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Voorwoord 

Ulbo de Sitter neemt op 31Maart1995 afscheid van de universiteit. Hij 
zet dan een punt achter een glansrijke loopbaan als hoogleraar in de So
ciotechniek. Hiermee komt een einde aan een tijdperk van 25 jaar, 
waarin De Sitter de Nederlandse Sociotechniek niet alleen van de 
grond trok en in belangrijke mate vormgaf, maar ook op een zeer inspi
rerende wijze aanvoerde. Vanaf 1970 heeft De Sitter achtereenvolgens 
vanuit de Universiteiten van Eindhoven, Maastricht en Nijmegen er al
les aan gedaan om zijn ideeen over integrale organisatie-vernieuwing 
uit te dragen. In veel bedrijven zijn deze ideeen met succes in praktijk 
gebracht. 

Hij heeft hiermee de Nederlandse Sociotechniek een enorm goede 
dienst bewezen. Om dit feit te onderstrepen, hebben niet minder dan 37 
bevriende collega's - ieder op hun eigen wijze - meegewerkt aan een 'li
ber amicorum' dat als blijk van erkentelijkheid wordt aangeboden ter 
gelegenheid van zijn afscheid. 

De uitgave van <lit boek was niet mogelijk geweest zonder het initia
tief van de Stichting Sociotechniek Nederland, de zeer gewaardeerde 
capaciteitsinzet van de Technische Universiteit Eindhoven, en de finan
ciele medewerking van zowel de Katholieke Universiteit Nijmegen als 
Uitgeverij Van Gorcum. Daarvoor oprechte dank. 

De titel van dit liber werd uiteindelijk gecomponeerd op basis van 
ideeen van Friso den Hertog en Marc Peeters. De editor is ieder die 
suggesties heeft gedaan, zeer erkentelijk. 

De Redactie 



1 Introductie 

Het is met veel genoegen dat ik deze gelegenheid benut om een eerste 
aanzet te geven tot een kennismaking met de socioloog Ulbo de Sitter, 
die wij met dit 'liber amicorum' huldigen. Ik doe dit uiteraard vanuit 
een persoonlijke context, als iemand die al geruime tijd in het buiten
land verblijft en wiens wetenschappelijke werkzaamheden dienover
eenkomstig zijn gekleurd. Als men vanuit een dergelijke positie kijkt, 
dan ontdekt men onmiddellijk dat Ulbo de Sitter een heel bijzondere 
positie inneemt in het Nederlandse sociaal-wetenschappelijke land
schap. Hij staat daar heel stevig, lijkt moeilijk te verplaatsen en is reeds 
herkenbaar op grate afstand. Tegelijkertijd met dat silhouet rijst echter 
de vraag: Wat is het, dat hem zo kenmerkt? Wie is Ulbo de Sitter? 

In een aantal uitzonderlijke verhandelingen over de betekenis van 
de Russische intelligentia in de 19e eeuw, maakt Isaiah Berlin bij zijn 
beschouwing over Tolstoy gebruik van een regel uit de overgebleven 
fragmenten van de Griekse dichter Archilocus, die luidt: "The fox 
knows many things, but the hedgehog knows one big thing." Figuurlijk 
gezien, verwijst deze uitspraak naar een zeer betekenisvol onderscheid 
met betrekking tot datgene wat mensen kenmerkt. Er is een groot ver
schil tussen hen die alles plaatsen in een centrale visie en betekenis ge
ven aan alles wat zij denken en zijn door middel van een universeel or
ganiserend principe, en hen die verschillende doeleinden verkennen, 
zich bezighouden met uiteenlopende ideeen op diverse niveaus, zonder 
die meteen in een uniforme denkwijze te willen onderbrengen. 

Men dient natuurlijk voorzichtig te zijn met dit soort grove classifi
caties. Een dergelijke dichotomie wordt - indien te ver doorgevoerd -
gauw kunstmatig en uiteindelijk onzinnig. Nochtans laat zich met eni
ge hilariteit de vraag stellen: Is Ulbo de Sitter een vos of een egel? 

Op het eerste gezicht lijkt het erop, dat De Sitter als architect van de 
'Moderne Nederlandse Sociotechniek' volgens de metafoor van Archi
locus als een 'egel' getypeerd moet warden. Door de knappe, kritische 
en unieke analyse van het oorspronkelijke sociotechnische gedachten
goed te combineren met het creatief doordenken van de fundamentele 
betekenis van de verdeling van arbeid, heeft hij een toegepaste weten
schap ontwikkeld, die betrekking heeft op het integraal ontwerpen van 
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produktieprocessen. Achter deze ontwerpbenadering schuilt boven
dien een theorie over sociale systemen. De grote betekenis van De Sit
ter's Moderne Sociotechniek is nu juist, <lat het niet alleen een prakti
sche en operationele organisatieontwerpaanpak biedt, maar ook, <lat 
het een toegepaste sociotechnische theorie verbindt met een meer fun
damentele theorie over sociale systemen. Centraal hierin staat de ge
dachte <lat structuurverandering en sociale verandering interdependent 
zijn. Een logische integratie van aan de ene kant de structurele orienta
tie van de sociotechnische ontwerpaanpak, en aan de andere kant de 
structurele theorie met betrekking tot de verdeling van arbeid, is essen
tieel voor de noodzakelijke wetenschappelijke fundering. De uitdaging 
is, om een verwijzing van De Sitter te citeren, "to integrate models of or
ganization without people with models of people without organiz
ation." 

Deze introductie is niet de plaats om een uitgebreide samenvatting te 
geven van de rijkdom aan ideeen die het werk van Ulbo de Sitter zo ka
rakteriseert. Enkele voorbeelden volstaan reeds om de lezer te over
tuigen van de kwaliteit van zijn denken. 

In zijn bespreking over de betekenis van het 'technische' in het tradi
tionele sociotechnische denken wijst hij op het feit <lat in menselijke in
teractie sociale doelen en technische middelen altijd sterk met elkaar 
verweven zijn: "( ... ) things in the world around us become 'technical' 
only in the minds and at the hands of man." Volgens De Sitter kan het 
geven van betekenis aan iets slechts gebeuren in de interactieve context 
van ons bestaan: "( ... ) it is, therefore, not the 'thingness' of something 
( ... ),that makes it 'technical', but the type of instrumental meaning at
tached to it." De Sitter laat zien dat de technologie niet zinnig gedefini
eerd kan worden als een artefact, omdat het in feite een relatie is. Tech
nische problemen zijn menselijke problemen en technische creaties 
kunnen alleen benoemd worden vanuit het mens zijn. Zij krijgen hun 
betekenis eerst in de sociale context. Ze moeten daarom begrepen wor
den in hun functionele differentiaties. Als men constructies groepeert in 
termen van een technologische dimensie, en technische objecten aldus 
reduceert tot een nominaal systeem, ontkent men juist het relationele 
<lat deze kenmerkt. Dit inzicht is niet alleen van cruciale betekenis voor 
de Sociotechniek, maar ook voor degenen die werken binnen R&D, op 
het gebied van nieuwe technologie. Zij dienen zich goed te realiseren, 
<lat zij in dit vroege stadium alreeds bezig zijn met het daadwerkelijk 
ontwerpen van de organisatie. 

Een tweede illustratie van de fundamentele zaken die De Sitter aan 
de orde stelt, heeft betrekking op de relatie tussen de aard van de be
sluitvorming en de kwaliteit van de beslissing. Is het mogelijk, zo 
vraagt hij zich af, <lat een democratische beslissingsprocedure resulteert 
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in een ondemocratisch besluit? En omgekeerd: kan het voorkomen, dat 
een ondemocratisch besluitvormingsproces een democratische beslis
sing tot gevolg heeft. Dit zijn zeer relevante kwesties, aangezien in de 
praktijk van de Sociotechniek men nogal eens wordt geconfronteerd 
met de vraag, op welke wijze een ondemocratische structuur veranderd 
kan worden in een democratische, en daarnaast, of een dergelijk veran
deringsproces wel op democratische wijze kan plaatsvinden. Een socio
technisch herontwerp van het produktieproces vergroot per definitie de 
participatie, de zeggenschap en de mogelijkheid tot leren van de leden 
van een organisatie. Sociotechniek en democratisering van de arbeid 
zijn zeer nauw met elkaar verbonden. De geschiedenis laat zien, dat een 
democratische besluitvorming niet altijd uitmondt in een democrati
sche beslissing en vice versa. De interne logica van de Sociotechniek, in 
combinatie met de wijze waarop deze wordt toegepast, maakt het ech
ter mogelijk om de structurele voorwaarden voor 'Participatieve Demo
cra tie' te integreren met organisatorische effectiviteit. Door een zorg
vuldige fasering binnen de ontwerpmethode van de Sociotechniek zijn 
de leden van een organisatie zelf in staat om hun eigen organisatieher
ontwerp te creeren. Een uitgekiende procedure, waarbij vragen en idee
en stelselmatig door alle betrokkenen kunnen worden verkend en be
sproken, en waarbij alle noodzakelijke kennis en conceptueel gereed
schap systematisch wordt aangereikt, staat daar borg voor. Van cruciale 
betekenis is het onderscheid, dat in dit proces wordt gemaakt tussen 
het herontwerpen van de produktiestructuur en dat van de besturings
structuur. Het eerste client vooraf te gaan aan het laatste. Deze regel is 
gebaseerd op het feit dat macht (controle) in een organisatie groten
deels een functie is van coordinatie, en dat dit laatste weer een functie 
is van de organisatiestructuur. De produktie- en besturingsstructuur 
vormen samen de structurele parameters van een organisatie en bepa
len in hun onderlinge samenhang haar effectiviteit. Op het conceptuele 
vlak vervangen zij het traditionele onderscheid tussen het sociale en 
technische systeem. 

In overeenstemming met de open-systeemkenmerken van een orga
nisatie wordt de produktiestructuur van boven naar beneden ontwor
pen en de besturingsstructuur van beneden naar boven. Op grond van 
dit inzicht en als gevolg van deze wijze van toepassing maakt de Socio
techniek het mogelijk om organisatorisch vorm te geven aan het zeer 
belangrijke, maar veelal verontachtzaamde idee, dat democratie niet 
mogelijk is zonder leiding geven. De structurele context waarin zeggen
schap wordt geplaatst in deze benadering, voork6mt, dat de democrati
sering van de organisatie ten onder gaat aan participatie. 

Ook is het interessant op te merken, dat het concept van structurele 
parameters en hun fundamentele betekenis voor het ontwerpen van 
een effectieve organisatie niet ongelijk is aan sommige belangrijke as-
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pecten van de 'structuration theory' van Giddens, waarin de structuur 
van de organisatie niet uitsluitend en alleen wordt opgevat als een be
perking van actie, maar ook als een mogelijkheid om dingen te doen. 
De dualiteit van de structuur in deze opvatting heeft betrekking op het 
feit dat structuren zowel het gevolg zijn van menselijk gedrag als ook 
een medium vormen voor menselijk gedrag. Ook de structurele ken
merken van een herontwerp volgens de Sociotechniek zijn bewust hier
op gebaseerd. 

Het nieuwste werk van De Sitter, getiteld Synergetisch produceren is een 
bijzonder boek. Het geeft een zeer heldere uiteenzetting van de Moder
ne Sociotechniek en van de daaraan ten grondslag liggende veronder
stellingen. Bovendien is de structuur van het werk - de hoofdstukinde
ling met haar tien stappen - een manifestatie van de integrale logische 
opbouw van het argument van de auteur. De architectuur van het boek 
is dan ook consonant met de boodschap. Een ander aantrekkelijk aspect 
van Synergetisch produceren is dat het werkelijk vol staat met boeiende 
reflecties en scherpe observaties die zijn ingevlochten in het betoog 
over de Sociotechniek. Ik zal er hiervan twee noemen. 

In het kader van het onderwerp 'samenwerking en betrokkenheid 
op het werk' stelt De Sitter, dat "werken is samenwerken door bunde
ling van menselijk arbeidsvermogen". Hij wijst erop, dat door dit in
zicht de managementwereld werd verrijkt met een nieuwe term: 'Hu
man Resources Management'. Men kan echter vele zaken managen, 
maar niet 'human resources'. Hij herinnert ons eraan, dat de meest ken
merkende 'resource' waarover wij beschikken, onze creativiteit is. Ma
nagen van creativiteit is echter het ontkennen ervan. Hetzelfde geldt 
voor de momenteel in zwang zijnde term 'Management of Innovation'. 
In een halve bladzijde prikt De Sitter aldus de ballonnen door van mo
dieuze terminologie en oppervlakkige, op controle gerichte sociaal-we
tenschappelijke praktijken. Het voeren van een beleid dat menselijke 
vermogens uitlokt, is niet zozeer een kwestie van managen van mense
lijk potentieel, dan wel van het mobiliseren daarvan. Dat noemt hij 'Hu
man Resources Mobilisation'. Dat is, het creeren van een arbeidsomge
ving die de inzet en de ontwikkeling van menselijk vermogen kan sti
muleren. De Sitter werkt dit verder uit in de context van de organisatie 
van de arbeid en de opvatting van mensen als 'sociaal-refererende sys
temen in een meervoudig interactienetwerk', en stelt dat de kwaliteit 
van de arbeid betrekking heeft op de mogelijkheid van de arbeider de 
vraag naar zingeving en betekenis telkens opnieuw te stellen en daar
naar te handelen. Hij besluit de discussie over Human Resources Mobi
lisation aldus: "Werkorganisaties zijn sociale systemen: netwerken op
gebouwd uit mensen. Mensen zijn autonome systemen. Vanuit een ont
werpgerichte gezichtshoek is het enige domein dat we daadwerkelijk 
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kunnen be'invloeden daarom de structuur van het netwerk." Met een 
paar eenvoudige zinnen schetst hij vervolgens een van de meest centra
le en problematische thema's van het mens zijn: het onoplosbare pro
bleem van de relatie tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Hij aar
zelt niet om het als zodanig te onderkennen en het een legitieme plaats 
te geven in de beperkte en niet zo dramatische, maar daarom niet min
der fundamentele context van de organisatie van de arbeid. 

Voor mijn tweede en laatste voorbeeld van de wijze waarop De Sit
ter zijn boek verrijkt met kritische reflectie en scherpe observaties, ver
wijs ik naar een gedegen analyse waarmee hij momenteel de in zwang 
zijnde managementcultus rand 'Lean Production' ontmythologiseert. 
Hij laat zien, dat de belangrijkste factor in deze vanuit Japan overge
waaide formulering onvoldoende begrepen wordt in het Westen. Men 
is zich er niet van bewust dat in de Japanse industriele cultuur een taal
gebruik bestaat dat veel doet denken aan het bekende 'newspeak' uit 
het boek 1984 van George Orwell. De Sitter laat zien hoe achter het Ja
panse newspeak, waarin arbeiders volgens het zogenoemde 'seniority 
system' verzekerd zijn van werkgelegenheid voor het leven, een voor 
ons niet zo gemakkelijk te begrijpen en te accepteren wereld schuilgaat. 
Bijvoorbeeld: in Japan hebben de grate werkgevers afgesproken niet te 
concurreren op de arbeidsmarkt; in het Japanse beloningssysteem (in 
de grate bedrijven) wordt de beloning grotendeels bepaald door het 
aantal dienstjaren: gaat men naar een andere werkgever, dan begint 
men weer van voren af aan; de rijkdom aan ideeen die een werknemer 
volgens newspeak wekelijks wordt geacht te produceren (als men te 
weinig ideeen inbrengt, schaadt dat de wekelijkse beoordeling), bestaat 
uit meldingen van waargenomen storingen waar het management zijn 
voordeel mee doet; men doet mee aan werkoverleg dat volgens new
speak 'vrijwillig' is, maar zonder deelname is er geen kans op promotie. 
Achter Lean Production bevindt zich een tot in details gestructureerd 
en gecontroleerd sociaal systeem dat consonant en ge'integreerd met de 
traditionele lijnstructuur van het produktieproces een holistisch gede
termineerd geheel vormt. Men vraagt zich dan ook af waarom in het 
Westen dit veelal wordt gezien en geprezen als een nieuwe vorm van 
produktieorganisatie. De Sitter legt uit, dat deze opvatting op een se
rieuze misvatting berust. Uit een vergelijking tussen bijvoorbeeld het 
gemiddelde Japanse automobiel-assemblagebedrijf en haar concurren
ten in de Verenige Staten en Europa, blijkt de produktiviteit in Japan 
ongeveer tweemaal zo groat te zijn. Bij de verklaring van produktivi
teitsverschillen gaat men echter niet in op het structuurvraagstuk, een
voudig genoeg omdat alle fabrieken in dit opzicht identiek zijn. "Aan
gezien een structurele analyse geheel ontbreekt, warden basisgegevens 
die vanuit het gezichtspunt van structuurbouw essentieel zijn, niet ver
meld en niet gebruikt", aldus De Sitter. Men denkt niet structureel en 
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als gevolg beantwoordt de huidige invloedrijke discussie over Lean 
Production in wezen niet aan bedrijfskundige maatstaven. De Sitter laat 
volgens mij een belangrijke waarschuwing horen die een culturele bete
kenis heeft. Wij moeten ons hoeden voor een ontwikkeling die, onder 
de druk van de intemationale competitie welke plaatsvindt in een con
text van globale economie en toenemende instrumentele rationaliteit, 
wordt gekenmerkt door een deterministische 'self-fulfilling prophesy' 
waarin wij onszelf gaan definieren als object. 

In het begin van deze introductie heh ik de vraag gesteld, of Ulbo de 
Sitter een vos is of een egel. Bij het lezen en begrijpen van zijn omvang
rijke werk wordt het mij geleidelijk aan duidelijk, <lat hij in feite zowel 
een VOS als een egel is. Hij is beiden en laat zien, <lat men niet een groot 
ding als de Sociotechniek kan weten zonder vele andere dingen te ken
nen. Als men in het chaotisch landschap van de sociale wetenschap 
zich een weg baant naar De Sitter, krijgt men een merkwaardige erva
ring. Al zoekend naar een goede doorgang raakt men hem soms kwijt, 
maar dan opeens ziet men hem weer. Hij fungeert als een soort vuurto
ren. Naarmate men echter dichterbij komt, en hem beter leert kennen, 
verandert de vuurtoren in een uitkijktoren; hij maakt de omgeving 
zichtbaar. Door middel van De Sitter krijgt men een heldere kijk op de 
problematiek en de mogelijkheden van de organisatie van de arbeid. 
Niet alleen is hij de eerste bedrijfskundige architect, maar ook wordt 
ons blikveld aanzienlijk verruimd door zijn denken. 

Intemationaal is De Sitter duidelijk herkenbaar als een belangrijk socio
loog. In Nederland is hij zelfs een begrip, sui generis. 

Uppsala, Zweden 
fanuari 1995 

Hans van Beinum 
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Persoonlijk Statement 

De contacten tussen de vertegenwoordigers van de Klassieke Sociotech
niek (Tavistock en in Nederland Van Beinum c.s.) en de voorlopers van 
de Moderne Sociotechniek waren in het begin van de zeventiger jaren 
weinig intensief. Wat ik me meen te herinneren, is dat de stromingen 
over en weer elkaar niet zo zagen zitten. Groot was dan ook mijn (aan
gename) verbazing toen ik door Ulbo werd uitgenodigd - kart na mijn 
promotie begin jaren zeventig - om een bijdrage te leveren aan het boek 
Technologie en Organisatie, dat onder zijn redactie werd uitgegeven. 

Spoedig werd duidelijk, dat de keuze gevallen was op het onder
deel 'de variantie-controle-matrix'. Dit was voor mij het minst geslaag
de deel van mijn proefschrift, dat overigens voornamelijk op organisa
tie-ontwikkeling en leren gericht was. Ik vond vooral, dat die analyse 
niet bijdroeg aan het in gang zetten van leerprocessen. Het was wel een 
fraaie systeem-analyse. 

Ik ben toen t6ch op zijn uitnodiging ingegaan en kan me herinneren 
dat de diverse besprekingen over de verschillende artikelen zeer leer
zaam waren. Het is goed te constateren dat deze integratie van stromin
gen nu in volle omvang terug te vinden is in de Stichting Sociotechniek 
Nederland. De Sitter liep daar in 1974 al duidelijk op vooruit. 

Jacques Allegro 
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Persoonlijk Statement 

Het is ongeveer 40 jaar geleden, dat Ulbo en ik elkaar voor het eerst 
ontmoetten als studenten aan de subfaculteit B van de toenmalige Poli
tieke en Sociale Faculteit (PSF) van de Universiteit van Amsterdam. In 
mijn herinnering spraken wij in die tijd al over arbeid en arbeidsver
houdingen. In het curriculum kwam dit thema niet voor, en het heeft 
lang geduurd voordat daarin enige verandering kwam. In elk geval 
was het voor ons wel belangrijk, omdat wij beiden - op verschillende 
wijzen - in aanraking geweest waren met concrete arbeidsverhoudin
gen. Na de PSF vond ik mijn eerste werkkring bij de Psychologische 
Dienst van de Centrale Directie van de PTT, waar onderzoek en advise
ring te maken hadden met gedrag van werknemers tijdens organisatie
verandering. Na mijn vertrek naar de PSF in Amsterdam werkte Ulbo 
bij dezelfde Psychologische Dienst; en ook hij vertrok enige jaren later 
naar de PSF, zij het naar een ander instituut. Ondanks de wat moeiza
me arbeidsverdeling tussen onze instituten konden wij uitstekend sa
menwerken, hetgeen onder andere leidde tot het schrijven - op verzoek 
van het SISWO - van een 'trendrapport' over arbeidssatisfactie. Ar
beidssatisfactie was in het begin van de jaren zestig een modieus on
derwerp en men verwachtte er veel van. Zelf waren wij sceptisch en 
ons trendrapport - later in uitgebreidere vorm gepubliceerd - toont dui
delijk aan, dat verschillen in arbeidssatisfactie ons nauwelijks informe
ren over water in organisaties aan de hand is. 

Na 1968 scheidden onze wegen op onderzoeksgebied. De arbeidssa
tisfactieperiode leverde het inzicht op, dat de analyse van de arbeidsin
houd en de daarmee verbonden technologie, belangrijker is dan het uit
sluitend bestuderen van houdingen van werknemers. Een tweede pe
riode werd afgesloten in 1970 met Ulbo's dissertatie, die leerde dat lei
derschapstrainingen zoals die in de tijd van 'human relations in mo
dernity' nadrukkelijk 'en vogue' waren, geen duurzame effecten ople
veren en - wil er iets in een organisatie blijvend veranderen - dat dit 
vanuit de top moet gebeuren. Organisatieverhoudingen zijn machts
verhoudingen en de organisatiestructuur is in alle geledingen een uit
drukking daarvan. Het thema van Ulbo's oratie in 1971 is derhalve een 
'logisch' begin van de derde etappe. Men kan zich terecht afvragen hoe 
men in dat veld van machtsverhoudingen als socioloog kan opereren. 
Het antwoord ligt besloten in de grate inzet van Ulbo voor de ontwik -
keling van de Sociotechniek. Het is een lange en boeiende weg geweest 
die - gelukkig voor Ulbo en voor ons - steeds nieuwe uitdagingen ople
vert zolang het arbeidsloze bestaan nog niet is aangebroken. 

/an Berling 
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Persoonlijk Statement 

"Wanneer voel je je oud?" is, naar ik de laatste jaren gemerkt heb, 
een geliefkoosd onderwerp van gesprek onder bejaarden. Het meest 
verrassende antwoord op die vraag, dat mij ter ore kwam, gaf een - zo 
op het eerste gezicht nog redelijk vitale - collega die beweerde dat on
langs een zwangere vrouw in de bus voor hem was opgestaan! Zelf had 
ik tot voor kort geen bijzondere ervaringen op dit punt, maar nu zou ik 
als een significante omstandigheid waaronder je beseft langzamerhand 
'echt oud' te worden, kunnen noemen: opgebeld worden door de eerste 
promovendus van je eerste promovendus met het verzoek om een bij
drage bij het afscheid van laatstgenoemde. 

Coed, volgens mij gaat de begeleiding van je eerste promovendus 
- evenals de opvoeding van je oudste kind - gepaard met allerlei be

ducht- en onzekerheden die voortvloeien uit het feit dat het een voor 
jou nieuwe rol is waarmee je nog geen ervaring hebt opgedaan. Als je 
dan zelf als promovendus een promotor had die het naar jouw mening 
slecht deed, heb je daaraan tenminste nog enig houvast, want dan weet 
je (althans: denk je te weten) welke fouten je moet vermijden. Indien je 
promotor echter - zoals in mijn geval: Jaap Koekebakker - zowel in het 
instrumentele als in het socio-emotionele vlak een bijkans perfect (be
ge)leider was, dan word je 66k nog geplaagd door een knagend besef 
dit peil toch nooit te zullen halen! 

Hoe het ook zij, evenals ouders die later constateren, dan hun oud
ste 'het' - blijkbaar ondanks het twijfelachtig gehalte van hun opvoe
ding - toch aardig doet, zo ook pleeg ik niet slechts met gepaste trots, 
maar ook met gevoelens van opluchting, kennis te nemen van reacties 
- zowel uit de academische wereld als ook uit het bedrijfsleven - op het 
werk van Ulbo de Sitter. Soms gaat het om betrekkelijk neutrale reaches 
of verwijzingen, een enkele keer om kritiek, maar meestal om loftuitin
gen over Ulbo als de Nederlandse representant van 'The Paradigm that 
changed the Work Place'. 

Welaan, het zal nog wel even duren voordat Ulbo wordt opgebeld 
door Ads eerste promovendus ter gelegenheid van diens afscheid en 
voordat er een zwangere vrouw voor hem opstaat in de bus. Ergo zal 
tegen die tijd Ulbo's bibliografie aangevuld en dit aan hem gewijde 
boek wel drastisch herzien moeten worden. Ik hoop dan ook, dat deze 
bundel mag dienen voor de jubilaris als een mooi uitgangspunt voor 
zijn verdere werk en voor de lezer(e)s(sen) als een nuttige tussentijdse 
balansopname. 

Cor Lammers 



2 Werk en Loopbaan van Ulbo de Sitter 

Frans van Eijnatten & Ad van der Zwaan 

1 Inleiding 

Het hele oeuvre van iemand in enkele pagina's uitputtend beschrijven, 
is natuurlijk een onmogelijke opgave. Toch wordt er in deze bijdrage 
een globaal overzicht van het werk van Ulbo de Sitter gegeven, voor
zien van enkele kanttekeningen. Het doel is echter niet om een nauw
keurige biografie te produceren, maar eerder om binnen de context van 
dit liber amicorum voor de lezer een algemene indruk te geven van om
vang en inhoud van het oeuvre. Het mag clan zo zijn, dat dit beeld niet 
veel meer is clan een ruwe karikatuur, geschetst z6nder enige pretentie 
van volledigheid en met heel veel persoonlijke inkleuringen en inschat
tingen, toch blijkt er hopelijk uit hoe belangrijk De Sitter's werk is ge
weest voor de ontwikkeling en toepassing van de Sociotechniek in Ne
derland. 

2 Beknopt loopbaan-overzicht 

Lamoraal Ulbo de Sitter III werd geboren op 2 April 1930 in Jonkoping, 
Zweden, als zoon van een hooggeleerde vader in de Geologie, die voor
afgaande aan zijn Utrechtse leerstoel, als medewerker van verschillen
de oliemaatschappijen het oerwoud inging in Venezuela en Borneo 
voor geodetisch onderzoek. Ulbo was tevens de kleinzoon van een nog 
meer illustere hooggeleerde grootvader in de Astronomie, die rand 
1920 directeur van de Sterrenwacht te Leiden werd, en in het gezel
schap verkeerde van zowel Kamerlingh Onnes, als Hendrik Antoon 
Lorenz en Albert Einstein. Een aantal straten en lanen in Nederland 
dragen thans nog de naam van (opa) De Sitter. Als we de verhalen mo
gen geloven, clan heeft Ulbo de Sitter III als peuter nog eens op schoot 
bij 'oom' Einstein gezeten. Een voorteken? 

Al van jongs af aan werd Ulbo geboeid door de filosofie. Hij las alles 
wat hij op dat gebied in huis kon vinden. Op twaalfjarige leeftijd waag
de hij zich reeds aan het werk van Spinoza. Toch leek hij de familietra
ditie aanvankelijk niet voort te zetten. Vast van plan niet de geplaveide 
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paden te bewandelen, volgde en voltooide hij de opleiding Scheeps
werktuigkunde, en was van 1949 tot 1953 machinist op de Grote Vaart 
bij de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij N.V. (KNSM). 
Maar uiteindelijk kroop het bloed toch waar het niet gaan kon. Na het 
vervullen van de militaire dienstplicht, van 1953 tot 1955 als tweede lui
tenant bij de Huzaren Prins Alexander, deed hij alsnog staatsexamen 
HBS en ging Sociologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. 
Na zijn 'cum laude'-afstuderen werkte hij als kersverse bedrijfssocio
loog vier jaar - van 1962 tot 1966 - bij de Centrale Directie van de PTT in 
Den Haag. Vanaf 1966 tot 1970 was Ors. De Sitter als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan het toenmalig Sociologisch Onderzoeks
centrum van de Universiteit van Amsterdam, vanwaaruit hij ook pro
moveerde (promotor: Prof.dr. C.J. Lammers). Van 1December1970 tot 
1 Mei 1986 bekleedde hij het ambt van gewoon hoogleraar in de Be
drijfskunde (in het bijzonder het vergelijkend onderzoek van produk
tiesystemen) aan de toenmalige Technische Hogeschool in Eindhoven 
bij de Afdeling der Bedrijfskunde, eerst bij de vakgroep Socio-Techniek 
(ST), later bij de vakgroep Organisatie-Sociologie (OS). In 1986 nam hij 
afscheid van deze inmiddels tot universiteit omgedoopte instelling en 
werd hij wetenschappelijk directeur van Adviesgroep Koers in Den 
Bosch, aanvankelijk fulltime, later in deeltijd. Vanaf 1989 tot 1993 werk
te hij tevens als parttime hoogleraar bij het MERIT, een onderzoeksin
stituut van de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht. Vanaf 1989 tot 
aan zijn emeritaat bekleedde hij nog eenmaal fulltime 'het ambt van 
hoogleraar' bij de vakgroep Bedrijfswetenschappen, Faculteit der Be
leidswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen. 

Ulbo de Sitter heeft tijdens zijn loopbaan in diverse gremia zitting ge
had. Zo was hij regelmatig actief in werkgroepen van het SISWO en het 
NIVE. Omstreeks 1980 vroeg men hem een rapport voor te bereiden 
voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In 1981 was 
hij een van de initiatiefnemers en oprichters van de Nederlandse Stich
ting ter bevordering van Kwaliteit van Werk en Organisatie (NKWO). 
Vanaf 1988 tot 1993 was hij actief betrokken bij het onderzoeksstimule
ringsprogramma 'Technologie, Arbeid en Organisatie (TAO)'. Recente
lijk nog - in 1993 - was hij mede-initiatiefnemer en werd vervolgens be
stuurslid van de Stichting Socio-Techniek Nederland (SSTN). 

Een hele generatie bedrijfskundigen is, in studie en loopbaan, in 
woord en geschrift, opgegroeid met en verknocht geraakt aan de ideeen 
van Ulbo de Sitter. Verwoed zeeganger als hij altijd gebleven is, werd 
hij voor zovelen het baken in de onstuimige baren van de organisatie
vemieuwing. Toch vader en grootvader achtema! 
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3 Globaal overzicht van zijn vroegere werk 

In het kader van dit liber willen we vooral Ulbo de Sitter's bijdrage aan 
het vakgebied der Sociotechniek nader belichten. Het ligt dan voor de 
hand de draad op te nemen bij de start van zijn wetenschappelijke car
riere, bij de Universiteit van Amsterdam. Vanaf het midden van de zes
tiger jaren heeft De Sitter, samen met Berting, zich daar intensief bezig
gehouden met het thema arbeidsvoldoening. Formeel ging het hier om 
een onderzoek naar de sociaal-structurele factoren in het arbeidsbestel 
die invloed uitoefenen op het geestelijk welbevinden van werknemers. 
In 1966 verschijnt bij de Stichting Interuniversitair Instituut voor So
ciaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO) een overzichtsrapport van 
studies over <lit thema (Berting & De Sitter, 1966). In 1971 krijgt deze 
studie een verdere verdieping, en wordt gepubliceerd bij Van Gorcum 
(Berting & De Sitter, 1971). Samen met andere leden van de Derde 
Werkgroep Industriele Sociologie van de Nederlandse Sociologische 
Vereniging (DERWIS) hadden Berting en De Sitter de Bedrijfssociolo
gische Studiedagen van 1967 voorbereid. Deze studiedagen stonden 
helemaal in het teken van dit onderwerp. De daar gehouden lezingen 
werden gebundeld in het boek Arbeidsvoldoening en arbeidsbeleid (Ber
ting & De Sitter (Red.), 1968). 

Een andere belangrijke research-activiteit - zijn dissertatie - is het 
PTT-leiderschapsonderzoek geweest, dat door De Sitter, met (vooral 
statistische) assistentie van Huussen, werd uitgevoerd vanuit de Soci
aal-Psychologische Afdeling van de Centrale Directie van de PTT in 
Den Haag. In 1966 verscheen het bedrijfsrapport Verslag van een onder
zoek naar het effect van een vormingscursus bij PTT (De Sitter, 1966); in 
1970 het proefschrift Leiderschapsvorming en leiderschapsgedrag in een or
ganisatie (De Sitter, 1970c), goedgekeurd door promotor Lammers en op 
27 Mei 1970 succesvol verdedigd aan de Rijksuniversiteit in Leiden. In 
zijn dissertatie concludeert De Sitter, dat leiderschap een functie is van 
de produktiestructuur. De grensverleggende gedachte is, dat leider
schap niet gezien moet worden als louter een 'stijl' (sociaal dan wel in
strumenteel), maar veel meer als een produkt van een gegeven samen
hang tussen informatiestructuur en produktieproces. De Sitter beargu
menteert, dat het bij sociale systemen niet zozeer gaat om eigenschap
pen, maar meer om relationele kenmerken. Daarmee bestrijdt hij in fei
te zowel het structureel functionalisme als het interactionalisme. Dit in
zicht ligt aan de basis van al zijn later ontwikkelde denkbeelden. 

Beide bovengenoemde studies uit de jaren zestig kan men achteraf 
als een soort prelude zien op de sociotechnische geschriften, die vanaf 
het begin van de zeventiger jaren, onmiddellijk na zijn aantreden als 
hoogleraar Bedrijfskunde bij de Technische Hogeschool in Eindhoven, 
zijn publikatielijst zullen gaan domineren. Maar ook al in het vooraf-
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gaande dissertatiestadium toont De Sitter zijn grote voorliefde voor 
theoretiseren, conceptualiseren en debatteren. Begrippen als interferen
tie en speel- of beslisruimte komen dan reeds voor in zijn werk. Het 
nieuwe, baanbrekende idee zou zo maar spontaan bij hem ontstaan zijn 
tijdens het 'en passant' doorbladeren van een nieuw boek van Ashby 
dat op het secretariaat van het Sociologisch Instituut lag te wachten ter 
bespreking in het tijdschrift Mens en Maatschappij. Het was volgens de 
aspirant-doctor gewoon een kwestie van simpelweg een dimensie toe
voegen aan de desbetreffende kruistabel! 

Het echte sociotechnische werk kwam pas in Eindhoven goed op gang. 
Het hart van de Sociotechniek klopt al volop, als hij zijn intreerede aan 
de THE uitspreekt op 8 Oktober 1971. Hoewel daarin lijvige passages 
voorkomen over strategieen en functies van macht, neemt het conflict
begrip dan toch al een meer centrale plaats in. V oor een nadere uitwer
king grijpt De Sitter graag terug op het eerder in zijn proefschrift ont
wikkelde concept 'interferentie'. De term verwijst naar een conflictsitu
atie waarbij sociale processen elkaar in hun bedoelde afloop belemme
ren. Het reduceren van interferentie zal tot hoofdthema worden van bij
na elke volgende publikatie, en daarmee van de Sociotechniek. De Sit
ter's Sociotechniek wel te verstaan, want hij zal namelijk zijn eigen vari
ant gaan ontwikkelen. Nog even terug naar zijn inaugurale rede, want 
daarin komt naast een aantal in zwang zijnde open-systeembegrippen 
ook het verrassend elegante concept 'schakelschema van sociale uitwis
seling' voor. Maar men zou in deze openbare les nog tevergeefs zoeken 
naar definities van operatie en transformatie, en naar Sociotechniek als 
naamgeving van een zelfstandige benadering. Dit alles zal later volgen. 
Helemaal op het eind van zijn rede komt men pardoes tweemaal de uit
drukking 'sociotechnische arbeid' tegen, maar dat lijkt eerder als een 
speciaal gebaar bedoeld naar de gelijknamige vakgroep waarin hij toen 
aantrad. Een van de desbetreffende zinsnedes luidt, dat de sociotechni
sche arbeid niet aan de weg timmert. Dat heeft de kersverse hoogge
leerde zich toen klaarblijkelijk nogal aangetrokken! Niemand heeft im
mers nadien op dit onderwerp meer van zich doen horen en vaker over 
zich doen spreken. 

Dat begon al meteen, net na zijn aantreden als hoogleraar aan de 
THE, wanneer hij met studenten een polemische discussie start naar 
aanleiding van een aantal college-lezingen over de praktijk van Socio
techniek (zie elders in dit boek). In de jaren die volgen, spant hij zich 
met name in voor het zorgvuldig verder ontwikkelen en toepassen van 
de open-systeemopvatting. Zijn fascinatie voor de holistische benade
ring komt duidelijk tot uitdrukking in de beide artikelen die hij erover 
schrijft voor het pas opgerichte, internationale tijdschrift Annals of Sys
tems Research (De Sitter, 1972/1973). In deze periode - zo zal later blij-
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ken - legt hij het systeemkundig fundament voor de Moderne Socio
techniek. 

Samen met de toenmalige medewerkers van de vakgroep ST publi
ceert hij in een tijdsbestek van iets meer dan een jaar een serie van zes 
artikelen over Sociotechniek in het tijdschrift Mens en Onderneming (De 
Sitter, 1974b/c; Van der Zwaan & Vermeulen, 1974; Van der Zwaan et 
al., 1974; Smets & Van der Zwaan, 1975; De Sitter & Heij, 1975). Hierin 
wordt het begrip Sociotechniek uitgewerkt, de centrale begrippen 
nauwkeurig gedefinieerd en geoperationaliseerd, het systeemtheore
tisch model nader toegelicht en toegepast in een complexe praktijksitu
atie, en enkele van de onderzoeksmethoden zorgvuldig beschreven. 
Het is de produktiebesturing als sociaal proces dat centraal staat in de
ze reeks artikelen, die zich voorts kenmerken door een hoog abstractie
nivo en een overvloedig gebruik van technische termen. Hierdoor zijn 
ze slechts voor ingewijden te volgen. 

En dan waren er natuurlijk de vele thema- en discussiebijeenkomsten 
waaraan De Sitter met graagte deelnam. Die leverden lang niet altijd 
tastbare resultaten op, of het moet het boek zijn dat in 1974 onder zijn 
redactie bij Samsom in de reeks Organisatieontwikkeling werd uitgege
ven in het verlengde van de aktiviteiten van de werkgroep 'Technologie 
en Organisatie' van het SISWO. En niet te vergeten zijn initiatief om een 
NIVE-excursie te organiseren naar Zweden om de vernieuwingen al
daar met eigen ogen te aanschouwen, of zijn inspanningen om twee 
Zweedse publikaties in het Nederlands te bewerken om een betere ver
spreiding van de ideeen mogelijk te maken (De Sitter, 1975/1982d). En 
tenslotte zijn kritische stellingname over het thema medezeggenschap, 
namelijk, dat dit niet op grond van een wet kan worden afgedwongen, 
noch zomaar in een ondernemingsraad kan worden ondergebracht 
zonder adekwate voeding door de achterban. Deze kritiek ventileerde 
hij bijvoorbeeld in de wetenschappelijke werkgroep ter begeleiding van 
de beroemde 'Experimenten Medezeggenschap' (Den Uijl/Boersma), 
waaraan De Sitter geruime tijd deelnam. In dat gremium beargumen
teerde hij vol overtuiging dat medezeggenschap niet zomaar door een 
wet of door de invoering van een ondernemingsraad kan worden gere
geld. Al deze pogingen zouden tot mislukken gedoemd zijn, omdat het 
geconstateerde machtsprobleem in feite besloten ligt in de wijze van ar
beidsdeling, en daarmee in de produktiestructuur. In de meeste geval
len van werkstructurering, organisatie-ontwikkeling, werkoverleg en 
zelfs van ondernemingsraden veranderde die produktiestructuur im
mers niet. De Sitter zag en ziet nog steeds medezeggenschap pas echt 
gerealiseerd middels een zeer diepgaande structuuringreep in de orga
nisatie van het werk zelf. En dat idee sloeg op het einde van de zeventi
ger jaren in de politiek nog nauwelijks aan; het had weinig aankno-
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pingspunten met de betekenis die toendertijd door de sociale partners 
aan het begrip medezeggenschap werd toegekend. De Sitter ziet mede
zeggenschap primair als externe regulering op werkpleknivo. Rand 
1977 draagt hij dit standpunt met verve uit in lezingen (bijvoorbeeld bij 
Studium Generale op de VU), in boeken en in tijdschriften (De Sitter, 
1978b/1981b). Zo beschouwd, pleit De Sitter al in 1978 voor Participa
tieve Democratie, een thema dat pas tien jaar later in de literatuur preg
nant naar voren komt. De ironie wil dat hem later verweten zal warden 
de eisen van het veranderingsproces en de participatiegedachte te ne
geren! Hij was nota bene een participatief democraat avant la lettre! Het 
ging hem immers eerst en vooral om het concreet en structureel inbou
wen van meer bevoegdheden op de werkvloer, zodat werknemers zelf 
over hun werk kunnen beslissen, in de directe werksituatie. 

