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Ten geleide

In deze artikelenbundel is bijeengebracht een verzameling gepubliceerde en
ongepubliceerde artikelen over de mogelijke rol van het paradigma van de ontwerp
wetenschappen bij organisatiekundig wetenschappelijk onderzoek.

In de eerste bijdrage wordt ter inleiding iets gezegd over de huidige situatie met
betrekking tot ontwerpgericht bedrijfskundig onderzoek in Nederland, waarna in de
tweede bijdrage een overzicht gegeven van de inhoud van deze bundel. Daarna volgen
twee Engelstalig artikelen, die de kern geven van mijn huidige ideeen over
ontwerpgericht onderzoek, waama de diverse andere artikelen volgen.

Joan E. van Aken
Eindhoven, december 2001
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Hoofdstuk 1. Ontwerpgericht bedrijfskundig onderzoek in Nederland

De artikelen van deze bundel zijn geschreven vanuit een streven om de praktische
relevantie van bedrijfskundig wetenschappelijk onderzoek te versterken. Mijn eigen
discipline is organisatiekunde ("organization and management", waaronder ook
strategisch management), maar ook in andere subdisciplines van de bedrijfskunde
speelt dit vraagstuk.
In deze artikelenbundel wordt betoogd dat dit toepassingsvraagstuk in belangrijke mate
veroorzaakt wordt door het onderzoeksparadigma en de onderzoeksideologie die
gehanteerd worden bij traditioneel wetenschappelijk bedrijfskundige (c.q.
organisatiekundige) onderzoek. Dat paradigma is het paradigma van wat ik genoemd
heb de "verklarende wetenschappen", zoals de natuurwetenschappen en het grootste
Hoofdstuk van de sociale wetenschappen. Dit paradigma houdt in dat de missie van de
wetenschap bestaat uit het beschrijven en verklaren van "de" bestaande werkelijkheid
(daaronder valt zowel het positivistische paradigma, dat stelt dat er een objectieve
werkelijkheid bestaat, als het interpretatieve paradigma dat stelt dat zo'n objectieve
werkelijkheid niet bestaat maar sociaal geconstrueerd wordt).
Een alternatief paradigma is het paradigma van wat ik genoemd heb de
"ontwerpwetenschappen", zoals de medicijnen en de technische wetenschappen. Dat
paradigma houdt in dat de missie van zo'n ontwerpwetenschap is het ontwikkelen van
wetenschappelijke kennis, die door de professionals van de betreffende discipline,
zoals artsen en ingenieurs, gebruikt kan worden bij het oplossen van problemen.
Dergelijke disciplines noem ik ontwerpwetenschappen, omdat het ontwerpen van
oplossingen (en van invoeringsstrategieen) de centrale activiteit is van professionals.
Ik kies niet voor de bekende term "toegepaste wetenschappen", aangezien die term de
wijd verspreide misvatting stimuleert dat het bij dergelijke wetenschappen slechts zou
gaan om het toepassen van de resultaten van de verklarende wetenschappen, waardoor
de enorme hoeveelheid waardevolle wetenschappelijke ontwerpkennis van die zg
toegepaste wetenschappen genegeerd wordt.

De centrale stelling van deze bundel is nu dat de toepassingsmogelijkheden van de
uitkomsten van wetenschappelijk organisatiekundig, c.q. bedrijfskundig onderzoek in
belangrijke mate vergroot zouden worden als het traditioneel verklarende onderzoek
zou worden aangevuld met ontwerpgericht onderzoek. Hierbij gebiedt de eerlijkheid te
zeggen dat sommige bijdragen in deze bundel suggereren dat dat verklarende
onderzoek dan maar moet worden afgeschaft. Dat nu lijkt bij nader inzien om diverse
redenen niet zo verstandig.

