanloop in de 
produktieafdeling. De keuze voor een projectleider belast met de interne 
sturing werd bepaald door de overweging dat deze ook zou moeten 
worden belast met de uitvoering van besturingsactiviteiten in de vol
gende fase: de aanloop. 

In dit geval werd voor de oplossing van het coordinatievraagstuk dus 
gekozen voor extrinsieke sturing. De belangrijkste overweging daarbij 
was de noodzakelijke bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake 
afspraken tussen afdelingen. 
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De aanloopfase 
In fase 3, de produktiefase, moet de machine zijn opgenomen in de 
dagelijkse gang van zaken in de produktieafdeling. De besturing is dan 
voor rekening van de Ieiding van de produktieafdeling. Als de invoering 
zodanig verloopt dat crisissituatie wordt voorkomen, behoeft deze fase 
geen afzonderlijke aandacht. 
Voor fase 2, de aanloopfase, geldt dit echter niet. In deze fase onder
kende men een gedeelde verantwoordelijkheid. De besturing van de 
aanloopfase was in han den gelegd van de projectleider, die zich daarbij 
had te houden aan de afspraken die in de stuurgroep waren gemaakt. 
Deze afspraken werken normstellend. De stuurgroep fungeert als me
ta-B.O. Ze evalueert en stelt de besturing door de projectleider eventueel 
bij. De besturingssituatie is dus als volgt (fig. 6.13). 

r-------~ 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I pro~ctleider I 
I so. I 
I I 
L__ __j 

QQnloop in 
produktie
ofdeling 

Figuur 6.13. Besturingssituatie tijdens de aanloopfase. 

De grote vraag was bet ontwerp van een besturingsprocedure voor de 
projectleider. Ten gevolge van allerlei factoren is bet verloop van de 
aanloop nl. tamelijk onvoorspelbaar. Voorbeelden van mogelijke trajec
ten zijn getekend in fig. 6.14. 

Door stuurmaatregelen als inzet van personeel kan de projectleider 
ingrijpen in de aanloop en zo bet verloop van de aanloopfase wijzigen. 
Hierdoor kan de aanloopfase effectiever en efficienter verlopen. 
Een grote moeilijkheid is dat er geen normen bestaan voor bet verloop 
van de aanloop. Het ontwerp van een· besturingsprocedure volgens de 
voorwaarden voor effectieve besturing is dan mogelijk door een norm-
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stellingsprocedure te ontwikkelen. In de stuurgroep moeten daarvoor 
afspraken worden gemaakt over normen voor de relevante grootbeden in 
verscbillende perioden van de aanloop. Op deze relevante grootbeden 
gaat de projectleider (bet B.O.) dan sturen. In dit geval waren dat: de 
produktkwaliteit, de produktiesnelbeid, en de offers in bedieningsaan
dacbt, onderboud, storingen, etc. Immers, de aanloop is geslaagd als per 
tijdseenbeid een overeengekomen boeveelbeid kwalitatief goede pro
dukten wordt geproduceerd tegen redelijke offers. Nu beeft bet geen zin 
de produktiesnelbeid op te voeren als de produktkwaliteit onvoldoende 
is. Het opvoeren van de snelbeid kost in eerste instantie extra offers, pas 
in tweede instantie kunnen deze worden verminderd. Derbalve worden 
voor de aanloopfase drie deelfasen gedefinieerd. In de eerste staat de 
produktiekwaliteit op de voorgrond, in de tweede deelfase de produk
tiesnelbeid van kwalitatief goede produkten en in de derde deelfase de 
reduktie van offers naar bet routineniveau (fig. 6.15). 

L 
produkt- produktie- I offers 

. .

kwal.ileit .....t--s-nel_h_e-id--+l_-_· --·--__, 

·-·-·-J:::-....: 
I ....,....--I -....--:--
1 ....,....--...-- I '· 

--+----_ ...... -:r ··----'-----1-----lijd 

macliine op aanloopfose afgesproken 
de vloer rendement 

Figuur 6.15. Besturingsaandacht in deelfasen aanloop. 

De normstellingsprocedure wordt gevoed met informatie over bet feite
lijk verloop van bet aanloopproces. Deze informatie wordt verzameld 
door de projectleider, die de informatie tevens voor zijn besturing benut. 
Op grond van een evaluatie van deze informatie kan de stuurgroep 
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besluiten tot aanpassing van de normen (meta-besturing). In extreme 
gevallen kan ze besluiten de aanloop stop te zetten en de machine 
terugverwijzen naar de voorbereidingsfase. 

De besturingsprocedure van de projectleider kan als volgt vorm worden 
gegeven. Met fig. 6.15 is het doel (voorwaarde 1) vastgelegd. Tevens 
bestaat daarmee inzicht in de relevante factoren (model: voorwaarde 2). 
Hierover moet voor de besturing informatie worden verzameld (voor
waarde 3). Omdat de onzekerheid in het aanlooptraject groot is, moet 
voor de besturing per tijdseenheid een grote hoeveelheid informatie 
worden verzameld en verwerkt. Dit vraagt een grote informatiever
werkingscapaciteit bij de projectleider, waarbij we wilden voorkomen 
dat dit een grote belasting van met name de stuurgroep5 met zich mee 
zou brengen. Om hierin te voorzien, is een logboek ingesteld waarin het 
verloop van de waarde van de relevante grootheden wordt opgetekend. 
Dit dient zodanig te gebeuren dat een reduktie van de informatiehoeveel
heid tot handelbare proporties het gevolg is. Daartoe is voor dit doel een 
aantal voorschriften ontwikkeld. 
Door de informatie vast te leggen in een logboek heeft de stuurgroep 
tevens een formele bron voor haar meta-besturing. Achteraf kan dit 
logboek wellicht aanknopingspunten bieden om de normstelling voor 
toekomstige aanloopprocessen te verbeteren. 
De informatie over de grootheden afgezet tegen de normen is uitgangs
punt voor het treffen van maatregelen door de projectleider. Met name 
door de gerichte inzet van personeel uit de ontwikkelings- en de 
produktieafdeling kan hij gericht invloed uitoefenen op het verloop van 
de aanloop. 

5. Vergroting van de informatieverwerkingscapaciteit wordt dikwijls gezocht in de inzet van 
meer mensen. Dit vraagt weer om coordinatie. Coordinatie doet een beroep op de 
informatieverwerkingscapaciteit. Het gevolg is dat de organisatie sterk uitdijt, wat grote 
consequenties voor de flexibiliteit e.d. beeft. lnformatiereductie is vaak een vee! doeltref
fender oplossing. 



HOOFDSTUK 7 de systeemmethodiek 
toegepast 

Dit hoofdstuk is bedoeld als een samenvatting van het voorgaande. De 
nadruk ligt op de toepassing van de systeemmethodiek bij het oplossen 
van praktijkproblemen en de consequenties die hieruit voortvloeien voor 
het praktisch handelen. In de eerste paragraafvan dit hoofdstuk zullen de 
richtlijnen voor het oplossen van praktijkproblemen worden samengevat. 
Dit geeft een stramien voor de aanpak van praktijkproblemen, dat in de 
tweede paragraaf zal worden toegelicht met een case. Het betreft het 
beheer van operationele informatiesystemen in organisaties, kortweg het 
systeembeheer. 

7 .1. HOE TE HANDELEN BIJ PRAKTIJKPROBLEMEN 

Het uitgangspunt bij het oplossen van een praktijkprobleem is een 
probleemhebber (individu of collectiviteit) die onbehagen heeft over een 
voor hem relevant stukje omgeving en aan dat onbehagen iets wil doen. 
Hij gaat zijn situatie onderzoeken om het 'probleemgevoel' gericht te 
kunnen wegnemen. Praktijkproblemen zijn derhalve probleemhebber 
gebonden (zie par. 3.1.1). Deze ontleent ze aan zijn subjectief, relatief en 
partieel beeld van de voor hem relevante omgeving: de werkelijkheid (zie 
par. 3.1.2). Het oplossingsproces van praktijkproblemen verloopt vol
gens de cyclus probleem - vraag - antwoord - actie - probleem (zie 
par. 3.1.3). Praktijkproblemen worden nl. niet opgelost door het zoeken 
van ontbrekende stukjes kennis, maar door acties die de probleemsituatie 
gericht veranderen. Om tot effectieve acties te besluiten, zal de 
probleemoplosser (degene die het probleemoplossingsproces uitvoert) 
het probleem vertalen in een vraag waarvoor een zodanig antwoord 
wordt gezocht dat kan worden besloten tot een actie die naar verwach
ting effectief is. Dat wil zeggen dat de actie het wegnemen beoogt van het 
onbehagen bij de probleemhebber. Zo opgevat is het oplossen van 
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praktijkproblemen een vorm van gerichte beinvloeding en dus van 
besturing. 

Als we 'bet oplossen van praktijkproblemen' opvatten als besturing, 
kunnen daarbinnen drie met elkaar verweven besturingsvraagstukken 
worden onderscheiden. Het eerste, het besturingsvraagstuk op objectni
veau, is betrokken op de besturing van de probleemsituatie door de 
probleemoplosser. Het gaat om de vraag met welke gerichte actie(s) de 
probleemoplosser het onbehagen bij de probleemhebber kan wegnemen 
(zie par. 5.1). Het tweede, bet besturingsvraagstuk op meta-niveau, 
betreft de besturing van het oplossingsproces van de probleemoplosser. 
Dit moet leiden tot een effectief en efficient verloop van het proces 
waarmee genoemde actie wordt gegenereerd (zie par. 5.2). Het derde, de 
organisatie rond het oplossingsproces, richt zich op de regeling van de 
relaties tussen de probleemhebber en oplosser, en tussen de probleemop
lossers onderling, voor zover ze betrekking hebben op de uitvoering van 
het oplossingsproces (zie hoofdstuk 6). Het grijpt daarmee in op de 
structurering van de probleemsituatie als besturingssituatie op objectni
veau. 

De systeemmethodiek voor probleemoplossen (zie par. 5.3), die is ont
wikkeld op grond van een prescriptieve theorie over besturing (zie 
hfdst. 4), biedt richtlijnen voor een gecombineerde aanpak van de drie 
besturingsvraagstukken die bij bet oplossen van praktijkproblemen kun
nen worden onderkend. Toepassing van de systeemmethodiek leidt tot 
een fasering van het oplossingsproces uitmondend in het recursief 
formuleren en oplossen van besturingsvraagstukken op objectniveau. Bij 
bet oplossen van praktijkproblemen (van probleem naar actie) zijn in het 
oplossingsproces drie deelfasen te onderkennen : 1. de diagnose (van 
probleem naar vraag); 2. het ontwerp (van vraag naar antwoord); 3. de 
realisering (van antwoord naar actie). De systeemmethodiek geeft op de 
volgende wijze :vorm aan deze deelfasen. Ze biedt daarmee richtlijnen 
voor 'hoe te handelen bij praktijkproblemen'. 

De diagnose 
De diagnose richt zich op het structureren van het probleem. De 
probleemoplosser tracht het probleem te specificeren met een stelsel 
vragen. Uitgangspunt is een structurering van de probleemsituatie als 
besturingssituatie op objectniveau (zie figuur 7.1 ). Aangegeven moet 
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worden wie als probleembebber, wie als probleemoplosser en wat als 
relevante omgeving van de probleembebber, zijn 'realiteit', wordt be
scbouwd. 

I 
I 
I 
I 
I 

Figuur 7.1. Probleemsituatie als besturingssituatie. 

Door over dit vraagstuk een uitspraak te doen, boudt de probleemoplos
ser zicb bezig met de organisatie rond bet oplossingsproces. Hiermee legt 
bij de probleemsituatie, bestaande uit probleembebber, oplosser en 
'realiteit', vanuit besturingsoogpunt vast. 

Het besturingsvraagstuk op meta-niveau (zie par. 5.3), de besturing van 
bet diagnoseproces, moet door de probleemoplosser volgens de voor
waarden voor effectieve besturing (zie par. 4.1.3) worden gestructureerd 
(zie fig. 7 .2). 

De diagnose moet leiden tot de vaststelling van bet type probleem: doel-, 
perceptie- of realiteitsprobleem (zie par. 3.1.3). Daartoe worden de 
volgende stappen doorlopen (zie fig. 7.2). Na een nadere omscbrijving 
van bet onbebagen in termen van de gewenste situatie (bet doel), kan op 
grond daarvan gericbt (zie par. 4.1.2) een model van de te besturen 
probleemsituatie worden geconstrueerd. Dit modellegt de vanuit bestu
ringsoogpunt relevante grootbeden vast, zodanig dat de effectiviteit van 
voorgenomen maatregelen ermee kan worden getoetst. Over deze groot
beden wordt in de concrete probleemsituatie in de derde stap van bet 
diagnoseproces feitelijke informatie verzameld. Met deze drie stappen is 
de eerste deelfase: de specificatiefase van een besturingsprobleem, 
doorlopen. Na de specificatiefase volgt de oplosbaarbeidsfase, waarin de 
oplosbaarbeidsvraag aan de orde komt. Hierin wordt gezocbt naar 
mogelijke stuurmaatregelen die naar verwacbting effectief zullen zijn. 
Daartoe manipuleert de probleemoplosser de besturingsmogelijkbeden 
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Figuur 7.2. Diagnoseproces volgens de systeemmethodiek. 

binnen bet model. Als blijkt dat de uitkomst van deze manipulatie niet 
interpreteerbaar is ten opzicbte van bet doel is mogelijkerwijs sprake van 
een perceptieprobleem. Indien binnen bet model bet gestelde doel 
onbereikbaar blijkt, is wellicbt een doelprobleem in bet spel. Als ten 
slotte bet doel kan worden bereikt binnen bet model betreft dikwijls een 
realiteitsprobleem. Vervolgens stelt de probleemoplosser vast welke 
veranderingen bij in de probleemsituatie gezien zijn stuurvermogen (zie 
par. 4.2.1) kan realiseren. Dit moet leiden tot een verzameling mogelijk 
effectieve stuurmixen (par. 4.1.4) waarin de stuurmogelijkbeden worden 
vastgelegd. Als niet tot een keuze kan worden gekomen, volgt atbankelijk 
van de situatie een iteratie van des pecificatiefase en/ of een keuze voor een 
andere probleemoplosser. 
De diagnosefase wordt afgesloten met een beslissing omtrent de bestu-
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ringsstrategie (par. 4.2.2). De probleemoplosser legt daarmee vast welke 
veranderingen hij in de probleemsituatie zal nastreven. 