4 Globaal overzicht van zijn latere werk 

De Sitter gebruikt de jaren tachtig voor het systematisch verder uitwer
ken van een praktisch toepasbare integrale ontwerpbenadering voor or
ganisaties. Het symbolische startschot hiervoor geeft hij in 1981, in The 
functional significance of participation. In dit rapport pleit hij er sterk voor 
om een aantal aspectmatige benaderingen te integreren om zo de vici
euze cirkel van arbeidsdeling en demotivatie effectief te kunnen door
breken. Deze publikatie vormt het begin van een hele reeks geschriften 
over wat in de tweede helft van de tachtiger jaren bekend zou warden 
als de benadering van 'Integrale Organisatie-Vernieuwing (IOV)'. 

In 1980 schrijft De Sitter in opdracht van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport over de samenhang tussen 
kwaliteit van de arbeid, kwaliteit van de organisatie en kwaliteit van de 
arbeidsverhoudingen (De Sitter, 1980b/1982b; WRR, 1982). Hij plaatst 
de produktie- en arbeidsorganisatie daarbij in sociaal-economisch per
spectief. Dit rapport wordt in 1981 nagenoeg ongewijzigd in boekvorm 
bij Kluwer uitgebracht onder de intrigerende titel Op weg naar nieuwe 
fabrieken en kantoren. Het wordt De Sitter's eerste bestseller. Het boek 
geeft niet alleen de argumenten voor integrale organisatievernieuwing, 
maar bevat oak de concepten en - niet onbelangrijk - twintig Europese 
'best practices'. 

De tweede bestseller, Het flexibele bedrijf, komt tevens uit bij Kluwer 
in 1986 als resultaat van een FLAIR-project (FLexibele Automatisering 
en Industriele Robots). De Sitter voert op inspirerende wijze de redactie 
over de 'Groep Sociotechniek', een team bestaande uit medewerkers en 
pas afgestudeerden van de Faculteit Bedrijfskunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven, Twente en TNO-Apeldoorn. Dit boek geeft 
voor het eerst een presentatie van een integrale aanpak van flexibiliteit, 
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beheersbaarheid, kwaliteit van de arbeid en produktie-automatisering 
(De Sitter et al., 1986). 

Tegen het eind van de tachtiger jaren besteedt De Sitter vanuit Ad
viesgroep Koers veel tijd aan het bij elkaar schrijven van de door hem 
ontwikkelde conceptualisaties op het gebied van kwaliteit van de ar
beid (De Sitter, 1989b), en aan het samen met Den Hertog wetenschap
pelijk verankeren en legitimeren van het door de Nederlandse overheid 
gesubsidieerde onderzoeksstimuleringsprogramma 'Technologie, Ar
beid en Organisatie (TAO)' (De Sitter, 1989a). Het is ook in deze tijd dat 
hij een overzichtsartikel maakt voor het themanummer 'Sociotechniek' 
van het tijdschrift Gedrag & Organisatie (De Sitter, 1989d), en gespon
sord door MERIT in de Verenigde Staten de Nederlandse Sociotechniek 
presenteert op een bijeenkomst van de prestitieuze Academy of Manage
ment in San Francisco (De Sitter et al., 1990). 

In het begin van de negentiger jaren legt hij zich zowel vanuit het 
MERIT als vanuit de Katholieke Universiteit in Nijmegen toe op het zo 
mogelijk n6g zorgvuldiger - met n6g meer oog voor wetenschappelijke 
verfijning en precisie - verwoorden van de door hem in de afgelopen 
twintig jaar ontwikkelde sociotechnische ontwerpleer. Dit resulteert 
aanvankelijk in een serie 'blauwe boekjes' over Sociotechniek bij ont
werpen, die met veel succes gebruikt worden in het onderwijs. In 1994 
bewerkt en bundelt hij deze afzonderlijke 'collegedictaatjes' tot een 
leerboek, dat door Van Gorcum wordt uitgebracht onder de pakkende 
titel Synergetisch produceren: Human Resources Mobilisation in de produk
tie (De Sitter, 1994a). In dit overzichtswerk treft men de meest complete 
versie van De Sitter's sociotechnische ontwerpleer aan, inclusief hon
derden gedetailleerde illustraties en processchema's, en voorzien van 
een schat aan nuttige literatuursuggesties. 

Maar De Sitter zou De Sitter niet zijn, als niet ook de disputen en 
polemieken de laatste jaren van zijn loopbaan zouden hebben 'opge
sierd'. Het was het bloed, dat kroop waar het niet gaan kon. Zo is er 
zijn intrigerende bijdrage aan het, in het Tijdschrift voor Arbeidsvraag
stukken gevoerde, debat over Arbeidsprocesbenadering en Sociotech
niek (De Sitter, 1990b); zijn weerwoord aan het adres van de andere so
ciotechnische 'opinion leader', Fred Emery, in A Sociotechnical Perspec
tive (De Sitter, 1993); en zijn zeer conscientieuze weerlegging van geuit
te kritiek in het 'Nijmeegs debat' (zie elders in dit boek), onder de titel 
Sociotechniek op de helling? (De Sitter, 1994b). De Sitter wierp zich altijd 
met volle overgave in zo'n woordenstrijd. Hij was dan op zijn best, vol 
vuur en met veel emoties. Die eigenzinnige houding heeft hem niet al
tijd even geliefd gemaakt bij collega's, maar des te meer bij studenten. 
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5 Ontwikkelingslijnen in het werk 

Als we nu, anno 1995, terugkijken op een kwart eeuw werk van Ulbo 
de Sitter, dan ligt het voor de hand om te zoeken naar ontwikkelingslij
nen. Al eerder zijn dissertatie en intreerede aan de orde geweest. We 
hebben gezien, dat daarin een centrale plaats was ingeruimd voor wat 
we hier kortweg zullen aanduiden met de term 'interferentietheorie'. 
Als er een Constante factor is in het werk van De Sitter, dan is het wel 
deze aandacht voor elkaar blokkerende processen. Dit thema loopt als 
een rode draad door al zijn publikaties. 

Naast deze overeenkomst, is het minstens even interessant om stil te 
staan bij de verschillen. Wat is er in De Sitter's oeuvre allemaal niet ver
anderd in die afgelopen 25 jaar? Om dat te onderzoeken, lijkt het han
dig om het register van zijn laatste boek te inspecteren. Men ziet dan in 
een oogopslag, dat in vergelijking met proefschrift en intreerede de lo
gistiek een veel geprononceerdere plaats in de redenering heeft gekre
gen, getuige de gehanteerde begrippen als bijvoorbeeld 'homogenise
ren', 'storingsgevoeligheid', 'systeemverliezen', 'wacht- en bewerkings
tijden', 'functionele en lijnstructuur'. Die interesse is zeker ontstaan on
der invloed van de multi-disciplinaire werkomgeving binnen de facul
teit Bedrijfskunde in Eindhoven, waar onder andere de 'Group Techn
ology'-ideeen van Burbidge al heel vroeg bekend waren. Het kon bijna 
niet anders of deze confrontatie zou leiden tot het gebruik van logistie
ke technieken zoals parallelliseren en segmenteren als hulpmiddelen 
om de complexiteit van de produktiestructuur te helpen vereenvoudi
gen. De Sitter heeft als het ware het vakgebied van de Logistiek inge
bouwd in de Moderne Sociotechniek. Dat blijkt ook uit de omvangrijke 
uitwerking van het begrip 'regelen'. Maar liefst een hele kolom van bo
vengenoemd register bevat bijna vijftig verschillende samenstellingen 
van dit werkwoord. Het illustreert dat de Moderne Sociotechniek zich 
vooral ook de Logistiek in de brede betekenis van produktiebeheersing 
en produktiemanagement heeft eigen gemaakt. Eigenlijk is de term 'ge-
1nterpreteerd' hier beter op zijn plaats. Want er heeft geenszins een 
slaafse overname van beginselen plaatsgevonden. Integendeel, het 'bot
tom up' -principe voor het ontwerp van de besturingsstructuur is illus
tratief in dat opzicht. Het vormt een van de eigen(zinnige) en welover
wogen toevoegingen van De Sitter zelf. Maar het is niet alleen het regel
concept dat een prominente plaats opeist in het huidige werk. Ook het 
ontwerpbegrip is met bijna een hele registerkolom rijkelijk in Synerge
tisch Produceren vertegenwoordigd. In de loop van de tijd is De Sitter's 
werk langzaam maar zeker steeds ontwerpgerichter geworden. Was 
'zijn' Sociotechniek aanvankelijk nog beschouwend, al snel werd het 
stap voor stap verder ontwikkeld tot wat uiteindelijk zou uitgroeien tot 
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een heuse integrale ontwerpleer, met veel sociotechnische tips voor 
concrete toepassing in de praktijk. Zijn laatste werken staan vol met 
ontwerpstappen, ontwerpregels, ontwerpprincipes en ontwerpparame
ters. 

Men kan zich echter de vraag stellen of de Moderne Sociotechniek 
daarmee niet is verworden tot een 'social engineering'-benadering. Bij 
aandachtige lezing van zijn laatste boek kan men nauwelijks tot een an
dere conclusie komen, dan dat De Sitter uiteindelijk toch in hart en ziel 
socioloog/ sociaal-psycholoog gebleven is. Zelden is immers - in defini
ties en in theorie (regelkapaciteit) - zo helder en expliciet geschreven 
over klassieke begrippen als vervreemding en macht. En nog niet eer
der ging hij zo diep en verantwoord in op de thans zo populaire onder
werpen als stress en leren. Neen, de Sociotechniek van De Sitter is geen 
eenzijdige 'social engineering'. De Logistiek blijft wezenlijk in zijn theo
rie, en fungeert als onderbouw in de betekenis van de bekende regels: 
analyseer voorafgaande aan het herontwerpen de bewerkingen en rou
tes van de produkten; en ontwerp eerst de produktiestructuur en dan 
pas de besturingsstructuur. Geen eenzijdige sociaal-wetenschappelijke 
benadering dus! Daarnaast heeft hij met zijn benadering tegelijkertijd 
ook het sociologische denken verrijkt (zie elders in dit boek). 

6 De bijdrage van Ulbo de Sitter aan het vakgebied der Sociotech
niek 

Uit het bovenstaande valt niet moeilijk af te leiden wat voor een centra
le positie Ulbo de Sitter inneemt in het sociotechnisch onderzoek en 
ontwerp in Nederland. Daarmee heeft hij tevens een belangrijke voor
trekkersrol gespeeld in de ontwikkeling van de Bedrijfskunde. Hij heeft 
de Bedrijfskunde en de bedrijfspraktijk van een integrale organisatie
ontwerpbenadering voorzien. Vermoedelijk behoort De Sitter's Moder
ne Sociotechniek momenteel tot de groep van verst ontwikkelde theo
rieen binnen onze discipline. 

Samen met de coryfeeen Eric Trist, Fred Emery en Bjorn Gustavsen 
behoort Ulbo de Sitter tot het selecte gezelschap van 'top opinion lea
ders' op het vakgebied van de Sociotechniek. Zijn ideeen hebben de 
professie verrijkt met een praktische ontwerpbenadering die internatio
naal bekend staat als 'The Dutch Variant'. Men moet hierover vooral 
niet te licht denken. De werkelijke inspanningen die nodig zijn voor het 
volbrengen van baanbrekende wetenschappelijke arbeid worden dik
wijls onderschat. Het vraagt om toewijding en doorzettingsvermogen, 
gedurende tal van jaren, met veel opofferingen in de persoonlijke sfeer. 
Voor al die inspanningen is de wetenschappelijke gemeenschap Lamo
raal Ulbo de Sitter dank verschuldigd. 
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Persoonlijk Statement 

Ulbo is relatief laat in het wetenschappelijke circuit terechtgekomen. 
Oat heeft hem niet weerhouden daarin in korte tijd een vooraanstaande 
en vooral ook markante positie in te nemen. 

In de zestiger jaren had ik het genoegen als jonge onderzoeker op het 
gerenommeerde Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te mogen 
werken. Daar werd ik betrokken bij een project dat te maken had met 
'Sociotechnical Systems'. Het denken in die tijd over sociotechnische 
systemen werd in hoge mate be:invloed door de Tavistock-groep met 
bezielende figuren als Eric Trist, Fred Emery, Phil Herbst, Einar Thors
rud, en Hans van Beinum. Het is echter met name Ulbo de Sitter ge
weest die het huidige gezicht van de Nederlandse Sociotechniek heeft 
bepaald, ook wel aangeduid als Moderne Sociotechniek. 

Het begrip Sociotechniek kent vele gezichten. Soms wordt het ge
identificeerd met industriele democratie, clan weer met autonome groe
pen of verbetering van de kwaliteit van de arbeid. Ulbo heeft zich op 
zijn eigen eigenzinnige en charmante wijze van die pluriforme begrips
vorming niets aangetrokken en vrijwel van het begin af aan het accent 
gelegd op de besturingsstructuur van het primaire proces en daarmee 
de herkenbaarheid en focus van de Sociotechniek vergroot. De toevoe
ging Modern aan het begrip Sociotechniek geeft daarbij zijn gevoel voor 
retoriek goed aan. 

Die eigenzinnigheid van de in het algemeen zeer vriendelijke en be
hulpzame Ulbo is in zekere zin berucht. De mooiste momenten deden 
zich voor als hij tijdens een vergadering, op de meest onverwachte mo
menten, een woede-aanval kreeg, vervolgens met veel aplomb zijn tas 
ging inpakken en het gezelschap toevoegde dat men hem niet meer te
rug zou zien, om vervolgens de deur hard dicht te knallen. Soms kwam 
hij terug, meestal niet. Was het spel of ging het hem om de knikkers of 
allebei? 

Ulbo is de 'eminence grise' van de Moderne Sociotechniek. Leidt zijn 
afscheid van de universiteit nu tot een Postmoderne Sociotechniek? 

Maarten van Gils 



3 Sociotechniek tussen Sociologische 
Theorie en Ontwerppraktijk 

Jae Christis & Ben Fruytier 

1 Inleiding 

De Sitter heeft bij de ontwikkeling van de Sociotechniek altijd de groot
ste nadruk gelegd op de praktijkkant ervan: als toegepaste wetenschap 
moet ze zich eerst en vooral in de praktijk bewijzen. Echter, haar rele
vantie voor de praktijk heeft ze in hoge mate te danken aan de verwer
king van algemene inzichten uit de sociale systeemtheorie. In deze zin 
staat de Sociotechniek met een been in de sociologische theorie en met 
het andere in de bedrijfskundige ontwerppraktijk. Een dergelijke posi
tie is riskant: het is niet gemakkelijk beide partijen tevreden te stellen 
zonder in een soort 'spagaat'-positie te geraken. Deze tussenpositie kan 
natuurlijk ook vruchtbaar zijn. De Sociotechniek kan theorie en praktijk 
voorzien van nieuwe inzichten of lastig vallen met irriterende vragen. 
Tot dusverre lijkt de discussie over Sociotechniek vooral over de moge
lijkheden en de grenzen van de sociotechnische ontwerp- en interven
tiepraktijk te gaan. Daarmee verdwijnt het specifiek sociologisch gehal
te van de Sociotechniek uit het gezichtsveld. Dat zou jammer zijn, om
dat op deze wijze geen recht wordt gedaan aan het sociologisch werk 
dat De Sitter verricht heeft. Vandaar dat wij in deze bijdrage vooral in 
willen gaan op het sociologisch gehalte van de door De Sitter ontwik
kelde variant van de Sociotechniek. 

2 Sociotechniek: Bedrijfskunde of Sociologie? 

De Sociotechniek wordt door De Sitter afwisselend gekarakteriseerd als 
toegepaste wetenschap, als Bedrijfskunde of als Ontwerpkunde en na
drukkelijk niet als Sociologie: "Ontwerpkunde is geen Sociologie: tus
sen waarden, normen, regels en gewoonten wordt in het algemeen 
geen onderscheid gemaakt" (De Sitter, 1994a, p. 19). Zo gekarakteri
seerd, bestudeert de Sociotechniek eerst en vooral produktiesystemen 
van organisaties of organisaties als produktiesystemen. Een produktie
systeem is een systeem van arbeidsverdeling dat bestudeerd kan wor
den als een interactienetwerk met een bepaalde structuur. De Socio
techniek presenteert zichzelf als een structurele benadering die een spe-
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dale positie binnen de Bedrijfskunde claimt: ze biedt een kader waar
binnen de verschillende partiele bedrijfskundige disciplines ge"inte
greerd kunnen worden. Deze speciale positie als integrale ontwerpkun
de zal de Sociotechniek vooral tegenover haar collega-bedrijfskundigen 
waar moeten zien te maken. Maar waarover moet dan met sociologen 
gediscussieerd worden? De stelling dat Bedrijfskunde geen Sociologie 
is, biedt daarvoor weinig aanknopingspunten. De Sitter zou met z'n 
proefschrift als socioloog begonnen, maar als bedrijfskundige ge
eindigd zijn, zo wordt elders in deze bundel betoogd. Volgens ons is dit 
een misvatting. Het proefschrift van De Sitter was inderdaad een klas
siek sociologische analyse van leiderschapsgedrag: leiderschap wordt 
niet als psychologisch verschijnsel geanalyseerd met de nadruk op per
soonlijke stijl, maar als sociologisch verschijnsel met de nadruk op lei
derschap als functie van de produktiestructuur. Zijn verdere werk moet 
echter wel degelijk gezien worden als een verdere verdieping en ver
breding van deze sociologische structuurbenadering. Enerzijds ontwik
kelt hij een steeds verfijnder begrippenapparaat voor het bestuderen 
van de structuur van de arbeidsverdeling. En anderzijds wordt deze 
- verfijnde - structuuranalyse op een steeds breder scala van verschijn
selen toegepast: niet alleen op leiderschap, maar ook op stress, ver
vreemding, ziekteverzuim, samenwerking op de werkplek, defensief en 
cooperatief gedrag op afdelingsniveau en arbeidsverhoudingen op be
drijfsniveau. Onze conclusie luidt dan ook: als zijn proefschrift sociolo
gisch was, dan is de rest van zijn werk dat ook! 

Wij willen deze conclusie graag adstrueren aan de hand van de ver
schillende reaches die het werk van De Sitter heeft opgeroepen bij soci
ale wetenschappers: 

1. als structuurtheorie zou zijn benadering deterministisch zijn en aan
gevuld of gecorrigeerd moeten worden door een voluntaristische 
handelingstheorie; 

2. als theorie zou ze empirisch - nog - niet bevestigd zijn; 
3. als theorie zou ze zich beperken tot de bestudering van technische 

relaties in arbeids- en produktieprocessen en in die zin niet sociolo
gisch zijn. 

Wij willen proberen aan te tonen dat de Sociotechniek niet determinis
tisch is (paragraaf 3), in hoge mate conceptueel of analytisch van aard is 
en als zodanig bevestigd moeten worden (paragraaf 4) en bij uitstek in 
staat is om het sociale karakter van 'technische' verschijnselen te analy
seren (paragraaf 5). In de slotparagraaf zullen we proberen aan te ge
ven wat volgens ons de sociologische beperkingen van de Sociotech
niek zijn. 
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3 Sociotechniek: deterministische structuurtheorie? 

De Sociotechniek is een sociologische structuurbenadering: theoretisch 
gaat het om structuur-analyse en praktisch om structuurbouw. Bete
kent dit nu ook dat ze ervan uitgaat, dat het handelen van mensen door 
sociale structuren gedetermineerd wordt en dat ze daarom handelings
theoretisch gecorrigeerd moet worden? Volgens ons is dit om drie rede
nen niet het geval. 

Ten eerste heeft de Sociotechniek niet de pretentie alle oorzaken van 
leiderschapsstijl, stress enzovoorts te onderzoeken. Zo beperkt ze zich 
tot sociale oorzaken en laat psychische oorzaken buiten beschouwing. 
De Sociotechniek onderzoekt dus stress, vervreemding, ziekteverzuim 
enzovoort, voorzover die veroorzaakt worden door de structuur van de 
arbeidsverdeling. Dat heeft haar het verwijt opgeleverd dat ze geen re
kening houdt met personen. Dat verwijt is soms moreel en soms weten
schappelijk gekleurd. In beide gevallen is dat onterecht. Personen ko
men in de Sociotechniek inderdaad niet voor. De Sociotechniek onder
zoekt niet personen maar de structuur van hun werkomgeving of de 
positie die ze in de structuur van een interactienetwerk innemen. We
tenschappelijk gesproken is dit ons inziens een correcte grensafbake
ning: sociologen verklaren met behulp van sociale en psychologen met 
behulp van psychische structuren (ook de Psychologie kent dus struc
tuurbenaderingen). Sociologische verklaringen kunnen wel met elkaar, 
maar niet met psychologische verklaringen concurreren! Moreel ge
sproken neemt de Sociotechniek personen juist serieus: het gaat om de 
kwaliteit van hun arbeid, dat wil zeggen om hun risico's en kansen. On
terechte schuldtoewijzingen kunnen zo worden voork6men: het heeft 
weinig zin bazen naar cursussen sociaal leiderschap te sturen als hun 
positie deze vorm van leiding geven onmogelijk maakt. De Sitter is zich 
ook goed bewust van deze beperking tot sociale, structurele oorzaken: 

"Het onderwerp integraal ontwerpen bestrijkt veel, maar lang niet alles. 
Structuurbouw gaat over structuur; de architectuur van de relaties tus
sen delen. Onze probleemstelling is dus begrensd: we vragen ons af 
hoe de structuur de kans op effectieve en efficiente ontploo"iing van in
novatief potentieel kan belemmeren of juist versterken. Ten opzichte 
van het geheimzinnige en fijnmazige proces van menselijke creativiteit 
is dat een bescheiden vraag. Er is echter een overweging die het relatie
ve belang van die vraag toch weer op de voorgrond brengt. Van alle 
factoren die een creatief sociaal en psychologisch geconditioneerd pro
ces bepalen, is (gelukkig) maar een klein deel be"invloedbaar. Juist in dit 
- toepasbare - deel neemt structuurbouw een belangrijke plaats in." 

De Sitter (1994b), p. 358 



26 Als het maar stroomt! Ulbo de Sitter: Laveren tussen simpel en complex 

Het verwijt van determinisme is ten tweede onterecht, omdat structu
ren van sociale systemen handelingen niet determineren, maar er een 
patroon aan verlenen ('structureren'): sommige handelingen worden 
onwaarschijnlijk of onmogelijk en andere waarschijnlijk of mogelijk. 
Omgekeerd worden structuren door ons handelen gereproduceerd of 
getransformeerd. Oat is meestal het onbedoeld gevolg van ons hande
len: wij trouwen om de meest uiteenlopende redenen, maar niet om het 
instituut van het huwelijk te reproduceren. Sociale structuren bestaan 
niet onafhankelijk van handelingen, omdat sociale systemen zijn opge
bouwd uit wederkerige handelingen (interacties). Het zijn interactienet
werken. En sociale structuren kunnen niet determineren, omdat het 
normen in de zin van gegeneraliseerde gedragsverwachtingen zijn. De
ze normen zijn, in de formulering van De Sitter, de emergente eigen
schappen van een sociaal systeem of interactienetwerk. Normen zijn 
abstracter dan handelingen. Ze schrijven geen concrete handelingen 
voor, maar omschrijven als het ware waar je rekening mee moet hou
den wanneer je gaat handelen. Je moet dus niet alleen beslissen of je je 
aan de norm zult houden, maar ook welke uiteenlopende handelingen 
nog onder de norm vallen en welke niet (en vaak is <lat pas achteraf te 
bepalen). Bovendien is het misleidend om te zeggen dat normen door 
mensen gemaakt worden. Als emergente eigenschappen van sociale 
systemen ontstaan ze vaak als onbedoeld en onbeheerst resultaat van 
onze interacties. Hierin verschilt de Sociotechniek van voluntaristische 
handelingstheorieen, volgens welke normen, instituties enzovoort door 
ons gemaakt en dus ook herleid kunnen worden tot intentionele hande
lingen. De Sitter formuleert dat als volgt: 

"Mensen( ... ) kunnen niet anders dan hun (inderdaad zelfgekozen maar 
niet zelfgenormeerde) selecties baseren op interactief geproduceerde 
normen tegen de voor hen specifieke selectieve - dus gestructureerde -
achtergrond van hun sociale omgeving. Die achtergrond wordt bepaald 
door de posities die een individu in een netwerk tot dusverre heeft inge
nomen. Daarbij verklaart de autonomie van de interactiepartners waar
om ze op elk afzonderlijk moment in de tijd alleen eigen selecties kun
nen maken maar niet de interactieve gevolgen of resultaten daarvan 
kunnen bepalen. Hun selectieve uitwisselingsmogelijkheden warden be
grensd door de structuur van het netwerk waarin zij een plaats hebben. " 

De Sitter (1994b), p. 80 

Mensen selecteren zelf en dat is tegen de deterministen gericht. Maar ze 
doen dat op basis van normen of handelingspremissen die ze niet zelf 
geproduceerd hebben en <lat is tegen de voluntaristen (inclusief het me
thodologisch individualisme) gericht. 
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Het vermeende determinisme van de Sociotechniek is in de derde 
plaats onterecht omdat de Sociotechniek uitgaat van een contingente in 
plaats van een gedetermineerde wereld. Volgens De Sitter is contingen
tie "de kans op een bepaalde ontmoeting tussen gebeurtenissen ten op
zichte van de oneindigheid van ontmoetingsmogelijkheden" (De Sitter, 
1994b, p. 374). Ietwat vereenvoudigd geformuleerd: contingent is alles 
wat wel mogelijk maar niet noodzakelijk is. In de systeemtheorie is con
tingentie zowel een historisch als een basisbegrip (Gabriel, 1970). Als 
historisch begrip verwijst het naar het toenemende bewustzijn van het 
contingente karakter van de wereld. In die zin is het vergelijkbaar met 
het 'onttoveringsbegrip' van Weber. Als basisbegrip verwijst het naar 
het feit dat de functie van systemen het begrenzen van contingentie is. 
Contingentie wordt door systeembouw niet opgelost, maar bewerkbaar 
gemaakt. In een volledig contingente wereld is alles mogelijk en niets 
noodzakelijk. Zo'n wereld is tegelijk een oneindig complexe wereld 
(Luhmann, 1971, p. 33). Door systeembouw worden als het ware gren
zen getrokken in die wereld en ontstaan systemen en hun omgevingen. 
In zo'n wereld met systemen en omgevingen is niet alles meer mogelijk, 
omdat door systeembouw niet alles meer met alles verbonden kan wor
den. Causaliteit zou je kunnen beschouwen als het nader specificeren 
en conditioneren van wat nog mogelijk is. In de systeemtheorie veron
derstelt causaliteit dus contingentie en systeembouw! 

4 Sociotechniek: conceptuele of empirische waarheden? 

In de economische wetenschap wordt veel gewerkt met wetten die als 
wiskundige vergelijkingen geformuleerd kunnen worden. Dit soort 
wetten zijn niet empirisch, maar analytisch van aard: ze kunnen empi
risch bevestigd noch ontkend worden. Oat inkomen een functie is van 
sparen, investeren en consumeren, of dat prijzen, vermenigvuldigd met 
het aantal transacties gelijk is aan de hoeveelheid geld in circulatie, ver
menigvuldigd met de circulatiesnelheid (MV=PT) zijn geen empirische 
hypothesen, maar analytische waarheden. Het zijn voorstellen om de 
werkelijkheid op een bepaalde manier te beschrijven. Als analytische 
wetten zijn ze altijd juist. Echter, hun vruchtbaarheid moet zich in de 
toepassing ervan bewijzen. Daarvoor moeten die wetten nader uitge
werkt worden. Hoe beter dat gedaan wordt, des te preciezer zijn de 
'voorspellingen en verklaringen' die daarmee gegeven kunnen worden. 
Op deze wijze kun je een economisch systeem modelleren. Je kunt dan 
zien (voorspellen/verklaren) wat er gebeurt wanneer je variabelen uit 
het model verandert. Je kunt er echter niet empirisch mee voorspellen. 
Je weet wel water gebeurt als er meer gespaard wordt, maar niet of er 
ook meer gespaard zal gaan worden. Daarvoor moet je immers weten 
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hoe de afzonderlijke elementen uit het model zich feitelijk zullen gedra
gen. En daarvoor moet je weten wat de oorzaken zijn van dat gedrag. 
Die zitten niet in het model. Vaak probeert men daarom analytische 
modellen aan te vullen met kennis over causale oorzaken. Zoals we we
ten, is het voorspellend vermogen van dit soort modellen uiterst gering. 
Dat komt omdat ze 6£ tot een oneindige regressie van oorzaken leiden 
(interactionistische regressie), 6£ tot een oneindige desaggregatie van 
componenten (reductionistische regressie). 

De Sociotechniek zouden we kunnen beschouwen als een analytisch 
model dat afziet van causale analyses in de empirische betekenis van 
het woord. De Sociotechniek is dan niets anders dan de toepassing van 
de wet van Ashby op de verschillende niveaus van een produktie-orga
nisatie. Die wet stelt dat beheersbaarheid een functie is van beheersbe
hoeften en beheersmogelijkheden. Dit is een analytische wet: we zijn 
daar niet achter gekomen door uitvoerig empirisch onderzoek. Om 
deze wet te kunnen toepassen, wordt nader aangegeven wat we onder 
beheersbehoeften en -mogelijkheden moeten verstaan. Op deze wijze 
wordt een reeks begrippen ontwikkeld die gebruikt wordt voor een 
modelmatige beschrijving van alle produktiesystemen. Met behulp van 
zo'n beschrijving kun je zien wat er gebeurt wanneer je variabelen uit 
het model verandert. Dit zijn geen empirische, maar analytische voor
spellingen: dat bijvoorbeeld coordinatiebehoeften toenemen wanneer je 
arbeid verdeelt, volgt logisch uit het gehanteerde model van de regel
kring. In die zin is de Sociotechniek ook een normatieve wetenschap: ze 
vertelt wat actoren moeten doen om bepaalde doeleinden te bereiken. 
Ze vertelt (voorspelt/verklaart) echter niet 6£ en waarom actoren dat 
wel of niet zullen doen. Daarvoor is een ander soort theorie nodig. 

5 Sociotechniek: een technische wetenschap? 

Veel sociologen zijn geneigd te zeggen dat de Sociotechniek de techni
sche kant van organisaties bestudeert. Ze onderkennen de relevantie 
van de Sociotechniek, net zoals ook andere bedrijfskundige disciplines 
relevant zijn, maar beschouwen haar niet als echte Sociologie. Nu be
studeert de Sociotechniek inderdaad produktiesystemen van organisa
ties. Het is echter onze stelling dat de verdienste van De Sitter vooral 
gelegen is in de analyse van het sociale karakter van die produktiesys
temen. 

Produktiesystemen worden door De Sitter nadrukkelijk als sociale 
systemen gedefinieerd, waarbinnen niet technisch maar sociaal gehan
deld wordt. De Sitter ontkent niet dat sociale systemen en handelingen 
vele aspecten hebben, waaronder technische aspecten. Echter, wanneer 
je sociale systemen aspectmatig analyseert, dan verdwijnt automatisch 
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de samenhang tussen die aspecten uit het gezichtsveld. In de termen 
van De Sitter: wanneer je een nominale (aspectmatige) decompositie 
maakt van een systeem, dan elimineer je de functionele relaties (tussen 
die aspecten). 

Nu klinkt dit alles heel 'technisch', maar toch ligt juist hier het socio
logisch gehalte van de Sociotechniek. Om dat duidelijk te maken, wil
len we de discussie over het technologisch determinisme als ingang ge
bruiken. In deze discussie warden techniek en organisatie behandeld 
als twee van elkaar gescheiden variabelen waartussen vaste of variabe
le verbanden kunnen bestaan, bijvoorbeeld in de vraagstelling: "Bepaalt 
de technologie de organisatiestructuur?" Volgens De Sitter is een derge
lijke vraagstelling onjuist, omdat arbeidsorganisatie, produktie-organi
satie en arbeidsverdeling verschillende woorden zijn voor hetzelfde, 
namelijk: "de verdeling van mens- en machine-arbeid ten opzichte van 
orders voor complete goederen of diensten" (De Sitter, 1994b, p. 214). 
Techniek is een attribuut of eigenschap van de structuur van de ar
beidsverdeling en kan daar dus niet los van staan. Techniek is met an
dere woorden ook een vorm van arbeidsorganisatie. Door dit omvat
tend begrip van organisatie als arbeidsverdeling kan De Sitter: 

1. laten zien dat de techniek een afgeleide is van de structuur van de 
arbeidsverdeling; 

2. het sociale karakter analyseren van wat traditioneel als technisch ge
definieerd wordt. 

Ad 1. Ondernemingen of organisaties hebben flexibele produktiesyste
men nodig om adekwaat te kunnen reageren op wisselende externe 
omstandigheden. Die produktiesystemen warden echter niet flexibel 
door de introductie van flexibele machines of mensen. Flexibele pro
duktie-automatisering helpt niet echt wanneer de produktie slechts 5% 
van de doorlooptijd uitmaakt. En flexibele besturingsautomatisering is 
welhaast een onmogelijke opgave wanneer de te besturen produktie
structuren uitermate complex zijn. Flexibiliteit is dus eerst en vooral 
een vraagstuk van de structuur van de produktie-organisatie. Ontwerp
technisch komt het primaat van de structuur van de arbeidsverdeling 
tot uitdrukking in de volgorderegels van het ontwerpen: eerst de pro
duktiestructuur top down van macro naar micro en vervolgens de be
sturingsstructuur bottom up van micro naar macro. Beslissingen over 
techniek komen pas relatief laat aan bod: "Produktie-technologische 
functie-eisen volgen uit ontwerpbeslissingen bij het segmenteren op 
meso-niveau. Een eindbeslissing en eenduidige technische specificatie 
is echter een uitkomst van het ontwerpen op microniveau; het ontwerp 
van de structuur van een taakgroep" (De Sitter, 1994b, p. 224). Eerst 
structureren, dan pas automatiseren is het advies van de Sociotechniek. 
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Sociologisch gesproken, biedt het begrip 'structuur van de arbeids
verdeling' de mogelijkheid tayloristische, fordistische en andere pro
duktieconcepten van elkaar te kunnen onderscheiden. Taylor en Ford 
ontwikkelden ideeen, over (1) de organisatie van de produktie (arbeids
verdeling) en (2) de vorm van de relatie tussen werkgever en werkne
mer (contractuele relatie). Sociotechnisch gesproken betroffen hun idee
en over de organisatie van de produktie twee varianten van functioneel 
geconcentreerde structuren: de bewerkingsgewijze structuur (Taylor) 
en de lijnstructuur (Ford). Dit zijn nog steeds dominante produktie
structuren. De Sociotechniek biedt ons als sociologen niet alleen het be
grippenkader om deze structuren en de gevolgen ervan gedetailleerd in 
kaart te brengen, ze stelt ons ook in staat te bepalen wanneer van een 
nieuw produktieconcept sprake is. Zolang bijvoorbeeld in 'lean pro
duction'-bedrijven functioneel geconcentreerde structuren gehand
haafd blijven, kan er geen sprake zijn van een nieuw produktieconcept, 
wat er verder ook moge veranderen. Daarvan is pas sprake wanneer 
overgegaan wordt op stroomsgewijze produktiestructuren. 

We kunnen nu ook beter het relatieve gelijk en ongelijk van de theo
rie van het technologisch determinisme bepalen. W anneer functioneel 
geconcentreerde structuren dominant zijn, clan zullen de producenten 
van produktietechnologieen hun aanbod daarop afstemmen. Zo ont
staat een zichzelf versterkend sociaal proces, dat ondernemingen als 
het ware vanuit de technologie dwingt dergelijke structuren te handha
ven. Hier ligt het relatieve gelijk van het technologisch determinisme; 
gegeven een bepaalde technologie is vooral de mogelijkheid tot structu
rele verandering van de produktie-organisatie beperkt. Echter, ten eer
ste is die techniek zelf een vorm van organisatie. En ten tweede wordt 
de ontwikkeling ervan gestuurd door of afgestemd op bestaande func
tioneel geconcentreerde structuren. Daarin ligt het ongelijk van het 
technologisch determinisme. 

Ad 2. Dit brengt ons tot het tweede punt. Er bestaat een verschil tussen 
de vraag "Welke sociale factoren zijn bepalend voor de technologische 
ontwikkeling?" en de vraag: "Wat is het sociale karakter van de techno
logie?" Beroemd is de hierover gevoerde discussie tussen Habermas en 
Marcuse. Marcuse gooit een arsenaal aan filosofische argumenten in de 
strijd om aan te tonen dat de technologie een sociaal karakter heeft. Met 
Habermas moeten we echter constateren dat dat, sociologisch gezien, 
niet veel heeft opgeleverd. Omgekeerd ontkent Habermas het sociale 
karakter van de technologie. Volgens hem "Muss die Rationalitat von 
Wissenschaft und Technik, ( ... ) auf invariante Regeln der Logik und des 
erfolgskontrolierten Handelns zuriickgefiihrt ( ... ) werden" (Habermas, 
1968, p. 52). De redenering van Habermas is gebaseerd op het onder
scheid tussen aan de ene kant arbeid of instrumenteel, doelrationeel 
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handelen en aan de andere kant interactie of sociaal, communicatief 
handelen. Het gaat hier om twee vormen van rationaliteit en vooruit
gang - technische en sociale - die je volgens Habermas goed moet schei
den. Je mag sociale rationaliteit niet reduceren tot technische vooruit
gang zoals de technocraten dat doen. En je mag technische rationaliteit 
niet verwarren met sociale rationaliteit, zoals Marcuse en andere 'ro
mantische' techniekcritici dat doen. 