Ret ontwerp 
Bij de aanvang van deze fase moet wederom eerst de besturingssituatie 
op objectniveau worden vastgelegd. Als de probleemoplosser een bestu
ringsstrategie heeft gekozen die gericht is op verandering van de reali
teit 1 , wordt nl. de besturingssituatie volgens fig. 7.3 gestructureerd. Bij 
doel- of perceptiewijziging baseert men zich op de besturingssituatie 
volgens fig. 7 .1. In be ide gevallen kan men besluiten zowel op bet 
bestuurde systeem als op de omgeving te sturen (interne resp. externe 
sturing). 

I 
I 

~-----~ 
B.S. ., E 

Figuur 7.3. Besturingssituatie bij realiteitswijziging. 

Gegeven de gekozen besturingsstrategie zal de probleemoplosser wede
rom moe ten besluiten wat hij als componenten (B.O., B.S. en E) van de 
besturingssituatie op objectniveau beschouwt. Afhankelijk van de situa
tie kunnen andere probleemoplossers worden ingeschakeld. 
Een eerste globale specificatie van het ontwerpprobleem kan daarbij van 
nut zijn. Op grand daarvan worden gericht andere probleemoplossers 
ingeschakeld. Deze werken bet antwerp in detail uit. 

Volgens de systeemmethodiek dienen de probleemoplossers bij het 
ontwerpproces (besturingsvraagstuk op meta-niveau) als volgt te werk te 
gaan (fig. 7.4, zie ook par. 5.3). 

I. Voor de duidelijkbeid wil ik erop wijzen dat dit niet inboudt, dat we met een 
'realiteits'probleem te maken bebben. Bij een probleem zijn altijd ten minste een gewenste 
en een werkelijke situatie betrokken (zie par. 3.1.1). Ook a! ligt de oorzaak van bet 
probleem bij een van beide, dan nog bestaat de keuzevrijbeid bet probleem op te lossen 
door de andere component te wijzigen (zie par. 3.1.3 en par. 4.2.2). Be ide mogelijkbeden tot 
oplossing zijn functioneel equivalent. 
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Figuur 7.4. Ontwerpproces volgens de systeemll!ethodiek. 

Uitgaande van de besturingssituatie voor doel, perceptie of realiteitspro
blemen specificeert de probleemoplosser acbtereenvolgens: bet met de 
besturing te realiseren doel, gezien bet doel relevante grootbeden, die 
worden samengebracbt in een model, en de manier waarop de informatie 
over de relevante grootbeden moet worden verzameld. Bij de oplosbaar
beidsvraag gaat bij na welke concrete besturingsmogelijkbeden effectief 
kunnen zijn. Dit gebeurt analoog aan de wijze waarop tijdens de diagnose 
gescbiedde. Vervolgens wordt een beslissing genomen over de bestu
ringsstrategie zoals die door bet besturend orgaan zal worden uitgevoerd. 

De realisering 
Tijdens de realiseringsfase wordt de ontworpen besturingsstrategie door 
bet B.O. uitgevoerd. Ook bier speelt in eerste instantie de specificatie van 
bet besturingsvraagstuk op objectniveau. Daarmee wordt tevens bet 
vraagstuk van de organisatie rond de uitvoering geformuleerd. Zoals ik in 
paragraaf 6.4. aannemelijk beb gemaakt, kan dit vraagstuk ook volgens 
de voorwaarden voor effectieve besturing vorm worden gegeven. 
De realisering als besturingsvraagstuk kan eveneens volgens deze voor
waarden worden aangepakL Na een specificatie van de doelstelling: de 
gewenste verandering van de besturingssituatie, volgt de constructie van 
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een model van de situatie waarin de verandering moet worden gereali
seerd. Uit het oogpunt van besturing moet de realisering worden opgevat 
als een fasesysteem. Met het verzamelen van informatie over de wer
kelijke situatie waarin de verandering moet worden gerealiseerd, wordt 
de specificatiefase voltooid. Bij de oplosbaarheidsvraag onderzoekt men 
de realiseerbaarbeid van de besturing van bet veranderingsproces. Deze 
wordt vervolgens geeffectueerd. 
De in deze paragraaf gescbetste aanpak van bet oplossingsproces van 
praktijkproblemen is bet stramien waarop de volgende paragraaf wordt 
gebaseerd. Ze biedt methodiscbe ricbtlijnen waarmee de probleemsitua
tie kan worden gestructureerd en vervolgens gericht gewijzigd. 

7.2. HET BEHEER VAN INFORMATIESYSTEMEN 

In deze paragraaf zal de toepassing van de systeemmethodiek voor het 
oplossen van problemen geiUustreerd worden aan de aanpak van bet 
vraagstuk van het beheer van operationele informatiesystemen in een 
organisatie. 

7.2.1. De probleemsituatie 

De case systeembeheerl speelt in een divisie van een concern. De divisie 
kent een functionele organisatiestructuur. Het zwaartepunt ligt daarbij 
op de produktie die internationaal is georganiseerd, betgeen een omvang
rijk logistiek proces tot gevolg heeft. Naast de produktie zijn afdelingen 
planning, ontwikkeling, organisatie en automatisering te onderkennen. 
De probleemhebber is in dit geval de manager van de automatiseringsaf
deling. Binnen de divisie richt deze afdeling zicb op de automatisering 
van d~ informatieverwerking. Naast een hierarchische relatie met de 
directie van de divisie heeft de manager een functionele relatie met de 
Ieiding van de centrale automatiseringsafdeling van het concern. 

Aanleiding tot het probleem van de manager is het toenemende aantal 
van op zich groter en complexer wordende informatiesystemen. Een 
ontwikkeling die zich zowel· binnen de divisie als binnen het concern 
voordoet. Deze situatie baart de manager van de automatiseringsafdeling 

2. Bij de beschrijving en uitwerking van deze case heb ik dankbaar gebruik gemaakt van 
inspirerende suggesties van M.J. Seijkens. 
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om een aantal redenen zorgen. Op de eerste plaats heeft deze groei van 
het aantal informatiesystemen, waartoe hij met zijn afdeling heeft bijge
dragen, ertoe geleid dat het onderhoud van deze (geautomatiseerde) 
informatiesystemen, in de ruimste zin opgevat, meer dan 50% van de 
beschikbare capaciteit van de automatiseringsafdeling opeist. De ont
wikkeling van nieuwe informatiesystemen komt hiermee in de knel. 
Op de tweede plaats is er een toenemende druk vanuit de organisatie om 
de aanwezige informatiesystemen effectief en efficient te benutten. Dit is 
een gevolg van de toegenomen penetratiegraad en complexiteit van de 
informatiesystemen in de organisatie. Daardoor is het bedrijfsgebeuren 
zo sterk afbankelijk geworden van deze systemen, dat de zorg voor het 
optimaal Iaten functioneren van de informatiesystemen een hoge priori
teit heeft gekregen. De noodzaak tot beheer wordt verder vergroot door 
een sterke stijging van de mankosten van de geautomatiseerde 
gegevenswerking en door de situatie in de divisie dat informatiesystemen 
door verscheidene gebruikers tegelijkertijd worden gebruikt. Dit roept 
een behoefte aan afstemming, standaardisatie en coordinatie op teneinde 
tot een effectief en efficient gebruik van de informatiesystemen te 
komen. Op de derde plaats was er een organisatiepolitieke factor in het 
spel. In andere divisies en op concernniveau had men het probleem van 
de zorg voor het optimaallaten functioneren van een informatiesysteem 
nadat het ontwikkeld en in gebruik is genomen (Vollmar, 1973, 1977): het 
probleem van het systeembeheer, ook onderkend. Daardoor was een 
discussie op gang gekomen over de organisatie van het systeembeheer in 
het concern. De probleemhebber was van meet af aan in verschillende 
adviesgroepen bij deze discussie betrokken. Door een constructieve 
bijdrage tot deze discussie wilde hij meehelpen vorm te geven aan de 
organisatorische oplossing van het vraagstuk van het beheer van opera
tionele informatiesystemen. Door zijn inbreng in de discussie zou hij zijn 
specifieke probleem naar voren kunnen brengen en zo wellicht bewerk
stelligen dat de gekozen oplossing voor het vraagstuk min of meer zou 
zijn toegesneden op zijn probleem. Het was dus zaak de gedachten te 
bepalen over zijn oplossing voor het probleem van het systeembeheer, 
teneinde door inbreng van deze oplossing in discussies op concernniveau 
een voor hem aanvaardbare oplossing tot stand te Iaten komen. 

De probleemsituatie kan nu als volgt worden geschetst (fig. 7.5). 

Het probleem van de manager draagt de kenmerken in zich van wat 
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Figuur 7.5. Probleemsituatie als besturingssituatie. 

Gibson en Nolan (1974) de 'third stage of EDP growth' noemen. Deze 
wordt gekenmerkt door een formalisering en sturing van de ontwikkeling 
van informatiesystemen in organisaties na twee fasen van incubatie resp. 
explosieve groei. Ten gevolge van de gesignaleerde ontwikkelingen in 
andere divisies en op concernniveau is het proces, gericht op formalise
ring en sturing, versneld. 
In deze derde fase, waarin de aandacht verschuift van de ontwikkeling 
van nieuwe systemen naar bet optimaallaten functioneren van bestaande 
systemen, doemt bet probleem van bet systeembeheer op. Dit probleem 
werd in de geschetste situatie door de probleemhebber als een 'realiteits' 
probleem beschouwd. Aan bet oplossingsteam bestaande uit een lid van 
de automatiseringsafdeling en mijzelf gaf hij de opdracht een oplossing 
aan te dragen voor de organisatie van het systeembeheer gezien vanuit 
zijn gezichtspunt\ Dit probleem van bet ontwerp van een besturend 
orgaan dat het systeembeheer kan uitvoeren omvat twee aspecten. 
Enerzijds een gedetailleerde specificatie van het besturingsprobleem 
uitmondend in functionele eisen die moeten worden gesteld aan het 
systeembeheer als B.O. Anderzijds de vertaling van deze eisen naar een 
stelsel taken die aan de leden van de automatiseringsafdeling en van de 
rest van de organisatie kunnen worden opgedragen. Het systeembeheer 
krijgt hiermee organisatorisch vorm. 

3. Deze toevoeging is essentieel. Een soortgelijk probleem zou ook kunnen worden 
bekeken vanuit bet gezichtspunt van andere potentiele probleemhebbers als individuele 
gebruikers, de divisiedirectie of de concernleiding. 
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Binnen het vraagstuk van bet antwerp van een besturend orgaan worden 
dus twee deelproblemen onderscheiden, die achtereenvolgens moeten 
worden opgelost. Het eerste is het vraagstuk van de functionele afbake
ning, resulterend in eisen aan bet B.O. Het tweede is de organisatoriscbe 
plaatsbepaling. De ontwerpfase van de systeemmetbodiek is bij de 
aanpak van bet probleem van de manager door ons dus tweemaal 
doorlopen. Door de aanwijzingen van de systeemmetbodiek wordt de 
aanpak van de deelproblemen gestructureerd. De inbreng van inboude
lijke kennis (uit de organisatiekunde en de informatica) wordt bierdoor 
gestuurd. 

7 .2.2. Systeembeheer: functionele afbakening 

Het bebeer van operationele informatiesystemen: bet systeembebeer, 
moet worden opgevat als een aspectmatige besturingsfunctie tussen het 
operationele informatiesysteem en de gebruiker van dat informatiesys
teem (fig. 7.6). De gebruiker, boewel in bet algemeen een moeilijk 
definieerbaar systeem, is in dit geval de afdelingen die gezamenlijk een 
organisatoriscbe functie vervullen als administratie, inkoop of goederen
stroombebeersing. Daarbij maken zij ondermeer gebruik van geautomati
seerde informatiesystemen. 

Figuur 7.6. Systeembeheer als besturing. 

Het ontwerp van de besturingsfunctie4 van bet B.O. systeembebeer is 

4. Men moet goed beseffen dat bet om een functionele afbakening gaat. Hoe de infor
matiesystemen in specifieke organisaties functic.neren (batch/on line/real time) en waar de 
gegevens worden verwerkt (centraal/decentraal) is niet aan de orde. Daarvoor bestaat een 
keuzevrijheid die afuankelijk van de situatie zal worden benut. 
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onderwerp van deze paragraaf. Daartoe wordt het ontwerpproces: fase 
lib van de systeemmethodiek (zie par. 5.3) doorlopen. 

Het doel van de besturing 
Vollmar (1977, pag. 512) omschrijft het doel van het systeembeheer als 
'de verzameling taken die erop is gericht een geautomatiseerd systeem 
voor gegevensverwerking doeltreffend te doen functioneren en de gege
vens die daarbij een rol spelen te beschermen tegen verlies en onbevoegd 
gebruik'. Cruciaal is wat onder 'doeltreffend' wordt verstaan. Dit is 
afhankelijk van de functie die het informatieysteem voor de gebruiker 
vervult. Het is een van de hulpmiddelen bij het vervullen van de 
organisatorische functie van de gebruiker zelf. De pr_imaire functie van 
het informatiesysteem op deze wijze opgevat, kan worden omschreven 
als : 'het toeleveren van specifieke gegevens aan de gebruiker op een 
voorgeschreven wijze geproduceerd uit bepaalde inputgegevens tegen 
zekere kosten'. De besturing uitgeoefend door het systeembeheer is erop 
gericht bet informatiesysteem zo goed mogelijk te Iaten voldoen aan de 
informatiebehoefte van de gebruiker. 
Het systeembeheer vervult zijn functie in dit kader van het gebruik van 
informatiesystemen. Het functioneert min of meer als intermediair tussen 
gebruiker en informatiesysteem. Het beheert het informatiesysteem in de 
operationele fase. Voorts speelt het een rol bij de beoordeling van 
veranderingsimpulsen voortkomend uit zich wijzigende informatiebe
hoeften bij de gebruiker en technische ontwikkelingen van het infor
matiesysteem. Daarbij kan het de grote lijn in de gaten houden en 
daardoor voorkomen dat de som van op zich gerechtvaardigde kleine 
wijzigingen leidt tot een niet hanteerbaar systeem. 

Model van het bestuurde systeem 
Het bestuurde systeem van het systeembeheer is het informatiesysteem. 
Het model van dit B.S. legt de relevante grootheden vanuit bet oogpunt 
van systeembeheer vast. Dit model kan worden geconstrueerd door een 
typologie van facetten van het beheer van informatiesystemen te con
strueren. Deze typologie wordt geconstrueerd vanuit twee invalshoeken. 
De eerste is een indeling naar grootheden in het informatiesysteem die 
moeten worden beheerd. De tweede is een indeling naar aspecten van het 
beheer. 
De indeling naar beheerobject wordt ontleend aan een input/output
model van een informatiesysteem (fig. 7.7). 
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Figuur 7.7. Input/output model informatiesysteem. 

Input en output bestaan uit gegevens en gegevensdragers. Het gegevens
verwerkende proces in bet informatiesysteem transformeert de input in 
de output. Het gegevensverwerkende proces werkt volgens een voorge
scbreven transformatiefunctie. Deze wordt uitgevoerd door een fysieke 
configuratie (de computer, in- en uitvoerapparatuur, communicatiesys
temen, e.d} De volgende bebeerobjecten kunnen nu worden onder
scbeiden: 

1. de stroom: de gegevens (en gegevensdragers); 
2. de logiscbe transformatiefunctie; 
3. de fysieke configuratie. 

Een indeling naar bebeeraspect wordt ontleend aan een analyse van de 
functie van bet informatiesysteem. De extern bepaalde functie leidt 
immers tot de specificatie van een aantal logiscb noodzakelijke eigen
scbappen van bet informatiesysteem. Deze eigenscbappen worden afge
leid uit een tbeoretiscb raam. Ze worden tecbniscb gerealiseerd door 
componenten van bet fysieke informatiesysteem. Voor een correct 
uitvoeren van de transformatiefunctie-is ten slotte een juist gebruik van 
de componenten noodzakelijk. De vertaling van de functie naar de 
specificatie, van de specificatie naar de realisering en van de realisering 
naar bet gebruik wordt in de ontwerpfase vastgelegd. Het systeembebeer 
ziet er in de operationele fase op toe dat deze vertaling, en daarmee bet 
functioneren van bet informatiesysteem, niet in gevaar komt. Het ricbt 
zicb op bet bebeer van: 

- bet inboudelijk functionele aspect: de vertaling van functie in een 
specificatie van eisen ; 

- bet tecbniscb functionele aspect : de fysieke realisering van de eisen ; 
bet operationele aspect: bet juiste gebruik van de fysieke middelen. 

Deze driedeling in bebeeraspecten kan als volgt worden samengevat 
(fig. 7.8): 
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Een typologie van systeembeheer 

195 

Met de driedelingen naar beheerobject en aspect zijn de relevante 
grootheden van het bestuurde systeem (het informatiesysteem) bepaald . 

. Door samenvoeging van de beide driedelingen ontstaat een matrix 
waarmee een typologie van systeembebeer vorm kan worden gegeven. 
Daartoe moet de matrix (een model van bet B.S.) worden ingevuld op 
grond van verzamelde informatie (voorwaarde 3). De volgende typologie 
kan worden opgesteld (fig. 7.9). 

object transformatie- fysieke 
gegevens 

functie configura tie 
aspect 

inhoudelijk 1. semantiek- 4. applicatie 7. specificaties 
functioneel gegevens 

technisch 2. organisatie- 5. verwerking 8. apparatuur 
functioneel gegevens 

opertioneel 3. handling- 6. job control 9. operations 
gegevens 

Figuur 7.9. Typologie facetten systeembeheer. 

Het doel van deze typologie is het verkrijgen van inzicht in voor bet 
systeembeheer relevante grootheden. Op grond daarvan kan straks de 
besturingsfunctie systeembebeer worden ontworpen. 

Ter toelichting op deze figuur het volgende. 
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Ad 1. Semantiek gegevens. De inhoudelijke functionele aspecten van de gegevens hebben 
betrekking op de semantische inhoud van de gegevens: de correcte betekenis van de 
gegevens. Deze wordt voorgeschreven door de specificaties die tijdens de ontwerpfase 
worden vastgelegd. 

Ad 2. Organisatie gegevens. De technisch functionele aspecten van de gegevens hebben 
betrekking op de waarde, de structuur en de organisatie van de gegevens. Bij de in- en 
uitvoer gaat het vooral om de wijze waarop de gegevens moeten worden gerepresenteerd en 
aangeboden teneinde te kunnen worden verwerkt resp. gebruikt. Voor de transformatie 
heeft dit betrekking op de wijze waarop de. gegevens in bestanden en databases worden 
opgeslagen. 

Ad 3. Handling gegevens. In het operationele vlak gaat het om de handling van de 
gegevens. Oat wil zeggen: de procedures waarmee de gegevens worden vastgelegd (input 
en output) en de wijze waarop ze ·in de bestanden bereikbaar zijn. 

Ad. 4. Applicatie. Het inhoudelijk functionele aspect van de transformatiefunctie is de 
applicatie: de toepassing waarvoor de gegevens worden bewerkt. Deze wordt vastgelegd in 
de specificaties van het informatiesysteem. Deze bepalen hoe de gegevens moeten worden 
bewerkt, gegeven het doe! waarvoor ze worden gebruikt. 

Ad 5. Verwerking. Het technisch functionele aspect richt zich op de verwerking van de 
gegevens. Deze wordt gerealiseerd door de verwerkingsprogramma's en ondersteunende 
gebruikers procedures. De verwerkingsprogramma's zijn wat betreft het te automatiseren 
gedeelte van een informatiesysteem vertalingen van een verwerkingsprocedure in een 
computerprogramma geschikt voor verwerking. 

Ad 6. Job control. Het operationele aspect van de transformatie heeft betrekking op de 
uitvoering van de verwerking: het stelsel programma's en procedures dat de verwerking 
stuurt. 

Ad 7. Specificaties. Hier gaat het om de specificaties van apparatuur en pakketten afgeleid 
uit het logisch ontwerp. Deze worden vastgesteld tijdens de ontwerpfase. Men is daarbij 
meestal gebonden aan richtlijnen voor apparatuurkeuze in verband met standaardisatie. 

Ad 8. Apparatuur. De technisch functionele aspecten van de fysieke configuratie hebben 
be trekking op de wijze waarop de apparatuur en de pakketten de specificaties dekken. Voor 
het beheer laat dit zich vertalen in onderhoud en vervanging. Voorts valt de zg. 'harde 
software' eronder. Dit is dat dee! van de verwerking van gegevens dat niet door 
programmatuur (software) wordt verzorgd maar door een aangepast ontwerp van de 
apparatuur word! gerealiseerd. 

Ad 9. Operations. Het betreft de uitvoering: aile handelingen die moeten worden verricht 
om de gegevens te verwerken. Voorts aandacht voor de consequenties die dit heeft voor het 
functioneren van het informatiesysteem door de daarvoor geldende regelingen. 

Zoals elke typologie heeft ook deze gebreken. Naast de genoemde 
aspecten kan nl. worden gewezen op het bestaan van andere aspecten 
van belang voor beheer die op meerdere klassen betrekking hebben, 
zoals beveiliging, interne controle en bewaking van de toegankelijkheid 
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van gegevens voor derden. Bij de bebandeling van dit soort facetten zien 
we dwarsverbanden ontstaan tussen de verscbillende klassen. 

Een model van de omgeving 
Naast een model van bet bestuurde systeem voor de interne storing moet 
een besturend orgaan ook bescbikken over een model van de omgeving 
voor de externe storing en voor de bepaling van omgevingsinvloeden op 
de interne storing. 
Voor bet construeren van een model van de gebruiker, de omgeving van 
bet informatiesysteem, zijn voornamelijk de functionele eisen van belang 
die aan de invoer en uitvoer van bet informatiesysteem (gegevens) naar 
vorm en inboud moeten worden gesteld. Afwijkingen van deze functio
nele eisen werken nl. via de input door op bet informatiesysteem en 
vervolgens via de output op bet organisatoriscb functioneren van de 
gebruiker. Als bet informatiesysteem een adequaat hulpmiddel voor de 
gebruiker moet zijn, zal bet moeten voldoen aan de functionele eisen die 
aan de uitvoergegevens worden gesteld, resp. dan zal de gebruiker 
moeten voldoen aan de functionele eisen die aan de invoergegevens 
worden gesteld. Aileen de gegevens en gegevensdragers als input en 
output van het informatiesysteem zijn derhalve interessant als bebeerob
ject in de omgeving. 
Evenals bij bet informatiesysteem kan voor bet beheer van de gegevens 
van de gebruiker een analoog onderscbeid worden gemaakt naar het 
inhoudelijk functioneel, bet technisch functioneel en het operationeel 
beheeraspect (zie fig. 7 .8). Dit leidt tot de volgende typologie van 
facetten van bet systeembebeer gericbt op de gebruiker (fig. 7.1 0). 

object 
gegevens 

aspect 

inhoudelijk functioneel I. semantiek gegevens 

technisch functioneel 2. organisatie gegevens 

operationeel 3. handling gegevens 

Figuur 7.10. Typologie gebruikersfacetten systeembeheer. 

Deze facetten komen inhoudelijk overeen met de klassen 1, 2 en 3 van de 
typologie van systeembebeer voor bet informatiesysteem (fig. 7.9). 
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De stuurmix van het systeembeheer 
Met de specificatie van het doel van het systeembeheer en de beschrij
vingen van het informatiesysteem als bestuurd systeem en de gebruiker 
als omgeving zijn de eerste drie stappen doorlopen van het ontwerppro
ces, zoals die door de systeemmethodiek zijn voorgeschreven. Op grond 
hiervan kan gericht een antwoord worden gezocht op de oplosbaarheids
vraag en de keuze van de besturingsstrategie. Daartoe hebben we 
nagegaan welke stuurmix het systeembeheer per onderscheiden facet 
dient te bezitten en welke stuurmaatregelen per stuurmogelijkheid in 
concreto gewenst zijn. 
Deze vraag is beantwoord door na te gaan wat voor stuurmix een 
beheerorgaan in het algemeen heeft en deze vervolgens in te vullen. 
Beheer is gericht op het in stand houden van bestaande systemen, die een 
extern bepaalde functie vervullen. Daarmee ligt voor de omgeving het 
doel van het systeem vast. Een beheerorgaan zal interne routinesturing 
(IR), waarbij structuur en doel van het systeem onveranderd blijven, 
toepassen om het systeem zijn gestelde functie effectief te Iaten vervul
len. Het zal externe routinesturing (ER) benutten om te zorgen dat de 
input binnen de grenzen blijft waarbinnen het bestuurde systeem kan 
functioneren. In bepaalde specifieke gevallen, zoals de correctie van 
ontwerpfouten en de vervanging van systeemdelen ter optimalisering van 
de functievervulling, kan het beheerorgaan beschikken over beperkte 
mogelijkheden tot interne adaptieve storing (IA). Deze mogelijkheden tot 
gerichte structuurwijziging beperken zich tot het onderhoud van het 
bestaande systeem. Een beheerorgaan moet derhalve als B.O. beschikken 
over een stuurmix van de vorm: <IR, IA, ER> 

Deze stuurmix moet voor de onderscheiden facetten van het systeem
beheer (zie fig. 7. 9 en 7 .10) inhoud worden gegeven. Daarbij geldt als 
uitgangspunt dat het beheer van informatiesystemen niet een machine 
maar een organisatieprobleem is. Oat wil zeggen: het ontleent zijn 
bestaansrecht niet aan het informatiesysteem maar aan de organisatori
sche functie die het systeem ondersteunt. Men moet er niet van uitgaan 
dat de behoefte aan informatie van de gebruiker wordt aangepast aan de 
mogelijkheden van het informatiesysteem, maar juist andersom. Te zeer 
proeft men bij de hedendaagse benaderingen tot het ontwerp en gebruik 
van informatiesystemen (zie bijv. Davis., 1974; Blumenthal, 1969; Hart-

. man, 1977) een mechanistisch mensbeeld. De gebruiker verwordt, zoals 
Overkleeft (1976) het uitdrukt, tot 'een, zij het redelijk geavanceerd, 
randapparaat. Het informatiesysteem gebruikt en stuurt de gebruiker 
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door middel van actiesignalen van beperkte verscbeidenbeid en verwacbt 
informatie omtrent deze acties terug in de vorm van een selectie uit een 
klein aantal gestandaardiseerde responsies'. Het systeembebeer moet de 
gebruiker belpen zijn organisatoriscbe functie zo goed mogelijk te 
vervullen. Het gebruik van geautomatiseerde informatiesystemen is 
daarbij een van de bulpmiddelen. Het gescbiedt op grond van functionele 
overwegingen. 