Voor sociologen is deze redenering van Habermas hoogst onbevre
digend, gezien de feitelijke vervlechting van wat hij technisch en soci
aal handelen en technische en sociale rationalisering noemt. Wat heeft 
dit nu met het werk van De Sitter te maken? We hebben al eerder opge
merkt, dat hij het onderscheid tussen technische en sociale systemen 
vervangt door sociale systemen die alleen maar sociale subsystemen 
kunnen hebben. Hiermee reageert hij niet alleen op de Klassieke Socio
techniek maar ook op - onder meer - Habermas. De Sitter erkent, dat 
aan sociale handelingen de meest uiteenlopende - waaronder techni
sche - aspecten te onderscheiden zijn. Wat hij handelingstheoretici als 
Habermas verwijt, is dat ze deze handelingsaspecten verabsoluteren tot 
handelingstypen. Het probleem daarvan is niet alleen dat deze typen 
als zodanig nergens in zuivere vorm voorkomen, erger is dat op deze 
manier het sociale karakter van 'technische' handelingen niet meer ge
analyseerd kan worden. Wanneer vervolgens deze handelingstypen 
ondergebracht worden in aparte systemen, zoals technische en sociale 
systemen bij de Klassieke Sociotechniek en 'systeem' en 'leefwereld' bij 
Habermas, dan heeft dat op systeemniveau dezelfde gevolgen: de rela
ties tussen aspecten kunnen niet meer in kaart gebracht worden. De kri
tiek is geuit op de Klassieke Sociotechniek, maar geldt ook voor Haber
mas. Hij is - in z'n eigen terminologie - 'blind voor de leefwereld-aspec
ten van systemen en voor de systeem-aspecten van de leefwereld'. Voor 
De Sitter zijn produktiesystemen sociale systemen. Het sociale karakter 
van die systemen komt bij uitstek tot uiting in zijn definitie van pro
duktiesystemen als machtssystemen. Beslissingen over de structuur 
van de arbeidsverdeling (inclusief beslissingen over de produktietech
niek) zijn tegelijkertijd beslissingen over de verdeling van macht en van 
machtsbronnen. De Sociotechniek biedt voor machtsanalyses een be
grippenapparaat waarvan door sociologen (en sociotechnici) te weinig 
gebruik wordt gemaakt. Machtsanalyses zijn ingewikkeld omdat, zoals 
Weber dat formuleert, macht zo'n sociologisch amorf begrip is: "Alle 
denkbaren Qualitaten eines Mensches und alle denkbare Konstellatio
nen konnen jemand in die Lage versetzen, seine Willen in einer gege
benen Situation durchzusetzen" (Weber, 1980, p. 28/29). Wie waarom 
wanneer over wie macht heeft, is voor Weber een empirische kwestie. 
Voor De Sitter is macht niet zo'n amorf begrip. Wat voor sociale syste
men in zijn algemeenheid geldt, namelijk dat ze stabiel zijn op het ni-
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veau van structuren en instabiel op het niveau van haar elementen en 
processen, geldt ook voor macht. De Sociotechniek biedt een analyse
kader voor het bestuderen van stabiele (a-)symmetrische machtsrela
ties, zoals die besloten liggen in de structuur van de arbeidsverdeling, 
inclusief de daarin toegepaste produktietechnologieen. 

6 Sociotechniek: sociologische beperkingen 

De sociologische verdienste van de Sociotechniek is vooral gelegen in 
haar analyse van produktiesystemen als sociale systemen. De organisa
tie-sociologische beperkingen ervan willen we behandelen aan de hand 
van het vraagstuk van de grenzen voor een sociotechnisch herontwerp 
van produktiesystemen. De Sitter merkt hierover het volgende op: 

"Nu is er nauwelijks een theoretische grens te vinden voor de maxi
mum grootte van het domein dat voor een herontwerp zou kunnen 
worden gekozen. Je kunt bij wijze van spreken beginnen bij een over
slagbedrijf in de haven van Rotterdam en van oordeel zijn dat een wer
kelijke verbetering van het bedrijf vereist dat ook naar andere bedrijven 
in dezelfde logistieke stroom moet worden gekeken. Nog een stap ver
der en de haven als geheel komt als 'logistiek systeem' in het vizier. 
Van daaruit zouden we de grens nog wijder kunnen trekken door de 
goederenstroom 'Europa in - Europa uit' in de beschouwing te betrek
ken, enzovoort. Aan het macroniveau zit kortom geen eind." 

De Sitter (1994b), p. 219 

Deze grensbepaling van De Sitter mag juist zijn, voorzover je deze sys
temen als produktiesystemen analyseert. Echter die logistieke keten 
kan bestaan uit verschillende, van elkaar onafhankelijke ondernemin
gen of gei:ntegreerd zijn in een groot concern. Dit onderscheid ver
dwijnt wanneer de logistieke keten louter als produktieproces geanaly
seerd wordt. Organisatie-sociologisch gesproken, gaat het hier om het 
onderscheid tussen organisaties en markten. Een overslagbedrijf is een 
organisatie, maar de Rotterdamse haven niet. Het gaat hier niet om ver
schillen in analyseniveaus, zoals het citaat van De Sitter suggereert, 
maar om twee verschillende soorten sociale systemen. In organisaties 
wordt samenwerkingshandelen formeel gecoordineerd op basis van ge
zag, in markten worden ruilhandelingen formeel gecoordineerd op ba
sis van contracten. De Sociotechniek biedt ons niet het begrippenkader 
om het verschil tussen markt en organisatie en mengvormen daarvan te 
analyseren. Daarvoor is een theorie over de contractuele relatie nodig 
(Christis & Korver, 1992; Fruytier, 1994). 
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Het onderscheid tussen de twee perspectieven kunnen we verduidelij
ken aan de hand van de begrippen manager en democratie. Sociotech
nisch gesproken is management een regelfunctie en zou iedereen mana
ger moeten zijn. Organisatie-sociologisch is een manager iemand aan 
wie de werkgever het recht gedelegeerd heeft om bevelen te geven en 
dat recht kan niet aan iedereen gedelegeerd worden. Sociotechnisch ge
sproken is bedrijfsdemocratisering het uitbreiden van vooral de externe 
regelmogelijkheden van medewerkers. Organisatie-sociologisch ge
sproken zijn onze ondernemingen niet democratisch. Ook volgens de 
Sitter houdt democratie bij de bedrijfspoort op: 

"Binnen onze produktiesystemen ( ... ) geldt echter een andere politieke 
orde, waar het principe geldt dat de bezitter van het kapitaal dan wel 
zij die rechtens het belang van dit bezit vertegenwoordigen, op grond 
daarvan ook het recht hebben over de aanwending en het vruchtge
bruik daarvan te beslissen. Weliswaar is deze beslissingsvrijheid in 
onze parlementaire democratie aan belangrijke beperkingen onderhe
vig, maar dat neemt nog niet weg dat in de sfeer van de produktie een 
ander politiek/ ordenend principe geldt. De democratie houdt bij de 
poort van de fabriek op te bestaan." 

De Sitter, 1978, p. 11/12 

Organisatie-sociologen hebben de Sociotechniek nodig voor het bestu
deren van de organisatie van de produktie. Echter, dat betekent niet dat 
de Sociotechniek een integrale sociologische organisatietheorie is. Als 
ontwerptheorie is de Sociotechniek integraal, maar als organisatie-so
ciologische theorie is ze partieel. 
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Persoonlijk Statement 

De gesprekken met Ulbo de Sitter over mijn proefschrift vonden bij 
hem thuis plaats, op zolder. Gezeten tussen gedemonteerde scheeps
motoren, fokzeilen en klauwen bespraken we de concept-hoofdstuk
ken. Hoe verder het proefschrift vorderde, hoe vaker we niet alleen 
over de tekst, maar ook over allerlei zaken daaromheen spraken. Zo 
vertelde ik Ulbo hoeveel moeite ik had met het laatste hoofdstuk. Ik 
wilde per se onder woorden brengen dat niet alleen cognitieve aspecten 
een rol spelen bij sociale verandering, maar onverbrekelijk daarmee 
verbonden ook emotionele aspecten, maar slaagde daar maar niet in. 
Ulbo hoorde mijn geklaag aan en na lang denken - zoals hij altijd doet -
kwam hij met een analogie. "Ben", zei hij, "Van Gogh schrijft ergens in 
een van z'n brieven dat het uitdrukking geven aan schoonheid een 
kwestie van techniek is. Je moet verrekte goed weten wat de mogelijk
heden van het kleur- en lijnenspel zijn voordat je een beeld kunt geven 
van de werkelijkheid, zoals je die ervaart." 

Dit zoeken naar diepere oorzaken en de structurele oplossingen van 
problemen typeert het werk van De Sitter. In zijn diagnose en ontwerp 
van veranderingen in produktiesystemen concentreert hij zich alleen op 
de onderliggende patronen van de menselijke relaties en niet op de 
handelingen die met die patronen in wisselwerking staan. In de woor
den van z'n laatste boek: het gaat niet om het menselijk handelen te stu
ren of managen, maar om het te mobiliseren. 

In deze radicale opvatting over verandering is De Sitter radicaal. De 
opvatting is radicaal omdat patroon- of structuurverandering machts
verandering is. De Sitter is radicaal omdat hij op dit punt tot geen enkel 
compromis bereid is. En daarmee lijkt hij op Van Gogh. Ook Van Gogh 
was, waar het zijn werk betrof, tot geen enkel compromis bereid. Vaak 
tot verdriet van hemzelf en waarschijnlijk ook van zijn omgeving. Wat 
voor een prachtige schilderijen Van Gogh gemaakt heeft, weten wij in
middels. 

Misschien is Ulbo de Sitter wel een beetje de Van Gogh van de So
ciotechniek. 

Ben Fruytier 



4 Ulbo in zijn Eindhovense Periode 

Noud Vermeulen 

1 Ontvangst in Eindhoven 

Ulbo kwam naar Eindhoven in het begin van de jaren zeventig. Hij 
werd de derde hoogleraar in een vakgroep die Sociotechniek was ge
doopt. Een lofwaardige poging om uit de samenwerking tussen techni
ci en gedragswetenschappers iets moois te laten bloeien. De vakgroep 
was het initiatief van professor C. de Beer, tevens een van de grondleg
gers van de toenmalige 'Afdeling der Bedrijfskunde in oprichting'. Vol
gens De Beer houdt de vakgroep Sociotechniek "( ... ) zich bezig met on
derzoek naar de samenhang tussen sociale processen en technische pro
cessen in produktiesystemen ( ... )"(De Beer, 1972). De andere hoogleraar 
in die vakgroep was professor B. van Bronckhorst, die als eerste afge
studeerde bedrijfskundige zich lector mocht noemen. De twee tech
nisch georienteerden werden nu gecompleteerd door een sociale we
tenschapper. 

Die benoeming had De Sitter toch wel enigszins verrast. Op die - in zijn 
ogen - jonge leeftijd en zo snel na zijn promotie op zo'n post terecht ko
men, dat had hij toch niet verwacht. 

Overigens bestonden vakgroepen 'nieuwe stijl' toen nog maar net en 
was er nog maar weinig ervaring met het inhoud geven aan de door de 
wetgever beoogde gedemocratiseerde werkeenheden. Want dat stond 
wel vast: het instituut van de feodale, autocratische hoogleraar moest 
plaatsmaken voor ruimdenkende, bewogen en 'maatschappij-kritische' 
leiders van gedemocratiseerde vakgroepen, waarin hoogleraren, staf en 
studenten allemaal zo ongeveer evenveel invloed hadden op nagenoeg 
alles. Daarboven zweefde clan een afdelingsraad en -bestuur, terwijl het 
vermolmde college van rectoren en assessoren inmiddels was vervan
gen door een breed samengestelde Universiteitsraad en -bestuur. 

Sommigen van de oude garde hadden duidelijk moeite met het vin
den van een plaats in de nieuwe structuur. Zo niet Ulbo. Die vond het 
prima zo, en was als kersverse hoogleraar bereid om elke optie te be
spreken. In zijn oratie had hij het toch ook al gezegd: het gaat in de eer
ste plaats om het spel, de knikkers komen daarna. Zijn houding had 
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iets van: de spelregels, die moeten we in ieder geval in de gaten hou
den; het proces van besluitvorming staat voorop; we spelen niet op de 
man, maar het gaat primair om de zaak. 

Het probleem was echter dater nog heel wat spelregels uitgevon
den moesten warden en dat er nog steeds een verschil is tussen hoofd 
en hart. Dat indertijd de verbeelding al enige tijd aan de macht scheen 
te zijn, hielp daarbij niet echt. 

2 De macht der verbeelding 

De stap die Ulbo toen zette, was en is nog steeds een ongebruikelijke. 
Als overtuigde en doorgewinterde sociale wetenschapper de vertrouw
de kring verlaten en je plaats zoeken tussen relatief onbekende tech
nisch georienteerden, getuigt van moed. Zo zag hij zichzelf ook: een 
bruggenbouwer. Een verbinding leggen tussen groepen die elkaars taal 
nauwelijks verstaan, soms elkaars motieven wantrouwen en in het bes
te geval maar moeizaam communiceren. 

Maar hij had ook een paar voordelen. Als ex-boordwerktuigkundige 
ben je immers geen vreemdeling in technisch Jeruzalem. Je kunt er zelfs 
een zekere status aan ontlenen en er de broodnodige geloofwaardig
heid mee bereiken. Een andere factor die meezat, was de tijdgeest. 
Techniek was al geen doel meer op zich, maar nu werden wetenschap 
en techniek kritisch ondervraagd. Hoe waardevrij kan of moet weten
schap zijn? Bestaat er een technologisch imperatief en waar leidt dat 
dan toe? Dient Bedrijfskunde alleen maar tot versterking van de vrije 
kapitalistische ondernemingsgewijze produktie? Allemaal vragen die 
voor de jonge generatie van toen uiterst relevant waren, maar die door 
het zittend kader van de THE als nieuw en vaak als vervelend of lastig 
werden ervaren. 

Op zo'n punt tekent het verschil in cultuur zich scherp af. Voor ie
mand met Ulbo's achtergrond zijn het bekende kwesties, die verder on
derzocht moeten warden en waar, met inbreng van ingenieurs, mis
schien wel hier en daar verbetering in aan te brengen is. Technici voel
den zich hier wat onwennig bij, ze werden geconfronteerd met vragen 
die nieuw waren en voelden zich - soms terecht - bedreigd. 

V oor de een een uitdaging, voor de ander een bedreiging. Socio en 
Techniek leken tegenover elkaar te staan en dat terwijl het Tavistock-in
stituut juist een "joint optimisation of the social and the technical sys
tem" verkondigde. Hoe nu verder? 

En hier kwamen een paar eigenschappen van Ulbo hem te hulp: zijn 
gedegen vakmanschap, gekoppeld aan zijn vermogen tot synthese en 
een paar persoonlijke trekken: het pal staan voor je mening en altijd je-
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zelf blijven. Het debat dus niet uit de weg, maar juist aangaan. Het wa
ren niet zijn collega-hoogleraren, maar de studenten die het openlijke 
debat uitlokten. Bij Bedrijfskunde werd geen gelegenheid onbenut gela
ten om allerlei brandende kwesties aan te snijden. Een fraai voorbeeld 
hiervan was de vraag of de methoden en technieken van het vak Ope
rations Research (OR) wel overal toegepast mochten warden. OR ten 
behoeve van de planning van de operatiekamers in een ziekenhuis was 
wel O.K., maar hoe zat het met OR als planningsmiddel bij de bombar
dementen op Hanoi? Vietnam kon toen de geesten aardig verdelen. 

Zulke vragen waren een kolfje naar Ulbo's hand. De vragenstellers had
den zich verenigd in een groep kritische studenten, die zich 'De bal is 
rond' noemde. De kleur van de bal was uiteraard rood. De 'massa
meetings' die deze kleine, actieve club organiseerde, werden druk be
zocht door studenten, maar slechts matig door stafleden, hoewel die 
nadrukkelijk werden uitgenodigd. Meestal eindigden die bijeenkom
sten ermee dat de genodigde de arena verhit verliet en met een harde 
klap de deur achter zich sloot. 

In deze zinderende sfeer kon hij dus aan het werk. Uitleggen dat in 
het geval van Sociotechniek het mes wel degelijk aan twee kanten kan 
snijden. Oat, als je maar een paar punten goed in de gaten houdt, het 
anders kan. Tegelijkertijd straalde hij ook uit dat hij vond dat het ook 
anders moest. Voor verandering is verbeelding nodig; door zijn optre
den was hij voor velen de verpersoonlijking van die verbeelding. 

3 Sociotechniek ter discussie 

Zo'n kans kwam toen een groep studenten een aantal kritische vragen 
op papier zette. De aanleiding was het college Sociotechniek I van het 
najaar 1971. Daarin traden onder andere een aantal gastsprekers op uit 
de industrie. Zij waren afkomstig van de bedrijven Philips, OCE en 
IBM. Daar werd toen geexperimenteerd met andere vormen van werk
organisatie die, naar analogie van de voorbeelden in Engeland, cel-pro
duktie werden genoemd. Wat later noemde Philips deze ontwikkeling 
'werkstructurering' en weer wat later zou Arie Groeneveld van de FNV 
werkstructurering als 'een pleister op een houten been' betitelen. 

Maar de studenten hadden het er toen al moeilijk mee, getuige de 
inhoud van een nota die in November 1971 verscheen. Jan Walz had 
namens de studenten de kritiek opgesteld; samen met het antwoord 
van Ulbo heette de nota: Woord en weerwoord, metals ondertitel: Socio
techniek ter discussie (Waltz & De Sitter, 1971). Hoewel er nog geen tem
pobeurs bestond, waren studenten toen al behoorlijk ongeduldig. Ten
minste, in de inleiding van de vragenstellers wordt, terugblikkend op 
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de voordrachten van de bedrijfsinleiders, gewag gemaakt van het vol
gende: "( ... ) afgezien van het feit, dat ik vind, dat ons driemaal hetzelf
de is verteld, wat zonde is van onze tijd, geloof ik, dat analyse van deze 
lezingen tot scherpe kritiek moet leiden." Nadat in kort bestek de pro
blemen, de veranderingen en de resultaten werden behandeld, wordt 
de kritiek verwoord in vier punten: 

Het beleid wordt slechts in schijn gedecentraliseerd ( ... ); 
De arbeider identificeert zich met zijn arbeid, ( ... ) wordt gemaakt 
tot een klein ondernemertje. ( ... ) De aandacht wordt dus afgeleid 
van fundamentele zaken als de onrechtvaardige inkomens- en 
machtsverdeling en de nog steeds horige positie van de arbeider 
( ... ); 
De directeur is niet meer de aartsvader van het bedrijf ( ... ) [bestu
rende taken komen in handen van] ( ... ) wetenschappelijk geschool
de specialisten die slechts een rol spelen als tussenpersonen ( ... ) tus
sen de abstracte, door iedereen als gegeven geaccepteerde wetten 
van de kapitalistische wijze van produceren en diegenen die de 
produktie moeten realiseren ( ... ); 
( ... ) oppervlakkig bezien wordt de taak van de arbeider minder on
menselijk. In feite wordt echter de positie van de kapitaalverschaf
fer versterkt ( ... ) verbeteringen zijn bij nader inzien slechts schone 
schijn ( ... ) alles is gericht op het consolideren van de bestaande situ
atie. 

Het geheel mondt uit in een viertal dringende vragen. De twee meest 
opvallende zijn: 

Is de groep Sociotechniek zich ervan bewust dat zij op deze manier 
een aantal onrechtvaardige toestanden in onze maatschappij helpt 
consolideren? 
( ... ) [dat zij] ( ... ) helpt bij het opleiden van BDK-ir's van wie kennis 
en vaardigheden vooral gericht zijn op het scheppen van optimale 
voorwaarden voor produktiviteit? 

Terzijde: de toonzetting is geheel conform de gewoonte van die dagen; 
het begrip 'political correctness' moge van recente datum zijn, het ver
schijnsel is al veel ouder. Het is interessanter om de aandacht te vesti
gen op veranderingen in associatie die sommige termen in de loop van 
de tijd oproepen. Dat arbeiders zich zouden ontwikkelen tot kleine on
dernemertjes werd toen kennelijk als zeer ongewenst beschouwd. Ver
gelijk dat eens met de ideeen die hierover nu in FNV-kringen circuleren 
(Korevaar, 1994). Ook produktiviteit diende je als progressieve student 
een vies woord te vinden. 
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Daar had Ulbo allemaal geen last van. Hij nam in de eerste plaats de 
studenten serieus. Dat de boodschap niet op alle punten even kies was 
geformuleerd, deerde hem niet en nog minder de ideologische lading. 
Bij de beantwoording beperkte hij zich tot de, impliciete of expliciete, 
uitgangspunten die hij onder de stellingname meende te ontwaren. Nu 
moet dat beperken niet al te letterlijk warden genomen. Hadden de 
vragenstellers genoeg aan tweeeneenhalve pagina, Ulbo was er eens 
goed voor gaan zitten en had aan 20 pagina's eigenlijk nog niet genoeg. 
Het directe antwoord op de vier vragen zelf besloeg tenslotte precies 
een pagina. 

In zijn wederwoord haalde hij zijn opponenten zowel links als rechts 
in. Op de hem eigen wijze stelde hij allereerst vast dat er een historisch, 
een normatief en een wetenschappelijk uitgangspunt ten grondslag ligt 
aan de aangevoerde argumentatie, terwijl het laatste uitgangspunt bo
vendien berust op een formeel model dat aangeeft op welke wijze het 
maatschappelijk proces de aangegeven historische situatie in stand 
houdt. Verder beloofde hij in zijn aanloop plechtig: "( ... ) ik zal bij mijn 
antwoord op Waltz' stellingname de hierboven genoemde volgorde 
volgen." 

Hij gaat van start door het historische en normatieve uitgangspunt 
samen te behandelen. Dat leidt tot een ietwat zwaar op de maag liggen
de verhandeling over de essentie van het kapitalisme. Maar in vergelij
king tot het ronkend proza van de historisch materialisten is het een be
grijpelijk betoog. 

Het moet voor de studenten toch even slikken geweest zijn als hij 
op het eind van dit deel zegt: "Het spreekt vanzelf dat de de~initie van 
het kapitalisme zoals hierboven omschreven niet uitsluit dat ook com
munistische staten kapitalistisch zijn." En: "( ... ) dat het weinig uitmaakt 
of een partij dan wel een bourgeoisie de produktiemiddelen, arbeid en 
organisatie onderschikt houden aan het kapitaal." Bedenk wel dat ter
zelfder tijd Leen Jongewaard het gevoelen van het spraakmakende deel 
van de bevolking voortreffelijk vertolkte met het hartstochtelijk gezon
gen: "Mensen noem elkaar geen mietje, eenmaal zing je allemaal ( ... )." 

Echt goed op dreef komt Ulbo als het wetenschappelijk uitgangs
punt aan de beurt is. Het zal inmiddels geen verbazing meer wekken 
dat hij daarvoor zo'n twaalf kantjes nodig heeft. Het is vrijwel ondoen
lijk om het betoog dat hij hier gaat afsteken z6 samen te vatten dat het 
recht doet aan zijn intentie. Voor lezers zonder een gedegen kennis van 
Marx' leer van het kapitalisme en van de opvattingen van de moderne 
Sociologie is het betoog niet of nauwelijks te volgen. Voor ge"interes
seerden volgt nu een (paging tot) samenvatting. 

Om te beginnen is het in zijn ogen een merkwaardige opvatting dat de arbei-
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der, door zich te identificeren met het kapitalistisch systeem " . .. als het ware 
niet meer als 'omgeving' daarvan zou fungeren". Een opvatting die volgens 
zijn waarneming " ... [men] zowel in 'linkse' als in 'rechtse' kringen aantreft", 
althans wanneer dit onderscheid samenvalt met vakbonden, respectievelijk on
dernemers. Oak andere misvattingen passeren de revue. Maar dan legt hij de 
vinger op de zere plek: links, zowel als rechts, maken een denkfout. Zij hebben 
beide ongelijk; op deze wijze ontstaat een polarisatie van meningen. 

Er is een groep die van mening is dat de klassenstrijd gei"nstitutionaliseerd 
moet warden. In kringen van wat nu de 'sociale partners' heten, is dit de over
heersende opvatting. Naar Ulbo's mening zijn daarbinnen de tegenstanders 
van het kapitalisme kennelijk van mening dat "(. .. ) men het kapitalisme moet 
bestrijden door het in stand te houden." De tweede luidt: men moet [streven] 
naar een totale revolutie. 

In zijn ogen zijn het beide extreme meningen en hij vraagt zich af of er niet 
een derde weg is. Om die te kunnen verduidelijken, passeert eerst de theorie 
van Marx met betrekking tot de produktieverhoudingen de revue. Hij legt uit 
wat daaronder verstaan moet warden, hoe ze ontstaan en hoe het begrip ver
bonden is met macht. En passant waarschuwt hij de simpelen van geest dat de 
toen gangbare complot-theorieen, volgens welke de machtigen er alle baat bij 
hebben het bestaande waardesysteem te handhaven, op het verkeerde paard 
wedden. In feite zijn deze theorieen volgens hem tautologiei!n. 

Geen produktieverhoudingen, zonder produktiekrachten. Daaraan "( ... ) 
zullen wij een eigentijdse interpretatie geven", die erop neerkomt, dat met na
me de dynamiek in het proces van waarde-toekenning in de gaten gehouden 
moet warden. Hij verwerpt Marx' waardeleer en vestigt de aandacht op het be
lang van technologische ontwikkelingen voor de waarde van de factor arbeid. 
Verder constateert hij terecht dat oak de beheersing van het proces van kapi
taal-aanwending door de bezitter niet [anger kan warden gemonopoliseerd. 
Kortom: de produktiekrachten binnen het produktiesysteem wijzigen voortdu
rend en macht is relatief 

Hij gaat nag iets verder als de verschuivingen in produktiekrachten tussen 
produktiesystemen ter sprake komen. Hier is het volgens hem duidelijk dat de 
(nu nag deels latente) dysfuncties zullen terugwerken op de produktieverhou
dingen. Zijn voorspelling is dan oak "(. . .) dat de arbeider in zijn dubbele rol 
als arbeider en consument niet alleen de 'beheersing van de aanwending van 
het kapitaal', doch [oak] de aanwending zelf zal wensen te beinvloeden". Vijf
entwintig jaar later hoeft daar niet meer aan getwijfeld te warden. 

De theorie wordt afgerond met een expose over het wezen van een ideolo
gie. Impliciet geeft hij aan daar niet afkerig tegenover te staan, maar terwille 
van een zuivere discussie moeten we wel in de gaten houden, dat dergelijke 
waardestelsels vaak vermomd gaan en altijd een belang verhullen. 

Nadat de formele theorie is behandeld, gaat hij over naar de strategic. Er is 
sprake van twee soorten. De macro-strategen zouden het liefst een fundamen-
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tele, radicale wijziging van de maatschappij zien. Hun streven is gericht op 
'Aufkli:irung': verlichting van de geest. Hoewel deze aanpak wellicht qua in
tentie marxistisch is, kan die in Ulbo's ogen niet door de beugel van het theo
retisch fundament van Marx en die van de moderne Sociologie, want idealis
tisch van aard. 

Nee, dan de micro-strategen; daar ziet hij veel meer heil in. Hun aangrij
pingspunt zijn de produktiekrachten, die in zijn ogen heel goed vanuit de pro
duktiesystemen zelf gewijzigd kunnen warden. Toepassing van de socio
technische ideeen is daar een voorbeeld van. Daardoor ontstaat een tendens 
naar meer symmetric in de machtsverhoudingen. En dat niet alleen. In acht 
punten vat hij samen wat naar zijn mening op langere termijn de effecten zul
len zijn van een gewijzigde arbeidsverdeling. 

Daarin gaat hij erg ver. Allerlei maatschappelijke groeperingen en processen 
zullen de ingrijpende invloed daarvan ondergaan. Zo vindt hij dat de vakbon
den zich niet alleen moeten voorbereiden op een meer lokale regeling van ar
beidsvoorwaarden, maar verwacht hij oak een verdergaande democratisering 
binnen de vakbonden. 

Oak ziet hij een verband tussen arbeidsverdeling, het mensbederf in de in
dustriele maatschappij en het functioneren van de democratic. 

43 

Kortom, in zijn betoog legt hij een degelijk theoretisch fundament, doet 
hij een geslaagde poging om wetenschappelijke uitspraken en ideologi
sche wensen uit elkaar te houden en geeft hij blijk van een visionaire 
blik. Het heeft ook het karakter van een persoonlijk getuigenis: zijn po
sitie en zijn waardeoordeel steekt hij niet onder stoelen of banken. Ei
genlijk dus gewoon Ulbo zoals we hem kennen: een gedreven vakman. 

4 Ulbo als gangmaker in kringen buiten de universiteit 

Als wetenschapper de theoretische onderbouwing verder ontwikkelen, 
was bij Ulbo duidelijk in goede handen. Maar hij vond (en vindt) ook 
dat het niet bij beschouwen kan blijven. Sociotechniek is een vak. We
tenschappelijk gefundeerde modellen kunnen het inzicht en begrip ver
groten, maar in het verlengde daarvan hoort praktisch handelen. 

De toenmalige ontwikkelingen in de Scandinavische landen waren 
een sprekend voorbeeld van hoe het zou moeten. In de bedrijven werk
ten daar wetenschappers samen met de bedrijfsleiding om de socio
technische ideeen in praktijk te brengen. In Nederland werd ook wel 
geexperimenteerd, maar het waren te vaak losse probeersels, gei:niti
eerd door goedwillende vertegenwoordigers uit het middelmanage
ment van grote bedrijven. Wat ontbrak was in zijn ogen de 'kritische 
massa' om verder te komen. Signalen hiervoor waren er genoeg. Werk-
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structurering die op een te smalle leest werd geschoeid, vakbroeders 
die nog voornamelijk onwetend waren, sceptische vakbonden en on
dernemers die van alles en nog wat in het vaandel voerden, maar geen 
kwaliteit van de arbeid of van de organisatie. T6ch was er een onder
stroom van mensen die gevoelig waren voor veranderingen. Het punt 
. was dat die verspreid waren en dat de bestaande kanalen niet geschikt 
waren om die te bereiken. Dus zat er niets anders op dan het zelf te or
ganiseren. Met veel geestdrift en inzet begon hij daarom op een aantal 
fronten tegelijk: in zijn directe omgeving door staf en studenten te en
thousiasmeren, publikaties voor vakgenoten te verzorgen en via afstu
deerders de contacten tussen de THE en het bedrijfsleven te verstevi
gen. 

Die contacten verliepen niet altijd geheel vlekkeloos. Ik herinner me nog heel 
goed dat we samen op het matje geroepen werden bij de Raad van Bestuur van 
een grate fabrikant. Aanleiding was het werk van een afstudeerder die een 
'groene weide'-studie deed naar de opzet van een nieuwe fabriek. Oat deed hij 
samen met de mensen van procesontwikkeling en P&O en hij fungeerde daar
bij als het sociotechnisch geweten. Maar kennelijk ging het een kant op die het 
lid van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor produktie, niet zinde. Al
thans, ons werd in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat de 
THE zich maar met haar eigen zaken moest bemoeien en moest stoppen. Gaan
deweg werd het duidelijk dat binnen de Raad van Bestuur allerminst sprake 
was van eenstemmigheid. De stemming was ondertussen al om te snijden en 
een inmiddels heftig gei!motioneerde Ulbo verliet de kamer onder mededeling 
dat hij we! terug zou komen als de heren het onderling eens waren geworden. 
Niet al te Zang hierna was het bewuste lid naar een ver land gepromoveerd. 

Ook excursies met studenten en mensen uit het bedrijfsleven naar Zwe
den en alle middelen die hij verder kon bedenken, werden door hem 
benut om aan de weg te timmeren. Elders in dit boek wordt een over
zicht gegeven van zijn stimulerende aktiviteiten op dit terrein. 

Als voorbeeld van de wijze waarop hij dit deed, kan de beginperiode 
van de stichting NKWO dienen. Eind zeventiger jaren was de tijd rijp 
om een breed platform op te richten. Een aantal toonaangevende verte
genwoordigers uit de industrie, het vakbondswezen en uit het weten
schappelijk wereldje begon elkaar te vinden en richtten de stichting 
NKWO, het Nederlands instituut ter bevordering van de Kwaliteit van 
Werk en Organisatie, op. Ulbo zat daar als een spin in het web in. Hij 
had het grootste deel van de initiatiefnemers bij elkaar gebracht, ging 
naar de notaris om de stichting op te richten en zat natuurlijk in het be
stuur. De stichting kende vele, nobele doelen waarvan kennisover
dracht de meest aansprekende was. 
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Maar in die oprichtingsfase moesten de mensen nog aan elkaar 
wennen, en elkaar gaan begrijpen. Ulbo stelde bij tijd en wijle dan ook 
zijn huis wijd open en nodigde alle betrokkenen uit om, in een gezellige 
sfeer en in alle rust, van gedachten te wisselen. Zo'n middag en avond 
met een vergaderingetje, een drankje en een hapje leidde dan vanzelf 
tot open discussies. Soms was duidelijk waar die toe gingen leiden, en 
soms was dat helemaal niet zo duidelijk, maar altijd wel gericht op het 
goede doel. Door de manier waarop deze bijeenkomsten verliepen, 
kwamen de genodigden de volgende keer graag weer terug. 

Later kwamen er vrij massale bijeenkomsten van docenten en ande
re betrokkenen, maar die intieme, bruisende sfeer van de begintijd kon 
niet meer geevenaard worden. Ulbo schiep de voorwaarden daarvoor. 

5 Sociotechniek op de helling 

Hoewel de Eindhovense periode van Ulbo eindigt in 1986, is het toch 
zinnig om de lijn in een opzicht door te trekken tot 1994. In dat jaar zit 
hij inmiddels in Nijmegen, maar daar doet zich iets voor dat sterk lijkt 
op hetgeen bijna 25 jaar eerder passeerde in Eindhoven. Stelden in 1971 
de studenten Sociotechniek ter discussie (zie paragraaf 3), in 1994 zet 
hij zelf Sociotechniek op de helling. 

Waren het in Eindhoven de studenten die de knuppel in het hoen
derhok gooiden, in Nijmegen zwengelt Ulbo het debat aan. In de inlei
ding van de nota Sociotechniek op de helling? (De Sitter, 1994), spreekt hij 
zijn verbazing uit over het feit dat de vakgroep Bedrijfswetenschappen 
nog niet verwikkeld is in een levendig debat over het centrale, gemeen
schappelijke onderwerp. Wat is er aan de hand? 

In Nijmegen zit hij tussen collega sociale wetenschappers. Samen 
met hen werkt hij aan de uitwerking van de 'integrale benadering'. 
Daarbij treden verschillen in inzicht op, die door een collega, professor 
Willem Martens, beschreven worden in de bundel Sociale Systeemtheo
rie. Ook in het boek Integraal Management (Doorewaard & De Nijs 
(Red.), 1992) wordt door hem fundamentele kritiek geleverd op de 
theoretische grondslagen van de Sociotechniek (Martens, 1992). Ulbo 
voelt zich duidelijk aangesproken en gaat in zijn weerwoord onder de 
titel Sociotechniek op de helling? in 24 pagina's uitgebreid en zeer precies 
in op de kritiek. 

Het vertrekpunt van de discussie is een theoretische kwestie. Kern 
van de kritiek is dater volgens Martens in 'de sociale systeemkunde 
van de tweede generatie' twee soorten systemen worden onderschei
den: sociale en technische systemen. In zijn ogen houdt de Sociotech
niek zich uitsluitend bezig met technische systemen. Daarbij huldigt hij 
tevens de opvatting dat technische systemen deterministisch van aard 
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zijn. Bovendien stelt hij dat het, in het ST-model cruciale, onderscheid 
tussen regelen en uitvoeren, slechts ingebracht kan worden via een ver
hullende 'hulpconstructie'. Dat leidt er volgens hem toe dater in de So
ciotechniek sprake is van een louter regelend subsysteem en een zuiver 
uitvoerend subsysteem. 

Dat zijn nogal essentiele misvattingen waarop de grote roerganger 
van de Sociotechniek in Nederland heftig zou kunnen reageren. Maar 
in dit geval wint het verstand het van het gevoel. Stap voor stap en in 
heldere bewoordingen legt Ulbo de Sitter uit water volgens hem aan 
de hand is. Ulbo biecht op dat ook sociotechnici in hun beginperiode zo 
nai:ef zijn geweest het sociale en het technisch deelsysteem te onder
scheiden. Dat is echter een onvruchtbare zienswijze geweest, omdat in 
het soort systemen waar het om gaat, sprake is van een innige samen
hang tussen de elementen. Het gaat juist om de doelgerichte en tijdge
bonden relaties tussen elementen (mensen en machines). 

Hij legt uit dat het natuurlijk wel mogelijk is om een ordening aan te 
brengen op basis van het kenmerk dat iets geel is of blauw (een mens of 
een machine), maar dat een dergelijke indeling leidt tot een groepering 
aan de hand van betrekkelijk willekeurige kenmerken. Het lijkt wel of 
wij in ons taalgebruik een scherp onderscheid kunnen maken (geel= 
mens=sociaal & blauw=machine=technisch), maar door zo te redeneren 
vergeten we, dat de betekenis die aan dit soort begrippen wordt toege
kend, door mensen zelf wordt bedacht, afhankelijk van de context 
waarin ze gebruikt worden. 

Hij pleit er dan ook voor om dit soort 'nominale' indelingen - op ba
sis van kenmerken van de elementen - te vervangen door een zienswij
ze die juist de relaties tussen de elementen recht doet. Als je gei"nteres
seerd bent in de dynamiek van doelgerichte processen, dient de basis 
van de beschrijving te zijn: de functionele relaties tussen (groepen van) 
elementen als onderdeel van een proces. Dit type vraagstukken is ab
stracte kost en laat zich moeilijk precies verwoorden. Gelukkig heeft 
Ulbo ook de kracht van de beeldtaal ontdekt en door een zorgvuldige 
structuur in zijn verhaal te combineren met verhelderende plaatjes, 
slaagt hij er in om de materie op een uiterst begrijpelijke wijze te pre
senteren. En passant worden ook nog drie mogelijke misvattingen met 
betrekking tot (het wezen van) techniek rechtgezet en wordt een ietwat 
curieuze opvatting over de taakverdeling tussen management en uit
voering bijgesteld. 

Wat steeds benadrukt wordt is, dat Sociotechniek beoogt een ont
werpleer te zijn en dat die ambitie eisen stelt aan het theoretisch uit
gangspunt. Dat wil niet zeggen dat andere zienswijzen niet legitiem 
zouden zijn. Oat komt heel aardig naar voren als hij tegen het einde 
stelt "( ... ) dat ST-beoefenaars in meerderheid praktijkmensen zijn." Het 
gaat dan om de vraag of een onderscheid tussen formeel en informeel 
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(dat volgens Martens zou moeten corresponderen met technisch, res
pectievelijk sociaal), wel zinvol is. Hij vervolgt clan met: "Op grond 
daarvan [praktijkmensen] weten zij dat het ( ... ) onderscheid ( ... ) alleen 
voorkomt bij conflicten die zo hoog oplaaien dat de kwestie in de juri
dische sfeer terecht komt. Pas clan wordt het stof van de procedureboe
ken en arbeidscontracten afgeblazen en wordt bezien hoe juridisch een 
conflict op 'formele' gronden kan worden beslecht ( ... ).Wat telt is al
leen hoe het proces concreet verloopt. Machts- en afhankelijkheidsver
houdingen zijn daarbij niet stationair, maar wisselen van moment tot 
moment." 

Dat is typisch Sociotechniek a la Ulbo: macht en afhankelijkheid be
palen arbeidsverhoudingen, of liever: arbeidsverhoudingen zijn een 
uitdrukking daarvan. Maar het is geen kwestie van een blijvende een 
op een-relatie. Onder de arbeidsverhoudingen ligt de arbeidsverdeling, 
en die heeft 66k invloed op de arbeidsverhoudingen en uiteindelijk op 
waarden en macht. De taak van de sociotechnicus is: de arbeidsverde
ling te veranderen in een meer gewenste richting. Het vertrekpunt 
daarvoor is niet een globale theorie over het functioneren van groepen 
van mensen, of een beeld dat het te verbeteren proces weergeeft in ter
men van 'hoe het zou moeten'. De ST-gereedschapskist is gevuld met 
middelen die een goede theoretische basis hebben, die gehanteerd wor
den vanuit het idee dat 'as-is' belangrijker en interessanter is clan 'to-be'. 

In zijn slotwoord haalt hij een vergelijking aan die ik hem vaak heb ho
ren maken. "In Zweden - mijn geboorteland - ( ... ), ziet men (vaak) geen 
verschil tussen techniek en kunst. Daar staan boeken over bruggen
bouw en vliegtuigen broederlijk naast boeken over impressionisme in 
de schilderkunst en moderne fotografie in de kast. Dat komt omdat een 
Zweed gevoelsmatig techniek en kunst associeert met creativiteit en 
verbeeldingskracht. ( ... )In de Nederlandse cultuur zijn deze connota
ties van 'Techniek -> Doel' en 'Sociaal -> Waarde' nog sterk aanwezig 
maar wel aan slijtage onderhevig." Het is de verdienste van Ulbo dat 
(sociotechnische) Nederlanders meer op Zweden zijn gaan lijken. 

6 De bal is rond 

Bij alle lof over de verrichtingen van de Sitteriaanse Sociotechniek in 
Nederland is het ook goed om even stil te staan bij wat de ST-beweging 
niet heeft bereikt. Een eerste gebrek is het veranderkundige aspect. Het 
maken van een betere structuurschets is een ding, het overtuigen of 
verleiden van mensen om die te gaan invoeren of daarin te gaan wer
ken, is van een geheel andere orde. Daarbij gaan situatie-specifieke fac
toren meespelen en zijn ook hele specifieke vaardigheden van de ver-
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anderaar bepalend. Dat is ook het punt waar de kunde gekoppeld moet 
gaan worden met kunst: de kunst van het veranderen. Een nadere in
vulling hiervan, in relatie tot de ontwerpmethodiek, is meer clan wel
kom. 