Systeembeheer, inhoudel(jk functionele aspect en 
De inboudelijk functionele aspect en van informatiesy~temen: de seman
tiek van de gegevens, de applicatie en apparatuurspecificaties (zie fig. 
7 .9) worden tijdens de ontwerpfase vastgelegd. Ze zijn afgeleid uit de 
informatiebeboefte benodigd voor de vervulling van de organisatorische 
functie van de gebruiker. Ze monden uit in specificaties die moeten 
worden vastgesteld en, indien noodzakelijk, gewijzigd door de ge
bruiker(s). 
Het systeembebeer beeft voor bet inboudelijk functionele aspect aileen 
een bewakingsfunctie. Het ziet erop toe dat de specificaties intact 
blijven, en beeft voor dit aspect derbalve alleen de mogelijkbeid tot 
routinesturing, zowel intern als extern. Het systeembebeer mag immers 
de specificaties niet wijzigen (adaptieve sturing). Voor de onderscbeiden 
bebeerobjecten kan deze stuurmix <IR, ER> als volgt worden geconcreti
seerd. (Men volge de eerste regel van fig. 7 .9) 

1. Semantiek gegevens. Van belang bierbij zijn op de eerste plaats de 
meta-gegevens, de gegevens over de gegevens. Men denke daarbij 
bijvoorbeeld aan bet begrip levertijd. Dit kan zowel 'affabriek' als 'bij 
de klant' worden gedefinieerd. Het vastleggen van de inboud van een 
dergelijk begrip gebeurt met de meta-gegevens. Op de tweede plaats 
betreft bet de correctbeid van de feitelijke inboud van de gegevens. De 
activiteiten van bet systeembebeer ricbten zicb op bet bijbouden van 
de documentatie over de meta-gegevens; bet verspreiden van infor
matie daarover; bet signaleren van onbewuste of bewust afwijkingen 
daarvan en bet coordineren van wijzigingen in bet geval dat bet meer 
gebruikers betreft. Deze activiteiten zijn te vatten onder bet boofdje 
externe routinebesturing. Wat betreft de interne routinesturing gaat 
bet om analoge taken gericbt op bet informatiesysteem. 

4. Applicatie. Deze is in eerste instantie de verantwoordelijkbeid van de 
gebruiker. Het systeembebeer kan gegeven zijn specifieke kennis 
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adviseren over beperkte verbeteringen van de applicatie (ER-sturing). 
Intern richten zijn activiteiten zich op het bewaken van de applicatie 
(IR-sturing). 

7. Specificaties apparatuur. Deze worden in de ontwerpfase vastgelegd. 
Men is vaak gebonden aan uniforme richtlijnen, geldend voor de 
onderneming. lndien de informatiebehoeften van de gebruiker(s) 
redelijk stationair zijn, behoeft dit facet, afgezien van documentatie, 
verzorging en voorlichting (ER) weinig aandacht. 

Systeembeheer, technisch functionele aspecten 
De technisch functionele aspecten van het beheer van informatiesyste
men: organisatie van de gegevens, verwerking en apparatuur (zie fig. 7 .9) 
hebben vooral betrekking op het informatiesysteem zelf. Het betreft de 
samenstelling, organisatie en programmering: de vormgeving van gege
vens en van de gegevensverwerking. Het beheer is erop gericht deze in 
optimale staat te houden. Dit vereist de mogelijkheid tot onderhoud van 
het informatiesysteem. Naast routinesturing heeft het systeembeheer 
voor dit aspect dus ook de mogelijkheid tot adaptieve storing. De 
stuurmix is <IR, IA, ER>. Deze houdt voor de beheerobjecten het 
volgende in. (Men volge de tweede regel in figuur 7 .9) 

2. Gegevens organisatie. Het systeembeheer richt zich in dit kader op de 
totale opslag en benaderingsstructuur. Het draagt er zo zorg voor dat 
voor aile applicaties een goed serviceniveau kan worden verkregen. 
De externe routinesturing omvat het verschaffen van informatie 
omtrent deze structuur en eventuele advisering omtrent een betere 
benutting van aanwezige informatie. Bij zich wijzigende specificaties 
draagt ze zorg voor de uitvoering van noodzakelijke wijzigingen 
(IR-sturing). Ten slotte past ze de structuur aan indien blijkt dat deze 
oorspronkelijk niet goed was ontworpen (IA-sturing). 

5. Verwerking. De externe sturingscomponent betreft wederom het 
verschaffen van informatie en het geven van advies. Intern heeft het 
systeembeheer echter de mogelijkheid programma's te (laten) wij
zigen mits deze wijziging de specificaties onverlet laat (IA-sturing 
zoals interne efficiency-maatregelen). Het ziet erop toe dat dit goed 
geschiedt (IR-sturing). 

8. Apparatuur. Extern gaat het evenzo om informatieverstrekking en 
advisering omtrent zaken als bedieningsvoorschriften en nieuwe ont
wikkelingen. Intern ligt binnen een budgetgrens een zorg voor het 
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daadwerkelijk up-to-date houden van apparatuur door onderhoud 
(IR-sturing) of vervanging (IA-sturing). 

Systeembeheer, operationele aspecten 
De operationele aspecten van het beheer van informatiesystemen: hand
ling gegevens, job control en operations (zie fig. 7.9), richt zich op de 
zorg voor een doelmatig gebruik van procedures en middelen zodanig dat 
zo goed mogelijk wordt voldaan aan de functionele specificaties. Deze 
procedures en middelen worden tijdens het ontwerp vastgelegd. Evenals 
bij de inhoudelijke functionele aspecten heeft het systeembeheer al1een 
een bewakingsfunctie. Er kan aileen routines turing worden toegepast. De 
stuurmix is <IR, ER>. Voor de beheerobjecten worden er de volgende 
stuurmaatregelen onder verstaan. (Men volge de derde regel van fig. 7.9.) 

3. Handling. Het betreft hier met name de procedures waarlangs de 
gegevens in resp. uit het systeem worden gevoerd. Deze zijn in 
beginsel tijdens de ontwerpfase vastgelegd. Het beheer draagt zorg 
voor het verstrekken van inlichtingen en het geven van advies 
daarover (ER-sturing). Intern draagt het er zorg voor dat eventuele 
wijzigingen worden gerealiseerd (IR-sturing). 

6. Job control. Die is in feite aileen van belang indien wijzigingen daarin 
gevolgen hebben voor de wijze waarop de input moet worden aange
boden resp. de output kan worden verzorgd. Het beheer instrueert 
dan de gebruiker(s) (ER-sturing). 

9. Operations. Dit betreft aile handelingen die moeten worden verricht 
om het fysieke computersysteem te Iaten draaien en jobs uitgevoerd te 
krijgen. Ook dit is slechts van belang in zoverre er constraints uit 
voortvloeien voor de informatievoorziening van de gebruiker. De 
ontwikkeling van 'distributed systems' zal in de toekomst ten aanzien 
van dit facet echter grotere aandacht van het systeembeheer vragen. 
De gebruiker gaat zelf het informatiesysteem bedienen. Naast een 
aangepast ontwerp van het informatiesysteem zal in de operationele 
fase het systeembeheer de aangewezen functie zijn door instructie van 
de gebruiker een goed gebruik van het informatiesysteem mogelijk te 
maken. 
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7 .2.3. Systeembeheer: organisatorische plaatsbepaling 

De functionele atbakening van bet systeembebeer en de daaruit voort
vloeiende eisen aan bet besturend orgaan geven ons inzicbt in de 
besturingsproblematiek van bet bebeer van informatiesystemen. De 
organisatoriscbe plaatsbepaling is erop gericbt dit functioneel afgeba
kende B.O. vorm te geven als organisatoriscbe functie binnen de divisie. 
Daarbij moe ten we rekening bouden met de oogmerken van de pro-· 
bleembebber, de manager van de automatiseringsafdeling en bet karakter 
van bet vraagstuk van systeembebeer als organisatieprobleem. Het 
uitgangspunt is dat ieder informatieysteem per definitie zal moeten 
worden bebeerd. 
De organisatoriscbe oplossing moet daarom voldoen aan de volgende 
criteria: 

1. bet capaciteitsbeslag door beheeractiviteiten binnen de automatise-
ringsafdeling moet erdoor worden verminderd ; 

2. bet repeterend karakter van bet probleem moet worden onderdrukt ; 
3. de beheeractiviteiten vragen een structurele aanpak; 
4. bet systeembeheer als organisatieprobleem moet rekening houden met 

de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Deze criteria vormen constraints waaraan de organisatorische oplossing 
voor bet systeembeheer moet voldoen. De specificatie ervan vormt 
derbalve een onderdeel van de eerste stap van bet ontwerpproces voor 
bet tweede deelprobleem. Ter toelichting op de criteria bet volgende. 

Ad l. Dit was de grootste probleem van de probleembebber. Hij dacht 
een vermindering van bet capaciteitsbeslag te bereiken door een tweetal 
maatregelen. Op de eerste plaats een expliciete scbeiding van ontwerp en 
onderboudstaken binnen zijn afdeling. Dit moest bet mogelijk maken 
deze toe te delen aan speciaal daarvoor aan te wijzen mensen. Er zou 
daardoor een groep ontwerp en een groep onderboud ontstaan. Deze 
scbeiding zou een effectieve inzet van capaciteit mogelijk maken en 
daardoor een adequate kostentoerekening. Dit is op dit moment nog niet 
mogelijk vanwege de vermenging van ontwerp en onderboud (bebeer)ac
tiviteiten. De tweede maatregel diende ervoor te zorgen dat bebeeractivi
teiten minder dan 50% van bet capaciteitsbeslag zouden vormen. Hier
door zou meer tijd vrijkomen voor ontwerpactiviteiten waar de boog
waardige autornatiseringsspecialisten veel beter tot hun recht komen. 
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Ad 2. Het streven onder 1 wordt echter doorkruist door het repeterend 
karakter van het probleem. Dit is een kenmerk van aile functies gericht 
op onderhoud en in stand houden, gekoppeld aan ontwerp, ontwikkeling 
of nieuwbouw. Het komt tot uitdrukking in de vuistregel dat operationele 
system en per jaar ± 10% van hun ontwikkeltijd aan onderhoud vergen. 
Een gevolg hiervan is dat als op dit moment door het samenbrengen van 
een aantal onderhoudstaken capaciteit voor nieuwbouw wordt vrijge
maakt, kan worden verwacht dat het capaciteitsprobleem van de pro
bleemhebber, waarvoor het creeren van een functie systeembeheer een 
oplossing lijkt, over enkele jaren weer terugkeert. 

Ad 3. De noodzaak tot het structureel aanpakken van het systeembeheer 
is een gevolg van de penetratiegraad van informatiesystemen in de 
organisatie en de daarmee gepaard gaande athankelijkheid van het 
functioneren van de organisatie van deze informatiesystemen. 

Ad 4. De achtergrond van de stelling dat het systeembeheer niet als 
machineprobleem maar als organisatieprobleem moet worden be
schouwd, is in de vorige paragraafbij de keuze van de stuurmix voor het 
systeembeheer uiteengezet. Een uitwerking van de stelling leidt echter 
tot de conclusie dat de gebruiker verantwoordelijk is voor het systeem
beheer. Immers, hij is zelf verantwoordelijk voor het eigen organisato
risch functioneren. Het informatiesysteem is daarbij een hulpmiddel. Het 
systeembeheer richt zich op de zorg voor het optimaallaten functioneren 
van dit hulpmiddel. Een inadequaat systeembeheer bedreigt het organisa
torisch functioneren van de gebruiker. Uit dien hoofde is hij verantwoor
delijk voor het systeembeheer. 

Organisatorische plaatsbepaling 
Op grond van de doelstelling van de organisatorische functie systeem
beheer en de functionele afbakening van facetten van systeembeheer (zie 
fig. 7 .9) kan nu worden aangegeven waar het organisatorische zwaarte
punt van de beheeractiviteiten moet liggen (fig. 7.11). Dit leidt tot het 
vastleggen van de gewenste organisatorische situatie rond systeem
beheer waarop het ontwerp van de organisatorische functie kan worden 
afgestemd (stap I van de systeemmethodiek). 
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Figuur 7.11. Organisatorisch zwaartepunt beheeractiviteiten. 

In de figuur is aangegeven aan wie de uitvoering van de beheeractivitei
ten per klasse moet worden opgedragen. 

De volgende overwegingen hebben daarbij gegolden. 

Ad 1. De zorg voor de semantiek van de gegevens is de primaire verantwoordelijkheid van 
de generende instantie: de gebruiker. Zijn organisatorisch functioneren is nl. direct 
afhankelijk van juist en correct ingevoerde en gelterpreteerde gegevens. Voor het grootste 
deel verzorgt hij dit zelf. Het ligt voor de hand dat hij daarom zelf toeziet of wordt voldaan 
aan de afspraken daarover. 

Ad 2. De organisatie van de gegevens wordt enerzijds bepaald door de toegepaste 
apparatuur, anderzijds door de eisen die de gebruiker stelt aan zijn informatievoorziening. 
Gezien de noodzakelijke know-how zal de automatiseringsafdeling hierbij deskundigheid 
inbrengen. 

Ad 3. De handling van de gegevens is vastgelegd in in- en uitvoerprocedures e.d. Ook deze 
zijn afgeleid uit de eisen die de gebruiker stelt aan zijn informatievoorziening gezien zijn 
organisaorische functie. Grotendeels voert de gebruiker deze procedures zelf uit, vandaar 
dat hij zelf op de juistheid van de uitvoering moet toezien. 

Ad 4. Bij de applicatie treffen we een spanningsveld tussen gebruiker en automatiserings
afdeling aan. De applicatie wordt logischerwijs afgeleid uit de functie die het informatiesys
teem voor de gebruiker vervult. Wijzigingen in deze functie kunnen dus gevolgen hebben 
voor de applicatie. Gezien haar deskundigheid is het zinvol daarbij de automatiseringsafde
ling om advies te vragen. Deze kan echter ook zelfstandig adviseren over verbeteringen in 
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de applicatie als bijv. technologische ontwikkelingen daar aanleiding toe zijn. Om deze 
redenen is niet een duidelijk zwaartepunt aanwijsbaar. 

Ad 5. Programmatuur e.d. moet vanwege de noodzakelijke deskundigheid, maar ook uit 
efficiency-overwegingen (de programmeur moet bet nu eenmaal beter kunnen) worden 
overgelaten aan de automatiseringsafdeling. Wellicht ten overvloede moet echter worden 
gesteld dat niet zonder overleg met de gebruiker technische wijzigingen in bestaande 
programma's kunnen worden aangebracht die afbreuk doen aan de gewenste applicatie. 

Ad 6. De job control is een zeer specialistisch onderwerp. Om redenen genoemd onder 5 
hoort die thuis bij de automatiseringsdeskundige. 

Ad 7 en 8. De specificaties voor de apparatuur en de keuze van de apparatuur zijn 
afhankelijk van de wensen van de gebruiker, de kosten en de richtlijnen die voor 
apparatuuraanschafbestaan. Het is daardoor gewenst een gedeelde verantwoordelijkheid te 
leggen bij gebruiker en automatiseringsafdeling. De laatste kan de eerste dan adviseren bij 
kwesties inzake de apparatuur. 

Ad 9. Dienstregeling, het draaien van programma's e. d. zijn zaken bepaald door technische 
eigenschappen van het informatiesysteem en de informatiebehoefte van de gebruiker, 
waarop de gebruiker zelf moet toezien. 

De huidige situatie 
Het geschetste model van de gewenste organisatorische situatie (fig. 
7 .11) legt tevens de relevante grootheden van het bestuurde systeem vast 
(stap 2: het model). Door verzameling van informatie over deze relevante 
grootheden (waar ligt op dit moment het beheer van de verschillende 
facetten in de divisie) hebben we een ingekleed model van de huidige 
situatie vervaardigd. Met behulp van het inzicht dat daaruit wordt 
verkregen en de criteria waaraan de oplossing moet voldoen, kan 
vervolgens de overgang van de huidige naar de gewenste situatie vorm 
worden gegeven. 
In de praktijk is dit onderzoek naar de huidige situatie uitgevoerd met een 
vragenlijst die we hadden afgeleid uit de typologie van het systeembeheer 
(zie fig. 7 .9). Deze vragenlijst is voorgelegd aan een aantal gebruikers van 
verschillende informatiesystemen en leden van de automatiseringsafde
ling. 
De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat daar waar een min of 
meer formele beheergroep aanwezig is, de beheeractiviteiten meer vorm 
krijgen. Geconstateerd moet worden dat ze nog dikwijls op ad-hoc basis 
worden uitgevoerd en dat daarbij beheer- en nieuwbouwactiviteiten niet 
gescheiden worden gezien. Onder het mom van beheer wordt zo een 
aantal nieuwbouwactiviteiten uitgevoerd die daardoor een prioriteitsstel
ling voor de capaciteitsinzet bij automatiseringsprojecten ondergraven zo 
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niet onmogelijk maken. Het merendeel van de wijzigingen is daarbij van 
technische aard. 
Een evaluatie van het functioneren van informatiesystemen ten opzichte 
van de organisatorische functie die ze ondersteunen blijft in het algemeen 
achterwege. De gebruiker ontbeert hierdoor belangrijk inzicht in moge
lijkheden het eigen functioneren en het functioneren van het infor
matiesysteem te verbeteren. 
Opmerkelijk was verder dat bij een informatiesysteem de technische 
specificaties 'bevroren' waren. De automatiseringsafdeling bracht daarin 
aileen nog wijzigingen aan bij uiterste noodzaak. Het wachten is op een 
totale renovatie waaraan op dit moment wordt gewerkt. Vooruitlopend 
op de conclusies ove.r een organisatorische oplossing zou ik willen stellen 
dat een dergelijke situatie niet eens zo gek is. Hoewel zo'n situatie op dit 
moment een uitzondering is, maakt het een efficiente inzet van capaciteit 
van de automatiseringsafdeling mogelijk. Het te hoge capaciteitsbeslag 
voor onderhoud wordt erdoor bestreden. 

Systeembeheer als organisatorische functie 
Het besturend orgaan systeembeheer als organisatorische functie kan op 
grond van de schets van de gewenste plaats van het systeembeheer en het 
inzicht in de huidige situatie vorm worden gegeven. De gekozen organi
satorische oplossing moet worden getoetst aan de geformuleerde criteria 
voor deze oplossing. 
De volgende oplossing is door ons voorgesteld. 

1. Formeer een gebruikersclub die opdrachten kan geven. Voor de 
technische inbreng is het zinvol een lid van de automatiseringsafdeling 
met gevoel voor de besturingsproblemen van de gebruiker lid te 
maken van deze club. 

2. Geef deze club een (te ontwikkelen) evaluatie-instrument in handen 
om het functioneren van het informatiesysteem binnen de organisato
rische functie die het ondersteunt te kunnen beoordelen. 

3. Laat wijzigingen over aan de gebruikersclub. (N.B. Dit heeft con
sequenties voor de wijze van ontwerp en documentatie). De automati
seringsafdeling krijgt opdracht tot wijziging vanuit de gebruikersclub. 
Bij aanvaarding van de opdracht dient rekening te worden gehouden 
met capaciteit, budget en prioriteit. Het verdient aanbeveling wijzi
gingen op te sparen tot een renovatie de moeite loont. De continue 
aandacht van de automatiseringsafdeling voor door haar ontwikkelde 
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systemen is mede oorzaak van de huidige versnipperde capaciteitsin
zet. 

Deze oplossing voor bet systeembeheer in deze organisatie is ingegeven 
door de gedachte dat bet stuurvermogen van de gebruiker ten opzichte 
van zijn informatiesystemen moet worden vergroot. Door een historische 
ontwikkeling is dit in bet gedrang gekomen. De controle over zijn 
hulpmiddelen, die hiervan bet gevolg is zal zijn organisatorisch func
tioneren kunnen verbeteren. 

Het stuurvermogen van de gebruiker wordt door het formeren van de 
gebruikersclub nl. als volgt vergroot. Het doel van het beheer van 
informatiesystemen is bet optimaal voldoen aan een extern gestelde 
functie. Deze functie wordt afgeleid uit de organisatorische functie die de 
gebruiker moet vervullen. Door bet beheer in handen van de gebruiker te 
leggen, wordt voorkomen dat bij de besturingsactiviteiten die binnen het 
systeembeheer worden ontplooid andere doelen een rol spelen. De 
beoordeling van mogelijke wijzigingen in bet informatiesysteem moet nl. 
in beginsel vanuit de ruimere organisatorische context geschieden. 
Daarbij worden andere criteria aangelegd dan bij een beoordeling vanuit 
informatietechnisch oogpunt. 
Het tweede punt dat van belang is voor bet stuurvermogen van een B.O. is 
bet beschikken over een adequaat model. Zoals we hebben gezien in 
paragraaf 4.1.2 wordt wat als een adequaat model moet worden be
schouwd voornamelijk bepaald door 'wat men wil', het doel van de 
besturing. Vanuit de gebruiker gezien wordt een ander model gecon
strueerd dan vanuit bet standpunt van de automatiseringsafdeling. Voor 
effectieve besturing van het informatiesysteem in de operationele fase, 
bet systeembeheer, ligt bet derhalve voor de hand de gebruiker daarmee 
te belasten. In specifieke gevallen, als technische deskundigheid omtrent 
bet informatiesysteem nodig is, kan de gebruikersclub optreden, als 
meta-B.O. van de automatiseringsdeskundige, die aan de club is toege
voegd. 
Effectieve besturing is onmogelijk als geen informatie over relevante 
grootheden beschikbaar is. Door een evaluatie-instrument voor bet 
organisatorisch functioneren van bet informatiesysteem te ontwikkelen 
wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden informatie over dit func
tioneren te verzamelen. Op grond daarvan kan deze wijzigingen voorstel
len. Op langere termijn wordt bet hem mogelijk criteria voor een 
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gerenoveerd systeem op te stellen. Een dergelijk evaluatie-instrument 
vergroot het stuurvermogen van de gebruiker. 
Tot slot de vereiste besturingsvarieteit. De gebruikersclub moet de 
bevoegdheid krijgen de stuurmaatregelen die in de stuurmixen per 
beheerfacet zijn vastgelegd (zie par. 7.2.2) uit te voeren. Voorts moet een 
systeembeheerder worden aangewezen die de voor de uitvoering nood
zakelijke taken voor zijn rekening neemt. 

De gekozen oplossing voor het systeembeheer in de vorm van een 
gebruikersclub met de aangegeven eigenschappen heeft als uitgangspunt 
dat het systeembeheer een organisatie- en niet een machineprobleem is. 
Ze komt echter ook tegemoet aan de oogmerken die de probleemhebber 
met het systeembeheer heeft. Daarvoor dient echter nog een aantal 
organisatoriche condities te worden geschapen om de gekozen oplossing 
tot haar recht te Iaten komen. 
Op de eerste plaats moeten richtlijnen worden geformuleerd voor de 
wijze waarop informatiesystemen moeten worden ontworpen zodanig dat 
ze gemakkelijk kunnen worden beheerd. Hiermee wordt de noodzaak tot 
wijzigingen verkleind voor zover ze voortvloeien uit het antwerp. 
Dergelijke wijzigingen zijn momenteel relatief talrijk. 
Op de tweede plaats moet in de automatiseringsafdeling een aantal 
maatregelen worden getroffen die de afdeling rijp maken voor de situatie 
waarin het systeembeheer, zoals geschetst, functioneert. 
De volgende weg hebben we voorgesteld: 

1. een inventarisatie van de lopende projecten in de automatiseringafde
ling; 

2. een prioriteitsbepaling uitlopend in een verdeling van projecten die 
beheerrijp en vervolgens worden afgestoten, en projecten die nog 
nadere aandacht verdienen ; 

3. het (technisch) beheerrijp maken van de betreffende informatiesyste-
men. Instructie van de aanstaande systeembeheerders ; 

4. overdracht van het project aan de gebruikersclub. 

Op de derde plaats zal de organisatie moeten worden voorbereid op de 
overdracht en het zelfstandig beheer van informatieystemen. Men moet 
daarbij doordrongen raken van het feit dat systeembeheer een organisa
tieprobleem is. Het is derhalve voor het functioneren van de organisatie 
van levensbelang. Het valt onder de directe verantwoordelijkheid van de 
lijnmanager. 
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De voorgestelde oplossing voor de organisatorische functie systeem
beheer moet worden getoetst aan de geformuleerde criteria. Deze 
oplossing zal het capaciteitsbeslag door beheeractiviteiten binnen de 
automatiseringaafdeling reduceren. Het beheer wordt immers hoofdzake
lijk uitgevoerd door de gebruiker. In die gevallen dat specifiek technische 
automatiseringsdeskundigheid wordt gevraagd, kan een beroep worden 
gedaan op het lid van de automatiseringsafdeling die aan de gebruikers
club is toegevoegd. Echt grote wijzigingen van het informatiesysteem 
krijgen de status van nieuwbouwproject, waarvoor afzonderlijke regelin
gen gelden. Gewenste wijzigingen van het informatiesysteem worden dus 
tijdens de operationele fase zoveel mogelijk opgespaard tot een renovatie 
lonend is. Als een dergelijke gedragslijn niet wordt gevolgd, wordt met 
het systeembeheer niet de gewenste verandering in aandacht bij de 
automatiseringsafdeling gerealiseerd en zal dus de huidige situatie ge
handhaafd blijven. Op deze wijze wordt aan het grootste probleem van de 
probleemhebber tegemoet gekomen. 
Door de oplossing wordt verder het repeterend karakter van het pro
bleem onderdrukt. Vernieuwingsactiviteiten worden nl. gebonden aan 
autorisaties via de gebruiker. Het evaluatie-instrument biedt daarbij 
nuttige hulp. 
Verder wordt het systeembeheer door deze oplossing structureel aange
pakt, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker op de 
voorgrond treedt. Daarmee komt men tegemoet aan het bij de beschrij
ving van de probleemsituatie gesignaleerde verschijnsel dat de zorg voor 
het optimaal Iaten functioneren van de informatiesystemen een hoge 
prioriteit moet hebben. 