Andere minder sterke punten van de Sociotechniek tot nu toe zijn: 
de koppeling met bedrijfsstrategie; effecten op de arbeidsmarkt bij 
grootschalige toepassing; de link met andere moderne managementbe
naderingen zoals LP en BPR; en de nadruk op het produktiedeel van 
het voortbrengingsproces. Dit soort zaken kan van verschillende kan
ten worden opgepakt. Zowel vanuit de toepassingswereld als vanuit de 
theorievorming zou men Ulbo een groot plezier doen als men zijn werk 
op deze manieren zou willen aanvullen. 

Geen slot zonder terugblik. In het begin van zijn Eindhovense tijd sprak 
Ulbo over een sociotechnische problematiek die zich niet richt op het 
vinden van wetenschappelijke bewijzen voor de juistheid van doelein
den. De uitgangspunten van ST staan open voor toetsing en geven niet 
onmiddellijk richting aan Sociotechniek in de praktijk (Waltz & De Sit
ter, 1971). Dat was inderdaad het begin: op sommige punten een duide
lijke boodschap, maar nog aarzelend voor wat betreft de pretenties. Het 
gaat clan nog om een 'problematiek'; de term 'ontwerpkunde' is nog 
nergens te vinden. De onderbouwing is nog zwaar theoretisch en leunt 
qua taalgebruik dicht aan tegen het vertrouwde sociologische nest. Dan 
volgt een periode waarin het draagvlak wordt verbreed op twee fron
ten: de theorie en de toepassing. Zijn ideeen slaan in brede kring aan en 
vinden toepassing in de praktijk. Dat was van meet af aan ook zijn stre
ven. Hij werd nooit moe om nog eens uit te leggen hoe het zat. In het 
begin waren zijn teksten minder goed toegankelijk voor een breed pu
bliek. Het boek dat hij op het eind van zijn loopbaan in Nijmegen com
poneerde, is echter een glasheldere samenvatting. Het is een uitsteken
de handreiking voor ontwerpers. W ellicht heeft Ulbo zelf ook wel eens 
gedacht: "Moet je daar nu ongeveer een kwart eeuw over doen?" Ken
nelijk wel! Na het aarzelende begin in Eindhoven is er nu een sociotech
nische ontwerpkunde die zich prima leent om overgedragen te worden. 
En dat hebben we echt aan hem te danken. 
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Persoonlijk Statement 

Toen ik eind 1983 reageerde op de vacature voor wetenschappelijk as
sistent bij de vakgroep Socio-Techniek gebeurde dat op een moment 
dat er door de op handen zijnde geboorte van ons eerste kind heel wat 
zou veranderen in mijn leven. Niet dat Ulbo, zoals hij vanaf het begin 
aangesproken werd, een bovenmatige belangstelling aan de dag legde 
voor de ontwikkeling van de borelinge toen die er eenmaal was. Daar
voor was hij tezeer bezig met het koesteren en verdedigen van zijn 
geesteskind: de Sociotechniek. 

Dat 'koesteren' uitte zich onder andere in Ulbo's pogen zijn mede
werkers te stimuleren en een grate mate van vrijheid te geven om din
gen te verkennen en initiatieven te ontwikkelen. Het enthousiasme, 
waarmee hij reageerde als er - naar zijn idee - verhelderende denkbeel
den op papier kwamen, motiveerde om verder te gaan. De soms pittige 
discussies rond de samenstelling van het boek Het fiexibele bedrijf waren 
meestal kritisch en bovenal betrokken. Met name door deze betrokken
heid met het onderwerp en de eerlijke en kameraadschappelijke manier 
van omgaan met elkaar binnen de vakgroep is in deze periode voor mij 
een verrijking geweest. 

Niet altijd is hem die eerlijke directe manier in dank afgenomen. De 
intensiteit waarmee hij zijn zaken verdedigde, bracht hem meer clan 
eens in conflict met zijn omgeving, waarbij zijn eigen onafhankelijke in
stelling binnen de formele structuren niet de juiste weerklank vond. 

Afgelopen zomer toen ik hem in zijn nieuwe huis opzocht, veront
schuldigde hij zich voor het feit dat de spanningen in die periode ook 
hun weerslag hebben gehad op de sfeer binnen de vakgroep, omdat hij 
gemerkt had dat dit toendertijd op mijn functioneren doorwerkte. Ik 
moest toegeven dat dit inderdaad het geval is geweest. Het tekent Ulbo 
dat hij zich hiervoor verantwoordelijk voelde. 

Beste Ulbo, ik vind jouw nieuwe huis een aardige afspiegeling van 
de nieuwe fase in je leven. Achter een anonieme gevel, in een stadje met 
een rijke historie, wordt nagedacht en geschreven, getimmerd en ge
metseld, op een gietijzeren bankje van de rust van een boeiend tuintje 
genoten en warden plannen gemaakt om als kapitein op je eigen schip 
de zeeen te bevaren. Ik hoop dat je er ten volle van zult genieten. 

Peter van Troost 
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Persoonlijk Statement 

Aan de Technische Hogeschool te Eindhoven maakte ik De Sitter nog 
net als hoogleraar Sociotechniek mee. Ik heb een tweetal anekdotische 
herinneringen van mijn eerste confrontaties met hem opgehaald. 

lk liep al enige jaren op Bedrijfskunde rond zonder een directe betrok
kenheid bij welk vakgebied ook te tonen. Ik had hooguit een vage, niet
genuanceerde belangstelling voor vraagstukken rondom de rol van de 
factor arbeid in bedrijven. Op een gegeven moment was ik toe aan mijn 
tweede stage ('praktisch werken' hadden de curriculumbedenkers dat 
met gevoel voor understatement genoemd). Via een werknemers
'minded' onderzoeksgroep van een gloeilampenfabriek kwam ik in con
tact met een bedrijfsledengroep. Samen bedachten we dat het interes
sant zou zijn de gevolgen van een nieuw, computergestuurd bestu
ringssysteem voor de produktie uit te zoeken. Mijn aandacht moest 
vooral uitgaan naar de kwaliteit van de arbeid. "Kwaliteit van de ar
beid", dacht ik, "dan moet ik bij De Sitter zijn". Die vond het onderwerp 
buitengewoon interessant en wilde mij graag begeleiden. Het sloot 
goed aan bij zijn toenmalige onderzoeksaandacht. Ik ging enthousiast 
aan de slag, las veel in de literatuur en mocht af en toe incognito (het 
bedrijf deed nogal geheimzinnig) een blik in de keuken werpen. De 
produktie-afdeling waar het systeem operationeel was, maakte op mij 
een complexe indruk. Ik kon er aanvankelijk geen touw aan vastkno
pen. Met wat vertrouwelijke documentatie, die mij onderhands door 
enkele OR-leden werd doorgespeeld, was ik toch in staat een beeld van 
de werking op de produktievloer in het verslag op te tekenen. Ik 
brouwde als vervolg daarop enkele bespiegelende hoofdstukken, voor
al gebaseerd op teksten uit de arbeidsprocesbenadering, en sloot af met 
een somber perspectief voor de werknemers. De Sitter las het verhaal 
en waardeerde mijn verdieping in de achtergrondliteratuur. Al snel 
bladerde hij echter naar de pagina alwaar ik een grove schets van de 
produktie-afdeling had gegeven. Hij draaide de pagina om en schetste 
op de achterkant snel enige blokken met pijlen ertussen, mij onderwijl 
vragend: "Waarom heb je niet bekeken of de produktie ook z6 bestuurd 
kon worden? Dan heb je dat hele systeem niet nodig!" Hij keek mij 
triomfantelijk aan. Ik stond perplex. Zo ver had ik niet nagedacht. Ken
nelijk had ik de produktiesituatie te veel van buitenaf, als een 'black 
box' beschreven. Dit gesprek met De Sitter was mijn eerste echte ken
nismaking met de Sociotechniek. Ik leerde hieruit dat sociotechnici bij 
voorkeur in de praktijk werken. Zij willen sleutelen aan de variabelen 
in de produktie. Uit deze confrontatie volgde de eerste les: Sociotech
niek is een praktijkwetenschap. 
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Kort daarna startte ik mijn afstudeeronderzoek. Ik had me in de loop 
der jaren verdiept in het alternatieve bedrijfsleven, waaronder de (for
meel) gedemocratiseerde organisaties. lndachtig les 1 uit de Sociotech
niek wilde ik wel eens grondig bekijken hoe de situatie er in die bedrij
ven op de werkvloer uitzag. Ik maakte een onderzoeksvoorstel, legde 
contact met enkele cooperaties en maakte een afspraak met De Sitter. Ik 
had zojuist bij hem het college 'Industriele Democratie' afgerond en 
dacht "Bedrijfsdemocratisering? Dan moet ik bij De Sitter zijn!" Die 
vond dat hartstikke interessant; het was een oude hobby van hem. Ik 
ging aan de slag, las veel in de literatuur en kwam geregeld in de be
drijven. Het eindrapport werd enthousiast door De Sitter ontvangen. Ik 
had gestoeid met de sociotechnische concepten 'regelcapaciteit' en 
'werkdruk' en was tot de stellige conclusie gekomen dat democratie aan 
de vergadertafel niet hetzelfde is als democratie op de werkplek. Hij 
plaatste echter ook een kanttekening. "Waarom had ik de bestaande 
produktie-organisaties niet kritischer geevalueerd?" Als voorbeeld nam 
hij het schoenenbedrijf. Daar had ik het produktieproces tot in detail 
geschetst. Drie produkten ondergingen in totaal 55 bewerkingen. 
"Waarom heb je niet gekeken of die produkten op een aparte lijn gefa
briceerd kunnen worden? Dan vergroot je de mogelijkheden om kwali
teits- en planningstaken naar de medewerkers te delegeren." Hij keek 
mij fronsend aan. Tsja, ik stond weer perplex. Ik had de bewuste fa
briek intensief geanalyseerd en was tot de conclusie gekomen, dat de 
zaak als een tierelier liep. Klanten waren zeer tevreden en het personeel 
maakte op ambachtelijke wijze vaak complete produkten. Waar zou ik 
me nog druk om maken? 

Maar zo werkt de Sociotechniek niet! Zij legt zich niet neer bij de 
'status-quo', maar zoekt naar (structurele) verbeteringen zodat organi
saties (nog) beter kunnen presteren. Ik leerde hieruit, dat voor de Socio
techniek de waarheid niet in de werkelijkheid ligt. Zij is normatief. Dat 
was mijn tweede les: Sociotechniek is normatief 

Zie hier in een notedop mijn basisschool in de Sociotechniek. Ik heb bei
de lessen goed in mijn oren geknoopt. Inmiddels, tien jaar later, vormen 
ze voor mij vanzelfsprekendheden in de uitoefening van mijn onder
zoelssvak. Ik heb Ulbo's wijze lessen gemternaliseerd. 

Marc Peeters 



5 De Praktijk van Sociotechnisch 
On twerp en 

Pierre van Amelsvoort & Guido Scholtes 

1 Inleiding 

"In het najaar van 1983 vertrokken Ulbo en ik op een zondagmiddag 
met de trein naar Duitsland om een congres te bezoeken. In de coupe 
ontstond een gesprek over de stand van zaken in de Sociotechniek. 
Ulbo had de pest in dat er nog nauwelijks sprake was van een serieuze 
sociotechnische 'school'. Collega's op universiteiten, managers en vak
bondsbestuurders bleken strenge bewakers van de traditionele organi
satie-opvattingen. Hij voelde zich als een roepende in de woestijn." 

Pierre van Amelsvoort 

Dit nazomerse gesprek in 1983 is voor ons aanleiding geweest om een 
beeld te schetsen van de huidige stand van zaken in de organisatie
vormgeving. Hierbij moet opgemerkt worden, dat dit beeld gekleurd is 
door onze (beperkte) praktijkinzichten. Daar waar mogelijk, is deze er
varing onderbouwd met inzichten uit onderzoek. Tevens zullen we een 
aantal thema's benoemen die in de nabije toekomst een belangrijke rol 
gaan spelen. 

In de jaren tachtig is organisatievormgeving herontdekt als strategisch 
concurrentiewapen. Iedere organisatie, die in een complexe en onzeke
re omgeving moet opereren, heeft delegatie van verantwoordelijkhe
den, minder hierarchische lagen of een minder bazige cultuur in haar 
beleidsplan opgenomen. Ook het stroomlijnen van processen vinden 
we steeds vaker terug. De noemer waaronder men dit schoorvoetend 
wil realiseren, is echter divers te noemen. Adviseurs en wetenschap
pers hebben zich gespecialiseerd in het bedenken van mooie namen zo
als 'Verplatting', 'Empowerment', 'Business Process Re-design (BPR)', 
'Lean Production', 'Unit Management', 'Participatief Management', 
'Strategievorming van Onderop', Total Productive Maintenance', 'Just 
in Time', etc. Hoewel aan al deze stromingen andere (al dan niet uitge
sproken) uitgangspunten en inzichten ten grondslag liggen, zijn er ele
menten uit de sociotechnische ontwerpleer in te ontdekken. Het losla
ten van functionele en hierarchische structuren, het vergroten van loka-
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le regelcapaciteit en het vergroten van de invloed van de medewerkers 
zijn er enkele. Hierbij is het overigens verbazend om te zien hoe snel 
deze populaire benaderingen door managers en adviseurs omarmd 
warden. 

2 Resultaten uit praktijkonderzoek 

Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de 
praktijk. In het buitenland zijn enkele interessante onderzoeksresulta
ten recent gepubliceerd. We geven hier in het kort enkele resultaten. 
Hierbij moet opgemerkt warden, dat de onderzoeken zich gericht heb
ben op het concept van het zelfsturende team als een van de organisa
tieconcepten in de Sociotechniek. Onlangs zijn resultaten van een Duits 
onderzoek naar verspreidingsgraad bekend geworden (Kleinschmidt & 
Pekruhl, 1994). Er zijn daarbij 1644 bedrijven onderzocht. Deze bedrij
ven zijn representatief gekozen uit industriele en dienstverlenende 
branches alsook uit de verdeling naar omvang. Er wordt daarbij over 
'Gruppenarbeit' gesproken indien: 

- er een nauwe verstrengeling tussen de taken bestaat; 
- de medewerkers gezamenlijk als groep verantwoordelijk gesteld 

warden voor de groepstaak; 
- er bewust over groepswerk gesproken wordt ('natuurlijk' teamwork 

zoals een voetbalteam, narcotica-brigade etc., zijn dus niet meegeno
men). 

Het blijkt dat in bovengenoemde zin in zo'n 11 % van de onderzochte 
organisaties bewust met zelfstandige groepen gewerkt wordt. In 15% 
van de bedrijven is men zich op dit moment aan het orienteren op dit 
organisatieconcept. Het bewust werken in groepen komt zowel in de 
industrie als in de zakelijke dienstverlening voor. Het zijn vooral de 
grotere organisaties (vanaf 100 medewerkers) die voor dit concept kie
zen. De meerderheid (80%) van de organisaties is al langer dan drie jaar 
volgens de gedachte van het zelfsturend teamconcept ingericht. In veel 
gevallen zijn de teamleden ten aanzien van de uitvoerende taken breed 
inzetbaar. Slechts 6% van de teamleden is inzetbaar op een taak; onge
veer de helft van de teamleden beheerst vier of meer taken (Eickholt, 
1992). Ten aanzien van de frequentie van taakroulatie is zichtbaar dat 
slechts 12% van de teamleden zelden rouleert. De inzetbaarheid over 
de uitvoerende taken is onafhankelijk van de kwalificatiegraad van 
medewerkers. Zowel binnen de categorieen van geoefend werk, als bin
nen de combinatie van geoefend en geschoold werk is een brede inzet
baarheid te constateren, zie ook figuur 1 (Eickholt, 1992). De inzetbaar-
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heid op de regeltaken is minder ver ontwikkeld. Er is vaak sprake van 
enkelen (20-30% van de teamleden) die alle regeltaken beheersen. Daar
bij is er geen significant verschil in de kwalificatiegraad van de mede
werkers. 

Ten aanzien van de mate van zelfsturing geeft de praktijk het volgende 
beeld. Onderzocht is de mate van invloed van teams op de volgende re
geltaken: 

- budgetten opstellen en bewaken; 
- doelen bepalen; 
- afstemmen met exteme klanten 

en toeleveranciers; 
bepalen werkmethode; 

- invoeren procesverbetering; 
- routine-onderhoud invoeren; 
- afhandelen kwaliteitsproblemen; 
- afstemmen met interne toeleve-

ranciers en klanten; 
- werkverdeling; 

- bewaken veiligheid, orde 
en netheid; 

- beoordeling teamprodukti
viteit; 

- beoordeling individuele 
produktiviteit; 

- selecteren nieuwe teamle
den; 

- vaststellen opleidingsbe
hoefte; 

- vrije dagen inplannen. 

Gemiddeld blijkt uit de optelsom van deze taken, dat de teams voor 
37% zelfstandig zijn; 42% van de taken wordt in onderling overleg met 

iedereen kan alles 

enkelen kunnen 

sommige taken 

Regeltaken 

ieder kan minstens 

een regeltaak 

enkelen kunnen 

meerdere taken 

enkelen kunnen alles 

iedereen kan alles 

1111 Vakman 

1111 Combinatie geoefend werk en vakman 

1111 Geoefend werk 

Figuur 1 De inzetbaarheid van teamleden (Bron: Eickholt, 1992) 
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de leiding uitgevoerd en 21% valt buiten de invloed van het team (Wel
lins et al., 1991). 

Ten behoeve van deze publikatie hebben wij een beperkt onderzoek 
gedaan naar de praktijk van sociotechnische organisatieontwikkeling in 
Nederland. In dit onderzoek is de status quo gemventariseerd van 23 
organisaties, waarbinnen in totaal 267 verschillende groepen functione
ren. Deze 'foto's' zijn gemaakt in de periode '92-'94 in 14 verschillende 
open werkconferenties waarvoor organisaties zich konden inschrijven. 
We hebben daarbij een onderscheid gemaakt in een viertal fasen van 
team- c.q. organisatie-ontwikkeling (zie figuur 2). Hieruit blijkt dat het 
merendeel van de organisaties bezig is met het aanpassen van de bestu
ringsstructuur. De produktiestructuur is veelal herontworpen. 

De aanpassingen in de produktie- en besturingsstructuur kunnen 
hierbij varieren van kleine aanpassingen tot forse ingrepen. Hierbij is 
de uitgangssituatie (mate van stroomlijning van processen en mate van 
hierarchie) sterk bepalend geweest. Ook zijn in de meeste bedrijven 

Fase 

organisatie
ontwikkeling 

Teamontwikkeling 

Aantal teams 

groep vaktechnisch 
zelfstandig 
• taakroulatie 

• taakverbreding 

77 

29% 

II Ill IV 

herontwerp besturingsstructuur 

groep vaktechnisch 
zelfstandig 
• taakroulatie 

• taakverbreding 

168 

63% 

• groep zelfstandig 
m.b.t. sociaal
economische 
facetten van 
samenwerking 

groep organisatorisch 
zelfstandig: interne 
regelcapaciteit 
• taakverrijking 
• teamautonomie 

groep vaktechnisch 
zelfstandig 
• taakroulatie 
• taakverbreding 

22 

8% 

•groep heeft in
vloed op doelen 

•groep zelfstandig 
m.b.t. sociaal 
economische facet
ten van samen
werking 

groep organisatorisch 
zelfstandig: interne 
regekapaciteit 
• taakverrijking 
• teamautonomie 

groep v aktechnisch 
zelfstandig 
• taakroulatie 
• taakverbreding 

0% 

Figuur 2 Vier Jasen van team- en organisatie-ontwikkeling 
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technologisch/ economische beperkingen geconstateerd waardoor ver
gaande aanpassingen van de produktiestructuur als (voorlopig) niet 
haalbaar gezien kunnen worden. 

Een ander onderzoek hebben we uitgevoerd bij een grotere Nederland
se onderneming. Daarbij zijn zes produktiecellen geanalyseerd. Hieruit 
zijn de volgende gegevens naar voren gekomen: 

- Vrijwel iedereen is inzetbaar op 50% van de uitvoerende taken (94% 
van de teamleden). De meerderheid (76%) rouleert nauwelijks; 

- De regeltaken zijn bij 41 % van de teamleden gei:ntegreerd. Ongeveer 
10% van de tijd wordt aan de regeltaken besteed; 

- Met behulp van een checklist waarin 31 regeltaken benoemd zijn, is 
de zelfstandigheid van de produktiecellen gemeten. Hieruit blijkt dat 
34% zelfstandig geregeld wordt. In 41 % van de taken is overleg met 
de teamleider aanwezig. Op 25% van de taken is geen invloed moge
lijk. 

De navolgende taken worden door 
allen zelfstandig uitgevoerd: 

oplossen kwaliteitsproblemen; 
produktcontrole; 
materiaalbeheer; 
prod uktie-administra tie; 
klein onderhoud; 
instrueren nieuwe medewerkers; 
aangeven van verbeteringen; 
werkverdeling; 
vrije dagen inplannen. 

3 Conclusie 

De volgende taken vergen voor
al overleg met de teamleider: 

- 'trouble shooting'; 
- bepalen overwerk; 
- inlenen personeel van andere 

cell en; 
- beoordelen proeftijd; 
- verzuimbegeleiding; 
- uitwerken van verbeteringen; 
- planning. 

Het lijkt erop dat veranderingen op werkplekniveau met begrippen zo
als taakroulatie, taakverbreding en taakverrijking in veel bedrijven rea
liteit zijn. Werken in groepsverband staat in toenemende belangstelling 
bij organisaties. In dit verband zijn aanpassingen in de produktiestruc
tuur niet ongebruikelijk. Hierbij client opgemerkt te worden, dat dit 
met name geldt voor organisaties waarbinnen relatief homogene order
stromen en relatief lineair verlopende processen plaatsvinden (bijvoor
beeld proces-industrie, assemblage-lijnen, onderdelenproduktie, etc.). 
Organisaties met veel onzekerheid in orderstromen en een non-lineair 
procesverloop (zoals ingenieursbureaus en ontwikkelafdelingen) zijn 
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nog steeds naarstig op zoek naar effectieve en efficiente produktiestruc
turen. 

Het wijzigen van de besturingsstructuur is meestal een moeizamer 
proces. Veel organisaties zitten middenin het proces van verdere ver
zelfstandiging van groepen, werkeenheden en units. Dit is niet zo 
vreemd, omdat juist deze veranderingsprocessen gekenmerkt kunnen 
warden door een sterke politieke en culturele dimensie. Een cultuur
verandering heeft nu eenmaal een veel langere tijds-as dan veranderin
gen in het technisch produktiesysteem. 

4 Toekomstvisie 

De aandacht van sociotechnici is de afgelopen jaren vooral gericht ge
weest op de produktie- en besturingsstructuur. In de praktijk zijn hier
mee veel veranderingen gerealiseerd. W etenschappers beginnen te roe
pen om diepgaand evaluatie-onderzoek van de in gang gezette veran
deringen. Hoewel sociotechnici in de praktijk (adviseurs, managers, 
vakbondsbestuurders, etc.) het wel leerzaam vinden water her ender 
gebeurt, is er ook behoefte aan verdere uitbouw van het sociotech
nische organisatie-concept. Zander uitputtend te willen zijn, noemen 
wij hier enkele gebieden die verdere aandacht vragen: 

- Structuurontwerp in non-lineaire 'produktie' -situaties 
Non-lineaire produktiesituaties warden gekenmerkt door voortdu
rende aanpassingen van de structuur. Ten aanzien van dergelijke 
flexibele structuren warden her en der wel enkele aanzetten ge
maakt, echter als kennisgebied is dit een onderontwikkeld terrein 
voor de Sociotechniek. 

- Laterale coordinatiemechanismen 
Door verdere invoering van zelfsturing wordt de kracht van hierar
chische autoriteit als coordinerend bindmiddel steeds zwakker. Dit 
bindmiddel wordt geleidelijk vervangen door directe horizontale af
stemming tussen organisatorische eenheden. Dit lateraal coordinatie
mechanisme leidt tot netwerken van kleinschalige bouwstenen. Hier
bij zal ook het belang van informatiesystemen toenemen. Concretise
ring van laterale organisatievormen en de voorwaarden waaronder 
deze effectief en efficient kunnen functioneren, is nog een braaklig
gend terrein. 

- Beoordelings- en beloningssystemen 
Huidige beoordelings- en beloningssystemen kunnen gekenmerkt 
warden als bij uitstek bureaucratische instrumenten waar nauwelijks 
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prikkels voor zelfsturing van uitgaan. In de praktijk warden die sys
temen als een belangrijke barriere voor verdere organisatie-ontwik
keling gezien. Het ontwerpen van beoordelings- en beloningssyste
men zou een sociotechnische organisatie-ontwikkeling juist dienen te 
versterken. Het lijkt erop, dat lokale invloed op de beoordeling en 
beloning versterkt gaat warden. Ook zal daarbij een koppeling met 
een prestatiesturingssysteem gezocht moeten warden. 

- Medezeggenschapsstructuur 
Het vergroten van zelfsturing zal een enorme impact hebben op de 
medezeggenschapsstructuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gediffe
rentieerde arbeidsvoorwaarden op lokaal niveau. Een eerste aanzet 
voor een herontwerp van de medezeggenschapsstructuur is gedaan 
door Noten & Levie (1991). 

Door het toevoegen van bovenstaande ontwerpvraagstukken (nog
maals, we zijn niet uitputtend geweest) zal de sociotechnische traditie 
groeien naar een volwassen, complete organisatie-ontwerpbenadering. 
Naast de bovenstaande ontwerpvraagstukken is er voor de sociotechni
ci in de praktijk n6g een vraagstuk te behappen, namelijk de koppeling 
tussen ontwerpen en veranderen. Hoewel dit geen nieuw vraagstuk is 
zal, door de toenemende behoefte aan steeds frequentere aanpassingen 
van het organisatie-ontwerp, het belang van deze koppeling toenemen. 

Kortom, er zijn nog voldoende uitdagingen voor de sociotechnisch 
geengageerde managers, adviseurs, vakbondsbestuurders en weten
schappers. De Sociotechniek is ons inziens weliswaar nog geen vol
waardige 'school', maar op zijn minst kan er gesproken warden van een 
'kleuterschool'. Hierbij is het goed de volgende uitspraak die Ulbo de 
Sitter op een college in 1979 deed, in gedachten te houden: 

"Een kleuterleid(st)er heeft een grotere maatschappelijk toegevoegde 
waarde dan een hoogleraar" (De Sitter, 1979). 
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Persoonlijk Statement 

Als Ulbo de Sitter mij ziet, ziet hij de 'vakbeweging'. Ik ben in een klap 
gems ti tutionaliseerd. 

Ik weet werkelijk niet meer wat de reden was om psychologie te 
gaan studeren. Ik wilde waarschijnlijk iets met mensen doen. De herin
nering wordt vlijmscherp vanaf het moment dat ik college liep en cur
sussen volgde bij Van Assen en De Sitter. De samenhang tussen kwali
teit van arbeid en kwaliteit van organisatie was fascinerend. Niet sa
menhang, dat is te zwak. Samengaan is beter. Twee kanten van dezelf
de medaille. In Eindhoven hadden ze de zaak verdeeld in interne en ex
terne regelcapaciteit. In Nijmegen hadden we het nog over 'speelruim
te'. Ik ben afgestudeerd op speelruimte. Ik geloof niet dat het sociotech
nisch begrip nog bestaat. Jammer eigenlijk. Mooi woord. 

Maar de echte inspiratie zat in het ontwerpen. Integraal ontwerpen 
wel te verstaan door een multi-disciplinair samengesteld ontwerpteam. 
Door het gebruik van de systeem-analyse als taal werd het onmogelijke 
mogelijk: ingenieurs en psychologen die elkaar begrijpen. En wij, de 
psychologen, werden geraakt door de theorieen van een machinist. 
Niet Rogers, maar De Sitter. Niet hummen maar ontwerpen. We leken 
gedoemd 'coping'-deskundigen te worden. Experts in mensen leren 
omgaan met hun zwakheden. Maar we werden organisatie-architecten. 
We leerden arbeid te ontwerpen die kwaliteit heeft. 

Alles overziend wordt mij nu veel duidelijk. Het was Ulbo de Sitter 
die mij ertoe inspireerde om bij de vakbeweging te gaan werken. Want 
het gaat niet alleen om de kwaliteit van arbeid en organisatie, maar ook 
om de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. En het is het gemstitutio
naliseerde overleg dat die arbeidsverhouding nog steeds voor een be
langrijk deel bepaalt. Dus daar moet je zijn als je wat wilt veranderen. 
En daarbij komt, dat je de trap wel van bovenaf moet schoonvegen, 
maar dat de rommel niet beneden moet blijven liggen. 

HanNoten 



6 Bestaat Sociotechnisch Veranderen? 

Jacqueline Naber & Frank Verschuur 

1 Inleiding 

Onze klanten zijn steevast zeer enthousiast voor sociotechnische uit
gangspunten. Vergaande arbeidsdeling als probleembron, organiseren 
naar orderstromen, regelcapaciteit aan de basis, prachtig allemaal. Met 
groot enthousiasme zit het managementteam klaar om te horen hoe het 
dan moet in hun organisatie. De ondernemingsraad vraagt beraad en 
wil graag horen hoe de benoemingsprocedure in zijn werk gaat. De di
rectie wil graag een overzichtje van welke resultaten ze mogen ver
wachten. Zo eenvoudig gaat dat echter niet. 

Je zult de volgende uitgangspunten maar voor je neus krijgen: 

"Uw afdeling bestaat niet meer"; 
"U bent verantwoordelijk voor resultaten van anderen"; 
"Uw toegevoegde kosten zijn bekend: u moet uw toegevoegde 

waarde bewijzen." 

Veel mensen krijgen de kriebels als ze hiermee geconfronteerd worden. 
Bij organisatieveranderingen, zoals wij die mede-vormgeven, zijn <lit 
reele uitgangspunten. Een sociotechnisch herontwerp van een organisa
tie leidt naast voordelen voor kwaliteit van de organisatie en kwaliteit 
van de arbeid tot een zeer bedreigend veranderingsproces. We weten 
zo langzamerhand wel dat mensen bij elke verandering allerlei 'beren' 
op de weg zien en weinig oog hebben voor 'al het moois' dat ze tegen
komen. Deze onzekerheid wordt nog groter als je niet tot achter de 
komma kunt aangeven, wat er precies met iemand gaat gebeuren. En 
dat is nu net het geval bij een sociotechnisch ontwerpproces waar je 
vanaf de bodem de besturing opbouwt. Helpt het dan om van tevoren 
een blauwdruk te produceren, waarin je geholpen door een paar lei
ders, de nieuwe organisatie tot in de puntjes omschrijft? Nee, het helpt 
je niet en het werkt ook niet. Om met het laatste te beginnen, teneinde 
een taakgroep te voorzien van de juiste regelactiviteiten en vervolgens 
te bepalen hoe je ondersteuningsgroepen vorm gaat geven (inclusief 
volledig takenpakket en dergelijke) en daarna te bepalen hoeveel lei-
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dinggevenden je nodig hebt op welke plekken, is uitzonderlijk veel de
tailkennis vereist. Die kennis vind je alleen bij de betrokken medewer
kers. Een blauwdruk helpt ook niet om het veranderingsproces te ver
gemakkelijken. Als je een sociotechnisch herontwerp van je organisatie 
maakt, is daarmee impliciet gegeven dat je vorm wilt geven aan verant
woordelijkheden en bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau, aan 
kwaliteit van de arbeid (regelcapaciteit). 

2 Draagvlak creeren voor verandering 

Als je kiest voor Sociotechniek, dan kies je dat allemaal. Oat impliceert 
ook hoe het veranderingsproces aangepakt moet worden. Je kunt geen 
regelcapaciteit willen verruimen, ondememersgedrag propageren, ver
antwoordelijkheid beleggen als je niet 66k kiest voor een veranderings
proces met maximale participatie. Dan komt het merkwaardig en onge
loofwaardig over als je in het traject daamaartoe geen vertrouwen de
monstreert in de inbreng van medewerkers bij de vormgeving van de 
organisatie. Draagvlak voor een verandering creeer je door in gedrag 
en houding te bewijzen dat het je emst is. Er is nog een reden om mede
werkers zoveel mogelijk te laten participeren in het ontwerptraject en 
dus de onzekerheid van individuen voor lief te nemen. De meeste men
sen staan niet te juichen voor welke verandering dan ook. Participatie 
wordt vaak opgevat als 'informeer veel', wij vatten het opals 'zelfont
werp binnen gegeven kaders'. Dit laat onverlet dat er veel gecommuni
ceerd moet worden om de ruimte tot inspraak te vergroten. Er moet in
formatie verstrekt worden waardoor men voldoende kennis opdoet om 
inzicht te verwerven. Verworven inzicht helpt om daadwerkelijk mee 
te discussieren en invloed uit te oefenen op de richting, invulling en 
uitvoering van het project. De ervaring leert dat wanneer mensen actief 
deelnemen aan het ontwerpproces, ze veel meer zicht krijgen op het 
waar6m van de verandering en op welke voor- en nadelen daarin voor 
henzelf zitten. De balans is overwegend positief. Medewerkers die niet 
deelnemen, blijven veel langer wantrouwend tegenover de doelstellin
gen van de leiding; ze menen al gauw dat het management niet anders 
dan vuige motieven kan hebben. Dus: participeren in het ontwerppro
ces is draagvlak ontwikkelen. 

Het is een open deur, maar draagvlak voor verandering bij de top 
van een organisatie is onontbeerlijk. Het management moet vertrouwen 
in elkaar hebben en consensus over de veranderingsrichting en de aan
pak. W anneer het aan onderling vertrouwen ontbreekt, is het beter 
eerst te investeren in het verstevigen van de onderlinge relaties dan een 
avontuur in te stappen dat zoveel appel doet op een consistent manage
mentgedrag. Gebrek aan vertrouwen, het ontbreken van consensus, 
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kan zich op vele manieren uiten: men gaat nog eens een studie doen 
naar de haalbaarheid of geeft geen commitment dat het ontwerp ook 
ingevoerd zal worden, of enkele managementteamleden stellen voor de 
zaak een aantal maanden op te schorten, etc. Dit geeft de medewerkers 
niet bijster veel vertrouwen in het succes van de verandering en al hele
maal niet als men eerdere ervaringen heeft met verzandende verande
ringsprocessen. Het management heeft de taak de kaders van het ver
anderingstraject aan te geven. Denk aan Alice in Wonderland toen zij 
de uil de weg vroeg. De uil vroeg aan Alice: "Waar wil je naar toe?" 
"Dat weet ik niet", antwoordde Alice. "Nou", zegt de uil, "dan is er geen 
enkel probleem, want wie niet weet waarheen hij wil, kan ook niet ver
dwalen." 

3 Van stafdienst naar ondersteuningsgroep 

Ontwerpteams, bestaande uit (toekomstige) medewerkers van organi
satorische eenheden geven zelf vorm aan de eigen deelorganisatie bin
nen het afgesproken grofontwerp. Deze taakafbakening op detailni
veau bevat tevens de bijbehorende afstemmingen van uitvoerende en 
regelende activiteiten met andere eenheden. Het detailontwerp is 
steeds gericht op het verkrijgen van maximaal benodigd regelvermo
gen om het proces te kunnen beheersen. Van medewerkers in een orga
nisatie met ver opgedeelde taken kan men geen inzicht verwachten in 
de onderlinge afhankelijkheden tussen activiteiten van verschillende af
delingen. Men heeft geen idee hoe je invloed kunt uitoefenen op het 
proces. Het te managen veranderkundige aspect is dan ook, dat tijd 
wordt ingeruimd om het procesinzicht te vergroten, zodanig, dat men 
zicht krijgt op bei:nvloedingsmogelijkheden. Medewerkers staan overi
gens niet altijd te wachten op meer bei:nvloedingsmogelijkheden. Ech
ter, het is wel de grondslag voor het zelfstandig nemen van beslissin
gen, oplossen van knelpunten en betrokkenheid. Het management 
moet het lef hebben om - daar waar mogelijk - regelactiviteiten die zon
der bezwaar op lokaal niveau alloceerbaar zijn, reeds in de detailont
werpfase in te voeren. Niets laat de motor van veranderingsprocessen 
beter lopen dan zichtbare resultaten. Zelfwerkzaamheid van de ont
werpteamleden is essentieel: alleen wanneer zij zich probleem-eigenaar 
voelen, kunnen zij verantwoordelijkheid nemen voor de oplossingen. 
De neiging bestaat om ontwerptrajecten eindeloos uit te rekken, om 
toch vooral maar alles onderzocht en bedacht te hebben, voor men 
durft te starten. Bedenk dan wel, dat veranderen vooral moet worden 
gedaan. Taak van het management is dan ook om het moment te bepa
len dat het praten moet ophouden en actie moet volgen. 

Stafmedewerkers die gaan werken in een ondersteuningsgroep voe-
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len zich vaak ontheemd. Men is de eigen 'peer group' kwijt en is bo
vendien 'laag' in het organigram geplaatst, iets <lat men nogal eens ziet 
als een degradatie. Stafmedewerkers verzuchten: "Laat anderen maar in 
ondersteuningsgroepen gaan werken, ik blijf wel hier op de afdeling", 
zich niet realiserend <lat die afdeling straks niet meer bestaat. 

Een ondersteuningsgroep (zie figuur 3) moet de gelegenheid krijgen 
om een eigen identiteit op te bouwen. Het oude moet worden losgela
ten om iets nieuws te kunnen ontwikkelen. Dit valt nog niet mee, om
dat stafmedewerkers in de 'oude organisatie' toch veel operationele re
gelactiviteiten uitvoeren. Van de 'nieuwe' stafmedewerker binnen een 
ondersteuningsgroep wordt een grotere zelfstandigheid verwacht en 
een bredere kijk op het vakgebied voor een meer afgebakend proces. 
Een manier om daadwerkelijk ondersteunend gedrag te bewerkstelli
gen, is om de ondersteuningsgroep tezamen met de taak-eenheden re
sultaatverantwoordelijkheid te laten dragen voor de operatie. Hiermee 
wordt onderlinge samenwerking tussen ondersteuning en taakgroepen 
als het ware ingebakken. 

Figuur 3 De plaats van een ondersteuningsgroep in een sociotechnische 
structuur 

Resterende activiteiten die om allerlei redenen centraal worden neerge
legd, kunnen ook worden gegroepeerd. V oor het ontwerpproces wor
d en te vervullen functies voor de organisatie gedefinieerd. Vervolgens 
worden processen gedefinieerd die benodigd zijn om deze functies te 
vervullen. Daarbij ligt het accent op het vinden van samenhang in acti
viteiten. Vervolgens kunnen ook hier organisatorische eenheden wor-



Naber & Verschuur - Bestaat sociotechnisch veranderen? 69 

den geformeerd, gebaseerd op het 'team-concept'. Je zit dan weliswaar 
met een mooi ontwerp, maar ook met een groat veranderkundig pro
bleem. Watte doen met de 'hoge stafbazen'? Waaraan geven zij leiding? 
En wat gebeurt er met het middenkader? De Sociotechniek biedt veel 
bedrijven een verruiming van het blikveld. Dacht je altijd vanuit een 
bewerkingsgerichte groepering, nu krijg je ruimte om te denken in or
derstromen. Zo zijn er ook van die vaste gedachte-sjablonen met be
trekking tot hierarchie. We moeten daarvoor terug naar de vraag waar
om we eigenlijk hierarchie hebben. Om te coordineren? Dit vervalt voor 
een groat deel als je goed geparallelliseerd hebt. Om doelgericht hande
len te bewerkstelligen? Ook hier kan de structuurinrichting doelgericht
heid sterk bei:nvloeden. Om discipline te handhaven? Wat dacht je van 
sociale controle? Om besluiten te nemen? Naast beslissen op basis van 
autocratie, heb je nog opties als democratie (meerderheid) en consent 
(argument). Ook het idee over het verdelen van bevoegdheden is vaak 
beperkt: ententes (gedeeld leiderschap onder gelijkwaardigen) en man
datering (vanuit groep het mandaat krijgen om besluiten te nemen) zijn 
ook aardige opties ten opzichte van eenhoofdige leiding. Daarnaast is 
het overduidelijk dat het werken in teams met regelcapaciteit etc. een 
andere aansturing vereist. Naast stijl is ook de inhoud anders; er treedt 
een verschuiving op van operationeel regelen naar tactisch en strate
gisch regelen. Ondanks alle onzekerheid wordt van leidinggevenden en 
ondersteuners standvastigheid in gedrag gevraagd. 