7.2.4. Conclusie 

Met de case systeembeheer wilde ik de toepassing van methodische 
richtlijnen voor de aanpak van praktijkproblemen illustreren. Een al
gemene evaluatie van de door mij voorgestane aanpak van praktijkpro
blemen komt in bet volgende hoofdstuk aan de orde. Hier wil ik in bet 
kort een aantal van mijn bevindingen uit deze case resumeren. 

Op de eerste plaats moet benadrukt worden dat toepassing van de 
systeemmethodiek methodische richtlijnen biedt voor de aanpak van een 
inhoudelijk vraagstuk. Het geeft aanwijzigingen hoe het vraagstuk moet 
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worden benaderd. Dat betekent dat op gezette momenten inbreng van 
inhoudelijke kennis noodzakelijk is. Over het algemeen zal deze kennis 
niet worden ontleend aan de systeemleer. Wel kunnen concepten uit de 
systeemleer deze kennis structureren of wegen aangeven hoe noodzake
lijke kennis kan worden verkregen. Ben voorbeeld daarvan is de ontwik
kelde typologie van facetten van bet beheer van informatiesystemen. 
Toe passing van de systeemmethodiek zette ons in dit geval op bet spoor. 
De oplossingsprocedure die het gevolg was, convergeerde zodanig dat op 
een zo laat mogelijk moment keuzevrijheden werden afgesneden. De 
functionele afbakening van bet beheer van informatiesystemen heeft 
daarom in principe een ruimere draagwijdte dan de specifieke organisato
rische omstandigheden waarvoor ze is ontworpen. De vormgeving van de 
organisatorische functie waarmee het systeembeheer wordt gerealiseerd, 
kon daardoor nog volledig worden afgestemd op de specifieke, situatio
neel bepaalde, omstandigheden. 
Het ligt voor de hand dat een andere probleemoplosser die dezelfde 
aanpak zou hebben gevolgd toch tot een inhoudelijk andere oplossing zou 
zijn gekomen. Immers zijn beeld van de werkelijkheid is op een andere 
wijze subjectief, relatief en partieel van aard. Het is daarom goed nog 
eenmaal kort onze uitgangspunten samen te vatten. 
Er zijn geen veronderstellingen gemaakt over de technische manier van 
gegevensverwerking. Dat wil zeggen de plaats, hoedanigheid e.d. van de 
apparatuur is in bet midden gelaten. Vanwege de grote investeringen die 
dit in bet algemeen met zich brengt, kunnen de gekozen oplossingen een 
beperking voor de gebruiker inhouden wat betreft zijn mogelijkheden tot 
gegevensverwerking en tot systeembeheer. De inbreng van de gebruiker 
bij de keuze van de apparatuur is daarom belangrijk. Vooral ook, omdat 
de apparatuur van directe invloed is op de kosten van gegevensverwer
king, die door de gebruiker moeten worden opgebracht. 
Ons uitgangspunt was verder dat systeembeheer een organisatie- en geen 
machineprobleem is. Dit leidt tot de conclusie dat in de operationele fase 
de gebruiker en niet de automatiseringsafdeling primair verantwoordelijk 
is voor bet systeembeheer. De automatiseringsafdeling wordt afbankelijk 
van gemaakte afspraken ingeschakeld als uitvoerder van bepaalde be
heeractiviteiten, met name als deze een specifieke deskundigheid vergen. 
Deze opvatting verschilt van bijv. die van Vollmar die (voornamelijk op 
bet technische vlak) wel een eigen verantwoordelijkheid van de automati
seringsafdeling onderscheidt (zie Vollmar, 1977). Door de opvatting van 
Vollmar wordt de bestaande situatie in feite bekrachtigd en geaccen-
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tueerd. Deze was juist de oorzaak van de autonome en organisatorisch 
ongecontroleerde ontwikkeling van informatiesystemen in organisaties 
waarvan Gibson en Nolan (1974) reppen. Informatievoorziening is een 
afgeleide functie in een organisatie. De verantwoordelijkheid daarvoor 
blijft bij diegenen die verantwoordelijk zijn voor de meer primaire functie 
waarvoor de informatievoorziening is bestemd. 



, 

HOOFDSTUK 8 nabeschouwingen 

In deze studie is niet bet laatste woord geschreven over een weten
schappelijk verantwoorde benadering van het oplossen van praktijkpro
blemen. Naar mijn stellige overtuiging zou dat vanuit wetenschappelijk 
en praktisch oogpunt bijzonder ongewenst zijn. De vraag naar bet 
resultaat van deze studie is echter gerechtvaardigd. Het ging in deze 
studie om een onderzoek naar de vruchtbaarheid van de systeemleer bij 
bet oplossen of oplosbaar maken van praktijkproblemen. Voor deze 
studie heb ik vervolgens een tweeledig doel onderkend : 

1. een bijdrage tot de praktijk in de vorm van een verzameling richtlijnen 
voor bet oplossen van praktijkproblemen; 

2. een bijdrage tot de wetenschap in de vorm van een theoretisch 
fundament voor een wetenschappelijk verantwoorde benadering van 
praktijkproblemen. 

In bet Iicht van dit tweeledig doel wil ik de resultaten van deze studie 
evalueren. Op voorhand moet daarbij worden aangetekend dat bij beide 
de bijdrage tot de methode voorop zal staan. Oat was immers bet 
uitgangpunt in deze studie. 

Bijdragen tot de wetenschap 
Een wetenschappelijke bijdrage tot bet oplossen van praktijkproblemen 
moet wetenschappelijk verantwoord zijn. De bijdrage tot de praktijk kan 
dan pas beoordeeld worden als duidelijk is wat onder 'wetenschappelijk 
verantwoord' wordt verstaan. Vandaar dat ik eerst aandacht schenk aan 
de bijdrage tot de wetenschap. 

·De gepresenteerde benadering, vorm gegeven in de systeemmethodiek, 
is gebaseerd op de premisse dat bet oplossen van praktijkproblmen kan 
worden beschouwd als besturing. Besturing wordt daarin opgevat als 
'elke vorm van gerichte beinvloeding'. Dit sluit direct aan bij de 
actiegerichtheid waardoor bet oplossen van praktijkproblemen wordt 
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gekenmerkt. Het winstpunt voor de wetenschap ligt in de mogelijkheid 
die dit uitgangspunt biedt, om de benadering een theoretisch fundament 
te geven door het gebruik van inzichten omtrent besturing uit de 
systeemleer. De ontwikkeling van de benadering is nl. niet gebaseerd op 
casuistiek door generalisering van inzichten uit specifieke gevallen maar 
op een in beginsel niet empirische theorie over besturing. Dit heeft als 
voordeel dat de methodische richtlijnen voor het oplossen van prak
tijkproblemen, die aan deze theorie worden ontleend, in beginsel los 
staan van het inhoudelijke veld waarop ze worden toegepast. 
Door het onderscheid tussen het besturingsvraagstuk op object- en 
meta-niveau bij het oplossen van praktijkproblemen wordt dit voordeel 
uitgebuit. Dit maakt het mogelijk richtlijnen voor de besturing van het 
probleemoplossingsproces (het besturingsvraagstuk op meta-niveau) te 
ontwikkelen uitgaande van een voorstelling van de probleemsituatie (het 
besturingsvraagstuk op objectniveau) die nog inhoudelijk moet worden 
ingevuld. De gerichte ontkoppeling van de twee vraagstukken die het 
gevolg is van dit analytisch onderscheid schept een gelegenheid beide 
vraagstukken afzonderlijk te onderzoeken en het resultaat van dit 
onderzoek te evalueren. 
V oorts moet worden opgemerkt dat met deze richtlijnen een middel is 
geschapen om te komen tot methodologiscbe disciplinering. Er wordt 
vorm gegeven aan de regulatieve cyclus van bet praktijkonderzoek. De 
explicitering van de benadering die biervan het gevolg is, maakt het 
mogelijk dat het onderzoek ter oplossing van praktijkproblemen op 
wetenscbappelijk verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. Dit leidt tot 
bebeersing van dit proces, dat door velen als moeilijk bestuurbaar wordt 
gekenscbetst. Ze bescbouwen het oplossen van praktijkproblemen als 
een kunst. Een kunde komt op deze wijze ecbter een stapje naderbij. De 
relevantie daarvan lijkt me voor wetenschap en praktijk buiten kijf. 

De bijdrage tot de wetenscbap van bet oplossen van praktijkproblemen is 
gebaseerd op een uitwerking van bet besturingsparadigma. De bijdrage 
tot de wetenscbap moet daarom tevens worden bescbouwd als een 
bijdrage tot de metbodiscbe systeemleer (zie par. 2. 1.3). 
Met de cases beb ik aannemelijk tracbten te maken dat 'bet besturingspa
radigma vanuit bet oogpunt van verandering kan worden gebruikt als 
modelvormingsinstrument van praktijksituaties. De aanpak van de ana
lyse van deze praktijkproblemen wordt met de systeemmetbodiek even
eens op bet besturingsparadigma gebaseerd. 
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Door de ontwikkeling van de theorie over besturing kan een onderzoek 
plaatsvinden naar de logisch noodzakelijke voorwaarden voor effectieve 
besturing, de stuurmogelijkheden om de effectieve besturing te realise· 
ren: de stuurkarakteristiek, en de eigenschappen van systemen die 
effectieve besturing belemmeren: het stuurvermogen. De conclusies uit 
dit onderzoek bieden aanknopingspunten bij bet onderzoek van de 
geconstrueerde voorstelling van de probleemsituatie. 
Ze hebben heuristische waarde zowel bij de analyse van bet model van de 
praktijksituatie als bij het zoeken naar mogelijk effectieve acties waar
mee bet probleem kan worden opgelost. De uitwerking van het bestu
ringsparadigma en dus de systeemleer Ievert daarmee een bijdrage tot de 
methode en de praxeologie van het praktijkonderzoek. 

Een belangrijk aspect van een wetenschappelijk verantwoorde benade
ring tot bet oplossen van praktijkproblemen is de reproduceerbaarheid 
van de resultaten van de benadering. Het gaat om de vraag of toepassing 
van de systeemmethodiek door verschillende toepassers overeenkom
stige resultaten produceert. Daarmee is de (on)afuankelijkheid van bet 
resultaat van toepassing van de methodiek van eigenschappen van de 
toepasser in bet geding. Om een genuanceerd antwoord op deze vraag te 
verkrijgen, moet bet inhoudelijke van bet procesmatige (methodische) 
resultaat worden gescheiden. 
De systeemmethodiek biedt methodische richtlijnen voor de aanpak van 
praktijkproblemen. Gebruik daarvan stuurt bet proces dat moet leiden tot 
de generering van een inhoudelijke oplossing (actie) van bet praktijkpro
bleem. Nu ligt bet voor de hand dat verschillende probleemoplossers die 
gebruik maken van de systeemmethodiek om een praktijkprobleem op te 
lossen tot een inhoudelijk meer of minder verschillende oplossing zullen 
komen. Dit is aannemelijk, omdat hun subjectieve, relatieve en partiele 
beelden (kennis) van de werkelijkheid verschillen. Anderzijds zal gebruik 
van de systeemmethodiek vanwege de systematiek in de benadering wei 
leiden tot een zelfde structuur van bet oplossingsproces. Het invullen van 
de keuzemomenten, die door toepassing van de systeemmethodiek 
worden gedefinieerd, zal echter verschillend geschieden, omdat bet 
gebaseerd is op verschillen in inhoudelijke kennis. 
Methodisch is dus wei sprake van onafhankelijkheid van de toepasser. 
Inhoudelijk is deze vraag vee] moeilijker te beantwoorden. Voor een 
verklaring van de inhoudelijke verschillen moeten naast de systeemmetho
diek ook eigenschappen van de probleemoplosser en de probleemsituatie 
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bij de beschouwing worden betrokken. De toetsingsmoeilijkheden die dit 
met zich brengt, heb ik in par. 5.5 reeds aangestipt. 
Vanuit het oogpunt van de praktijk is de onderhavige vraag echter van 
ondergeschikt belang. Aan de aanwijzingen voor het oplossen van 
praktijkproblemen zoals die zijn vervat in de systeemmethodiek, wordt 
slechts de eis van predictieve validiteit gesteld. D.w.z. de uitvoering van 
de aanwijzingen moet tot het gewenste resultaat leiden. Verder zal een 
probleemoplosser niet aileen de systeemmethodiek maar ook zijn eigen
schappen en de situatie gebruiken om de gewenste veranderingen te 
bewerkstelligen. Het gebruik van de systeemmethodiek helpt hem deze 
veranderingsmogelijkheden systematisch te onderzoeken, te analyseren, 
uit te werken en te benutten. 

Bijdragen tot de praktijk 
De bijdragen tot de praktijk van het oplossen van praktijkproblemen 
moeten worden beoordeeld ten opzichte van een voor de praktijk 
relevant criterium: een effectiviteitscriterium. Dat wil zeggen: er is 
sprake van een bijdrage tot de praktijk als toepassing van de systeem
methodiek leidt tot een effectieve actie op de probleemsituatie resp. een 
efficiente aanpak van het oplossingsproces in termen van geringere 
offers, kortere oplossingstijd, e.d. Daarbij zijn verschillende aspecten 
van belang. Met betrekking tot de besturing van het oplossingsproces 
gaat het om het vermogen van de systeemmethodiek het oplossingspro
ces systematisch te structureren. Het structurerend vermogen van de 
systeemmethodiek kan voor de drie onderscheiden fasen van het oplos
singsproces: de diagnose, het ontwerp en de realisering, worden onder
scheiden in resp. een heuristisch, speculatief en oplossend vermogen. 
Met betrekking tot het gebruik van begrippen en concepten uit de 
systeemleer als modelvormingsinstrument van probleemsituaties gaat het 
om de invulbaarheid en het analyserend vermogen van deze begrippen en 
concepten. 

Het structurend vermogen van een methodiek verwijst naar de structure
ring van de inzet van inhoudelijke kennis waarop de oplossing van een 
probleem wordt gebaseerd. Deze structurering komt tot stand doordat de 
methodische richtlijnen voor het oplossen van praktijkproblemen, die 
aan de systeemmethodiek worden ontleend, keuzemomenten definieren 
waarop inhoud moet worden gegeven aan alternatieve oplossingen. 
Inhoudelijk heeft de systeemmethodiek daarom geen 'one-best-way' 
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karakter. De inhoudelijke oplossing wordt afbankelijk van de situatie 
vorm gegeven. 
De benodigde inhoudelijke kennis ontleent de probleemoplosser in het 
algemeen niet aan de systeemleer. Wei kan deze kennis dikwijls door 
toepassing van de systeemleer worden gesystematiseerd of gegenereerd 
(zie bijv. het classificatiemodel voor produktieschedulingssituatie uit 
par. 5.4 en de typologie van systeembeheer in par. 7.2.2 resp. zie de 
beschrijving van de besturingssituaties bij de behandeling van het 
vraagstuk van de informatievoorziening in par. 4.3). 

Het oplossen van praktijkproblemen is in deze studie geconcipieerd 
volgens de cyclus probleem- vraag - antwoord - actie- probleem. De 
drie fasen zoals die in de systeemmethodiek worden onderkend : de 
diagnose, het ontwerp en de realisering komen overeen met de overgan
gen van probleem naar vraag, van vraag naar antwoord en van antwoord 
naar actie. Het structurerend vermogen van een methodiek moet in deze 
drie fasen op verschillend wijze tot zijn recht komen. 
In de diagnose, de overgang van probleem naar vraag, houdt de 
probleemoplosser zich bezig met het expliciteren van het probleem van 
de probleemhebber in een stelsel vragen. Om een effectieve en efficiente 
oplossing te bevorderen is het stellen van de 'juiste' vragen van belang. 
Ben methodiek voor het oplossen van problemen moet daartoe een 
heuristisch vermogen bezitten. Dit heuristisch vermogen komt tot uit
drukking in de manier waarop de systeemmethodiek suggesties doet en 
aanspoort tot het stellen van vragen over de concrete probleemsituatie. 
Doordat ze uitgaat van een nog niet ingevulde voorstelling van de 
probleemsituatie als besturingssituatie op objectniveau wordt hierin 
voorzien. Ze helpt derhalve de probleemsituatie gericht te structureren 
en op die wijze het probleem vanuit veranderingsoogpunt te stellen. Dit 
laatste wordt bevorderd door de gerichtheid van de systeemmethodiek 
op beinvloeding die uitnodigt tot denken over de probleemsituatie in 
termen van besturing. Ben voorbeeld waarin het heuristisch vermogen 
van de systeemmethodiek goed tot uitdrukking komt, is het vraagstuk 
van de informatievoorziening in de produktie zoals dat in paragraaf 4.3 
aan de orde komt. Toepassing van de theorie over besturing leidde daar 
tot de conclusie dat het probleem verkeerd was gesteld en dus de 
voorgestelde oplossing niet effectief zou zijn. 
De overgang van vraag naar antwoord, het ontwerp, wordt gekenmerkt 
door een zoekproces. Vooral van belang in deze fase is de mogelijkheid 
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verschillende antwoorden te formuleren die vergelijkenderwijs worden 
getoetst om bet beste antwoord te vinden. Daartoe moet een methodiek 
een voldoende groot speculatief vermogen hebben om de probleemsitua
tie vanuit verschillende gezichtspunten te kunnen belichten. Het voor
deel van de mogelijkheid van de systeemmethodiek om van de probleem
situatie verschillende voorstellingen als besturingssituatie te maken, is in 
par. 4.1.1 aan de orde gekomen. De noodzaak ertoe is in par. 6.3 bij de 
behandeling van bet investeringsprobleem nog geaccentueerd. Het spe
culatief vermogen van de systeemmethodiek geeft een probleemoplosser 
de mogelijkheid bet vraagoplossingsproces effectief en efficient aan te 
pakken. 
De realisering, de overgang van antwoord naar actie, richt de aandacht 
op bet oplossend vermogen van een methodiek. Dit begrip kan wellicht 
worden omschreven als de kans dat door toepassing van de methodiek 
een effectieve actie wordt gegenereerd. Nu is een probleemoplossende 
actie per definitie effectief als de verandering van de probleemsituatie, 
die een gevolg is van de actie, leidt tot bet wegnemen van bet onbehagen 
bij de probleemhebber en derhalve tot bet wegnemen van zijn probleem. 
De kans dat een probleemoplossende actie effectief is, wordt door 
toepassing van de systeemmethodiek vergroot doordat ten opzichte van 
veel andere methodieken ten minste twee oplossingsrichtingen meer 
worden onderkend, nl. verandering van het doel en van de perceptie van 
de probleemhebber. Voorts moet worden gewezen op de scala van 
besturings- en meta-besturingsmogelijkheden die onderscheiden wordt. 
Vanwege de uitwisselbaarheid en aanvullende werking van deze 
stuurmogelijkheden ontstaan vele vrijheidsgraden voor de oplossing van 
bet probleem (zie bijv. de besturing van bet olieraffinageproces in 
par. 4.1.3). 
Het heuristisch, speculatief en oplossend vermogen van de systeem
methodiek is door de beschreven voorbeelden slechts plausibel gemaakt. 
Ik heb slechts een eerste indruk verkregen van de effectiviteit van 
toepassing van de systeemmethodiek. De eerste resultaten daarvan 
stemmen echter optimistisch, te meer door de door mij verkregen indruk 
dat toepassing van de systeemmethodiek de betrokkenen heeft geholpen 
bij bet oplossen van hun problemen. Dit (subjectieve) effectiviteitscrite
rium is tenslotte bij bet oplossen van praktijkproblemen van bet hoogste 
be lang. 

Bij de toepassing van de systeemmethodiek wordt gebruik gemaakt van 
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begrippen en concepten uit de systeemleer om probleemsituaties te 
beschrijven en te analyseren teneinde ze te beheersen. In bet kader van 
deze studie zal men vooral gelnteresseerd zijn in de vraag in hoeverre 
begrippen en concepten ontleend aan bet besturingsparadigma als mo
delvormingsinstrument, voor concrete probleemsituaties inhoud kunnen 
worden gegeven. Het gaat om moeilijkheden ondervonden bij de applica
tie van de begrippen en concepten en inzicht in bet analytisch vermogen 
dat bet gevolg is van deze applicatie. Belangrijk in dit verband is de 
opmerking dat bet niet gaat om de vraag of bijv. bet treffen van een 
specifieke stuurmaatregel interne adaptieve sturing is, maar of bet 
vruchtbaar is deze maatregel als zodanig te beschouwen. De vruchtbaar
heid van de beschouwingswijze binnen een bepaald model staat voorop, 
niet een algemeen geldende classificatie. 
Toepassing van bet besturingsparadigma op probleemsituaties in organi
saties leidt in eerste instantie tot functionele modellen van die probleem
situatie. Dit is niet verwonderlijk, aangezien bet besturingsparadigma 
uitgaat van een functionele representatie van de werkelijkheid. De 
componenten van bet model van bet besturingsparadigma: bet besturend 
orgaan, bet bestuurde systeem en de omgeving, zijn in praktijksituaties 
meestal gemakkelijk aanwijsbaar. Dit wordt in de hand gewerkt door de 
vrijheid die deze beschouwingswijze van de werkelijkheid toelaat. Indien 
een eenmaal gemaakte keuze niet vruchtbaar blijkt te zijn, past men de 
geconstrueerde voorstelling van de werkelijkheid aan. Zoals in par. 4.1.1 
is uiteengezet, bevordert een veelvoud van voorstellingen van de wer
kelijkheid juist de mogelijkheid tot bet verkrijgen van inzicht in die 
werkelijkheid. 
Wat minder eenvoudig ligt de zaak met samengestelde concepten als de 
stuurkarakteristiek en bet stuurvermogen. Deze concepten moeten ook 
niet zozeer descriptief worden gebruikt. Het zijn veel meer hulpmiddelen 
bij de analyse en de prescriptie, zoals bij bet ontwerp van besturende 
organen en bet kiezen van stuurmaatregelen. Door hun heuristische en 
speculatieve waarde suggereren deze begrippen richtingen in de analyse 
van een besturingssituatie en helpen ze bes1issingen te structureren bij 
bet gericht ingrijpen op deze besturingssituatie (zie bijv. bet inhoud 
geven van de stuurmix van bet systeembeheer in par. 7.2.2 en de analyse 
van de besturingssituatie in de produktie in par. 4.3). Hoewel met de 
beschrijving van de praktijkgevallen bet nut van dergelijke begrippen bij 
bet oplossen van praktijksituaties is gei1lustreerd, lijkt verder onderzoek 
naar de gebruikswaarde van deze begrippen noodzakelijk. 
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Moeilijkbeden doemen op als een functionele oplossing moet worden 
vertaald naar een organisatie-structurele maatregel. Hoewel bet bestu
ringsparadigma een aantal aanwijzingen biedt voor een verstandige 
bandelwijze (zie vooral de vormgeving van de coordinerende organisatie 
in par. 6.4), zodat een keuze altbans gedeeltelijk kan worden gestruc
tureerd, moet kennis uit andere gebieden als de organisatiekunde, de 
informatica, de psycbologie en de politicologie worden ingebracbt om bet 
vraagstuk volledig vorm te geven. De vormgeving van de organisatori
scbe functie systeembebeer (par. 7.2.3) zou dan bijvoorbeeld strakker 
kunnen verlopen. Naast nadere aandacbt voor dit vertalingsvraagstuk 
binnen de systeemleer, moet ecbter vooral de kennis op deze andere 
gebieden worden aangeboden in de vorm van alternatieven die kunnen 
worden betrokken bij bet vormgeven van oplossingen. Op die wijze 
kunnen deze wetenscbappen een bijdrage leveren tot bet keuzevraagstuk 
bij bet oplossen van praktijkproblemen dat door bet toepassen van een 
metbodiek wordt gestructureerd. 

Slot 
Mijn conclusie met betrekking tot de gescbetste benadering is dat deze 
een aanzet geeft tot bet op wetenscbappelijk verantwoorde wijze oplos
sen van praktijkproblemen. Zij draagt bij tot de wetenscbap doordat bet 
uitgangspunt in deze studie: 'bet oplossen van praktijkproblemen is een 
vorm van besturing', bet mogelijk maakt een tbeoretiscbe basis te leggen 
voor de aanpak van praktijkproblemen. Zij draagt met de systeemmetbo
diek bij tot de praktijk van bet oplossen van praktijkproblemen. Toepas
sing van de systeemmetbodiek bleek de betrokkenen te belpen. 
Deze conclusie is een voorlopige conclusie. De toetsing en de ontwikke
ling van metbodieken voor bet oplossen van praktijkproblemen moeten 
worden voortgezet. Daartoe is een discussie tussen beoefenaren van 
wetenscbap en praktijkmensen, resulterend in een uitwisseling van 
ideeen en ervaringen, onontbeerlijk. Deze kritiscbe discussie bevordert 
zowel de vooruitgang van de wetenscbap als de effectiviteit van bet 
bandelen in de praktijk. Mijn indruk is dat bet daar nog weleens aan 
scbort. De uitbouw van een voor de praktijk relevante benadering van 
praktijkproblemen, die tevens wetenscbappelijk verantwoord is, wordt 
erdoor belemmerd. 
Deze uitbouw moet mijn inziens in eerste instantie in twee ricbtingen 
worden gerealiseerd. Op de eerste plaats moeten alternatieve benaderin
gen worden ontwikkeld. Door vergelijking kan dan vooruitgang worden 
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geboekt met het opstellen van (methodische) richtlijnen voor het oplos
sen van praktijkproblemen. Op de tweede plaats moet meer zicht worden 
verkregen op de organisatorische verankering van probleemoplossingsac
tiviteiten. Dit vraagstuk is vooral gebaat bij een verdere ontwikkeling van 
de organisatiekunde. 
Ik hoop dat deze studie met betrekking tot vooral deze twee vraagstuk
ken voldoende aanknopingspunten biedt tot het zo noodzakelijke en 
onvermijdbare nader onderzoek. 



APPENDIX terminologie van de 
systeemleer 

Deze appendix is bedoeld om de lezers van dit hoek, die niet op de 
hoogte zijn met het jargon dat binnen de systeemleer wordt gebezigd, in 
het kort een overzicht te bieden van de terminologie. Men zou het 
kunnen zien als een verklarende woordenlijst die zuiverheid in taalge
bruik dient en daarmee interpretatieverschillen en misverstanden helpt 
voorkomen. Tevens wordt er een grotere toegankelijkheid van deze 
studie mee beoogd. 

De terminologie van de systeemleer zal ik beschrijven vanuit drie 
gezichtspunten, nl. de begrippen die worden gebruikt bij : 

- de beschrijving van systemen ; 
- de beschrijving van het gedrag van systemen; 
- de besturing van systemen. 