4 T6ch sociotechnisch veranderen? 

Sociotechnisch veranderen, bestaat dat? Als het bestaat, dan betekent 
het in ieder geval dat er in het veranderingsproces zoveel mogelijk re
gelcapaciteit wordt geboden. Daarnaast valt er te parallelliseren in de 
zin <lat je je op verschillende doelgroepen tegelijkertijd moet richten. 
Als we doelgroepen en het voor hen benodigde veranderingsproces be
schouwen als orderstromen, kunnen we als volgt parallelliseren (zie 
figuur 4). 

Ter illustratie zijn enkele activiteiten per stroom weergegeven. Ui
teraard zijn niet alle stromen hierin benoemd. Een sociotechnische be
nadering benadrukt hier dus ook dat regelkringen op de juiste plek ge
sloten moeten warden, dat wil zeggen waarnemen, beoordelen en in
grijpen zo dicht mogelijk bij het proces. Een voorbeeld ter illustratie. 
Op regelmatige tijdstippen wordt in ontwerpteams een inventarisatie 
gedaan naar bevorderende en belemmerende factoren van het verande
ringsproces. Hierbij komt aan het licht, dat bij een groep het gevoel be
staat dat de werkbelasting toeneemt door een grater regelvermogen. De 
groep analyseert de oorzaken en hieruit komt naar voren, dat zij tekor-
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ten zien in kennis en vaardigheden. Ze draagt mogelijke oplossingen 
aan en weegt alternatieven. Hierna wordt een plan van aanpak ge
maakt waarin rekening wordt gehouden met individuele verschillen 
ten aanzien van wensen, mogelijkheden en tempo van invoering. 

operator met 

weerstanden en 
onduidelijkheden 

stafmedewerker 

met angst voor 
dcskundigheidsverlies 

leidinggevende 

met angst voor 
baanverlies 

norm 
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mogelijkheden, vergroten zelfrcdzaarnheid 
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ontwikkelen 'heli-view' en identiteitsontwikkelin 

onzekerheids-acceptatie, individuele koersontwikke 
Jin , zelfontwikkeling 

visie, helder kader 
consistent 
managementgedrag 

toegeruste taakgroep
medewerker 

toegeruste ondersteu

ningsgroep I medewer
ker c.q. taakgroep op 
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toegeruste leidinggeven
den en ex-leidinggeven

den 

Figuur 4 Het 'parallelliseren' van het veranderingsproces 

Het sociaal interactienetwerk is het lastigst te 'tackelen'; <lit beweegt 
zich nog in de functionele structuur, buiten de ontwerpteams om. Het 
staat haaks op de nieuwe organisatie. Met andere woorden, er is een 
conflictbron tussen ontwerpteams (nieuwe organisatie, nieuw gedrag) 
en oude organisatie met oud gedrag en oude machtsstructuren. Hoe be
weeg je je nou als sociotechneut in zo'n matrix? Voorlopig met veel tact 
en diplomatie, en hopelijk op termijn met Sociotechniek. 
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Persoonlijk Statement 

Het werk van De Sitter behoort zonder twijfel tot het beste wat op het 
gebied van vernieuwen van produktie-organisaties in de wereld tot 
stand is gebracht. De door hem uitgewerkte ideeen met betrekking tot 
produceren vormen mijns inziens de basis voor realisatie van de fabrie
ken van de toekomst. Velen stellen dat de Nederlandse Bedrijfskunde 
teveel gericht is op de Angelsaksische wetenschap; het werk van De 
Sitter toont aan dat deze veronderstelling onterecht is. De Sitter's theo
rieen verdienen in Nederland meer aandacht dan ze tot nu toe gekre
gen hebben van organisatiedeskundigen, managers en bedrijfskundi
gen. 

TedKumpe 

Persoonlijk Statement 

In mijn exemplaar van de Marka-pocket uit 1968 over Arbeidsvoldoe
ning en Arbeidsbeleid zijn de, inmiddels vergeelde bladzijden van de 
Sitter's hoofdstuk over De maatschappelijke betekenis van arbeidsvoldoe
ning voorzien van onderstrepingen en uitroeptekens. Zijn meest recente 
boek uit 1994, Synergetisch produceren, nodigt eveneens uit om dat te 
doen. De zin daaruit: "Het benutten van menselijke vermogens is de 
kurk waarop een economie drijft" zou ingelijst moeten worden. Oat ge
loof en die wetenschap kenmerken De Sitter's publikaties. Voor mij is 
zijn werk een bijdrage aan maatschappelijke vooruitgang, omdat het in 
essentie te maken heeft met humanisering en democratisering van onze 
prod uktie-organisa ties. 

Ulbo, bedankt voor de bron van inspiratie die jouw werk altijd voor 
mij is geweest, en hopelijk nog lang zal zijn! 

Piet Bolwijn 
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Persoonlijk Statement 

In 1981 vroeg het NCW in een discussieproject de aandacht van zijn le
den voor de mogelijkheden om de arbeidsorganisatie zodanig in te 
richten, dat werknemers meer verantwoordelijkheden in het werk zou
den kunnen dragen. Hieraan ten grondslag lag de mensvisie van het 
NCW, die stelt dat werknemers geroepen zijn om waar mogelijk in hun 
werk verantwoordelijkheden te dragen en hun talenten te ontplooien. 
Het is - zo zou men ook kunnen zeggen - niet alles economie wat de 
klok slaat. 

Ulbo de Sitter heeft bij de voorbereiding van dit project, en tijdens de 
afrondende conferentie, een essentiele rol gespeeld. Ulbo is echter een 
realist en hij heeft het NCW terecht gewezen op het feit dat men waar
den en werkelijkheid niet zo tegenover elkaar moet stellen. Het is mis
schien wel aardig om dit bij deze gelegenheid nog eens te memoreren. 
Tijdens het project (dat wij lanceerden onder de titel 'Anders Werken' 
en dat in feite een weerspiegeling was van wat Ulbo predikte) bleek dat 
de motieven waarom de arbeidsorganisatie anders zou moeten worden 
ingericht, nogal uiteenliepen. Een groot aantal deelnemers aan de dis
cussie was van oordeel dat 'Anders Werken' vooral uit oogpunt van ra
tionele bedrijfsvoering moet worden gevoerd. Het is, zo werd gesteld, 
nogal speculatief om in het algemeen uit te gaan van het beeld van de 
mondiger mens en de grotere waardering voor immateriele zaken, die 
hem worden toegeschreven. Men zal veeleer methoden moeten vinden, 
waardoor mensen zich optimaler kunnen inzetten en het samenwer
kingsverband effectief op de ondernemingsdoelstellingen wordt ge
richt. Daartegenover vonden eveneens velen dat ideele motieven wel 
degelijk uitgangspunt behoren te vormen voor een beleid dat op orga
nisatievernieuwing is gericht. Het is de taak van de ondernemingslei
ding om de consequenties van 'het andere mensbeeld' in de bedrijfsvoe
ring te betrekken. 

Later in de discussie (en hier moet men lezen: na de interventie van De 
Sitter) werd de conclusie getrokken dat het onderscheid tussen zakelij
ke en ideele motieven kunstmatig is. Beide zijn tegelijkertijd aan de or
de, het zijn onmisbare elkaar aanvullende elementen. Er is geen zakelijk 
handelen zonder doel of waarde denkbaar, en er is geen waarde te rea
liseren zonder zakelijk verstandelijk handelen. Er kan wel een tegen
stelling zitten tussen twee doelen - bijvoorbeeld sociaal beleid gericht 
op het welzijn van de werknemers versus economisch beleid gericht op 
maximaal rendement - maar men kan geen doel of waarde eenzijdig 
nastreven zonder dat dat op den duur ten koste gaat van een ander 
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doel. Een ondememing is een samenstel van mensen en, zoals voor elke 
mens, geldt ook voor de ondememing: het eenzijdig najagen van een 
waarde wordt op den duur bestraft omdat andere waarden worden 
verwaarloosd. Het gaat bij de vraag om het motief dus niet om de ene 
of de andere afzonderlijke waarde, maar om een vraag die daar boven
uit gaat: hoe bereiken we het optimale evenwicht tussen de waarden 
die we nastreven. Bij 'Anders Werken', zo zou men deze discussie kun
nen samenvatten, gaat het om een zodanige vemieuwing van werk en 
organisatie, dat een optimaal functionerende ondememing ontstaat. 
Dat is een ondememing die de veelzijdigheid van doelen onderkent, er
kent en in evenwicht houdt. Optimaal is de situatie waar de kwaliteit 
van arbeid, de organisatie en de arbeidsverhoudingen in onderling 
evenwicht relatief hoog zijn, en elkaar juist door het evenwicht ook ver
sterken. 

Kortom, voeten op de grond. Dat spreekt mij aan als voorzitter van een 
werkgeversverbond, <lat bovendien de 'C' in haar vaandel voert. En op 
die grond blijf ik 'Anders Werken' ook propageren. 

Hans Blankert 



7 Alternatieven voor het Taylorisme: 
LP, BPR en ST 

Friso den Hertog & Ben Dankbaar 

1 Inleiding 

De vakbladen melden het al zo'n 20 jaar: het Taylorisme met zijn extre
me arbeidsdeling heeft zijn grenzen bereikt. Ulbo de Sitter schreef in 
1979: "De tijd waarin de traditionele arbeids- en produktie-organisatie 
op grand van economische rationaliteitsoverwegingen kon warden ge
legitimeerd, is definitief voorbij." De Duitse sociologen Kern en Schu
mann spraken in 1984 van 'het einde van de arbeidsdeling'. De gerucht
makende MIT-studie over de automobielindustrie proclameerde in de 
tweede helft van de tachtiger jaren 'het einde van de massaproduktie'. 
Het Taylorisme sterft echter langzaam. Hoewel de begrafenis inmiddels 
al enige malen heeft plaatsgevonden, valt iedere keer weer een wonder
baarlijke wederopstanding te constateren. Niettemin is wel degelijk 
sprake van een sterfproces. Oat wordt ook zichtbaar in het karakter van 
de discussies over organisatievernieuwing. Die gaan namelijk steeds 
meer over de praktijk. 

2 Hoofdlijnen 

Wie de discussies over organisatievernieuwing van de laatste 15 tot 20 
jaar bekijkt, kan daarin een aantal lijnen ontdekken. 

2.1 Organisatieverandering vereist een strategische optiek 

Organisatievernieuwing start bij de strategische benadering van kansen 
en bedreigingen, van sterktes en zwaktes. Verbeteringen moeten bijdra
gen aan de bedrijfsontwikkeling. Nieuwe informatiesystemen ontlenen 
hun waarde aan een betere service aan de klant, aan het terugdringen 
van de levertijden en aan een betere kostenbeheersing. Zij zijn alleen 
zinvol wanneer zij bijdragen aan het resultaat van de onderneming. Die 
redenering gaat op voor alle veranderingen in het bedrijf. Zelfsturende 
teams vormen geen doel op zich, maar ontlenen hun waarde aan de 
verhoogde flexibiliteit en het grotere probleemoplossende vermogen 
van het bedrijf. Loopbaanplanning is een element van verantwoord 
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personeelsbeleid, maar ook en vooral een instrument om de kerncom
petenties van het bedrijf te ontwikkelen. 

2.2 Organisatieverandering moet integraal warden aangepakt 

Problemen in de organisatie hangen met elkaar samen. De kwaliteit van 
het produkt of dienst kan niet los worden gezien van de kwaliteit van 
de arbeid. Hoe kan men verwachten dat mensen met inhoudsloze taken 
topkwaliteit leveren. Datzelfde geldt voor tal van andere onderwerpen. 
Het heeft weinig zin te investeren in automatisering van de Logistiek 
wanneer de produktieprocessen veel te ingewikkeld zijn. Wanneer men 
de service aan het loket gei:ntegreerd wil aanbieden, heeft dat directe 
consequenties voor opleidingen van personeel en inrichting van infor
matiesystemen. Door het gebruiken van een systeembenadering wordt 
de samenhang hanteerbaar. 

2.3 Het voortbrengingsproces moet het uitgangspunt vormen voor organi
satieverandering 

In organisaties zijn wij decennia bezig geweest met coordineren en af
stemmen van functies. Dat was noodzakelijk omdat wij processen eerst 
met een fileermes uiteen hadden gesplitst in talloze functies. Coordina
tie van die functies betekent bureaucratie, overhead en organisatorisch 
vet. Uiteindelijk gaat het niet om het afstemmen van functies, maar om 
het sturen van processen. Het gaat om de order die door het bedrijf 
stroomt. Die order moet weer centraal komen te staan. Het pad dat de 
order volgt, bepaalt de kwaliteit, de doorlooptijd, de kosten en uitein
delijk de mening van de klant over onze produkten en diensten. In het 
voortbrengingsproces zitten alle beheersproblemen ingebakken. Daar
om moet dat als uitgangspunt genomen worden. 

2.4 Organisatievernieuwing vraagt leiderschap 

Bij organisatievernieuwing worden ingeslepen patronen uitgewist. 
Voordat nieuwe routines worden aangeleerd, moeten de oude worden 
afgeleerd. Dat proces komt zeker in het begin alleen op gang wanneer 
een man of vrouw met visie het roer krachtig in handen houdt. Het 
moet duidelijk zijn dat het menens is. Alleen clan zijn medewerkers be
reid risico's te nemen en zich te onthechten van hun vertrouwde patro
nen. Leiderschap impliceert een visie: zonder heldere richting geen ge
richte verandering. Het impliceert ook de inzet van macht omdat be
staande machtscentra ontmanteld moeten worden. Een organisatiever
nieuwingsproject heeft een kapitein nodig uit de top van de organisa
tie. 
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2.5 Organisatievernieuwing vraagt betrokkenheid en een breed draagvlak 

Organisatievernieuwing is een leerproces dat alleen aanslaat wanneer 
het gedragen wordt door de leden van de organisatie. Het doel is om 
gedragspatronen te verleggen. Daarin moeten mensen zich kunnen vin
den. De nieuwe organisatie moet voor de medewerkers een 'betere plek 
om te werken' worden. Bovendien zijn de kennis en ervaring van me
dewerkers onontbeerlijk bij het opnieuw inrichten van processen en 
structuren. Herontwerp is in die zin 'zelf-ontwerp'. Het management 
bijt de spits af, maar zal zich voortdurend moeten inspannen om draag
vlak voor de vernieuwing te scheppen. Dat kan alleen op basis van een 
actieve betrokkenheid van de medewerkers vanaf de strategische ana
lyse, in het herontwerp en bij de implementatie. Dat vraagt vertrouwen, 
duidelijkheid en openheid. 

3 Vier benaderingen voor integrale organisatievemieuwing 

Bovengenoemde hoofdlijnen zijn, met accentverschillen, terug te vin
den in de volgende benaderingen van integrale organisatievernieu
wing: Lean Production, Business Process Re-engineering, Scandinavi
sche en Nederlandse Sociotechniek. 

3.1 Lean Production 

Japanse automobielfabrieken werken anders clan Amerikaanse en Eu
ropese. Ze werken goedkoper, zijn slagvaardiger en leveren met een 
hogere kwaliteit. Dat is het effect van een proces van voortdurende ver
beteringen. Die verbeteringen worden niet aangedragen door een zwa
re staf, maar zijn ingebakken in de uitvoerende organisatie. Uitvoeren
den zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering, maar ook voor 
de verbeteringen daarin (Kaizen). De verbeteringen richten zich op het 
elimineren van alle vormen van verspilling. Daarbij is veel aandacht be
steed aan voorraden als specifieke vorm van verspilling. Wat overblijft, 
is een lenige, atletische organisatie. Met dat beeld kwamen Amerikaan
se onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
terug van een studie langs bijna 100 automobielfabrieken in de wereld. 
Ze noemden het 'lean production'. Het begrip 'lean production' is dus 
niet door de Japanners zelf uitgevonden. Het is geen benadering die op 
een bepaald moment door Japanse bedrijven is ingevoerd. Het is de re
sultante van een leerproces dat zich sinds de oorlog in de Japanse in
dustrie heeft voltrokken. 

Het antwoord van veel managers op de boodschap van 'lean pro
duction' was in veel gevallen weer typisch Westers. Ze gingen onmid-
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dellijk aan de slag met de snoeischaar, zonder zich al te zeer in de logi
ca ervan te verdiepen. Dat werd hun gemakkelijk gemaakt door het feit 
dat de MIT-studie de Japanse praktijk niet al te nauwkeurig omschreef. 
In een aantal opzichten ligt die overigens niet zo heel ver van het Tay
lorisme verwijderd. De uitvoerende arbeid wordt er nauwelijks door 
veranderd. Cyclustijden in de produktielijn blijven eerder in seconden 
dan in minuten te meten. Visie op de kwaliteit van de arbeid is ver te 
zoeken. 

3.2 Business Process Re-engineering 

Met zijn artikel over re-engineering in Harvard Business Review zette 
Hammer in 1990 de organisatiewereld opnieuw op zijn kop. Waren be
drijven net gewend aan begrippen als Kaizen, JIT, TQM, nu kregen ze 
te horen dat overleven alleen mogelijk was door een totale turn-around 
in het bedrijf. De voorgestelde benadering kreeg de naam 'Business 
Process Re-engineering' (BPR). Deze naam geeft aan dat het om een 
ontwerpbenadering gaat die zich richt op de inrichting van processen. 
BPR houdt managers voor, dat zij oplossingen voor problemen moeten 
zoeken op de plaats waar die problemen worden veroorzaakt: in het 
voortbrengingsproces en niet in de formele organisatiestructuren die 
daar omheen zijn gebakken. 

Informatietechnologie (IT) neemt bij BPR een belangrijke plaats in. 
IT maakt het mogelijk om processen te stroomlijnen, geografische af
standen te overbruggen en bepaalde functies te elimineren. De proces
gerichtheid, het integrale karakter en de nadruk op IT als basisgereed
schap vormen de sterke punten van BPR. In BPR volgt men een 'cross 
functional perspective'. Parallelle functionele activiteiten die gericht 
zijn op dezelfde klant moeten aan elkaar worden geknoopt. Zeer be
langrijk is dat de hierarchie en de beheersingssystemen als een afgelei
de van de structuur van het voortbrengingsproces beschouwd worden. 

In de BPR-literatuur treffen we overigens geen nieuwe systemati
sche onderbouwing voor het proces-herontwerp aan. De gehanteerde 
methodes zijn ontleend aan de traditionele systeem-analyse en Indus
trial Engineering. Ook in de aanpak van het herontwerp-proces zelf 
brengt BPR weinig nieuws. Het gaat om een radicale verandering, dus 
de top moet sturen. Een sterke projectgroep moet aan het werk worden 
gezet. Geen inzicht wordt gegeven in de wijze waarop de medewerkers 
hun onontbeerlijke kennis en ervaring kunnen inbrengen. Draagvlak
ontwikkeling en participatie worden nauwelijks genoemd. 
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3.3 Scandinavische Sociotechniek 

Structuren en processen die door deskundigen worden uitgevogeld en 
door het management aan de werkvloer worden opgelegd, werken 
niet. Algemene theorieen hebben geen nut. Organisatievernieuwing 
moet door de leden van de organisatie zelf worden uitgevonden. Het 
gaat om de ontwikkeling van 'lokale organisatie-theorie', waarin mana
gement en medewerkers samen oplossingen voor problemen neerleg
gen. Om zover te komen, moet een effectieve communicatie tussen alle 
niveaus van de organisatie worden ontwikkeld: de democratische dia
loog. Dat is een gespreksvorm waarin de verschillende groeperingen 
binnen de onderneming zich wel bewust zijn van verschillen in belan
gen, maar tegelijkertijd een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben: 
de verhoging van de effectiviteit en het democratisch gehalte van de 
onderneming. Dat is kort omschreven de basisfilosofie van een belang
rijk deel van de Scandinavische organisatie-vernieuwingspraktijk. 

Deze benadering is zowel op te vatten als een uitloper van de socio
technische traditie, als een reactie daarop. Inhoudelijke principes voor 
het ontwerpen van structuren, zoals de semi-autonome groep, zijn naar 
de achtergrond geschoven. Het gaat om het proces van verandering en 
de democratische patronen die daarbij in de organisatie moeten wor
den ontwikkeld. Bij de uitwerking van de 'democratische dialoog' in de 
praktijk kan men de nodige vraagtekens zetten. De aandacht voor het 
actief meedenken en meebeslissen van de werkvloer lijkt soms zover 
doorgeschoten, dat de verandering van werkstructuren en -processen 
uit het zicht is verdwenen. Dat neemt niet weg, dat de participatieve 
managementstijl diep geworteld is in de Noorse en Zweedse samenle
ving. De recente politieke en economische verschuivingen hebben wel 
een wat nuchterder kijk op verhoudingen in bedrijven teweeg gebracht, 
maar de waarden en normen waarop zij gebaseerd zijn, blijven over
eind. 

3.4 Nederlandse Sociotechniek 

Effectieve herontwerpbenaderingen zijn weliswaar gebaseerd op for
mele begrippen, procedures, modellen en instrumenten, maar zoals in 
vele andere sectoren van dienstverlening vindt de ontwikkeling van 
een herontwerpbenadering plaats in de praktijk: bij klanten en met 
klanten. Die benadering wordt voortdurend bijgeschaafd, omdat men 
in de praktijk steeds weer tegen andere problemen oploopt. Een vol
wassen ontwerpbenadering is gegrondvest in de praktijk. Bouwen gaat 
echter niet zonder bouwplan. De herontwerptheorie levert de principes 
daarvoor. Misschien is daarmee de beste karakteristiek gegeven van de 
Nederlandse Sociotechniek, zoals die in theoretische en praktische zin 
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ontwikkeld is door Ulbo de Sitter en zijn 'Nachwuchs'. 
De Nederlandse Sociotechniek gaat uit van een stelsel van ontwerp

principes en ontwerpprocedures die in een vaste volgorde warden toe
gepast. Parallelliseren en segmenteren van het primaire proces zijn 
daarbij de belangrijkste ontwerpdimensies. Zeer fundamenteel is de re
gel dat de produktiestructuur eerst 'top down' van grof naar fijn wordt 
aangepakt en daarna pas de regelstructuur in de omgekeerde richting 
('bottom up'). De toegevoegde waarde van de Sociotechniek ligt hier 
primair in de leidende principes waarmee de produktiestructuur wordt 
geanalyseerd en weer in elkaar gezet en waarmee regeltaken vervol
gens zo dicht mogelijk aan die produktiestructuur warden gekoppeld. 
Het resultaat is een 'lean organisation' omdat de regelbehoefte door de 
stroomsgewijze organisatie drastisch kan warden teruggebracht. De 'in
telligentie' van de organisatie is voor een belangrijk deel naar de werk
vloer overgeheveld. De sociotechnische organisatie is daarmee eerder 
'lean and keen' dan 'lean and mean'. 

4 Uitdagingen voor de N ederlandse Sociotechniek 

De accenten verschillen, maar de vijf hoofdlijnen in de discussie over 
organisatievernieuwing komen we in elk van deze benaderingen tegen: 
de functionele eisen voor het herontwerp warden afgeleid van de be
drijfsstrategie: procesgerichtheid; een integrale aanpak; draagvlakont
wikkeling; leiderschap. Daarnaast hebben de verschillende benaderin
gen elk hun specifieke sterke punten, waarvoor zij oak het meest be
kend zijn geworden. Lean production gaat over kwaliteit en continu 
verbeteren; BPR zoekt naar optimaal gebruik van informatietechnolo
gie; de Scandinavische Sociotechniek heeft naam gemaakt op het ge
bied van de kwaliteit van het werk; en de Nederlandse Sociotechniek 
heeft een specifieke focus op theoretische expertise. W anneer we de 
verschillende benaderingen voor integrale organisatievernieuwing - zo
als hierboven - naast elkaar zetten, komt de Nederlandse benadering er 
niet slecht van af. De sterke punten van alternatieve benaderingen no
digen wel steeds uit tot verbetering van de eigen aanpak. In dat opzicht 
zijn de dynamiek van Kaizen, de mogelijkheden van IT en niet te verge
ten de veranderende arbeidsverhoudingen evenzovele uitdagingen 
waar de Nederlandse Sociotechniek nag lang niet klaar mee is. 

De vraag dringt zich op, waarom BPR en lean production in zo korte 
tijd tot het dagelijks vocabulaire van de Nederlandse manager zijn gaan 
behoren en Sociotechniek nag steeds niet of in elk geval veel minder. 
Gebrek aan praktijkvoorbeelden kan het niet zijn. Tal van grate bedrij
ven als Philips, AKZO-Nobel, Nationale Nederlanden en Aegon en oak 
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kleinere bedrijven als Pope, Zilverstad, Sigma Coatings en St. Antho
nius zijn de sociotechnische weg ingeslagen. De Nederlandse Socio
techniek blijkt echter niet erg sterk in het verkopen van de boodschap. 
De Amerikanen zijn daar veel beter in. Zij weten hun produkten sma
kelijk te verpakken en in de etalages van de grote advieswinkels uit te 
stallen. Men kan natuurlijk tegenwerpen, dat de Sociotechniek geen 
verzameling simpele slogans is, die gemakkelijk verpakt en uitgestald 
kan worden. Maar eigenlijk geldt dat voor de andere benaderingen net 
zo goed. Aan het effectief overbrengen van de ideeen en ervaringen 
van de Sociotechniek zal in de komende jaren nog veel aandacht be
steed moeten worden. 
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Persoonlijk Statement 

Mijn eerste aanraking met Ulbo de Sitter's ideeen over bedrijfsorganisa
tie vond plaats in de jaren tachtig. Net na een golf van democratisering, 
werkoverleg- en OD-propaganda was het geluid uit Op weg naar nieu
we fabrieken en kantoren wel erg nieuw en verrassend voor organisatie
kundig Nederland. Sterker nog, het was een schok die zich allereerst 
vertaalde in ongeloof en negeren van de uitgesproken visie die Ulbo 
erin uiteenzette. 

Aanvankelijk kon men zich misschien nog beroepen op de abstracte 
bewoordingen waarin de dingen gezegd werden, maar door de jaren 
heen werd de visie steeds helderder, toegankelijker en ook meer prak
tisch gemaakt. Hoewel ook vele anderen zich hiervoor hebben ingezet, 
was het toch vooral Ulbo die de grote inspirator was achter de scher
men. Ook voor mijn eigen werk en visie op bedrijfsvoeringsvraagstuk
ken was hij - wellicht wat ongemerkt - een grote bei:nvloeder. Voor mij 
was hij de eerste die de term 'integraal' werkelijk inhoud wist te geven 
via de visie waarmee naar organiseren en organisatievraagstukken 
moest worden gekeken. Het samengaan van persoonlijke ambities in 
het werk en van het realiseren van organisatiedoelstellingen in een filo
sofie en aanpak is voor mij de kracht geweest van zijn denklijn. In de 
gesprekken die ik later met hem voerde, viel mij de bevlogenheid, 
waarmee hij die combinatie steeds benadrukte, sterk op. Hieruit 
spreekt voor mij het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat hij jegens 
onze samenleving voelt. Naar mijn gevoel is dit een verdienste die on
uitwisbaar is en nog lange tijd relevant zal zijn voor de wijze waarop 
wij naar organisatievraagstukken met alle facetten die daar bij horen, 
dienen te kijken. 

Annelies van Ewijk-Hoevenaars 
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Persoonlijk Statement 

Ik heb Ulbo de Sitter maar enkele keren in levenden lijve ontmoet. 
Daarom zou het wat arrogant zijn om mij tot zijn vrienden te rekenen. 
Ik heb echter bemerkt dat er nogal wat mensen zijn die denken dat 
onze contacten veel frequenter waren, en die op basis daarvan menen 
dat ik De Sitter goed ken. Waarschijnlijk komt dat omdat ik hem vanuit 
zijn publikaties nogal eens heb geciteerd. Vanuit zijn geschriften is hij 
voor mij de goeroe van de Sociotechniek. De Sitter is in staat een brug 
te slaan tussen wetenschap en de praktijk van alledag. In die praktijk 
heb ik een aantal lessen van hem letterlijk 'in praktijk gebracht'. Wat ik 
al jaren 'voelde', had hij netjes op een rij gezet. Hij leverde mij de funda
menten voor een huis dat ik zelf moest bouwen. Hem citeren was een 
deel van de legitimatie voor mijn handelen. 

Nol Frederiks 



8 Human Resources Mobilisation en 
Moderne Sociotechniek 

Hans Doorewaard & Willem de Nijs 

1 Inleiding 

"Werken is samenwerken door menselijk arbeidsvermogen. Alle tech
niek ten spijt is en blijft produktie mensenwerk. Ge'inspireerd door dat 
inzicht werd de managementwereld verrijkt met een nieuwe term: Hu
man Resources Management." 

De Sitter, 1994, p. 5 

Met deze opmerking uit de introductie tot zijn nieuwste werk wordt 
door De Sitter zelf een relatie gelegd tussen de Moderne Sociotechniek 
en de 'Human Resources'-benadering. Overigens blijft het, zoals we 
zullen zien, steken in het constateren van een zekere 'Wahlverwant
schaft' tussen deze beide benaderingen die zich overigens alleen laat 
construeren bij een bepaalde versie van Human Resources Manage
ment (HRM). Het betreft voornamelijk dan een in de literatuur vaak als 
'zacht' omschreven benadering van HRM ofwel de zogeheten 'Harvard 
School' (Beer et al., 1984). Deze 'school' stelt onder meer dat de werkne
mer pas bereid is zijn potentieel optimaal te mobiliseren, wanneer hij of 
zij geconfronteerd wordt met een arbeidstaak die ook inderdaad vol
doende ruimte biedt zijn capaciteit en talenten te ontplooien en te be
nutten. Vandaar dat in deze stroming de kern van de 'Human Resour
ces'-benadering wordt gezocht bij een zorgvuldig organisatie- en taak
ontwerp en waarbij een voorkeur wordt uitgesproken voor zogeheten 
'high commitment work systems'. De kenmerken daarvan blijken naad
loos overeen te stemmen met de door de Moderne Sociotechniek (MST) 
gestelde eisen aan arbeidsvormen die garant zouden staan voor een ho
ge kwaliteit van arbeid, innovatievermogen en flexibiliteit. Het inzicht 
van De Sitter: "Human Resource Mobilisation is in de allereerste plaats 
dus een kwestie van arbeidsorganisatie" (De Sitter, 1994, p. 38) wordt 
dan ook gedeeld met deze stroming binnen het Human Resources 
Management. 

Desondanks heeft hij deels gelijk wanneer even verder wordt vastge
steld dat "HRM of Human Resources Management verwijst naar benut
ting van menselijk arbeidspotentieel, maar niets zegt over de vraag 
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welke organisatiestructuren dat potentieel zouden kunnen mobiliseren" 
(De Sitter, 1994, p. 41). De literatuur op dit gebied in ogenschouw ne
mend, kan men stellen dat HRM teveel blijft steken in het oproepen tot 
de noodzaak van andere arbeids- en organisatiesystemen en in een ui
terst vage schets van contouren waar deze clan aan zouden moeten vol
doen. Het aangeven van concrete ontwerp- en veranderingsprincipes 
wordt niet gedaan en is eigenlijk ook niet mogelijk omdat, zoals Van 
der Zwaan (1991) terecht heeft opgemerkt, het HRM-denken voorna
melijk put uit individueel- en sociaal-psychologische theorieen omtrent 
motivatie en arbeidsgedrag. Er wordt niet aangesloten bij de inzichten 
zoals die in moderne, meer structureel georienteerde organisatietheo
rieen op het gebied van arbeids- en organisatievernieuwing worden ge
ventileerd. Ondanks de voorkeur voor het in samenhang benaderen 
van de problematiek van personeels- en organisatie-ontwikkeling biedt 
de huidige stand van zaken in het HRM-denken nog geen echte bijdra
ge aan een integrale benadering en wordt de kloof tussen personeels
management en organisatievemieuwing niet echt overbrugd. 

Met deze opmerking in het achterhoofd zijn de verwachtingen bij het 
nieuwste produkt van De Sitter wat hoog gespannen. Want was niet 
een van de grootste kritiekpunten op de MST-benadering dat de aan
dacht nogal eenzijdig geconcentreerd was op het herontwerp van het 
primaire proces met veronachtzaming van met name het personele as
pect? Leiden allerlei praktijkervaringen niet tot het inzicht dat niet zo
zeer het probleem gelegen is in het herontwerpen van het produktie- of 
dienstverleningssysteem als zodanig, maar veeleer in het functioneren 
van werknemers binnen deze nieuwe systemen? Niet alleen zijn werk
nemers geconditioneerd door de 'cultuur' van het oude tayloristische 
arbeidssysteem, Fruytier (1994) ziet hierin zelfs het belangrijkste obsta
kel voor integrale organisatievernieuwing en daarmee voor het op gro
te schaal toepassen van het Nieuwe Produktie Concept. Alle traditione
le technieken en instrumenten op het gebied van motivatie, beloning, 
beoordeling, scholing en loopbaanontwikkeling dienen fundamenteel 
te worden herijkt en soms zelfs helemaal opnieuw van de grond af aan 
te worden ontwikkeld. Voor een effectieve vernieuwing van de organi
satie client er zich dus niet alleen een ontwerpvraagstuk van het pro
duktieconcept aan, maar eveneens van wat men in dit verband het per
soneelsconcept zou kunnen noemen. Dit betekent dat de kennis- en toe
passingsvelden van personeelsmanagement en arbeids- en organisatie
vernieuwing met elkaar dienen te worden afgestemd: een belofte die 
zowel in de HRM-benadering en de MST ligt opgesloten. In tegenstel
ling tot de verwachtingen die met de introductie van het nieuwe boek 
van De Sitter door hemzelf werden gewekt, wordt die belofte ook in 
deze presentatie van MST niet ingelost. Er kan namelijk een identiek 
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verwijt aan MST worden gemaakt als De Sitter richt aan HRM. Ook in 
dit boek wordt uitvoerig uit de doeken gedaan op basis van welke prin
cipes de arbeid client te worden georganiseerd om het potentieel van 
werknemers optimaal te mobiliseren. Maar een analyse van, met be
hulp van welke inzichten, principes en instrumenten dan dit potentieel 
werkelijk client te worden gemobiliseerd binnen deze nieuwe arbeids
en organisatieconcepten, treft men nergens aan. Af en toe krijgt men de 
indruk alsof de nieuwe arbeidsstructuren vanzelf deze mobilisatie van 
talenten genereren. 

Kortom, ook na deze publikatie blijft de behoefte bestaan aan een 
integratie van HRM en MST, temeer omdat beide benaderingen elkaar 
optimaal kunnen aanvullen. Deze uitdaging wordt de laatste tijd door 
verschillende auteurs ter hand genomen met de uitdrukkelijke poging 
op conceptueel niveau MST en HRM met elkaar te integreren. 

2 Naar een integratie van HRM en MST? 

Door Huiskamp (1992), Fruytier (1994) en anderen zijn pogingen on
dernomen om het personele aspect op conceptueel niveau te integreren 
met MST. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van de systeemtheorie 
van Luhmann. Kort samengevat komt het hierop neer, dat een sociaal 
systeem analytisch wordt onderscheiden in een technisch systeem van 
arbeidsverdeling en een sociaal systeem van lidmaatschappen. Door 
Fruytier wordt dit onderscheid duidelijk gemaakt met behulp van het 
begrip arbeidsrelatie dat wordt onderverdeeld in een operationele en 
contractuele relatie. De arbeidsrelatie vanuit operationele optiek is het 
geheel van uitvoerende activiteiten (werkzaamheden) en daarmee ver
bonden - en deze activiteiten sturende - verwachtingen, normen en re
gels. Het analyseperspectief richt zich hierbij vooral op de wijze waar
op de werkzaamheden verdeeld worden (het proces van arbeidsverde
ling) en verdeeld zijn (de structuur van arbeidsverdeling). De MST als 
theorie en ontwerpmethodiek is op deze systeemdimensie geconcen
treerd. 

Behalve als operationele werkzaamheid is de arbeidsrelatie ook te
vens een contractuele relatie. Deze relatie betreft het geheel van alle aan 
het lidmaatschap van de organisatie verbonden rechten en plichten. 
Ondanks het formele begrip contract gaat het hier niet alleen om zaken 
die officieel in overeenkomsten zijn neergelegd zoals financiele belo
ning en arbeidstijden. Het betreft in principe alle "processen die de ar
beidsbeloning, arbeidstijd en arbeidskwalificatie structureren en de in-, 
door- en uitstroom van de leden van een organisatie betreffen" (Huis
kamp, 1992). Dit kan men als een juiste omschrijving beschouwen van 
het analyse-object van HRM die als het ware dan de leverancier zou 
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kunnen zijn van de theorie en de ontwerpprincipes van de arbeidsrela
tie als contractrelatie. 

Het grote winstpunt in deze analytische voorstelling van zaken is 
dat conceptueel tot uitdrukking wordt gebracht dat voor het optimaal 
functioneren van welk organisatieconcept dan ook de beide onderschei
den deelsystemen van gelijkwaardig belang zijn. Wijziging in het sys
teem van arbeidsverdeling heeft grote gevolgen voor de organisatie als 
lidmaatschapsverband en andersom. In het ontwerp van nieuwe ar
beidsstructuren moeten beide dimensies dan ook gelijkwaardige aan
dacht krijgen. 

Hoewel op zich een correcte voorstelling van zaken, is het de vraag 
of dit de discussie zowel in theoretische als in praktische zin zoveel 
vooruit helpt. Men kan zich zelfs afvragen of deze aanvullingen zoveel 
verder reiken dan wat nu genoemd wordt de oude of Klassieke Socio
techniek. In haar oorspronkelijke versie was de Sociotechniek zoals 
haar naam ook probeert uit te drukken, juist geschraagd op het inzicht 
van de fundamentele gelijkwaardigheid van het sociale en technische 
aspect voor een optimale arbeidsorganisatie. Wat dit betreft zijn de aan
vullingen eerder een vertaling in meer modern jargon van de Klassieke 
Sociotechniek. Men kan zich dan ook afvragen in hoeverre men hier 
wel op een werkelijk vernieuwend en vruchtbaar spoor terecht is geko
men. De analyses tot dusver concentreren zich nogal overmatig op as
pecten van de formele arbeidsverhouding (beloningen, functiebeoorde
lingen, belangenvertegenwoordiging, etc.), zaken die op zich natuurlijk 
voor het feitelijk opereren van werknemers binnen arbeidsstructuren 
van wezenlijk belang zijn, maar in feite nooit van tevoren in het heront
werp van arbeidssystemen kunnen worden ge'integreerd. Dit gewoon 
al vanwege het feit dat ondernemingen en dus ook herontwerpers op 
dit gebied nauwelijks autonoom zijn. Bovendien leidt het onderscheid 
tussen operationele en contractrelatie de aandacht af waar het werkelijk 
om gaat, wanneer er gesproken moet worden over integratie tussen 
HRM en MST. De cruciale vraag draait namelijk niet om het ontwikke
len van aangepaste en de organisatieverandering ondersteunende prin
cipes en regels in de contractverhoudingen, maar juist om het stimule
ren en ontwikkelen van het potentieel van werknemers in de operatio
nele verhouding. De vraag is niet zozeer welke nieuwe beloningsstruc
turen, beoordelingstechnieken, promotiesystemen etc. passen bij nieu
we produktieconcepten als zelfsturende teams, maar veeleer hoe werk
nemers in deze nieuwe arbeidsvormen gemotiveerd, gestuurd en be
trokken kunnen worden. 

In dat laatste geval gaat het niet enkel en alleen om het vaststellen 
van de operationele relaties (MST) of de contractuele relaties (HRM), maar 
om het vaststellen van zodanige motivationele relaties dat de doelstellin
gen zowel van de Moderne Sociotechniek als van moderne visies op 
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Human Resources Management worden gerealiseerd. Het betreft - in 
termen van het traditionele jargon van de theorieen over personeels
zorg en personeelsbeleid - nieuwe ideeen over de stijl van leiding ge
ven. Het is onze stelling dat zowel de Moderne Sociotechniek als de 
moderne ideeen van HRM het in zich hebben deze nieuwe ideeen te 
realiseren, maar dat dit aspect van de moderne organisatiepraktijk nog 
onvoldoende is uitgewerkt. De navolgende gedachtengang geeft hier
toe metaforisch een eerste aanzet. 