De beschrijving van systemen 
Een systeem wordt gedefinieerd als een verzameling entiteiten of objec
ten, waartussen onderling relaties bestaan. Een entiteit of object, de 
bouwstenen van een systeem, is een verzameling eigenschappen of 
attributen die vanuit een bepaald gezichtspunt aan de elementen van een 
systeem worden toegekend. Het systeemkarakter van een verzameling 
objecten komt tot uitdrukking in de samenhang tussen de objecten. Deze 
wordt tot stand gebracht door de relaties tussen de objecten. Er is sprake 
van een relatie als met een verandering in een eigenschap de waarde van 
een object een verandering in de waarde van een eigenschap van een 
ander object gepaard gaat. 
Binnen een systeem kunnen deelsystemen worden onderscheiden. Een 
subsysteem is een deelsysteem waarbij maar een deel van de objecten, 
maar wel alle relaties tussen die objecten, in beschouwing wordt geno
men. Een partieel of aspectsysteem is een deelsysteem waarbij maar 
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bepaalde typen relaties tussen in beginsel aile objecten in beschouwing 
worden genomen. 
Een systeem wordt onderscheiden van zijn omgeving. De omgeving van 
een systeem bestaat uit de verzameling objecten of entiteiten die niet tot 
het systeem behoren maar wei in relatie staan met objecten uit het 
systeem, resp. waarmee objecten uit bet systeem in relatie staan. Een 
systeem dat relaties onderboudt met een omgeving noemen we een open 
systeem. Een systeem beet gesloten als vanuit bet gezicbtspunt waarmee 
bet systeem wordt bescbouwd geen systeemomgeving aanwijsbaar is. 
De verzameling van relaties of beter bet patroon van de relaties beet de 
structuur van een systeem. Deze wordt onderscbeiden naar een interne 
en een externe structuur. De interne structuur bestaat uit de verzameling 
relaties die de samenbang tussen de objecten in bet systeem tot stand 
brengt. De externe structuur is de verzameling relaties tussen systeem en 
omgeving waarmee de interactie tussen beide tot stand komt. 

Het gedrag van systemen 
Onder bet gedrag van een systeem verstaan we bet verloop van de 
waarde van een voor een bescbouwer relevante eigenscbap van een 
systeem in de tijd. Men zoekt naar een bescbrijving van bet systeem
gedrag onder invloed van bet gedrag van andere systemen waarmee bet 
systeem in relatie staat of in verband wordt gebracbt. Daartoe wordt in 
de systeemleer gebruik gemaakt van de black box. De black box is een 
systeem waarvan de interne structuur ons niet bekend is of ons nog niet 
interesseert en waarvan de relatie met de omgeving volgens bekende 
vaste banen verloopt. Ze wordt voorgesteld als : 

Het probleem van de black box is een gedragsbeschrijving van de output 
y(t) van bet bescbouwde systeem te vinden afhankelijk van bet gedrag 
van de input x(t). 
In vele gevallen kan geen bescbrijving van bet systeemgedrag worden 
gevonden die de veranderingen in y(t) in verband brengt met de verande
ringen van x(t). Naast de mogelijkbeid dater een kansmecbanisme in bet 
spel is (stochastische systemen), kan in zo'n geval bij deterministische 
systemen een bescbrijving worden gevonden door de voorgescbiedenis 
van bet systeem te betrekken bij de gedragsbescbrijving. Daartoe wordt 
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bet toestandsbegrip ingevoerd dat een representatie vormt van deze 
voorgescbiedenis. De toestand van een systeem bevat die informatie 
omtrent de voorgescbiedenis en de buidige gesteldbeid van bet systeem 
die noodzakelijk en voldoende is om, gegeven een bepaalde input, de 
output of de waarscbijnlijkbeid van een bepaalde output van bet systeem 
te voorspellen. 
Naast de sub- en aspectsystemen kan nu ook bet fasesysteem als 
deelsysteem worden onderkend. Als fasesysteem bescbouwt men bet 
systeem over een zekere tijdsspanne. 

Besturing van systemen1 

Besturing wordt gedefinieerd als elke vorm van gericbte beinvloeding. Bij 
de besturing van systemen maakt men daarom een onderscbeid binnen de 
input van een systeem tussen grootbeden die men kan manipuleren: de 
stuurmaatregelen u(t), en grootbeden die men niet kan of wit manipule
ren: de input x(t). Een bestuurd systeem wordt als volgt voorgesteld: 

y(t) 

Besturing veronderstelt bet bestaan van een doel. Met een doe/ wordt 
vastgelegd welke output men wenst te bereiken met welke stuurmaatre
gelen onder invloed van bepaalde inputs en bij gegeven systeemtoestand. 
Naast bovenstaande interne sturing kan een systeem ook tracbten door 
bei'nvloeding van de omgeving: externe sturing, zodanige omstandigbe
den te scbeppen dat bet doel kan worden bereikt. Voorts beeft de 
besturing niet alleen betrekking op bet 'slim' kiezen van stuurmaatrege
len (routine sturing), waarbij structuur en doel van bet systeem onveran
derd blijven, maar kan ze ook bedoeld zijn om gericbt de structuur 
(adaptieve sturing) of bet doel (strategische of doelsturing) te wijzigen. 
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van feedback of feedforward. Bij 
feedback grijpt men in op grond van informatie over de output van een 
systeem, bijfeedforward op grond van informatie over verstoringen die 
op bet gedrag van bet systeem inwerken. 

I. Uitgebreid komt dit onderwerp aan de orde in hoofdstuk 4. 
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summary 

Problem solving in organizations is in general regarded as an art that is 
inaccessible to scientific treatment, mainly because of the subjective, 
intuitive character of the process. From a scientific point of view this 
situation is hardly acceptable and from a practical viewpoint it is 
undesirable. 
This and an often expressed lack of applicability of modern systems 
theory, is the point of departure of this study. Its aim is the design of a 
method for solving practical problems in an organizational context. 
Chapter 1 elaborates on this theme. Special attention is drawn to the 
decision-oriented nature of the process of research on practical pro
blems. A methodology for the solving of problems in practice is defined 
as a normative theory about the approach of practical problems. 
In chapter 2 the characteristics of a systems theory and organization 
theory are discussed, meeting the requirements that makes them useful 
within an approach to practical problem solving. 
Practical problems and problem solving are discussed in chapter 3. A 
practical problem is defined as a perceived discrepancy between a 
desired situation and the image of a real situation relevant to a pro
blemowner, that causes him dissatisfaction, as a consequence of which 
he shows an urge to act. Practical problems are extracted from reality by 
acts of human thought. They are a product of the subjective, relative and 
partial image of reality that the problemowner holds. In contradiction to 
the views of many authors it is argued that practical problems are not 
solved by finding good answers or taking right decisions but by imple
menting effective actions in the problem situation. The generation of 
effective actions, the problem solving process itself, is considered a 
search process. The difficulty is the employment of a priori knowledge in 
the three phases of the process that may be distinguished: 1. the 
transition from problem to question: the diagnosis; 2. the transition from 
question to answer: the design; 3. the transition from answer to action: 
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the realisation. Both the problem of implementing effective actions in the 
problem situation and that of the employment of a priori knowledge 
within the problem solving process, can be regarded as problems of 
control. 
In chapter 4 the basis for tackling these control problems is explained 
with the paradigm of control. This paradigm offers guidelines for the 
description, analysis and design of control problems. In order to struc
ture control problems, conditions for effective control have been formu
lated. Further attention is paid to the problem of the control power of a 
controller. This notion enables us to analyse and improve control 
situations. The chapter concludes with an application of the paradigm of 
control to a problem in an actual case. 
In chapter 5 we discuss the development of a systems methodology for 
problem solving. A distinction is made between a control problem on the 
object level: the level of the problemowner urged to act, and the control 
problem on the metalevel: the control of the problem solving process 
with which the directed act, meant to remove the problemowner's 
dissatisfaction, is generated. Both control problems can be structured 
and solved with the aid of the paradigm of control. This results in a 
systems methodology for problem solving. An example of an application 
of the systems methodology is presented. Next the problem of testing the 
systems methodology is discussed. 
Chapter 6 presents some views on the third control problem in problem 
solving: the problem of the organization of the problem solving process. 
Guidelines are developed to solve this problem on the basis of discus
sions about the role-defmitions of problemowner and solver, and the 
coordination of configurations of problemowners and solvers and the 
perceived problems. The problem of the organization of the problem 
solving process is illustrated with examples from actual cases about the 
communication patterns between problemowners and solvers, and about 
the coordination of problem solving activities in an organization. 
Chapter 7 contains a case study concerning the management of opera
tional information systems in an organization, within which the approach 
to practical problem solving is illustrated. Special attention is given to the 
implications for problem solving behaviour in practice. 
In the epilogue, chapter 8, conclusions are drawn from the study. From a 
scientific point of view it is concluded that the premise 'problem solving 
is control' is a sound basis for a theoretical foundation for an approach 
towards the solving of practical problems. It corresponds to the action 
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orientation of the solving of practical problems. By using the paradigm of 
control the premise is explicitly founded. In this way the solving of 
practical problems becomes controllable. This means that the process of 
problem solving can be conducted in a scientifically justified way, 
because control over the process of problem solving leads to controlled 
inquiry. The systems methodology for problem solving, that has been 
developed, contributes also to the practice of solving problems in 
organizations. It is an auxiliary means of: structuring the problem by 
raising questions; of solving questions resulting in answers; and of 
translating the answers into effective actions. The cases, that are 
presented, must be considered illustrations of the heuristic, speculative, 
analytic and control power of the systems methodology in the process of 
solving practical problems. 



STELLINGEN 

I 

Systeemkunde verdient als benaming voor de wetenscbap der systemen 
de voorkeur hoven systeemleer. 

II 

In opvattingen als die van Newell en Simon, resp. Ackoff en Emery 
waarin bet oplossen van problemen wordt gekenscbetst als bet verwer
ken van informatie resp. bet doen van een keuze komt bet subjectieve 
bandelingsgericbte karakter van praktijkproblemen niet tot uitdrukking. 
Zie A. Newell en H. A. Simon, Human problem solving. Englewood Cliffs, 1972, pag. 19. 
R. L. Ackoff en F. E. Emery, On purposeful systems, London, 1972, pag. 109. 

III 

Onder meer Kepner en Tregoe menen dat bet oplossen van problemen 
kenmerkend is voor bet bandelen van managers. Een dergelijke opvatting 
leidt de aandacbt af van een logiscbe consequentie van bet introduceren 
van een subjectief probleembegrip, nl. dat bet scbeppen van problemen 
eveneens kenmerkend is voor bet handelen van managers. 
Zie C. H. Kepner en B. B. Tregoe, The rational manager, New York, 1965. 

IV 

De suggestie die Wagenaar wekt, dat aan een rationele normatieve 
tbeorie van besluitvorming geen aanwijzingen kunnen worden ontleend 
voor een verstandige praktiscbe bandelwijze, is misleidend. 
Zie W.A. Wagenaar, De beste stuurlui dempen de put, Baarn, 1977. 



v 
De systeemhierarchie van Boulding is niet gebaseerd op een theoretisch 
gefundeerd classificatiecriterium. Zij moet derhalve als onwetenschappe
lijk worden beschouwd. 

Zie K.E. Boulding, 'General system theory the skeleton of science', Yearbook of the 
Society for General Systems Research I, 1956. 

VI 

Het door Ackoff en Emery ontwikkelde stelsel van concepten voor de 
beschrijving en analyse van bet gedrag van 'purposeful systems' zou aan 
wetenschappelijke waarde hebben gewonnen als dit stelsel door de 
auteurs op correspondentie met de gangbare inhoud van overeenkom
stige termen in de gedragswetenschappen was getoetst. 
Zie R. L. Ackoff en F.E. Emery, On purposeful systems, London, 1972. 

VII 

Als Galbraith bij het opstellen van zijn vier categorieen maatregelen 
gericht op de oplossing van coordinatievraagstukken in organisaties 
expliciet was uitgegaan van een systeembeschouwing van organisaties, 
zou hij hebben onderkend dat deze vraagstukken ook kunnen worden 
opgelost door beinvloeding van de omgeving van die organisatie. 
Zie J. R. Galbraith, Designing complex orgahisations, Reading, Mass., 1973, pp. 109-111. 

VIII 

Een goede relatie tussen beoefenaren van de bedrijfskunde als weten
schap en beoefenaren van de bedrijfskunde in de praktijk is essentieel 
zowel voor een vooruitgang van de wetenschap als voor een verbetering 
van bet praktisch handelen. 

IX 

De integratie van bedrijfskundige curricula en daardoor de effectiviteit 
van de opleiding van bedrijfskundigen wordt bevorderd door bedrijfs
kundig relevante vraagstukken te formuleren als besturingsvraagstuk
ken. 



X 

Juist in de bedrijfskunde als wetenschap die beoogt een bijdrage te 
leveren tot het oplossen van praktijkproblemen kan praktijkervaring 
belangrijk zijn voor een goed begrip van die problemen. Het geven van 
wetenschappelijk onderwijs in de bedrijfskunde bestaat echter niet aileen 
uit bet overdragen van die praktijkervaring. 

XI 

Ashby heeft duidelijk gemaakt dat varieteit in besturingsmaatregelen een 
belangrijke voorwaarde voor effectieve besturing vormt. Teneinde de 
effectieve besturing van een natie mogelijk te maken verdient bet daarom 
aanbeveling bij bet formeren van een kabinet vage regeringsafspraken te 
maken. 

Zie W.R. Ashby, An introduction to cybernetics, New York, 1956, pp. 206-213. 

XII 

Een vakidioot is iemand die weet waarover hij praat. 

Stellingen beborende bij bet proefschrift Systeem in probleem van 
N.J.T.A. Kramer, 16juni 1978. 