3 Van tuinkabouter tot dirigent 

Er zijn al heel wat geschiedenissen geschreven over effectieve en effi
ciente stijlen van leiding geven gekoppeld aan verschillende typen ope
rationele en contractuele relaties. Traditionele benaderingen als van 
Blake & Mouton (1977) en Reddin (1977) zijn voorbeelden van dergelij
ke analyses. In deze benaderingen worden relaties gelegd tussen de zo
geheten 'taakgerichte' en 'mensgerichte' aspecten van het werk van de 
leidinggever. Afhankelijk van de nadruk op het ene of het andere as
pect worden verschillende stijlen van leiding geven onderscheiden, bij
voorbeeld de 'bureaucraat' (sterk taakgericht) of de 'begeleider' (sterk 
mensgericht). Dergelijke benaderingen zijn niet erg vruchtbaar; het zijn 
aangename modellen voor organisatie-sociologen die zo graag in di
chotomieen denken, maar leiden niet tot herkenbare typeringen van ka
rakteristieke stijlen van leiding geven. De belangrijkste achtergrond 
hiervoor is, dat 'taakgerichtheid' of 'mensgerichtheid' geen typerende 
dimensies zijn. Elke leidinggever is altijd zowel taakgericht als mensge
richt: het gaat erom te achterhalen of er karakteristieke constellaties zijn 
van taak- en mensgerichtheid, gerelateerd aan structuren van arbeids
deling en arbeidsverhoudingen. Enkele van deze karakteristieke con
stellaties zullen we hier kort beschrijven, waarbij wij tevens zullen aan
geven, welke constellaties minder en meer vruchtbaar blijken in het 
licht van de moderne ideeen van MST en HRM. 

3.1 De manager als tuinkabouter 

Een bijzondere ineffectieve en inefficiente, maar helaas vaak voorko
mende stijl van leiding geven vinden we bij de manager als 'tuinkabou
ter'. Een tuinkabouter is bijzonder standvastig! Hij staat in weer en 
wind als een rots in de branding en wijkt niet van zijn plaatsje, naast 
zijn eigen kruiwagentje en naast zijn eigen vijvertje. Alleen, het baasje is 
klein en het gras is hoog en dus ziet hij vaak niet dat zijn tuintje maar 
erg beperkt is en dat het tuintje naast het zijne weer net zo'n vijvertje, 
net zo'n kruiwagentje heeft, en dat ook daar weer net zo'n tuinkabou-
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tertje standvastig staat te wezen. Een tuinkabouter is niet taakgericht en 
niet mensgericht, maar enkel op zichzelf gericht. Managers als tuinka
bouters komen we overal tegen; het zijn kortzichtige mensen die niet 
verder kijken dan hun eigen neus lang is. Hoe hoog is het 'tuinkabou
ter'-gehalte van uw eigen baas? 

Het zal u niet verbazen dat we constateren dat tuinkabouters niet 
passen in de conceptie van MST en HRM. 

3.2 De manager als generaal 

Een generaal stuurt zijn manschappen op een bijzondere manier aan. 
Hij dient op de eerste plaats op disciplinaire wijze volstrekt heldere in
structies te geven, want de risico's verbonden aan een verkeerde hande
ling van een van zijn soldaten zijn erg groot: een verkeerde stap en de 
oorlog is verloren. De generaal moet echter ook zijn soldaten zodanig 
inspireren dat zij daadwerkelijk uitvoeren wat de opdracht is. Daartoe 
zijn diverse machtsmiddelen voorhanden: dreiging met de dood bij de
sertie, de autoriteit van de hierarchie zelf, maar ook het noodzakelijke 
charisma dat elke goede generaal kenmerkt. De typische combinatie 
van taak- en mensgerichtheid van een generaal komen we vooral tegen 
bij operationele structuren die we aanduiden als tayloristische relaties 
en bij contractuele relaties die we aanduiden als rationele en instrumen
tele relaties. Een goede generaal past echter niet goed binnen de ideeen
wereld van MST (met haar nadruk op 'autonomie zo laag mogelijk in 
de organisatie' en de constructie van hele taakgroepen). Evenmin lijkt 
een generaal op zijn plaats binnen moderne HRM-visies, waarin gelijk
waardigheid en overleg centraal staan. 

3.3 De manager als pastoor 

De pastorale kant van de manager wordt vooral benadrukt in de tradi
tionele 'Human Relations Approach' die zich in het verzet tegen het 
Taylorisme zou hebben ontwikkeld. Men zou als manager minder di
rectief moeten zijn, meer aandacht moeten geven aan de 'mens' in de 
'arbeider', teneinde de familieband te versterken (" ... want is onze orga
nisatie dan niet een grote familie?"). Het pastorale in de 'Human Rela
tions Approach' is vooral benadrukt vanwege zijn 'mensgerichtheid', 
maar onderschat de specifieke vorm van 'taakgerichtheid' van de pas
toor niet! Een pastoor is weliswaar een nederige diener die zich dienst
baar opstelt ten opzichte van zijn parochie, maar wee je gebeente als je 
je niet laat bedienen door de pastoor. Excommunicatie is dan wel het 
minste wat je te wachten staat. De dienstbaarheid van de pastoor is 
blijkbaar geent op het kudde-karakter van zijn gemeente: hoe makker 
de schapen, hoe groter de zorg van de pastoor. Een contractuele relatie, 
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die gebaseerd is op toewijzing en bekentenis, karakteriseert de pastora
le macht. Maar, net zo min als de generaal, past ook de pastoor niet bij 
moderne organisatievisies: de hypocriete, zalvende macht van de zorg
verlener lijkt in strijd met de accentuering van het wederzijds respect 
binnen de MST of het ideeengoed van het HRM. 

3.4 De manager als dirigent 

Een stijl van leiding geven die veel beter past bij MST en HRM, juist 
vanwege het feit dat deze stijl van leiding geven inderdaad gebaseerd 
is op 'Human Resources Mobilisation', vinden we bij de typering van de 
manager als dirigent. Een dirigent maakt zelf geen muziek, raakt geen 
andere snaar aan dan de emotionele in het hart van elk orkestlid en 
stelt daardoor het orkest in staat om een bijzondere prestatie te leveren. 
'Management by Enabling': een goede dirigent haalt alles uit de capaci
teiten van zijn orkest zonder zelf mee te blazen. Ieder die wel eens een 
tv-registratie heeft gezien van Leonard Bernstein weet wat we bedoe
len. De operationele structuur zoals beoogd door MST, en de contractu
ele relatiestructuur zoals benadrukt door moderne visies van HRM, ko
men het meest overeen met deze motiverende relatie tussen de mana
ger en zijn of haar medewerk(st)ers. 

De beoogde motivationele relatie is echter niet als vanzelfsprekend ge
geven met de inrichting van de operationele relatie volgens de ont
werpprincipes van MST of met de constructie van de contractuele rela
tie volgens de ontwerpprincipes van HRM. Helaas lopen er nog heel 
wat tuinkabouters, generaals en pastoors rond in moderne organisaties, 
ondanks het feit dat deze organisaties voldoen aan de eisen gesteld in 
MST en HRM. Deze stijlen van leiding geven frustreren echter de effec
tiviteit en de efficientie van de beoogde structuren. Veel managers zijn 
daarom gebaat bij een bezoek aan een conservatorium. 
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Persoonlijk Statement 

Na het behalen van mijn 'kandidaatsbul' overwoog ik serieus te stop
pen met de studie Bedrijfskunde. De zin van alle fraaie modellen en 
methoden was voor mij volslagen zoek. In mijn vrije tijd verdiepte ik 
me in mens- en milieuvriendelijk ondernemen, las de 'Memo-krant' en 
boeken als Small is beautiful van Schumacher. Maar in de collegebanken 
leerde ik hoe je grootschalig moet organiseren, bestudeerde ingewikkel
de besturingsproblemen, maakte kennis met de wonderlijke wereld van 
informatietechnologische oplossingen. Het bestaan van grootschalige 
gedrochten en hun wanstaltige gedrag jegens mens en milieu werd 
daarbij nimmer ter discussie gesteld. In geen van de vele colleges die ik 
gedurende vier jaar had gevolgd, was gesproken of gediscussieerd over 
fundamentele vragen als: wat is de betekenis van organisaties, wat vin
den we daarvan, hoe en door wie wordt eigenlijk bepaald wat de bete
kenis zou moeten zijn, wat kan je doen als organisaties te weinig of 
zelfs een destructieve betekenis hebben? 

Waar ik Ulbo enorm om bewonder en waardeer, is dat hij duidelijk 
heeft laten zien hoe destructief organisaties kunnen worden als de men
sen die erin werken, afgesneden worden van de zin en betekenis van 
het geheel. En bovendien heeft hij niet alleen het gangbare denken aan 
de paal gespijkerd, maar ook een wenkend perspectief getoond en dit 
uitgewerkt tot nieuwe organiseerregels. Hij heeft mij daarmee een 
enorm waardevol geschenk gegeven: de mogelijkheid om mijn 'groene' 
verontwaardiging uit te leven, om te zetten in actie en daarvan te leren. 

Toen ik daar bijna tien jaar geleden mee begon, besefte ik nog nau
welijks hoe ingrijpend de nieuwe organiseerregels zijn. De benade
ringswijze van Ulbo geeft daar in concrete zin weinig zicht op, hetgeen 
hem behoorlijk wat kritiek heeft bezorgd. Ik heb de neiging om clan te
rug te denken aan mijn studententijd; ik snapte nog niks van processen 
van betekenisgeving maar ik kon wel uit de voeten met de analyse en 
oplossingsrichting die Ulbo aanreikte. Daar ligt voor mij de kracht van 
zijn benadering. We zijn, zoals ik het zie, bezig met 'opnieuw leren or
ganiseren' en de nieuwe organiseerregels bieden daarbij houvast. En 
het is maar goed dat niet meteen duidelijk is wat deze regels implice
ren. Wie zou er clan nog aan beginnen? En gaat het er niet juist om 
menselijke vermogens te mobiliseren, om creatief het hoofd te bieden 
aan wezenlijke vraagstukken? Ulbo, je hebt een verbindingslijn naar de 
toekomst gelegd. Bedankt! 

Lieke Hoogerwerf 



9 Sociotechnisch Ontwerp en Bestuurlijke 
Informatievoorziening 

Bart Prakken & Ton van der Smagt 

1 Inleiding 

Het belang dat een bestuurlijk informatiekundige hecht aan een socio
technisch ontwerp valt niet los te zien van de opvatting over sturing die 
hij of zij hanteert. Het adjectief bestuurlijk staat er immers niet voor 
niets. We bespreken hier twee opvattingen die beide tot een geheel ei
gen waardering leiden. 

De eerste opvatting veronderstelt, dat een proces op basis van een ge
detailleerd en omvangrijk geheel van instructies wordt beheerst. De rol 
van informatie bestaat dan uit het bevredigen van informatiebehoeften 
die voortvloeien uit de complexiteit en de onzekerheid van het te be
heersen proces. 

De tweede opvatting ontkent, dat van een objectieve, zij het onvol
ledige, modellering van processen sprake kan zijn. Iedere modellering 
veronderstelt een bepaald 'point of view' of 'Weltanschauung'. Het ligt 
voor de hand in een bedrijfscontext 'points of view' te relateren aan de 
interne en externe functie-eisen die aan het (produktie)proces worden 
gesteld. Vanuit functie-eisen bezien kan eenzelfde operatie (proceshan
deling) geheel verschillende transformaties voortbrengen, wat betekent 
dat functie-eisen onderling conflicterende eisen kunnen stellen aan een
zelfde operatie. Dit tast het beeld van een centraal bovengeschikt bestu
ringscentrum aan. De bestuurder krijgt meer de rol van bemiddelaar 
tussen onderhandelende partijen en het accent bij sturing verschuift 
naar interactieve zelfsturing tussen functies. 

Bezien vanuit de eerste opvatting over sturen is het sociotechnische or
ganisatie-ontwerp vooral een effectieve wijze van complexiteitsreduc
tie, in het bijzonder door de sterke vermindering van het aantal interfa
ces. De bestuurlijke informatiekundige merkt dat onder andere aan de 
omvang en de complexiteit van de stuurinformatie. Hier geldt: eerst 
(re)organiseren dan informatiseren. In paragraaf 2 wordt dit nader uit
gewerkt. Volgen we de tweede opvatting over sturen, dan zoeken we 
de waarde van een sociotechnisch organisatie-ontwerp in het onder
steunen van de hierboven aangeduide vormen van interactief, onder-
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handelend, sturen. De informatievoorziening vervult bij deze laatste 
opvatting geen 'volgende' rol maar draagt bij aan het faciliteren van in
teractief sturen. Dit perspectief wordt uitgewerkt in paragraaf 3. In de 
afsluitende paragraaf gaan wij in op de relatie tussen Sociotechniek en 
Business Process Redesign (BPR). In een recente bijdrage over BPR in 
het tijdschrift Informatie (1994, nr. 6) karakteriseren de auteurs Buitelaar 
en Groen het werk van onder andere Ulbo de Sitter als 'BPR avant la 
lettre'. Wij weerstaan de verleiding BPR te karakteriseren als 'Sociotech
niek apres la lettre' en bezinnen ons in plaats daarvan op de vraag of de 
Sociotechniek meer te bieden heeft dan BPR. 

2 Complexiteitsreductie 

Veel organisaties worden nog steeds gekenmerkt door een tayloristisch 
organisatie-ontwerp. Dit ontwerp is informatiekundig vooral van be
lang vanwege de opsplitsing van volledige taken in grote aantallen mi
nuscule deeltaken en - in het verlengde daarvan - een stringente schei
ding tussen denken en doen, resulterend in complexe organisatiestruc
turen. Voor de informatievoorziening heeft dit de volgende consequen
ties. Onder invloed van de scheiding tussen denken en doen zal er bin
nen organisaties sprake zijn van omvangrijke verticale informatiestro
men. Voorts zal door toedoen van het opsplitsen van volledige taken in 
grote aantallen deeltaken onderlinge afstemming dienen plaats te vin
den. Deze afstemming krijgt nader gestalte in het uitwisselen van infor
matie op hetzelfde niveau, hetgeen resulteert in omvangrijke horizon
tale informatiestromen. Daarenboven schrijft het Taylorisme voor dat 
de horizontale informatie-uitwisseling zich beweegt langs de gezagslij
nen binnen de organisatie. Wij duiden dit verschijnsel aan als de 'verti
cale component van horizontale informatiestromen'. 

We stellen vast dat een tayloristische organisatiestructuur wordt geken
merkt door een aanzienlijke informatie(over)belasting. De praktijk be
vestigt dit. Interessant is echter dat in dit verband vergroting van de ca
paciteit van informatie-verwerking niet zonder meer als de oplossing 
kan worden aangewezen. Integendeel, sociotechnici - waaronder Ulbo 
de Sitter - hebben duidelijk gemaakt dat bij de keuze tussen 'verminde
ring van behoefte' versus 'vergroting van capaciteit', vermindering van 
behoefte de superieure oplossing is. Deze lijn volgend, beperken we 
ons niet tot het bestrijden van symptomen, maar pakken we de diepere 
oorzaak van de informatieproblematiek aan, die met name moet wor
den gezocht in de complexiteit van organisaties. 

Als we kiezen voor deze oplossing, is er in principe een aantal stra
tegieen voorhanden. We noemen: laterale relaties, taakverruiming, 
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taakverrijking en sociotechnische structurering van organisaties. 
Het instellen van laterale relaties (rechtstreeks contact tussen mede

werkers) heeft tot gevolg dat de verticale component van de horizonta
le informatie-stromen wordt geelimineerd. Op zich genomen, draagt 
een dergelijke maatregel - die op eenvoudige wijze valt door te voeren -
bij aan een vermindering van de informatie- (over)belasting. De hori
zontale informatiestromen blijven qua omvang evenwel onaangetast. 

Taakverruiming (taken bestaan uit een grater aantal taakelementen 
dan voorheen) en taakverrijking (medewerkers krijgen ruimere bestu
ringsbevoegdheden), beide in eerste aanleg bedoeld om de motivatie 
binnen de organisatie gunstig te bei"nvloeden, leiden tot een recht
streekse reductie van horizontale, respectievelijk verticale, informatie
stromen. 

Bieden deze strategieen - eventueel in combinatie - een bevredigen
de oplossing van de informatieproblematiek? Wij denken van niet. Ten 
eerste zijn ze sterk individu-gericht met het risico dat de organisatori
sche context waarbinnen taken warden uitgevoerd, onvoldoende aan
dacht krijgt. Ten tweede dreigt het gevaar dat men, uitgaande van de 
bestaande situatie, niet verder komt dan 'ad hoc'-oplossingen en meer 
fundamentele oplossingen negeert. Daarom gaat onze voorkeur uit 
naar de als vierde genoemde strategie: een sociotechnische structure
ring van organisaties. Enerzijds is deze oplossing niet individu-gericht 
en ad hoc, terwijl anderzijds door de afname van complexiteit ook de 
informatiebehoefte sterk afneemt. De vermindering schuilt vooral hier
in dat de formele informatie-uitwisseling tussen groepen, c.q. organisa
tie-eenheden, zowel horizontaal als verticaal, wordt geminimaliseerd 
en het zwaartepunt wordt verlegd naar de informatie-uitwisseling bin
nen groepen. Vanuit de optiek van informatievoorziening wordt de 
maximale grootte van taakgroepen dan ook begrensd door de mogelijk
heden tot informele uitwisseling van informatie. Aldus is de informa
tiestructuur mede richtinggevend voor de produktie- en besturings
structuur. 

3 Interactieve sturing 

De tweede zienswijze impliceert een andere waardering van de Socio
techniek. Traditionele sturing van processen leidt niet alleen 
- zoals we hiervoor zagen - tot informatie-'overload', maar ook tot af

stemming tussen functies die tenminste sub-optimaal is. Het hierarchi
sche karakter van sturing (c.q. het procesontwerp), dat gebaseerd is op 
functionele decompositie, is hier debet aan. Een decomponerende 
werkwijze leidt tot hierarchisch-sequentiele invulling van functies. De 
ontwerper schept daarmee een probleem omdat eenzelfde proceshan-
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deling, afhankelijk van de gehanteerde zienswijze, verschillende func
ties kan realiseren. Naast de hoofdfunctie is sprake van bedoelde en 
onbedoelde nevenfuncties, wat tot de eerder genoemde interferenties 
leidt. De hierarchische ontwerper lost dit probleem op door de keuze 
van de operatie (c.q. proceshandeling) niet alleen te laten afhangen van 
de te realiseren hoofdfunctie, maar ook van andere relevante bedrijfs
functies. Hij reduceert daarmee de keuze van de operatie tot een multi
dimensioneel keuzeprobleem. Deze reductie heeft echter nadelen. Het 
is juist, dat wordt nagegaan of de gekozen operaties voor de desbetref
fende functie ongewenste bijwerkingen hebben voor andere functies. 
Echter, iedere ongewenste bijwerking kan op tenminste twee manieren 
vermeden worden: door een andere operatie te kiezen of door de 'bena
deelde' andere functies op een alternatieve wijze te realiseren. Op voor
hand deze laatste optie uitsluiten (wat feitelijk in het hierarchisch ont
werp gebeurt), elimineert een groot aantal alternatieve proceshande
lingen die mogelijk tot 'win/win'-oplossingen kunnen leiden. Het re
sultaat is ongewild toch sub-optimalisatie en frictie. 

Een alternatief vormt interactief zelfontwerp van processen. In dit 
ontwerp wordt bij het afstemmen van de functies niet hierarchisch-se
quentieel maar simultaan 'naar meerdere niveaus tegelijk' gekeken (bij
voorbeeld niveau n en n-1). Bovendien kunnen opties op lagere niveaus 
de keuzen op hogere niveaus weer ter discussie stellen. Uiteraard ge
beurt dit selectief en beperkt het zich tot het aanliggende hogere ni
veau, maar het uitgangspunt blijft: 'keeping your options open'. Ook 
wanneer uiteindelijk voor een bepaalde realisatie gekozen wordt, is dat 
nooit definitief, zelfs niet bij zeer ingrijpende beslissingen (vergelijk het 
gemak waarmee bedrijven 'als het moet' honderden miljoenen versneld 
afschrijven). De alternatieven raken nooit uit het oog verloren; zijn al
tijd latent voorhanden. Feitelijk betekent dit, dat de uitvoering op ni
veau (n-1) niet langer gescheiden is van de planning op niveau (n). 

Tot op dit punt is alleen het procesontwerp ('wat' en 'hoe') aan de 
orde geweest; over het 'wie' en 'met wie', met andere woorden, over de 
arbeidsverdeling en groepering van arbeidskracht, is nog niets gezegd. 
De fundamentele rol van structuurontwerp wordt pas goed duidelijk 
als we het in samenhang zien met procesontwerp. Een sociotechnisch 
ontwerp is, als geen ander structuurontwerp, erop gericht om de af
stemming tussen functies binnen het proces te optimaliseren. Oat geldt 
voor het parallelliseren en segmenteren van de werkstroom, dat geldt 
voor het creeren van teams, voor 'job rotation', taakverbreding en ver
rijking, etc. Parallellisatie en groepering van functies rond de produkt
stroom in de vorm van teams betekent niet alleen complexiteitsreductie 
(zoals in de vorige paragraaf is betoogd), maar schept ook optimale 
voorwaarden om te onderhandelen over afstemming van functies. Bij 
iedere bewerkingsstap weet de uitvoerder waar iets vandaan komt en 
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waar het naartoe gaat. Men kent beter de wederzijdse bijdragen en de 
moeite die het ook anderen kost om die bijdragen te realiseren. En voor 
alles: men krijgt een beter zicht op mogelijke alternatieve operaties, zo
wel ten aanzien van de eigen taak als met betrekking tot de taak van 
anderen. 

Voor de bestuurlijke informatiekunde leidt de interpretatie van een so
ciotechnisch ontwerp als 'facilitator van interactieve sturing' tot herbe
zinning op haar eigen rol. Deze zal niet langer 'volgend' zijn; de infor
matiestructuur vormt een essentieel onderdeel van de faciliterende 
structuur en zal in wisselwerking met de produktiestructuur ontwor
pen warden. 

Voor het gegevensbeheer betekent interactief ontwerpen meer dan 
de voor de hand liggende eis dat alle relevante procesgegevens inte
graal voor de bij het proces betrokken groep beschikbaar moeten zijn. 
Tenminste zo belangrijk is dat alle belanghebbenden hun eigen datade
finities kunnen hanteren (immers ze construeren hun werkelijkheid an
ders) zonder dat dit de vergelijkbaarheid van 'gedeelde' data aantast. 
Dit kan bijvoorbeeld door gemeenschappelijke basisobjecten door mid
del van specialisering en overerving functie-specifiek uit te breiden. 

'Groupware' gaat een belangrijke rol spelen bij interactief zelfont
werp, maar voorzichtigheid is wel geboden. 'Computer-ondersteunend 
samenwerken' (Engelse afkorting CSCW) vormt een label waarachter 
verschillende benaderingen schuilgaan die ontwerp-methodisch sterk 
van elkaar verschillen. Allerlei vormen van 'workflow'-automatisering 
vooronderstellen bijvoorbeeld een hierarchische scheiding tussen ont
werp en uitvoering, welke hier nu juist wordt bekritiseerd. Uitgezon
derd de meest basale routineprocessen, kent ieder proces wel aspecten 
die onderling interfereren. Naar onze overtuiging draagt interactief af
stemmen expliciet bij aan de kwaliteit van de procesgang en uitgere
kend deze vorm van afstemmen laat zich niet formaliseren en in een 
workflow onderbrengen. Interessanter zijn CSCW-toepassingen die 
zich richten op de 'bulletin board'-metafoor. Van dirigisme en geforma
liseerde procesgang is hier veel minder sprake. Met anderen gedeelde 
databestanden kunnen op eigen initiatief en vanuit een zelf te kiezen 
perspectief benaderd warden. Ook het over de schouder van anderen 
meekijken (naar hun alternatieven maar ook naar hun 'constraints') 
wordt nadrukkelijk aangemoedigd. 

4 Besluit 

Ulbo de Sitter een BPR'er avant la lettre? Tot op zekere hoogte. Veel 
van zijn ideeen vinden we ook in BPR. Maar we missen daar het funda-
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mentele inzicht dat het bij afstemming tussen functies om belangente
genstellingen gaat, resulterend in functie-specifieke, dikwijls onderling 
conflicterende, constructies van de werkelijkheid. Deze belangentegen
stellingen mogen in het ontwerp niet warden genegeerd, noch geelimi
neerd. Integendeel: instandhouding en explicitering zijn essentieel. Bij 
BPR lijkt dit inzicht te ontbreken. Dat blijkt onder andere uit de radicale 
wijze waarop BPR taakintegratie onderschrijft. Gescheiden 'back office'
taken warden verenigd in een 'front office'-medewerker die, onder
steund door informatiesystemen, in een procesgang alle relevante be
werkingen uitvoert. 

Weliswaar neemt de doorlooptijd spectaculair af, maar de diepte 
van het inzicht en de cumulatie van kennis nemen na verloop van tijd 
66k af. Het behartigen van verschillende, conflicterende belangen blijkt 
niet in veilige handen te zijn bij een individu (die is onbewust toch een
zijdig) en is alleen in een team, door middel van interactieve afstem
ming, succesvol te realiseren. Een structuur die afstemming onder
steunt, kan daarom niet volstaan met 'het opheffen van functionele 
scheidingswanden op procesniveau' en 'het creeren van stromen' maar 
zal expliciet het oplossen van conflicten en het volgen van onderhande
lingsstrategieen moeten ondersteunen op structuurniveau. Deze expli
ciete en beredeneerde voorkeur voor teams, die zo kenmerkend is voor 
het sociotechnische ontwerp, missen we in BPR. 
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Persoonlijk Statement 

De relatie tussen Ulbo de Sitter en de accounting discipline is een ge
spannen verhouding. Het accounting-vak zit boordevol met regels, 
aanwijzingen en 'gegroeide beroepspraktijk', en een even impliciete als 
hardnekkige opvatting hoe de wereld en, meer speciaal, een bedrijf er 
uit moet zien. Als we weten dat die opvatting gebaseerd is op een func
tionele structuur en een bureaucratische beheersing van processen (de 
regels worden gescheiden van de processen opgesteld en gecontro
leerd), dan zal het iedereen duidelijk zijn waarom die verhouding zo 
gespannen is. Daar komt bij, dat de normatieve benadering ook zijn 
weerslag heeft op de mentaliteit van menig accountant; de beide werel
den willen dus wel eens botsen. 

Het was daarom een aangename gewaarwording, voor zowel Ulbo 
als ondergetekende, dat de accountingprocedures en -technieken de So
ciotechniek niet in de weg staan, en vice versa. Uit mijn proefschrift 
bleek dat drie Nederlandse bedrijven die sociotechnisch herontworpen 
waren, de bestaande management accounting intact hadden gelaten; 
echter, het gebruik van de technieken was aanzienlijk veranderd. Dit 
kwam voornamelijk neer op veranderingen in de interne rapportering; 
het onderwerp van rapportage sloot naadloos aan bij de herontworpen 
'control'-structuur en tegelijkertijd bleef de 'accounting techniek van 
rapportering' overeind. Sterker nog, de controllers van deze bedrijven 
speelden een actieve en positieve rol in het gehele veranderingsproces. 
Tijdens de openbare verdediging van mijn proefschrift was het enthou
siasme van Ulbo over deze bevinding niet gering. Ik kon een goede tien 
minuten achterover leunen voordat er antwoord gegeven moest wor
den en dan nog op een 'pro forma'-vraag. Inmiddels is dat achterover 
leunen ruim voorbij en wordt er hard gewerkt aan het raakvlak control
structuur en management accounting, zij het in Spanje en niet in Neder
land. En nu de rest van Europa nog. 

Hanno Roberts 



10 Het Sociotechnisch Ontwerpen van 
Instabiele Organisaties 

Joop Ramondt & Rob Boonzajer Flaes 

1 Inleiding 

In veel organisaties is tijd de kritische factor in het voortbestaan. Tijd 
als de reeks van elkaar opvolgende stappen om iets te maken en - daar
uit voortkomend - tijd als de ontwikkelingsgang (genese) van een orga
nisatie. In het dominante sociaal-wetenschappelijke paradigma speelt 
tijd echter nauwelijks een rol. Dit paradigma stelt structuren centraal en 
deze worden gezien als tijdloze fenomenen, die onafhankelijk van het 
waamemingsproces in beeld kunnen worden gebracht. De preoccupa
tie met structuur is goed onder woorden gebracht door Lammers. Hij 
ziet de centrale vraagstukken van de sociaal-wetenschappelijke studie 
van organisaties als kwesties van beheersbaarheid, leefbaarheid, con
troleerbaarheid en bestuurbaarheid (Lammers, 1994). 

De Sitter heeft er bij voortduring op gewezen, dat dit dominante pa
radigma een belemmering vormt voor het onderkennen van de realiteit 
waarin levende, zich ontwikkelende organisaties zich bewegen. Hij ver
wijt de sociale wetenschappen een verslaafdheid aan nominalisme, een 
preoccupatie met 'lege' structuren en de verwaarlozing van kritische -
want schaarse - factoren als geld, menskracht, materie en tijd. De Sitter 
kiest als uitgangspunt voor paradigmatische vemieuwing, dat al het or
ganisatorisch handelen tijdsgebonden is en dat tijdsdruk steeds meer 
prominent wordt. Bij de bestudering van organisaties verdient het zijns 
inziens de voorkeur aandacht te geven aan de wijze waarop activiteiten 
chronologisch zijn geordend en bestuurlijk worden ondersteund (De 
Sitter, 1981/1989/1994). 

Het oeuvre van De Sitter gaat vooral over het ontwikkelen van een 
wetenschap van produktietechniek voor produktiestructuren. Ook 
heeft hij zijn inzichten bijna steeds uitgewerkt met betrekking tot ogen
schijnlijk stabiel lijkende organisaties. Hiermee bedoelen we organisa
ties, die een aantal kenmerken delen, zoals: 

- een taakomgeving die dwingende eisen stelt op het gebied van prijs 
en kwaliteit; 

- een min of meer eenduidig machtscentrum en daaruit afgeleide be
velshierarchie; 
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- een discreet pradukt; 
- een logistieke logica in de wijze waarap operationele activiteiten hun 

beslag krijgen; 
- een besturingsstructuur die redelijk functioneel en effectief is in de 

ondersteuning van operationele activiteiten. 

Dit is in essentie de wereld van de grate en middelgrote praduktie-or
ganisaties; organisaties die warden gekenmerkt door een relatief grate 
mate van stabiliteit, omdat er sprake is van een behoorlijk uitgekristalli
seerde managementstructuur. Deze is verankerd in een traditie van tay
loristisch en functioneel organiseren van de dagelijkse activiteiten. 
Hierdoor kunnen onverwachte gebeurtenissen opgevangen warden, 
zonder dat dit aanleiding geeft het totale functioneren van de organisa
tie ter discussie te stellen. Dit kan de bran zijn voor ongevoeligheid 
voor veranderingen. Niet voor niets is in het wetenschappelijk werk 
van De Sitter flexibiliteit een van de centrale thema's. 

In weerwil van de hierboven gesignaleerde aandacht voor de tijds
dimensie, staat De Sitter in de afbakening van zijn objectgebied nog 
met een been in de traditie van structuurgericht denken. Dit hangt sa
men met het feit dat zijn 'Moderne Sociotechniek' een domeinspecifiek 
karakter heeft en zich minder leent voor toepassing in instabiele organi
satorische omgevingen. Oat willen we toelichten met een casus over 
een herantwerp van een lokale structuur in de gezondheidszorg. 

In verband daarmee zullen we ons vooral richten op twee centrale 
handelingsprincipes in de ontwerpleer van De Sitter, die uitdrukking 
geven aan structuurdenken over de werkelijkheid: 

- het leerstuk van de sequentiele stappen in een ontwerppraces; 
- het leerstuk over het ontwikkelingsscenario in een ontwerppraces. 

2 De casus 

De plaats van handeling betreft een meldpunt voor complexe zorg
vraagstukken in een graotstedelijke deelgemeente. Eind jaren tachtig 
werden - op initiatief van de gemeentelijke politiek - partijen uit de ge
zondheidszorg bijeengebracht rand het vraagstuk hoe de zorg voor 
prablematische graepen verbeterd zou kunnen warden. Onder 'prable
matische graepen' verstond men allochtonen, maatschappelijke rand
graepen en hulpbehoevende bejaarden. Binnen deze categorieen te
kenen zich deelgraepen af met een complexe zorgbehoefte, gekenmerkt 
door een meervoudige hulpvraag: een combinatie van medische, socia
le en psychische/psychiatrische zorgbehoeften. Deze deelgraepen van 
clienten behoeven een gecoordineerd aanbod van gespecialiseerde 
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hulpverlening. De verzameling van gespecialiseerde aanbieders voor
zag in onvoldoende mate in die behoefte. 

Rond deze kwestie ontstond een platform van politici, beleidsamb
tenaren, zorgverzekeraars en aanbieders van zorg. Na veel discussie 
werd in 1990 besloten tot een experiment met wat wij hier een 'Cen
trum voor Gezondheidsvraagstukken' (CG) zullen noemen. Het cen
trum verenigde de volgende participanten: de gemeentelijke overheid, 
de lokale zorgverzekeraar en de diverse aanbieders van zorg (RIAGG, 
GGD, Bejaardenzorg, Centrum voor dienstverlening in crisissituaties en 
Thuiszorg). De gekozen organisatievorm was die van een ontwikke
lingsmaatschappij met een stichtingsbestuur. Alle participanten hadden 
in het bestuur zitting. 

3 Sociotechnische analyse van ontwerproblemen 

Hieronder zal een aantal kwesties worden aangestipt, die op grond van 
de sociotechnische ontwerpleer relevant zijn: 

- De taakomgeving wordt gevormd door het domein van mensen met 
een complexe zorgbehoefte. Hoe groot deze populatie is, is niet bekend. 
De indicering geschiedt namelijk niet vooraf en gecoordineerd. Het ge
volg is dat mensen met een complexe zorgbehoefte de 'output'-catego
rie zijn van een verkokerd aanbod. Het zijn 'zorgverdwaalden'. Daar
naast bestaat een grotendeels onbekende groepering van mensen die bij 
geen enkele zorgleverancier staan ingeschreven, maar wel degelijk 
complex zorgbehoevend zijn. De gebrekkigheid van wat in het jargon 
'case finding' wordt genoemd, is een van de redenen waarom op groot
stedelijk politiek niveau zo wordt aangedrongen op centra zoals het 
CG. Oat dergelijke centra niet (groot)stedelijk worden opgezet, vindt 
zijn oorzaak in het verschijnsel dat de problematiek per deelgemeente 
sterk verschilt. Het is duidelijk, dat de zo moeilijk af te bakenen catego
rie van complex zorgbehoevenden geen enkele organisatie kent en 
daarom ook geen 'bargaining power' kan ontwikkelen. 

- Er is geen machtscentrum dat met enig gezag een strategische taak 
kan formuleren, en de aanbieders ertoe kan bewegen zich binnen die 
kaders te gedragen. Er is daarentegen sprake van een laterale machts
structuur van oligopolisten die belang hebben bij een separaat aanbod, 
dat hen de mogelijkheid biedt '<lure' klanten bij elkaar over de muur te 
deponeren. De expliciete lokale theorie (samenwerking) staat haaks op 
de impliciete lokale theorie (separatisme). 

- De ondersteunende systemen belemmeren een coordinatie van acti-
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viteiten: de financiele structuur is gericht op individuele aanbieders die 
baat hebben bij een zo groot mogelijke eigen populatie, en die er daar
om naar streven clienten zo lang mogelijk bij zich te houden, tot deze 
het stempel complex (lees: te duur) krijgen opgelegd. Maar ook vanaf 
dat moment achten de aanbieders zich meer gebaat bij een bilaterale 
oplossing (waarbij assistentie wordt gezocht bij een collega-aanbieder), 
dan bij een oplossing waarin die coordinatie wordt overgedragen aan 
een extern coordinerende instantie, zoals het CG. Ook de zorgverzeke
raar krijgt weinig impulsen aangereikt voor kostenreductie: de gemaak
te kosten vormen de omzet van het bedrijf en de winst wordt gecalcu
leerd als een percentage van die omzet. De informatiesystemen zijn niet 
gecoordineerd. Clienten worden niet volgens een uniforme methodiek 
bij afzonderlijke aanbieders ingeschreven. Het is dus ook niet mogelijk 
na te gaan of een client ergens anders tevens te boek staat. Ten dele is 
hier de bescherming van de clientgegevens in het geding, maar voor 
een belangrijk deel ook vormt het aanhouden van een eigen clienten-in
formatiesysteem een effectieve verdedigingslinie tegen bemoeienis van 
buitenaf. 

- Het operationele proces van het CG is ten gevolge van deze omstan
digheden geen kernactiviteit, waaromheen overige organisatorische 
voorzieningen ondersteunend zijn gerangschikt. Het operationele pro
ces heeft zich veel meer ontwikkeld als een padvinderij: een reeks van 
taken zijn ontwikkeld binnen de gedoogzone van de oligopolistische 
structuur. Elk van de oligopolisten heeft belang bij het zoveel mogelijk 
stabiliseren van de omgevingsstructuur, en concurrentie vindt voorna
melijk daar plaats, waar de aanbieders op elkaars terrein komen. Dit 
zijn precies de rafelranden waarlangs het aanbod aan complex zorgbe
hoevenden zich concentreert, en dat is dan ook het terrein waarop een 
project als het CG zich kan ontwikkelen. Daarmee is het CG voor ieder 
van de aanbieders een bedreigende factor - het kan zich alleen ontwik
kelen op terreinen waar de legitimiteit van twee of meer aanbieders 
zich moet bewijzen. Het project ligt daarom - mede vanwege weinig ef
fectieve politieke steun - permanent in de vuurlinie. Dit miljardenbe
drijf - in het onderhavige domein gaat circa 1,5 miljard gulden om -
heeft als systeemkenmerken, dat de functionele structuur (de oligopo
listisch geordende aanbieders) de strategische besluitvorming frustreert 
en de orderstroom opgedeeld houdt in enkele consequent separaat ge
houden stromen. De financiele structuur versterkt deze systeemprinci
pes. Op systeemniveau is er sprake van sturing op input (financien, 
menskracht en clienten), weigert men gecoordineerde sturing op door
voer-aspecten (coordinatie van meldings- en informatiesystemen) en 
mankeert te enen male een outputmeting met corrigerende functies 
voor de transformatieprocessen. 
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4 Discussie 

Aan de hand van .deze casus zullen we nu de twee in de inleiding ge
noemde handelingsprincipes uit de ontwerpleer van De Sitter behande
len. 

4.1 Het leerstuk van de sequentiele ontwerpstappen 

Deze leer is op diverse plekken uiteengezet (De Sitter, 1989; Kuipers & 
Van Amelsvoort, 1990). In het kart gaat het over de kwestie dat het 
(her-)ontwerpen van een organisatie plaatsvindt in een reeks van stap
pen, met een dwingende volgorde. Verandert men deze volgorde dan 
- zo leert de Moderne Sociotechniek - kan men er verzekerd van zijn, 
dat de organisatie niet effectief kan functioneren. Deze ontwerpleer is 
bestemd voor een organisationele omgeving waar sprake is van een 
eenduidig machtscentrum, dat het een en ander kan vaststellen en af
dwingen. Bovendien zijn de ontwerpprincipes bedoeld voor een orga
nisationele omgeving met een grate behoefte aan detaillering en voor
schrijving van de systeemprincipes binnen een dwingend tijdsbestek. 
Het is duidelijk dat de hierboven geschetste CG-omgeving in het geheel 
niet voldoet aan deze domeinkenmerken: de macht is verspreid over 
een reeks van partijen die elk voor zichzelf vaststellen wat hun taakom
geving is en wat de orderstroomkarakteristieken zijn. De inrichting van 
de 'produktiestructuur' van het CG kan men eerder zien als kleinste ge
mene veelvoud van wat hen bindt (en dat is niet veel), dan als een 
vraagstuk van bedrijfsmatige inrichting van zinvolle terreinen van sa
menwerking. Om de sociotechnische ontwerpleer te verruimen tot een 
breder terrein dan het domein van produktie-organisaties, stellen wij 
voor een onderscheid te maken tussen een operationele en een condi
tionele ontwerpstrategie (De Jong, 1992). 

De operationele strategie geldt voor situaties met een redelijk sta
biel karakter en een gevestigde machtsstructuur. Daar kan men de stap
pen zetten, zoals De Sitter ze noemt. De door hem ontwikkelde Socio
techniek zouden we willen rangschikken onder de categorie 'operatio
nele ontwerpstrategieen'. De conditionele strategie lijkt raadzaam on
der omstandigheden van een laterale machtsstructuur, waar partijen al
leen tot samenwerking kunnen warden gebracht, mits een aantal condi
ties is gerealiseerd die hen tot samenwerking dwingen of verleiden. Op 
systeemniveau betekent dit, dat eisen gesteld moeten warden aan zo
wel de input- als de outputzijde. Dit betekent, dat er een externe partij 
(of coalitie van partijen) moet warden gecreeerd, die dergelijke eisen 
gaat stellen. Inderdaad gaat zich dit in deze casus steeds nadrukkelijker 
afspelen, dankzij initiatieven van het politieke systeem op landelijk en 
grootstedelijk niveau in coalitie met de zorgverzekeraars. Maar oak 
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binnen deze veranderende omstandigheden geldt, dat de sequentiele 
ontwerpleer niet moet worden toegepast, omdat het systeemprincipe 
niet is de integratie van activiteiten in een dwingend tijdspad, maar de 
integratie van activiteiten rond kritische functies voor samenwerking 
van in hoge mate autonoom functionerende professionele groepen. 

Een operationele strategie onder condities van een laterale machts
structuur kan niet effectief zijn wanneer er niet voldoende wilsovereen
stemming is. In de behandelde casus is te vroeg gekozen voor een ope
rationele strategie (een bureau, een project-organisatie, een stichtings
constructie) terwijl de wilsovereenstemming nog onvoldoende was ont
wikkeld. De implementatie van het CG in de deelgemeente is gefor
ceerd tot stand gekomen. Ook bij de verzameling van aanbieders is de 
verankering van het CG niet erg hecht geweest. Geen van de betrokken 
partijen heeft zich voldoende vrij gevoeld om zich te onttrekken aan de 
gemeentelijke druk voor een organisatie-experiment op deelgemeente
lijk niveau. De keuze voor een operationele strategie in plaats van het 
creeren van condities die aanbieders tot een vorm van samenwerking 
dwingt, heeft de aanbiedende partijen zeker niet gunstiger gestemd in 
het afstemmen van hun aanbod. 

4.2 Het leerstuk omtrent het ontwikkelingsscenario 

De Sitter is een aanhanger van het primaat van het expertdenken over 
organisatie-ontwerp. Dit blijkt uit zijn opvattingen over de samenhang 
van ontwerpen en veranderen. In het expertdenken is het ontwerp re
sultante van een implementatie van een uiteindelijk door experts ont
wikkelde structuur. Hij erkent dat ontwerpen en veranderen onlosma
kelijk zijn verbonden. Maar hij vindt ook - wij citeren hem hier bijna 
letterlijk - dat een veranderkundig scenario niet selectief is ten aanzien 
van een vraagstuk van structuurbouw en dat daarentegen kennis van 
structuurbouw wel selectief is ten aanzien van een veranderkundige 
aanpak. Daarom meent hij, dat eerst vraagstukken van structuurbouw 
onder ogen moeten worden gezien, wanneer men een gefundeerde ver
anderkundige aanpak kan ontwikkelen. Uit de context valt af te leiden, 
dat De Sitter met 'selectiviteit' bedoelt te zeggen, dat een veranderkun
dige aanpak als zodanig over van alles en nog wat kan gaan, maar dat 
de weg via structuurbouw dwingt tot een aanpak waarin volgens een 
dwingende ontwerplogica kan worden gedacht en vervolgens gehan
deld. De impliciete veronderstelling is dat partijen het altijd eens zullen 
zijn of worden over die principes. De vraag is of die concensusvorming 
uitgesloten kan worden van het veranderkundige proces en hoe die sa
menhangt met de ontwerpsituatie. 

Het probleem in situaties als hierboven geschetst - en zo zijn er zeer 
vele - is, dat het onderscheid tussen structuur en veranderkundige aan-
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pak zo moeilijk te maken valt. Er is een probleem dat alleen kan wor
den opgelost wanneer er zich een machtscentrum ontwikkelt, dat de 
wilsovereenstemming kan genereren, die weer nodig is om tot een an
dere organisationele samenwerking te komen. Wij opperen derhalve 
dat onder dergelijke omstandigheden het veranderkundige scenario 
onlosmakelijk is verbonden met de ontwikkeling van inzichten over de 
aard van de te vormen organisatie. De meest prangende kwestie is clan 
niet zozeer een keuze tussen structuurbouw en veranderkundige aan
pak, maar de aard van de machtsbetrekkingen. Is dit evenwel alleen 
een prealabele kwestie in situaties zoals uiteengezet in de casus, of 
geldt dat eigenlijk niet altijd? Zou het wellicht zo kunnen zijn, dat de 
ontwerpleer van De Sitter een ontwerpleer is in situaties waar de 
machtsbetrekkingen niet expliciet worden gemaakt? Maar zijn dat nu 
juist niet ook de situaties, waar instabiliteit op de loer ligt, omdat veel 
macht en creatief ontwerpen elkaar niet goed verdragen? Zou men ook 
niet kunnen zeggen dat De Sitter in het ontwikkelen van zijn ontwerp
leer in de klem zit van de veranderingsparadox, namelijk dat men in 
menselijke systemen - zoals organisaties - niet niet kan veranderen en 
toch ontwerpen! Zijn opvatting, dat structuurbouw vooraf client te 
gaan aan de keuze voor een veranderkundig scenario, definieert 'ipso 
facto' een veranderkundig scenario. Dat het anders zou kunnen, is een 
illusie uit het structuurparadigma van de sociale wetenschappen. Dit 
paradigma leert - zoals we zagen - dat er een structuur van organisaties 
is, die onafhankelijk van het waarnemingsproces van de onderzoeker 
kan worden waargenomen en in beeld gebracht. 

Met deze kanttekeningen bij de ontwerpleer van De Sitter hebben 
wij gepoogd hem te prikkelen zijn kijk op de zaak nog eens nader te on
derzoeken op de impliciete assumpties over de factor tijd in het ont
werpproces zelf. 

Referenties 

Jong, T. de (1992). Kleine methodologie voor ontwerpend onderzoek. Meppel: 
Boom. 

Kuipers, H. & Amelsvoort, P.J.L.M. van (1990). Slagvaardig organiseren. 
Inleiding in de sociotechniek als integrale ontwerpleer. Deventer: Kluwer. 

Lammers, C.J. (1994). Organisaties vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en re
levantie van het sociologisch denken over organisaties. Utrecht: Het Spec
trum. 

Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1994). Concept-advies indica
tiestelling en zorg op maat. Zoetermeer: NRV, september. 

Sitter, L.U. de (1981). Op weg naar nieuwe Jabrieken en kantoren: produk
tie-organisatie en arbeidsorganisatie op de tweesprong. Deventer: Klu-



110 Als het maar stroomt! Ulbo de Sitter: Laveren tussen simpel en complex 

wer. 
Sitter, L.U. de (1989). Moderne sociotechniek. Gedrag & Organisatie, 2 

(4/5), 222-252. 
Sitter, L.U. de (1994). Synergetisch produceren: human resources mobilis

ation in de produktie. Een inleiding in structuurbouw. Assen: Van Gor
cum. 



Als het maar stroomt! Ulbo de Sitter: Laveren tussen simpel en complex 111 

Persoonlijk Statement 

Bij het afscheid van Ulbo de Sitter van de Nijmeegse Universiteit is het 
goed duidelijk te maken dat wij afstand willen nemen van een - ook 
door ons gevoed - misverstand, <lat de Sociotechniek de laatste tijd 
minder a-politiek is geworden. Ulbo maakte zich bij de bespreking van 
een themanummer tijdens een SISWO-bijeenkomst in 1989 kwaad over 
deze uitspraak onzerzijds. Terecht wand hij zich op. De Sociotechniek 
kende vanouds een democratische stroming, welke aanwezig was bij 
Trist en Emery. Of, zoals hij dat zelf formuleerde: "De mogelijkheid in 
de eigen directe werkomgeving verantwoordelijkheid te delen met an
deren en deel te nemen aan de besluitvorming, stimuleert de ontwikke
ling van belangstelling en verantwoordelijkheidsgevoel voor politiek in 
ruimere zin, ( ... ) deelname aan de besluitvorming op bedrijfsniveau als 
een leerschool en stimulator voor participatie in vakbeweging en inte
resse voor de regionale en landelijke politiek." Wellicht hebben wij te
veel aandacht geschonken aan de omgekeerde relatie, vakbondswerk in 
het bedrijf en met name vormen van werknemersonderzoek naar de ei
gen werk- en bedrijfssituatie die fungeren als een stimulans voor de 
verbetering van de arbeid(sorganisatie). Zo hebben we elkaar dus als
nog gevonden. 

Maar dit willen we de commodore van de Nederlandse Arbeidsso
ciologie niet onthouden: vergroting van regelcapaciteit voor werkne
mers leidt niet automatisch tot verbetering van de kwaliteit van de ar
beid. Het kan ook tot hogere werkdruk leiden. Is 'Lean Production' niet 
een tamelijk magere variant van Sociotechniek? Met andere woorden: 
de structurering van de arbeids- en zeggenschapsverhoudingen op be
drijfsniveau spelen een belangrijke rol; Sociotechniek alleen is niet vol
doende. Geldt dit ook niet voor het actuele concept 'Business Process 
Re-engineering'? 

Hoe dan ook Ulbo, we waarderen je als een optimistische socio-'en
gineer' in de waardevolle traditie van de aloude Delftse ontwerpschool, 
teruggaand tot Ernst Hijmans; kwaad of niet... 

Wout Buitelaar & Ruud Vreeman 



11 Het Arbeidsproces/Sociotechniek-Debat: 
Een Terugblik 

Fred Huijgen & Frank Pot 

1 Inleiding 

De belangstelling voor de Sociotechniek is de laatste 20 jaar sterk toege
nomen. Dat is niet alleen het geval in wetenschappelijke kringen. Ook 
in het bedrijfsleven is de interesse voor de Sociotechniek gegroeid en 
nog steeds groeiende, hetgeen moge blijken uit de wassende stroom 
van op toepassing van sociotechnische principes gebaseerde reorgani
saties. Voor die mime belangstelling - met name in Nederland - zijn een 
aantal redenen aan te geven. 

Als eerste willen we hier wijzen op de ontwikkeling van de Socio
techniek zelf. Vooral dankzij het werk van De Sitter is de 'oude' So
ciotechniek, we doelen hier op de Tavistock-traditie, geevolueerd tot de 
Moderne Sociotechniek met een gedegen sociotechnische ontwerptheo
rie en voorzien van een ontwerpgerichte methodologie. Per saldo is de 
praktische relevantie van de Sociotechniek aanzienlijk toegenomen. In 
de tweede plaats zijn de omstandigheden voor de bedrijven ingrijpend 
veranderd. Marktontwikkelingen en regelgeving ten aanzien van de 
kwaliteit van de arbeid stellen nieuwe eisen aan de inrichting van pro
duktie- en dienstverleningsprocessen. De tot voor kort gangbare taylo
ristische/bureaucratische organisatievormen, gebaseerd op de toepas
sing van klassieke management- en organisatieconcepties, voldoen niet 
meer. De nieuwe eisen, bijvoorbeeld flexibiliteit, beheersbaarheid, kwa
liteit en innoverend vermogen, vragen om nieuwe produktieconcepten. 
De Moderne Sociotechniek wordt in dit verband als een serieus alterna
tief beschouwd. 

Niet alleen door het ontwikkelen van een adequate ontwerpbenade
ring hebben Nederlandse sociotechnici bijgedragen aan de verspreiding 
van het sociotechnisch gedachtengoed. Een aantal sociotechnici heeft 
daarenboven de belangstelling voor het vak aangewakkerd door op 
zijn minst te suggereren, dat de Sociotechniek ruimere toepassingsmo
gelijkheden biedt dan de ontwikkeling van deze ontwerpbenadering 
tot op heden rechtvaardigt. Zo is bijvoorbeeld de indruk gewekt dat 
binnen de Moderne Sociotechniek inmiddels een veranderkundige aan
pak is ontwikkeld. En dat is natuurlijk aantrekkelijk voor de potentiele 
clienten van de sociotechnisch geschoolde bedrijfsadviseur. 
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De belangstelling voor de Sociotechniek is ook gestimuleerd door 
het sedert het verschijnen van Op weg naar nieuwe Jabrieken en kantoren 
(De Sitter, 1981) gevoerde Arbeidsproces/Sociotechniek-debat. Het 
gaat hier om een discussie in Nederland tussen sociotechnici en onder
zoekers/ adviseurs die door de zogenaamde Arbeidsprocesbenadering 
zijn gei:nspireerd. Mede door de felle toonzetting in dit debat, die te
vens doorklonk in de desbetreffende publikaties, hebben de recente 
ontwikkelingen binnen de Sociotechniek mime aandacht gekregen. 
Voor een overzicht van het AP /ST-debat en de soms felle kritieken 
over en weer verwijzen we naar Huijgen & Pot (Red.) (1994). 

In het navolgende blikken we terug op dit debat. Daarbij wordt eerst de 
aandacht gevestigd op enkele absurdistische trekken en verwarrende 
elementen in deze discussie; kenmerken die aan dit debat een bijzonde
re glans verleenden. Daarna presenteren we onze visie op de betekenis 
van de Sociotechniek en geven we aan in welke richting deze benade
ring verder ontwikkeld zou moeten worden. 

2 Arbeidsprocestheorie(en) 

Het AP /ST-debat heeft van meet af aan absurdistische trekjes gehad. In 
de eerste plaats is de aanduiding 'Arbeidsproces/Sociotechniek-debat' 
op zichzelf al misleidend. Deze door de redactie van het Tijdschrift 
voor Arbeidsvraagstukken gei:ntroduceerde titel suggereert, dat er 
sprake zou zijn van twee duidelijk te onderscheiden kampen, te weten 
aanhangers van de Sociotechniek en aanhangers van een Arbeidspro
cesbenadering (door sociotechnici aangeduid als 'arbeidsprocesbenade
raars', zie De Sitter, 1990). Nu zijn met enige goede wil de sociotechnici 
die zich in het debat gemengd hebben, aan te merken als vertegen
woordigers van een en dezelfde benadering: de Moderne Sociotech
niek. Als zodanig vormen ze een 'partij', ondanks het feit <lat de ver
schillende discussianten uit dit kamp elk zo hun eigen opvattingen heb
ben over de kern, de reikwijdte en de toepasbaarheid van de Sociotech
niek. Van een min of meer homogeen kamp 'arbeidsprocesbenaderaars' 
kan in ieder geval niet gesproken worden. Dat vindt niet alleen zijn 
oorzaak in de varieteit aan wetenschapsopvattingen van de desbetref
fende discussianten. Belangrijker in dit verband is een constatering van 
Christis (1994). Hij wijst erop, <lat strikt genomen niet gesproken kan 
worden van een arbeidsprocesbenadering, alleen van een arbeidspro
cesbenadering, alleen van een arbeidsprocesdiscussie. Die discussie 
werd vooral met Braverman gevoerd. In de zijlijn werden hiervan com
mentaren op de Sociotechniek afgeleid. En dit gebeurde door onderzoe
kers die weliswaar door De Sitter c.s. werden betiteld als 'arbeidspro-
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cesbenaderaar', maar die zichzelf geenszins als 'Braverman'-aanhanger, 
laat staan als 'Bravermaniak' beschouwden. Al met al was niet altijd 
duidelijk wie met wie, op basis waarvan en met het oog waarop in dis
cussie was. 

In de loop van het debat werd de verwarring nog vergroot toen Van 
der Zwaan, tot dan vrij algemeen als 'pur sang'-sociotechnicus en vol
geling van De Sitter gezien, in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstuk
ken een bijdrage aan de discussie publiceerde waarin hij onverwachte 
stellingen betrok (Van der Zwaan, 1990). Zijn standpunt kan worden 
samengevat als een pleidooi voor een verbreding van de Sociotechniek 
met inzichten uit de Arbeidsprocesbenadering, door hem ook aan
geduid als de 'Arbeidsprocestheorie'. Wat dit laatste betreft hanteert 
Van der Zwaan een mime opvatting van het arbeidsproces en geeft hij 
een brede invulling aan het begrip Arbeidsprocestheorie. Wellicht ware 
het beter in dit verband te spreken over (een) arbeidssociologische be
nadering(en). 

Wat het AP /ST-debat ook een bijzonder karakter verleende, was de 
haat/liefde-verhouding tussen de deelnemers. Wat de liefde betreft: 
van meet af aan is de Moderne Sociotechniek als ontwerpbenadering 
omarmd door vrijwel alle betrokkenen. De onderzoekers en adviseurs 
van welke pluimage dan ook verwelkomden de bijdragen van De Sitter 
aan de ontwikkeling van de Moderne Sociotechniek. Zijn ontwerpme
thoden werden na verloop van tijd alom geaccepteerd en toegepast. 
Waarom dan toch een debat en nog wel een debat met soms zeer scher
pe aanvallen over en weer? Ongetwijfeld hebben bij de start van de dis
cussie in 1981 onterechte verwijten, gebaseerd op onvoldoende kennis 
van de Moderne Sociotechniek en de verdiensten van De Sitter dien
aangaande, een rol gespeeld. Daardoor werd de discussie met de nodi
ge valse tonen door de 'arbeidsprocesbenaderaars' ingezet. Een belang
rijke achtergrond daarvan was de vraag in hoeverre met de Sociotech
niek uiteenlopende belangen van werkgevers en werknemers tegelijk 
bediend kunnen worden. Omgekeerd heeft ook De Sitter zelf zich niet 
onbetuigd gelaten en met zijn felle reacties het debatingvuurtje flink 
aangewakkerd. Hiermee is echter slechts een gedeeltelijke verklaring 
gegeven voor de animositeiten aan beide zijden. Waarschijnlijk van 
meer gewicht is het feit dat aanhangers van de Sociotechniek niet altijd 
even bescheiden zijn geweest bij het afbakenen van de Sociotechniek en 
het specificeren van de gebruiksmogelijkheden van deze ontwerpbena
dering ten behoeve van de integrale vernieuwing van organisaties. Zo 
wordt bijvoorbeeld onder de vlag 'Integrale Organisatie-Vernieuwing 
(IOV)' een Nederlandse bedrijfskundige stroming binnen de Moderne 
Sociotechniek gepresenteerd (Van Eijnatten & De Sitter, 1994). Het zou 
gaan om een holistische benadering, om het daadwerkelijk gecombi
neerd toepassen in de bedrijfspraktijk van de ontwerpgerichte metho-
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dologie, de inhoudelijke ontwerptheorie en een veranderkundige aan
pak. De IOV-benadering zou de overgang van het oude produktiecon
cept (de complexe organisatie met simpele taken) naar het nieuwe, so
ciotechnische produktieconcept (de simpele organisatie met complexe 
taken) mogelijk maken. Dit soort pretenties heeft beschuldigingen van 
onvoldoende onderbouwd 'imperialisme' uitgelokt. 

3 De Modeme Sociotechniek in ontwikkeling 

Door de structuur van de arbeidsverdeling als centraal aangrijpings
punt te kiezen, is een fundamentele aanzet gegeven voor de noodzake
lijke vernieuwing van de moderne organisaties. Immers, in veel geval
len is een neo-tayloristische of neo-fordistische restauratie van de orga
nisatie niet afdoende in het licht van de uiteenlopende functievereisten 
waaraan moet worden voldaan. Daarvoor is een grondige herziening 
van de architectuur van de arbeidsverdeling vereist. Dat inzicht dan
ken we aan de Moderne Sociotechniek, evenals de methoden om een 
dergelijk herontwerp te maken. Wat dat betreft is de Moderne Socio
techniek verder ontwikkeld en duidelijk beter gei:nstrumenteerd clan 
concurrerende ontwerpbenaderingen, zoals bijvoorbeeld Business Pro
cess Re-engineering (zie onder andere Simonse, 1994). Dat neemt niet 
weg, zo blijkt uit het AP /ST-debat en uit de vergelijking met BPR, dat 
de Sociotechniek als ontwerpbenadering op het gebied van besturings
structuren en informatie-structuren nog onvoldoende is uitgewerkt. Op 
deze terreinen is nog heel wat ontwikkelwerk te verzetten. Dat geldt 
ook waar het de toespitsing betreft van de Sociotechniek op andersoor
tige processen clan de produktie van discrete produkten. Daarbij den
ken we niet alleen aan bijvoorbeeld (primaire) administratieve proces
sen, of de organisatie van het werk van professionals als onderdeel van 
het primaire proces, maar ook aan de inrichting van andere bedrijfs
functies, zoals de organisatie van innovatieprocessen op het gebied van 
de produkt- en procesvernieuwing. Opmerkelijk is ook, dat de Socio
techniek tot op heden beperkt is gebleven tot het ontwerp van bedrijfs
interne processen: de interne organisatie. Omdat tegenwoordig ook het 
vraagstuk van de bedrijfs-externe arbeidsverdeling, de 'externe organi
satie' van groot belang is voor de onderneming, ziet het ernaar uit, dat 
de Sociotechniek haar object client te verbreden. De 'externe organisatie' 
is niet alleen van betekenis voor de continulteit van de onderneming 
als onderdeel in de totale produktieketen, maar begrenst ook de moge
lijkheden voor de inrichting van de interne organisatie. Bedrijven moe
ten worden beschouwd als open systemen waarvan de grenzen moei
lijk vast te stellen en voortdurend in beweging zijn. 
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Uit het AP /ST-debat blijkt, dat vrijwel niemand de waarde van de Mo
derne Sociotechniek als integrale ontwerpbenadering van de arbeids
verdeling wil bestrijden. Maar voor een integrale vernieuwing van de 
moderne organisatie is een herontwerp van de organisatiestructuur als 
zodanig niet afdoende. Enerzijds moet het herontwerp ook kunnen 
worden gerealiseerd in de zin van gei:mplementeerd. Het maken van in 
concrete organisaties realiseerbare ontwerpen vereist een daaraan aan
gepaste ontwerpbenadering. Op dat punt is er, ondanks de belofte van 
de IOV-benadering, nog het nodige te doen. Anderzijds is een organisa
tie ook meer dan louter een technisch-organisatorische structuur. Het 
feitelijk functioneren van organisaties is niet alleen afhankelijk van de 
structuur van de arbeidsverdeling. Deze structuur bakent alleen de mo
gelijk te realiseren functies af en maakt de realisatie van bepaalde func
ties mogelijk. Het feitelijk verloop van de organisatieprocessen is daar
naast afhankelijk van de manier waarop de deelnemers aan de organi
satie inhoud geven aan hun werk. En dat heeft alles te maken met de 
aard en structuur van de arbeidsrelaties, van de werkgelegenheidsver
houding. Dat is wellicht de belangrijkste les die uit het AP /ST-debat 
valt te trekken. Daarmee is tevens de koers aangeduid voor de verdere 
ontwikkeling van de Sociotechniek. Daarbij staat ons voor ogen de weg 
in te slaan naar een ontwerpbenadering van sociaal-organisatorische 
systemen waarin inzichten uit de Sociotechniek, uit 'Human Resource 
Management'-theorieen en ruimer uit de Arbeidssociologie zijn gei:nte
greerd. 
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Persoonlijk Statement 

Als eenvoudig bedrijfseconoom die zich slechts bezighield met de fi
nancieel-economische aspecten van gebeurtenissen binnen bedrijven, 
was de naam van De Sitter bij mij volstrekt onbekend, laat staan dat ik 
van Sociotechniek had gehoord. Dat veranderde op slag toen ik aan jou 
werd voorgesteld. Op dat moment rinkelde de telefoon; collega Huij
gen nam op. De vraag die jij mij toen stelde, namelijk "Weet jij wat Be
drijfskunde is, ik niet?" gaf mij het gevoel dat ik niet alleen stond in het 
onbekende. 

Eenvoudig hebben wij het als vakgroep Bedrijfswetenschappen niet 
met jou gehad. Jij bent immers afkomstig uit een bepaalde Eindhovense 
en praktische cultuur en veronderstelde dat de Nijmeegse universitaire 
organisatie zou zijn gebaseerd op logisch-consistente beginselen. Voor 
iemand uit de praktijk had jij beter moeten weten. Dat wist je waar
schijnlijk ook wel, maar jij probeerde, door daar voortdurend op te wij
zen, daarin verandering te brengen. In de discussie met jou, en niet al
leen over Sociotechniek, bleek voortdurend hoe weinig in de grote 
mensenwereld rationeel (in de relatief enge definiering van dit begrip) 
wordt gedacht en gehandeld. Die rationaliteit, die logica binnen de So
ciotechniek wordt door een buitenstaander, zoals ik, niet meteen geas
socieerd met het aangebrachte etiket. 

Voor de vakgroep Bedrijfswetenschappen is het te betreuren, dat jij ons 
gaat verlaten. Wij verliezen ons boegbeeld. Een boegbeeld dat ons bij
voorbeeld relatief eenvoudig toegang en bekendheid verschafte tot/bij 
andere universitaire Bedrijfskunde-opleidingen, bij onderzoekscholen 
en het bedrijfsleven. 

Een boegbeeld, en ik kom terug op de beginzin, dat althans in mijn 
eerste beleving niet bestond totdat ik onverwacht - mijn naam was als 
referentie opgegeven door een student van de avondopleiding - werd 
gebeld door de beoogde werkgever. Een werkgever met wie ik gestu
deerd bleek te hebben in Rotterdam. Alsof het de gewoonste zaak van 
de wereld was - en dat is het ook - bleek hij volledig op de hoogte van 
jouw geschriften. 

De taak die de vakgroep aan het uitvoeren is rond de door jou ont
wikkelde Sociotechniek, wordt gegeven de huidige stand van zaken, 
door mij beschouwd als een nieuwe uitdaging voor met name het vak
gebied van de management accounting. De vraag of dat wetenschaps
gebied dan tot de Bedrijfseconomie, tot de Bedrijfskunde of tot de Be
stuurlijke Informatiekunde behoort, is voor mij niet relevant. Het be
hoort tot de bedrijfswetenschappen. 
Ulbo, het ga je goed! 

Jan Dijksma 



12 De Onzichtbare Hand 

Ulbo de Sitter 

Afscheidsrede op 31 Maart 1995 uitgesproken 

naar aanleiding van zijn erneritaat 

Beste toehoorders, 

Na het diploma scheepswerktuigkunde is de eerste stap in de loop
baan van een toekomstig scheepsmachinist een leerlingtijd in de prak
tijk. Je kunt die praktijk van een jaar opdoen aan boord of aan de wal 
als hulp, toegevoegd aan een ervaren bankwerker. Zo begon ik in de 
machinefabriek van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maat
schappij op de Surinamekade aan het IJ. 

Het werken in de haven onder leiding van de man die ik met 'Orne 
Gerrit' diende aan te spreken, was een kennismaking met de concrete 
kant van arbeidsverhoudingen. Het was een opvoeding in ambachtelij
ke trots: alleen goed werk telt. Het betekende ook bijbrengen van soli
dariteitsbesef: het behoren tot een groep die belangen te verdedigen 
heeft tegenover zijn werkgever. Je zag hoe onveilig de haven was, je 
zag de vele ongelukken. Je zag de vreemde man in leren jas onge
vraagd naast je bed om te controleren of je ziek was, en je voelde han
den in je zakken graaien bij de visitatie aan de poort. Je zag de inhou
ding op je loon naar rato van het aantal minuten dat je te laat had inge
klokt. 

Aan boord werd die confrontatie voortgezet. Onze werkweek be
stond uit 80 uur: 56 uur in de ploeg plus 24 uur 'torn toe'. Woelige zee 
vereist dat je je in de machinekamer kunt schrap zetten, niet zozeer om 
blauwe plekken als wel om verwondingen te voorkomen. Dus liefst zo
veel mogelijk licht, zodat je kunt zien waar je staat. We draaiden overal 
100 watt lampen in, maar dat mocht niet van de maatschappij; pitjes 
van 40 waren meer dan voldoende. Terug van drie maanden weg naar 
Zuid-Amerika, werden officieren in Antwerpen gewoonlijk afgelost 
met uitzondering van de assistent-machinisten. Uiteraard kenden aflos
sers onze installatie niet, zodat leerlingen de boot maar verder naar 
Hamburg moesten zien te krijgen. 

Als vrijgezel lig je niet wakker van loon en werktijd. De toekomst 
heeft verre einden maar ervaringen in het hier en nu liggen dichtbij. 
Die ervaringen hebben betrekking op het werk zelf: de manier waarop 
dat vanuit het hoofdkantoor, ver van de werkelijkheid aan boord, werd 
geleid en gecontroleerd. Ze vormden het concrete begin van een studie 
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in de Sociologie. 

De Sociologie leerde in de jaren vijftig en zestig, dat het vak diende te 
worden opgevat als een zuivere wetenschap. Je leerde de wereld te be
studeren als een apenkooi. Binnen de kooi bevond zich het onderwerp 
van onderzoek; zeg maar een krioelende massa mensen die kennelijk 
op enigerlei wijze aan elkaar een sociale boodschap hebben. De socio
loog bevond zich daarbuiten. Hij bestudeerde het gedrag der apen. 

Je kon daarbij twee kanten op. Koos je voor verklaring, dan luidde 
de vooronderstelling, dat het denken en doen van apen onderworpen is 
aan zekere wetmatigheden die men door zorgvuldige formulering van 
hypothesen via toetsing volgens de regels der statistiek aan de apen
kooi kon ontfutselen. Koos je voor louter beschrijvende waarneming, 
dan kon je daarmee de wereld om de oren slaan: de feiten spreken een 
andere taal dan de vooroordelen van bijziende apen. 

Naast deze empirische Sociologie bloeide de beschouwelijke theore
tische Sociologie. Je las over haar geschiedenis en de filosofische stro
mingen waaruit zij is voortgekomen, en raakte vertrouwd met een in
ventief en genuanceerd begrippenapparaat. Maar theorie moet het uit
eindelijk hebben van zijn verklarende kracht. De uitgangspunten van 
sociale theorie in die dagen lagen verankerd in waarden, normen en be
hoeften. Zij werden ofwel als gegeven, ofwel als postulaat in een model 
van de werkelijkheid ingevoerd. Met behulp van waarden of normen 
kan het selectieve gedrag van sociale systemen echter alleen beschre
ven, maar niet verklaard worden. Pogingen de waarde van een waarde 
of het nut van het nut te verklaren, mondden uit in het idee van relatie
ve waarde, dus waarde van een waarde ten opzichte van andere waar
den. Zo'n vergelijking vereist de aanname van een hierarchisch hoger 
geplaatste waarde waarin de lagere uitdrukbaar zijn, zodat het pro
bleem niet opgelost maar verschoven werd. Bovendien: als de werke
lijkheid wordt afgebeeld als onderworpen aan het regiem van waarden 
of nut, dan treden wij mensen daarin op als spelers in een al geschre
ven toneelstuk. In zo'n theorie is de toekomst verleden tijd; de teerling 
is om zo te zeggen al geworpen en wat valt er dan nog te ontwerpen? 

Deze stand van zaken weerspiegelde zich in de Organisatie-sociolo
gie van die tijd. Men beschreef de apenkooi. Met uitzondering van een 
kleine internationale club die zich sociotechnisch noemde, vatte men de 
vraag hoe je werk zou moeten ontwerpen als normatief en dus onwe
tenschappelijk op. De vraag was slechts 6f en hoe de apen met zo'n pro
bleem omsprongen. Je bestudeerde arbeidende apen maar je ontwierp 
geen arbeid v66r apen. Sociologen waren slim genoeg om te weten, dat 
je daarvoor de kooi zou moeten binnenstappen en een apenleven zou 
moeten gaan leiden, en dat kon uiteraard niet de functie zijn van de 
'vrijgestelden' zoals met name sociale wetenschappers toen werden 
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genoemd. 

Ik begon mijn eerste baan in een advies- en onderzoeksgroep voor per
soneel en organisatie van de Centrale Directie PTT in Den Haag. De 
manier waarop ik tegen mijn nieuwe beroep aankeek bestond, denk ik, 
uit een mengsel van kritiek en idealisme. 

Het kritische element berustte op een verzet tegen de axiomatische 
theorie waarin ik was opgeleid. Oat werd versterkt door de ideologi
sche lading van de in die tijd opkomende toegepaste organisatieweten
schap. Door mensen bewust te maken van zichzelf en via deze weg van 
de ander, zouden vanuit de aangeboren goedheid van onze ziel nieuwe 
waarden en daarmee betere werkstructuren ontstaan. Er zouden - zo 
leek mij - toch ook minder inhoudelijk bepaalde, structurele factoren in 
het spel moeten zijn. Onderzoeksrapporten over succesvolle sociotech
nische toepassingen in die tijd wezen trouwens in die richting. 

Sociotechniek was toen de enige toegepaste organisatiewetenschap 
die zich bezighield met het herontwerpen van de structuur van ar
beidsverdeling. De theorie die sociotechnici daarbij aanboden, beviel 
echter niet. Hun onderscheid tussen het sociaal en technisch systeem 
waarin een organisatie uiteen zou vallen, vond ik als praktisch ge
schoold technicus irreeel. Haal je mens en techniek uiteen, dan hou je 
twee zaken over die los van elkaar niet interpreteerbaar zijn. 

Idealisme was in de jaren vijftig en zestig heel gewoon. Had je een 
beroep, dan had je ook een ideaal. Mijn idealisme berustte op de ge
dachte dat de micro-structuren van al onze werkorganisaties, als het 
ware duizendvoudig versterkt, de grenzen bepaalden van wat in onze 
samenleving aan vooruitgang mogelijk zou zijn. Oat een ontwerpkun
de mogelijk, en een organisatie maakbaar is, was daarbij vanzelfspre
kend, al ontbraken daarvoor deugdelijke argumenten. Zo zouden 
- dacht ik - uit de veranderingen op micro-niveau van het dagelijks 
werk de voorwaarden ontstaan voor andere arbeidsverhoudingen als 
motor voor een andere en betere maatschappij. Die visie hield een kri
tiek op de vakbeweging in, want haar kon worden verweten, dat zij 
zich alleen inzette voor de belangen van arbeiders als consument en 
loontrekker. De ware identiteit van de arbeider als producent en schep
per van toegevoegde waarde werd door de vakbeweging - op de keper 
beschouwd - in die jaren immers ontkend en verwaarloosd. 

PTT was met ruim 70.000 werknemers een van de grootste bedrijven in 
ons land. Geheel passend in de idealistische organisatiefilosofie van die 
jaren, speelde bedrijfscultuur een centrale rol. Waarden en normen 
werden immers gezien als de vormgevende substantie van organisa
ties. Leiderschap als 'tool of management' werd daarom belangrijk ge
vonden. Ik kreeg de opdracht PTT-vormingscursussen in leiderschap 
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voor bazen en chefs te evalueren. 
Het werd een omvangrijk onderzoek, waarbij opvattingen inzake 

leiding geven en leidinggevend gedrag zowel voor, tijdens en na een 
leiderschapscursus werden gemeten. Daaruit bleek dat cursussen we
liswaar een duidelijke invloed hadden op ideeen en opvattingen over 
leiding geven, maar terug op het werk was na een half jaar geen effect 
meer meetbaar: bazen vielen terug in het patroon van denken en doen 
dat zij gewend waren. 

In de loop van het onderzoek ontstond het idee de literatuur op het 
gebied van arbeidsvoldoening kritisch door te nemen. Zoals leider
schap werd gezien als gedrag dat voortspruit uit normatieve orienta
ties, zo gold dat ook voor baalverzuim en arbeidsmotivatie. Onderzoek 
naar arbeidsvoldoening berustte in die tijd op de veronderstelling, dat 
het kennis zou opleveren inzake de aard en inhoud van universele ar
beidsbehoeften. Zulke behoeften zouden dan verzuim en arbeidsmoti
vatie als reactie op gegeven arbeidsomstandigheden kunnen verklaren. 
Het leek belangrijk de vragen rondom beide ideologisch geladen on
derwerpen uit te diepen. 

Zo belandde ik op het toenmalige Sociologisch Onderzoekscentrum 
van de Universiteit van Amsterdam. Onderzoeksplan: het ontwikkelen 
van een minder eenzijdig-normatieve verklaring voor leiderschapsge
drag. Zou men een plausibel verklaringsmodel gevonden hebben, dan 
zou een nadere analyse van het omvangrijke PTT-materiaal als toets 
kunnen dienen. Aangezien in het vak aanzetten voor een dergelijke 
verklaring ontbraken, zat er weinig anders op dan te hopen op een hel
dere inval en voorshands het werk aan het arbeidstevredenheidsonder
zoek samen met Jan Berting voort te zetten. 

Die studie leverde een verrassend resultaat op. Wij waren bij het in
ventariseren van honderden publikaties eigenlijk alleen op zoek naar 
theorie, onderzoeksmethoden en de gevonden samenhangen tussen te
vredenheid en arbeidsgedrag zoals produktiviteit en verzuim. Daarbij 
ontdekten we min of meer bij toeval, dat de onderzoeksresultaten voor 
wat betreft tevredenheid sterk met elkaar overeenkwamen: 70 tot 80 % 
van de mensen bleek steevast tevreden, los van land, aard van het 
werk, arbeidsomstandigheden, beloning, enzovoort. We trokken de 
conclusie dat arbeidsvoldoening een graad van aanpassing aan gege
ven werkomstandigheden weergeeft. Tegen de achtergrond van de 
toen gangbare theorie van 'natuurlijke' arbeidsbehoeften was deze con
statering niet onbelangrijk. Bovendien hield een en ander voor de toe
passer de waarschuwing in, dat arbeiders nu niet bepaald op een ont
werp van beter werk staan te wachten. 

Op het onderzoeksinstituut was ook het secretariaat van het tijdschrift 
Mens en Maatschappij gevestigd. Wij konden daar de ter recensie toege-
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zonden boeken inzien. Bij het doorbladeren van een boek van een zeke
re Ross Ashby viel het open op een bladzijde waarop een soort infor
matiematrix was afgebeeld. Het ging om twee systemen, ieder gevuld 
met een bestand van informatie-elementen, die al of niet tot een beteke
nisvolle paarvorming tussen die systemen aanleiding konden geven. 
Het bleek om Ashby's eerste uiteenzetting inzake zijn bekende wet van 
de 'requisite variety' te gaan. Op dat moment schoven de losse einden 
van mijn probeersels, een structurele verklaring voor leiderschapsge
drag te vinden, in elkaar. Dat behoeft enige uitleg. 

Onderzoek had geleerd, dat beschrijvingen van leidinggevend ge
drag, statistisch gesproken, uiteenvallen in twee clusters. De eerste 
heeft betrekking op het "erop toezien, dat de zaken verlopen conform 
de gestelde regels" en de tweede op gedrag dat te maken heeft met 
"aandacht voor de problemen van ondergeschikten", waarbij overleg 
een belangrijke rol speelt. Interessant zijn de namen die aan deze clus
ters werden gegeven. In Amerika noemde men het eerste cluster 'ini
tiating structure', waarschijnlijk omdat men van mening was dat het 
"erop toezien, dat de zaken op tijd en conform de eisen verlopen" neer
komt op gedrag dat structuur aanbrengt. Het tweede cluster kreeg de 
naam 'consideration'. De overweging zal daarbij wel geweest zijn, dat 
overleg waarbij rekening wordt gehouden met de problemen van on
derschikten, 'sociaal' georienteerd gedrag impliceert. In ons land meen
de men in het tweetal het aan Weber ontleende onderscheid tussen 
doelgerichte en waardegerichte rationaliteit te herkennen, en men 
sprak van instrumenteel versus sociaal leiderschap. Het was gangbaar 
deze clusters op te vatten als verschillende leiderschapsstijlen. Zo kon 
een chef - afhankelijk van zijn normatieve orientatie - dominant instru
menteel, dan wel dominant sociaal optreden. Deze interpretatie paste 
ook mooi in het beeld dat men van organisaties had als een samenstel
ling van enerzijds een technisch en anderzijds een sociaal systeem. 

Op zoek naar een verklaring die ook plaats bood aan meer proces
matig-structurele aspecten, liep ik vast op de manier waarop ik de zaak 
bekeek. Het was gebruikelijk gedrag tussen leider en geleiden te analy
seren als een relatie tussen leider en groep; dus als een relatie tussen 
twee systemen. Ik realiseerde mij aanvankelijk niet, dat zich dan geen 
structurele componenten kunnen aftekenen. Daarvoor is vereist, dat je 
het venster verbreedt door de twee systemen af te beelden in hun om
geving. In ons geval verschijnt een chef dan als iemand die een relatie 
heeft met zijn groep naast andere relaties, bijvoorbeeld die met zijn chef. 
Op dezelfde manier heeft ook zijn groep een meervoudige omgeving. 
Alleen in zo'n ten minimale 'drievoudig' model kunnen zich structuur
componenten aftekenen, omdat alleen in een netwerk van drie of meer 
systemen varierende configuraties van relaties kunnen voorkomen. 

Ashby's model voor 'requisite variety' stelde nu een situatie voor, 
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waarbij twee systemen elkaar een varieteit van mogelijke gedragsvor
men of functies aanbieden. Hij ging ervan uit, dat alleen die welke op 
een zinnige manier op elkaar aansluiten, paren kunnen vormen. Hij be
kommerde zich daarbij niet om een probleem dat in dit model verscho
len zit, namelijk waarom bepaalde paren wel en andere niet tot een zin
volle koppeling tussen twee systemen zouden leiden, en waarom zij ei
genlijk een wisselend 'aanbod' van informatie in hun repertoire zouden 
hebben. Zet je zijn tweevoudig schema echter om in een drievoudig, 
dan komt een begin van een oplossing in zicht. Dan wordt duidelijk, 
dat een chef bijvoorbeeld een opdracht kan geven, die een groep van
wege veranderlijke relaties met haar overige omgeving, soms niet kan 
uitvoeren. Een groep zal daarom voor dezelfde opdracht bij wisselende 
omstandigheden over een varieteit van verschillende uitvoeringsmoge
lijkheden moeten kunnen beschikken. 

Deze vereiste varieteit van uitvoeringsmogelijkheden zal dan inder
daad conform Ashby's wet proportioneel moeten zijn aan de varieteit 
van wisselende omstandigheden waarmee een werkgroep nu eenmaal 
te maken heeft. Die voorwaarde zal des te dringender zijn naarmate: a) 
de omgeving meer en meer veranderlijke relaties omvat, en b) de speci
ficiteit van de opdracht toeneemt. Uiteraard geldt hetzelfde voor de 
omgekeerde relatie, waarbij werkgroepen hun chefs confronteren met 
varierende problemen. 

In principe was hiermee de relatie tussen structuur en leiderschap 
gevonden. Het zou mogelijk moeten zijn structurele condities te vin
den, die fungeren als voedingsbodem voor de ontwikkeling van instru
menteel dan wel sociaal leiderschap, waarbij je leiderschap kon be
schrijven als een relatie tussen personen in plaats van een eigenschap 
van een persoon. Tegen de achtergrond van dit model werd de gangba
re interpretatie van de twee hoofdvormen van leiderschapsgedrag pro
blematisch. Wanneer je nog eens de gedragsbeschrijvingen doornam, 
vielen twee zaken op. Dat wat Amerikanen 'initiating structure' noem
den, had bij nader inzien niet betrekking op het 'initieren', maar op het 
handhaven van de structuur. De gedragsbeschrijvingen verwezen im
mers naar het toezien op gegeven regels. Gedragsvormen die zij met 
'consideration' aanduidden, hadden betrekking op overleg over de uit
voering van werk, en dus op verandering of aanpassing van de struc
tuur van de uitvoering. 

De zaak lag met andere woorden precies andersom. Sociaal leider
schap impliceert het via overleg initieren van een gewijzigde manier 
van werken, en instrumenteel leiderschap heeft betrekking op het 
handhaven van eenmaal vastgestelde routines. In plaats van de twee 
gedragstypen uitsluitend te zien als uitdrukking van een persoonlijke 
voorkeur of neiging voor een bepaalde stijl van 'omgaan met anderen', 
kunnen ze worden opgevat als twee complementaire functies bij pro-
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cesbesturing. Hoe complexer een netwerk, en hoe meer functies onder 
varierende omstandigheden dienen te worden beheerst, des te groter 
de kans op interferentie of onverenigbaarheid tussen de daarop betrok
ken processen. Zulke verstoringen impliceren problemen die alleen via 
6fwel de beschikking over voldoende speelruimte, 6fwel via in overleg 
te wijzigen normen kunnen worden opgelost. Met andere woorden: er 
moet een samenhang bestaan tussen de persoonlijke bereidheid overleg 
te voeren en zich daarmee 'considerate' te tonen enerzijds, en zowel 
overlegbehoefte als overlegmogelijkheden als functie van de structuur 
van een netwerk anderzijds. Vat men werkdruk op als de complexiteit 
van veranderlijke zaken die tegelijk of in een bepaalde opeenvolging 
moeten gebeuren, dan heeft een werkgroep een probleem indien de be
schikbare speelruimte tekort schiet. Zulke problemen impliceren ver
storingen, die alleen kunnen worden opgelost door gebruik te maken 
van speelruimte, of door via overleg normen te wijzigen. Effectief over
leg is niet in de eerste plaats afhankelijk van de sociale gezindheid van 
chefs, maar van de keuzemogelijkheden die de structuur van het proces 
biedt aanpassingen te vinden in de transacties tussen een groep en haar 
werkomgeving. Zulke mogelijkheden hebben betrekking op hande
lingsopties, gegeven de structuur van arbeidsverdeling en technische 
inrichting. Je zou zo bezien kunnen verwachten, dat instrumenteel lei
derschap te maken heeft met werkdruk, en sociaal leiderschap te ma
ken heeft met het via overleg oplossen van problemen die daaruit ont
staan. 

U kunt zich de voldoening voorstellen toen bleek, dat een nadere ana
lyse van het PTT-materiaal deze interpretatie ondersteunde. Het bleek 
mogelijk ruim 75% van de gevonden verschillen tussen chefs ten aan
zien van hun instrumenteel en sociaal optreden louter op basis van 
werkdruk en speelruimte te voorspellen. 

Nu lijkt deze discussie meer sociologisch dan bedrijfskundig. Maar 
dat is schijn. Vervang het woord leiderschap door produktiebesturing en 
we stappen het bedrijfskundig taalgebied binnen. De conclusie blijft 
dan dezelfde. Produktiebesturing blijkt opgebouwd uit een samenstel
ling van twee complementaire functies ten aanzien van eenzelfde zaak: 
de uitvoering en coordinatie van werk. Binnen en tussen afdelingen 
kan dat werk effectief worden gecoordineerd indien over voldoende 
speelruimte kan worden beschikt. Wordt aan die voorwaarde niet vol
daan, dan ontstaat overleg indien de structuur de ruimte biedt voor af
stemmingsmogelijkheden. 

Eenvoudiger kan het niet, zo lijkt het. Toch werd een kwart eeuw 
geleden niet ingezien dat de beheerstheid van een proces een functie is 
van de beheersbaarheid van de structuur waarin het is ingebed. Bij een 
eenmaal gedefinieerd produkt hoort een gestandaardiseerd proces, zo 
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werd geredeneerd. Tegenwoordig zouden wij het omgekeerde zeggen: 
hoe preciezer de definitie van het eindprodukt en hoe geringer daar
mee de vrijheidsgraden in het proces, des te verfijnder en flexibeler de 
vereiste besturingsmogelijkheden zullen moeten zijn. Toch blijken onze 
organisaties tot op de dag van vandaag niet op basis van dat inzicht te 
zijn ingericht. 

Kort nadat deze bevindingen in een dissertatie werden gepubliceerd, 
volgde in 1970 mijn benoeming aan de Technische Hogeschool te Eind
hoven. De bedrijfskundige faculteit in Eindhoven was als eerste com
plete opleiding in ons land kort daarvoor gestart. Wij vormden als we
tenschappelijke staf een bont gezelschap. Wij waren om zo te zeggen 
als werktuigbouwer, wiskundige, elektrotechnicus, natuurkundig inge
nieur, econoom, sociaal-psycholoog en socioloog min of meer bij toeval 
aangespoeld op het onbewoonde eiland der Bedrijfskunde. 

Men doceerde zijn vak conform de praktijkervaring die men had 
verworven als chef personeelszaken, logistiek manager, bedrijfsaccoun
tant, procestechnoloog of efficiency-manager, aangevuld met de toen 
overheersende Amerikaanse literatuur uit de sfeer van Industrial En
gineering en Business Administration. 

Mijn nieuwe collega's waren in het algemeen geen begenadigde le
zers. Daar was hij, die zijn studenten na een zoektocht door de eindelo
ze gangen in de bibliotheek aantrof. Hij riep: "Zitten jullie weer te le
zen? Emit! Er moet gewerkt worden!" Niettemin: mijn collega's be
schikten over ontwerpkundige praktijkervaring. Ik ontdekte dat ik mij 
plots in de cultuur van de toegepaste wetenschap bevond. Hoe ver
houdt zich een gedegen opvoeding in de academische traditie van ver
klarende wetenschap tot de wereld der toepassing? Was de ingenieur 
nai:ef als hij mij bijvoorbeeld vroeg beknopt en eenduidig te doceren 
aan welke voorwaarden arbeidstaken dienen te voldoen? Dat is toch 
een normale en legitieme vraag? Toch een vraag waar ik een kwart 
eeuw geleden geen bevredigend antwoord op kon geven. Hoe je zelf 
aan taken vorm kon geven, was immers zelden of nooit de vraag ge
weest in de colleges die ik gevolgd, en de boeken die ik gelezen of ge
schreven had. Ook het leiderschapsonderzoek paste in de verklarende 
traditie en was niet ontwerpgericht. Het moment was aangebroken het 
roer definitief om te gooien in de richting van ontwerpgericht onder
zoek. 

In Eindhoven begonnen Ad van der Zwaan en ik aan de opzet en plan
ning daarvan. Dat was urgent, want met uitkomsten van onderzoek en 
opgedane ervaring zouden wij ons prille onderwijs moeten voeden. 

Een eerste stap werd gezet met de ontwikkeling van een model voor 
het ontwerpen van arbeidstaken. Daarvoor is een maatstaf nodig. Die 
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maatstaf meende men vanouds te vinden in een plausibele lijst van uni
versele arbeidsbehoeften. Een menselijk probleem is dan een spanning 
tussen een behoefte en zijn bevrediging. Een mens refereert aan zich
zelf, zo was de gedachte. 

Het leiderschapsmodel had inmiddels geleerd dat je problemen 
moest leren zien als een onverenigbaarheid tussen meerdere uitwisse
lingsrelaties binnen een netwerk van interacterende systemen. In een 
dergelijk model ontlenen sociale relaties hun zin en betekenis aan el
kaar. Zij produceren eerder behoeften dan dat zij erdoor worden aan
gedreven en spanningen zijn een functie van interferenties binnen het 
interactiestelsel zelf. Geen behoeftenschema's dus, en zeker geen zelfre
ferentie waarin elke mens zijn eigen maatstaf is. Los van behoeften, zo
als die uit interactie ontstaan en veranderen, worstelt elke persoon op 
elke werkplek veeleer met een meer fundamenteel probleem: aan welke 
kenmerken moet mijn werk voldoen, wil ik in staat zijn met mijn in de 
tijd veranderlijke werkproblemen om te gaan? Die kenmerken moeten · 
betrekking hebben op de regelmogelijkheden of regelcapaciteit, die ie
mand op zijn werkplekknooppunt ter beschikking staan. 

Zulke mogelijkheden hebben een tijd-ruimtelijke, structurele be
grenzing. Gangbare begrippen in de Organisatie-sociologie als 'autono
mie' en 'participatie' zijn ontwerpkundig gesproken een slag in de lucht 
als er geen concrete structurele mogelijkheden en voorzieningen zijn 
voor het kunnen waarnemen, kunnen beoordelen en kunnen ingrijpen. Je 
kunt wel afspreken, dat iemand voortaan autonoom is en naar eigen in
zicht kan ingrijpen, of dat men voortaan begrip zal tonen voor elkaars 
werkproblemen, maar met legitieme bevoegdheden of begrip schept 
men nog geen mogelijkheden. Regelmogelijkheden verwijzen naar de 
structurele kenmerken van een arbeidstaak. Langs deze weg zou kwali
teit van het werk, los van de persoon die .op een gegeven moment dat 
werk verricht, kunnen worden beoordeeld en ontworpen. Oat in de 
huidige Arbowet deze interpretatie van de kwaliteit van de arbeid 
doorklinkt, mag sociotechnici tot tevredenheid stemmen. 

Ontwerpkundig bezien, was de modellering van de kwaliteit van werk 
niet meer dan een vingeroefening. Ontwerpkunde vereist een grond
slag en verantwoording. Er waren tenminste twee vragen te beant
woorden, voordat je praktisch verder kon: waardoor worden ontwerp
mogelijkheden begrensd, en wat is het criterium van waaruit je ont
werpt? 

Als iemand schipbreuk lijdt maar kans ziet heelhuids aan wal te ko
men, mogen we aannemen dat dat een onvoorziene uitkomst is van een 
voorgenomen zeereis. Niettemin is die uitkomst kennelijk beheersbaar 
verlopen. Onvoorzienbaarheid en beheersbaarheid zijn geen logische 
tegenstelling. Integendeel, ze horen bij elkaar. Zou een gebeurtenis 
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voorzienbaar zijn, dan vooronderstelt dat de aanwezigheid van een 
voorbestemming buiten onze beschikking om. Alleen voorzover de toe
komst onvoorspelbaar wordt geacht, kan zij ook in principe als be
heersbaar worden gedacht. Het is de onbestemdheid van de wereld, 
die ons het perspectief biedt er een bestemming in te leggen. Logischer
wijze zou men daarom de grondslagen van ontwerpkunde moeten ba
seren op een Sociologie van de onzekere wereld. Die vond ik bij een 
toen nog jonge, en thans beroemde schrijver Niklas Luhmann. 

In zijn paradigma verliezen waarden, normen en behoeften hun ver
klarend bestaansrecht. Ze worden beschouwd als een historische, tijds
afhankelijke uitdrukkingsvorm van wat wij 'zin' of betekenis noemen. 
Ze zijn niet gegeven, maar worden in de tijd geproduceerd door selec
tie uit een in wezen oneindig scala van mogelijkheden. De onbestemd
heid of zogenaamde 'contingentie' van de zin die we aan de werkelijk
heid zouden kunnen toekennen, is het fundamentele probleem dat ons 
mensen bindt. Slechts in en door het maken van interactieve selecties 
kan structuur ontstaan, en slechts tegen de achtergrond van structuur 
zijn gebeurtenissen en handelingen de dragers van zin. 'Zin' heeft in 
deze opvatting uiteraard niet bij voorbaat een positieve of negatieve la
ding. Zin en zinloos staan beide in het teken van zin. De inversie van 
zin is leegte: het ontbreken van een achtergrond, waartegen de beteke
nis van iets zich zou kunnen aftekenen. 

Het paradigma dat Luhmann hieruit ontwikkelde, leidde tot een ver
helderende - maar bij hem voornamelijk toch polemische - heroverwe
ging van fundamentele sociologische thema's. Hij blikt - ietwat par
mantig - vanuit zijn Olympus eerder terug dan vooruit, en daarom ont
breekt in zijn werk een beschouwing over de ontwerpkundige perspec
tieven die in zijn formuleringen potentieel besloten liggen. 

Zijn interpretatie van selectiviteit bood echter voldoende aankno
pingspunten om het primitieve verklaringsschema uit het leiderschaps
onderzoek om te zetten in een model van een sociaal netwerk waarin 
processen in systeemkundige taal worden beschreven. Het bleek een 
vruchtbaar model waaruit ontwerpkundige uitgangspunten konden 
worden afgeleid. 

Zo kan men - ten eerste - afleiden, waarom het onmogelijk is binnen 
een organisatie onderscheid te maken tussen zogenaamde sociale en 
technische deelsystemen. Interactie impliceert tenminste twee zaken. 
Ten eerste tijd-, energie- en materiegebonden concreet gedrag dat al of 
niet met behulp van werktuigen wordt uitgevoerd, en ten tweede de in
teractieve betekenis en waarde die mensen daaraan toekennen. 

Je kunt nu met je model gaan spelen door er verschillende scenario's 
in af te beelden. Je kunt bijvoorbeeld aannemen dat in het netwerk cha-
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os heerst en je afvragen, welke proceskenmerken daar dan bij zouden 
horen. Elk denkbaar gedrag zou dan elke denkbare betekenis kunnen 
hebben en elke denkbare betekenis zou uitdrukbaar zijn in elk denk
baar gedrag. Wij zouden om zo te zeggen stenen voor brood en brood 
voor stenen kunnen aanzien. Elke keuze zou dan evenveel waard zijn 
als elke andere, en selectief, zinproducerend gedrag zou onmogelijk 
zijn. 

Je zou ook het omgekeerde kunnen aannemen door je een netwerk 
voor te stellen als volkomen gedetermineerd. In dat geval zou alle veel
vormigheid als het ware versteend zijn in een volstrekt voorspelbare 
machine, waarin evenmin zingevend gedrag voorstelbaar is. Selectie 
blijkt aldus alleen mogelijk indien - binnen de grenzen van tijd en ruim
te - aan gegeven gedragsmogelijkheden verschillende betekenissen of 
normen kunnen warden gehecht, en omgekeerd, gegeven normen of 
betekenissen in verschillende concretiserende gedragsmogelijkheden 
kunnen warden uitgedrukt. Dat is herkenbaar. Wij ontwikkelen nieuwe 
spelregels door normverandering of ontwikkelen nieuwe gedragsvor
men binnen de grenzen van gegeven spelregels. Aangezien beide 
mogelijkheden een oplossingsvorm zijn voor hetzelfde probleem, na
melijk een verstoring in een gevonden evenwicht, hangen ze nauw met 
elkaar samen. De eerste oplossingsmogelijkheid plegen we normatief 
en de tweede technisch te noemen. Procesbeheersing impliceert het vin
den van een evenwicht tussen beide in wezen complementaire moge
lijkheden. Ontwerpkundig is die constatering buitengewoon belangrijk. 
Ten eerste volgt uit het model, dat mensen binnen een netwerk de func
tie of betekenis van handelwijzen alleen kunnen bepalen tegen de ach
tergrond van andere betekenissen met daarmee corresponderende an
dere handelwijzen. Hoe meer in een organisatie functies warden afge
zonderd in daarvoor gespecialiseerde systemen, des te minder mensen 
in staat zullen zijn de betekenis van normen te begrijpen en te beoorde
len tegen de achtergrond van complementaire andere normen. Gedrag 
of technologie neemt dan de vorm aan van een ritueel: je doet de din
gen z6, omdat het hoort. Ten tweede: hoe meer normerende functies or
ganisatorisch warden afgezonderd van uitvoerende technische func
ties, des te minder mensen in staat zullen zijn hun creativiteit in te zet
ten voor het vinden van technische oplossingen voor normatieve pro
blemen of voor het normatief oplossen van technische problemen. 
Daaruit kan slechts een conclusie volgen: netwerken verliezen aan be
heersbaarheid en daarmee aan creatief zingevend vermogen naarmate 
zij niet alleen elke functie, maar ook de normerende en technisch-uit
voerende dimensies daarvan aspectsgewijs hebben verbijzonderd in 
deelsystemen. 

Zolang we van achter het bureau de werkelijkheid bestuderen, is el
ke ordening die wij daarin menen te kunnen aanbrengen, vrijblijvend. 
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Zodra we zulke willekeurige nominale ordeningen aan de werkelijk
heid opdringen, ontstaan problemen. Zo kan het idee post vatten het 
vermeende sociale systeem van een organisatie te kunnen ontwikkelen 
los van het vermeende technische systeem. Of 'cultuur' te ontwikkelen 
of veranderen los van wat men clan om duistere redenen structuur 
noemt, of het logistieke systeem te ontwerpen los van het kwaliteitssys
teem of het milieubeheersingssysteem los van alle andere, enzovoort. 
Oat is een kolossaal misverstand met vergaande en destructieve gevol
gen. 

Ten tweede waren de toen gangbare systeemkundige besturingsmodel
len hierarchisch opgebouwd. Hogere systeemniveaus - zogenaamde 
echelons - besturen lagere. Een dergelijke besturing is voorstelbaar 
maar in werkelijkheid niet uitvoerbaar. In werkelijkheid produceren 
mensen naast uitvoerende altijd selectieve, regelende functies. Ook 
niet-regelen kan een keuze zijn en ook gehoorzamen is een beslissing 
die daarom ook anders had kunnen zijn. Individuele beslissingen wor
den gevoed door individuele ervaringen en waamemingen in de con
text van een voor elke individu of groep specifieke positie in een net
werk. Om deze reden werd in het netwerkmodel het onderscheid inge
voerd tussen respectievelijk een input- of outputfunctie en een input of 
output. 

De kwestie is een voorbeeld van de vraag naar de grenzen van ont
werpmogelijkheden. De werkelijkheid is de grens. Als daarin geen so
ciaal van een technisch systeem isoleerbaar blijkt, overschrijd je de 
grenzen van het mogelijke ze los van elkaar te willen ontwerpen of ont
wikkelen. En toch blijven we dat maar doen. Evenzo: als hierarchische 
besturing berust op uitgangspunten die zich in de werkelijkheid niet 
voordoen, clan ligt daar de grens van de ontwerpmogelijkheden voor 
hierarchische besturing. 

Ten derde is het begrip 'evenwicht in een interactienetwerk' uit het mo
del afleidbaar. Huiselijk uitgedrukt, is er sprake van evenwicht als ie
dereen in een netwerk aan zijn invoerzijde precies datgene ontvangt, 
dat hem in staat stelt voor anderen te doen wat zij van hem verwach
ten. Sociale uitwisseling in een netwerk verloopt clan conform normen 
die tot dusver de relaties tussen de leden ordenen. 

Evenwicht is een louter theoretisch concept. In werkelijkheid wordt 
de 'precaire balans' door onvoorziene gebeurtenissen constant - niet in 
het minst door nieuwe, of zogenaamde emergente eigenschappen die 
in het netwerk zelf ontstaan - verstoord. Als zulke verstoringen niet 
worden geabsorbeerd, zou de ene verstoring de volgende in gang zet
ten en zou stapsgewijs de selectiviteit in een netwerk verloren gaan. 

Het model maakt daarmee Luhmann's contingentiebegrip in de zin 



De Sitter - De onzichtbare hand: Afscheidsrede 133 

van 'baaierd van onbestemde mogelijkheden' hanteerbaar. Die baaierd 
is begrensd. De geschiedenis van een organisatie en daaruit voortgeko
men structuur, fungeert als achtergrond voor het maken van selecties. 
Het is deze vaststelling, waaruit het belang van een structuurontwerp 
voortvloeit. De architectuur van een structuur bemvloedt kansen op in
terferentie tussen interactieprocessen en de mogelijkheden de gevolgen 
daarvan te beheersen. Structuur begrenst de horizon van het anticipe
rend waarnemen, beoordelen en ingrijpen op basis van eveneens door 
structuur begrensde leermogelijkheden. 

Ten vierde beschrijft het model de grondvormen van selectie of - wat 
op hetzelfde neerkomt - van procesregeling. Op het niveau van zoge
naamde 'steady state'-regeling, dat wil zeggen: procesregeling binnen 
een gegeven structuur, spelen de begrippen externe en interne speel
ruimte een centrale rol. 

Speelruimte is niet zomaar het beschikken over een gelijkwaardig al
ternatief. Het bijzondere karakter van speelruimte is dat het gaat om 
een handelingsmodaliteit die functioneel gelijkwaardig is ten opzichte 
van de ene interactiecyclus en juist functioneel verschillend ten opzich
te van een andere. Speelruimte is daarmee een bijzondere vorm van 
Ashby's 'requisite variety'. Tussen structuur en vereiste speelruimte be
staat een direct verband aangezien bij toenemende complexiteit van re
laties de vereiste speelruimte exponentieel stijgt tot astronomische 
hoogte. Dat levert het argument bij een ontwerp te zoeken naar een zo 
groat mogelijke structurele eenvoud. 

Tenslotte ten vijfde: het ontwerpkundig criterium. Een begrip of con
cept vooronderstelt altijd zijn negatie. Tegenover interferentie staat 
evenwicht. Sociale processen voltrekken zich in deze spanningsverhou
ding, met de toekomst als horizon. Het interferentiebegrip impliceert, 
dat een te produceren functie - bijvoorbeeld zoiets gewoons als een le
vertijd - geen zelfstandige betekenis kan hebben. Er is een achtergrond 
vereist waarin de betekenis van een functie zich kan aftekenen. Zo kun 
je wel vinden dat bijvoorbeeld de betekenis van de kwaliteit van de ar
beid voor werkenden 'zichzelf rechtvaardigt', maar dat is dan een me
ning voor eigen rekening. Sociale netwerken trekken zich daar, om zo 
te zeggen, niets van aan. Daar is kwaliteit van de arbeid een functie die 
door de betrokkenen alleen kan warden beleefd tegen de achtergrond 
van andere functies in een tijd-ruimtelijk proces. 

Daaruit volgt dat het ontwerpkundig criterium waar wij naar zoe
ken, betrekking moet hebben op een functionele balans. Niet alleen een 
competitief produkt, maar ook een milieuvriendelijk produkt. Niet al
leen gezond en veilig werk, maar ook inspirerend werk. Niet alleen een 
structuur die optimale beheersing van het lopende proces garandeeert, 
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maar ook een structuur die onze capaciteiten voor leren en innoveren 
mobiliseert. Niet alleen optimale kwaliteit van de arbeid, maar ook op
timale produktkwaliteit. Niet alleen winstgevendheid op korte termijn, 
maar ook werkgelegenheid in de toekomst. Oat komt neer op een prak
tische opsomming van een gebalanceerde produktiefunctie. Afgebeeld 
in een dynamisch netwerk, is zo'n balans alleen voorstelbaar in een 
structuur waarin functies elkaar steunen en mogelijk maken. 

Echter: als de toekomst onbekend is, zijn concrete functie-eisen 
waaraan een organisatie in de tijd zou moeten voldoen, dat eveneens. 
Daaruit volgt, dat de criteria van een ontwerp niet betrekking kunnen 
hebben op de operationele doelen van een organisatie in het hier en nu. 
In de context van onzekerheid zijn de eigenschappen van het systeem 
dat zulke doelen formuleert en realiseert, ontwerpkundig van veel gro
ter belang. 

Het gaat dan om de vraag, welke structurele voorwaarden gelden 
voor het vermogen van een organisatie een balans te handhaven tussen 
veranderlijke functies; 66k die, welke thans nog in de schoot van de 
toekomst verborgen liggen. Het ontwerpkundig criterium heeft niet be
trekking op doelgerichtheid, maar op doel-richtbaarheid in het perspectief 
van de toekomst. Oat lijkt een paradox, maar is toch heel gewoon. Pra
ten over reisdoelen heeft alleen zin zolang het schip navigeerbaar is. 

Het model werd in 1973 gepubliceerd en voorzag in het kader waarbin
nen zich een praktische ontwerpkunde zou kunnen ontwikkelen. Het is 
vooral de verdienste van Ad van der Zwaan geweest dat onze eerste 
schreden op de uitgezette koers trefzeker werden gekozen. Hij was van 
mening, dat mijn systeemkundige exercities dan wel mooi konden zijn, 
maar dat wij ons eerst maar eens moesten oefenen in het exact in kaart 
brengen en beschrijven van het verloop van concrete produktieproces
sen. Wij zouden dan scherper kunnen zien, hoe wij processen in sys
teemkundige termen konden modelleren en welke vorm van afbeel
ding het meest tot inzicht zou bijdragen. Het pionierswerk dat hij in het 
kader van ons onderzoeksprogramma heeft verricht, is voor de verdere 
ontwikkeling van beslissende betekenis geweest. 

Ik ben inmiddels in het midden van de jaren zeventig beland. In die ja
ren is veel tijd verloren gegaan aan conflictueuze werkverhoudingen 
binnen de Eindhovense bedrijfskundige faculteit. Je kunt achteraf vast
stellen, dat de betrokkenen hebben gefaald in hun vermogen een con
flict te hanteren. De vraag is echter of het binnen een faculteit wel han
teerbaar was. 

Bedrijfskunde was niet meer dan een optelsom van in vakgroepen 
of secties gebundelde specialistische onderwerpen. De samenhang 
daartussen was geen onderwerp van discussie en vormde evenmin een 
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zelfstandig object van studie. Bij ontstentenis van een integrerend para
digma had Bedrijfskunde dan oak geen andere identiteit dan een orga
nisatorische: vakgebieden zijn gebundeld in een onderwijsprogramma 
dat het etiket Bedrijfskunde is opgeplakt. Studenten die zich zouden af
vragen hoe het een met het ander samenhangt, mogen daar het hunne 
van denken dan wel luisteren naar evenzovele opinies ter zake als er 
specialismen zijn. 

Bedrijfskunde heeft in deze context geen eigen wetenschappelijke 
identiteit. Die is voorbehouden aan de specialismen die zij herbergt. Zij 
hebben hun eigen congressen, tijdschriften en professionele verenigin
gen. Doorslaggevend is daarbij dat zij oak hun eigen afnemers hebben. 
Organisaties zijn de afnemers van hun kennis. Die beschikken over 
stafdiensten, opgedeeld in specialisaties die de vakgroepverkaveling in 
de bedrijfskundige opleidingen weerspiegelt. Zo zijn de verantwoorde
lijkheden mooi verdeeld en kunnen bedrijfsfuncties ieder afzonderlijk 
warden geoptimaliseerd, conform de ontwikkelingen binnen hun spe
cialistisch vakgebied. Zo oak bevestigt en versterkt de arbeidsverdeling 
binnen fabrieken en kantoren de arbeidsverdeling binnen bedrijfskun
dige opleidingen en werkt de status quo naar ieders tevredenheid. 

Nu bestaat er - zolang je aspectsgewijs denkt - per definitie altijd 
ruimte voor partiele optimalisering op aspecten. Arbeid echter, is een 
functie van arbeidsverdeling en daarmee een functie van produktieor
ganisatie als zodanig. Wie arbeidsverdeling zegt, zegt structuur. Dien
tengevolge kan Sociotechniek geen partiele bedrijfskundige weten
schap zijn. Wie aan structuren sleutelt, bei:nvloedt alle bedrijfsfuncties 
en een sociotechnisch ontwerp is om deze reden onvermijdelijk inte
graal. 

De door ans ingeslagen weg impliceerde, <lat wij doende waren de 
contouren van een bedrijfskundig vakgebied te schetsen, dat de gren
zen van de gevestigde specialismen zou gaan overschrijden. Wij heb
ben die consequentie, en de springstof daarin, indertijd niet onderkend. 

Tussen de probleemstelling van de sociotechnicus en die van de proces
technoloog bestaat overigens een sterke verwantschap. Voor beiden 
staat de vraag centraal, hoe capaciteiten gegroepeerd en gekoppeld die
nen te warden ten aanzien van tevoren gedefinieerde functies. Dat im
pliceert een methodiek van vergelijkende analyse van mogelijke archi
tecturen, te wegen en te beoordelen tegen het criterium van beheers
baarheid van een gebalanceerde, en potentieel veranderlijke produktie
functie. De technoloog zal daarbij rekening moeten houden met begren
zingen die in interactie-netwerken gelden, precies zoals de sociotechni
cus rekening moet houden met technologische mogelijkheden. In de 
tijd gezien, zullen hun conclusies op den duur moeten convergeren. Op 
dat moment hebben zij hun identiteit als socioloog dan wel technicus 



136 Als het maar stroomt! Ulbo de Sitter: Laveren tussen simpel en complex 

verloren en het perspectief van een nieuw gei"ntegreerd vakgebied ver
kend. 

De ontwikkeling van een sociotechnisch paradigma was dan ook 
zeker vanuit een procestechnologisch gezichtspunt mogelijk geweest 
zoals het pionierswerk van de technicus en collega Warnecke in Duits
land trouwens demonstreert. 

Wij hebben als ontwerpers een theorie nodig als legitimering van 
onze ontwerpkundige <laden. Een theorie die de grenzen van het moge
lijke markeert. Nu kan men er - helaas - voor kiezen Technische Be
drijfskunde te willen beoefenen. De resultaten daarvan zullen in de 
praktijk echter onvermijdelijk zowel technisch als sociaal zijn. Dat is 
weer een voorbeeld van een grens die de werkelijkheid aan het mogelij
ke stelt. Technische Bedrijfskunde impliceert met andere woorden, dat 
je voorstander bent van een toegepaste wetenschap die zich slechts op 
technische aspecten wil verantwoorden en de integrale gevolgen van 
haar <laden aan het toeval overlaat. Is dat niet je bedoeling en haast je je 
te zeggen, dat je uiteraard 66k met het geheel rekening houdt, dan is 
dat prachtig, maar dan is de Bedrijfskunde die je ontwikkelt, niet tech
nisch. Conclusie: 6fwel het predikaat dekt de lading, maar dan zijn op
leiding en onderzoek ondeugdelijk; ofwel opleiding en onderzoek deu
gen, maar dan is het predikaat onjuist. 

Het belang van een dialoog tussen de vele bedrijfskundige specialis
men is ook vandaag nog actueel. Bedrijfskundigen zouden op interuni
versitair niveau een discussie op gang moeten brengen over de vraag 
hoe de specialismen zich tot elkaar verhouden, en hoe in dat kader een 
partieel aspect-ontwerp zich verhoudt tot een integraal ontwerp. Veel 
loos verbaal geweld kan in zo'n dialoog worden vermeden, als men 
deze vraag in een praktische context aan de orde stelt. Bijvoorbeeld: 
hoe zou een volwassen bedrijfskundig onderwijsprogramma er moeten 
uitzien? 

In de tweede helft van de jaren zeventig raakte Nederland bv in de pro
blemen. In de nationale discussie rondom de 'revitalisering' van de eco
nomie die toen op gang kwam, liet de Bedrijfskunde zich niet horen. De 
kans die ik via een opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid kreeg daar iets aan te doen, werd daarom met beide 
handen aangegrepen. 

Zo ontstond het boek Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren. Het 
rapport beoogde belangstelling te wekken voor het belang van een 
structurele vernieuwing van de bedrijfsvoering. Het tijdstip waarop het 
boek uitkwam, bleek gunstig. Er waren in die tijd heel wat adviseurs en 
bedrijfskundigen die zich zo langzamerhand gevangen voelden in hun 
eigen specialisatie en naar de mogelijkheid zochten multi-disciplinair 
aan een integrale aanpak te werken. Het motto: "Er is genoeg kennis 
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verzameld, het is tijd onze inspanning te concentreren op integrale 
toepassing" hing als het ware in de lucht. 

In samenwerking met mijn gelijkgestemde collega Jan in 't Veld van 
de TH-Delft, en onder vakkundig voorzitterschap van Jaap Schipper 
van Philips-TEO werd, gesteund door vele onvermoeibare anderen, de 
Stichting NKWO opgericht met het doel managementcursussen in Inte
grale Organisatievernieuwing te organiseren. Uit het uitvoerend bu
reau van de stichting ontstond later de Adviesgroep Koers. Onze cur
sussen trokken veel belangstelling en oudcursisten betrokken de ad
viesgroep in omvangrijke vernieuwingsprojecten in vele Nederlandse 
bedrijven. 

In de praktijk leert men snel. Na vijf jaar was voldoende ervaring en 
inzicht beschikbaar voor het schrijven van een handboek voor integraal 
ontwerpen. Een subsidie in het kader van het door het ministerie van 
EZ gelanceerde FLAIR-programma (FLexibele Automatisering en In
dustriele Robots) en een financiele ondersteuning van TNO maakten 
het mogelijk daarvoor medewerkers aan te trekken. Samen met Pierre 
van Amelsvoort, Noud Vermeulen, Leo van Geffen, Peter van Troost en 
Frank Verschuur werd onder de naam 'Groep Sociotechniek' het hand
boek Het Flexibele Bedrijf geschreven. Vanuit Eindhoven warden tot op 
de <lag van vandaag onder leiding van Frans van Eijnatten de daarin 
uitgezette ontwerpkundige lijnen verder doorgetrokken. 

De jaren tachtig stonden zo geheel in het teken van de praktijk, aan
vankelijk vanuit de TUE, later vanuit de Adviesgroep Koers, dat tijd 
voor bezinning ontbrak. Die tijd kwam beschikbaar door de gastvrij
heid die de universiteiten van Limburg en Nijmegen mij boden. Aan 
het Maastrichtse Economisch Research-instituut voor Innovatie en 
Technologie (MERIT) heb ik mogen samenwerken met mijn vriend en 
collega Friso den Hertog. Als manager van het programma Technolo
gie, Arbeid en Organisatie (TAO) bracht hij onderzoekers uit het land 
bij elkaar en zette ze aan het werk. Zo ontstonden nieuwe samenwer
kingsclusters, nieuwe vriendschappen, vele publikaties en nieuwe per
spectieven voor de ontwikkeling van ons vak. Tot dusver had de socio
technische praktijk bijvoorbeeld primair betrekking op de structurering 
van processen voor een gegeven produkt. Welke systematiek ligt ten 
grondslag aan de besturing van een systeem, waarvan het object van 
besturing, namelijk het primair proces, nog onbekend is? Dat is de 
vraag die zich voordoet bij produktontwikkeling. Een vraag ook, die 
staat in het centrum van de toekomst van ons vak. 

De taakstelling die aan mijn Nijmeegse benoeming was verbonden, 
had iets feestelijks. Daarin lag - zo leek mij althans - de erkenning beslo
ten, dat Sociotechniek ofwel structuurbouw in de loop van twee decen
nia was uitgegroeid tot een volwassen vakgebied. Het was een uitda
ging binnen een universitaire cursus van een semester het vak z6 te do-
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ceren, dat afstudeerders in staat zouden zijn een in principe goed ge
fundeerd herontwerp te maken. Wie onderwijs geeft, weet dat je daar 
nooit op raakt uitgeleerd. Goed onderwijs is een idee dat in de verte 
lonkt, maar dat je nooit bereikt. Niettemin: als ik zie met wat voor her
ontwerpen - die binnen bedrijven thans ook in uitvoering zijn - afstu
deerders voor de dag zijn gekomen, is geen grotere voldoening denk
baar. Tegelijk ben ik niet geheel vrij van jaloezie: ik had dat in mijn jon
ge jaren niet gekund. 

U verwacht van mij wellicht ook een blik in de toekomst. Maar ik neem 
vandaag afscheid. Voor een ontwerper is de vraag wat de toekomst 
brengen zal, niet interessant. De vraag is hoe men wil, dat hij eruit zal 
zien. Wij denken bij voorkeur lineair. Vandaag is slecht, de voorspellin
gen voor morgen zijn nog somberder en vroeger was het beter. Cor 
Lammers, mijn promotor, haalde in zijn toespraak aan het slot van de 
plechtigheid zijn herinnering op aan een gesprek op de brug van een 
schip. Men had het over vroeger, toen het uiteraard beter was. De 
stuurman vroeg aan de tot dusver zwijgende roerganger wat hij ervan 
vond. "Ach meneer", zei hij, "zoals het vroeger was, is het nooit ge
weest." En zo is het. Gisteren waren er problemen, vandaag zijn ze er, 
en morgen zullen ongetwijfeld nieuwe opdoemen. Boven de problemen 
van alledag staat de vraag naar de beheersbaarheid van onze toekomst. 
De structuur van de instellingen waarbinnen wij - weliswaar vervuld 
van het heden - aan de toekomst werken, is de onzichtbare hand die 
daaraan richting geeft. 

Structuurbouw vergt inzicht in de ondoorzichtige parameters van 
structuur. Wij kennen een aantal van die parameters. Die kennis is niet 
uit de theorie, maar - zoals het hoort - uit interactie tussen theorie en 
praktijk ontstaan. Lang hebben wij organisaties tayloristisch genoemd 
als ze centraal werden bestuurd bij een ver doorgevoerde arbeidsde
ling. Achteraf blijkt, dat het belangrijkste kenmerk aan de aandacht van 
Taylor en onszelf is ontsnapt. Die parameter, die voor de kenners thans 
'functionele concentratie' heet, is bijna honderd jaar na Taylor uit een 
combinatie van structureel inzicht en kijken naar de praktijk ontstaan. 

Het fascinerende is dat zulke parameters beheersbaarheidseigen
schappen van werkverbanden kunnen voorspellen, terwijl ten aanzien 
van functies, procedures, gereedschappen en produkten niets gegeven 
behoeft te zijn. Zij zijn de onzichtbare hand die aan de werkelijkheid 
richting geeft. Ik geef toe, je kunt dat heel gewoon vinden, want aan ge
neraliseren zijn we gewend en zonder generalisatie zou geen weten
schap floreren. Toch hoop ik dat U ondervindt wat ik heb ondervon
den: gevoelens van verwondering en vreugde dat dit mogelijk is. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 
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