De wortels van de Nederlandse Bedrijfskunde liggen bij de interfaculteit Bedrijfskunde
van TUD en Erasmus Universiteit en bij de faculteit Bedrijfskunde van de TU/e.
Daardoor is de Nederlandse Bedrijfskunde lange tijd mede gevoed vanuit de
technische wetenschappen en mede daardoor werd er altijd veel waarde gericht aan de
toepasbaarheid van onderzoeksresultaten en aan ontwerpgericht onderzoek. Veel
bedrijfskundig onderzoek was gebaseerd op een 'ingenieursbenadering".
Onderzoekers wensten zowel in het academische als in het professionele
reputatiesysteem te scoren.
De enigszins provinciale discussies binnen de Nederlandse Bedrijfskunde, waar velen
geen of weinig aansluiting hadden met het internationale academische onderzoek,
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werden ruw verstoord door de internationale visitatiecommissie die in 1996 het
Nederlandse Bedrijfskunde onderzoek beoordeelde. Veel ontwerpgericht onderzoek
werd genadeloos neergesabeld en slechts die groepen die weI internationale aansluiting
hadden gevonden (met veelal traditioneel verklaringsgericht, maar hoogwaardig werk)
werden - geheel conform de opdracht van de commissie - positief gewaardeerd. In de
daaropvolgende jaren werd vervolgens veeI van dat "provinciale" onderzoek
weggesaneerd. De overblijvenden richtten zich toen veel sterker dan voorheen op het
scoren binnen het internationale, lees Angelsaksische, academische reputatiesysteem.
Omdat binnen dat reputatiesysteem toepassingsgerichtheid veellager scoort dan in het
pre-1996 Nederlandse Bedrijfskundige academische reputatiesysteem, dreigt nu ook in
de Nederlandse Bedrijfskunde de toepassingsgerichtheid te verdwijnen.

De sinds 1996 grotere internationale orientatie van de Nederlandse Bedrijfskunde heeft
in het algemeen een sterke kwaliteitsimpuls gegeven aan het betreffende onderzoek.
Met behoud van die kwaliteitsverbetering moet het echter m.i. zeer goed mogelijk zijn
om toch goed ontwerpgericht onderzoek te blijven doen en om dat ook in goede
tijdschriften gepubliceerd te krijgen. Tot voor enige tijd publiceerden de
Angelsaksische academische toptijdschriften vrijwel uitsluitend kwantitatief, enquete
gebaseerd positivistisch onderzoek, een type onderzoek dat in het algemeen ver weg
staat van ontwerpgericht onderzoek. Vandaag de dag is het veld echter veel
pluralistischer en wordt ook case-gebaseerd onderzoek, uiteraard mits zorgvuldig
uitgevoerd, gepubliceerd in toptijdschriften. Dat is dan toch grotendeels nog steeds
verklarend onderzoek, maar de openingen beginnen te komen, zeker in de meer
operationele subdisciplines als operations management en innovation management.
Het is vanuit de gedachte dat het nog steeds de moeite waard is om in Nederland goed
uitgevoerd ontwerpgericht onderzoek uit te voeren, dat deze bundel is samengesteld.
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Hoofdstuk 2. De artikelen van deze bundel

In het onderstaande zal een korte beschrijving worden gegeven van de overige
bijdragen in deze bundel.

Hoofdstuk 3 Management research based on the paradigm ofthe design sciences: the
quest for tested and grounded technological rules (2001).

Bijdrage 3 is een Engelstalig EelS-working paper uit oktober 2001 (overigens in een
wat andere versie in 1999 gepubliceerd onder de zelfde titel als EUTIBDK intern
rapport). In dit artikel worden de basisgedachten over onderzoek op basis van het
ontwerpparadigma nog eens uiteengezet. Traditioneel onderzoek in de
managementswetenschappen is meestal gebaseerd op het paradigma van de
verklarende wetenschappen en heeft als onderzoeksproduct bij voorkeur een
kwantitatief causaal model. Dit type onderzoek zou aangevuld moeten worden met
onderzoek op basis van de ontwerpwetenschappen, met als onderzoeksproduct de
geteste en gefundeerde technologische regel. De verschillen tussen beide typen
onderzoeksproducten worden besproken evenals de consequenties van
paradigmakeuzes voor onderzoeksstrategieen.

Hoofdstuk 4 Mode 2 knowledge production in the field ofmanagement (2001)

Bijdrage 4 vormt een aanvulling op bijdrage 3. Het gebruikt veel van de daar naar
voren gebrachte ideeen, maar behandelt niet meer de voorgestelde paradigmakeuze en
het gebruik van wetenschappelijke kennis door professionals. In plaats daarvan gaat
deze bijdrage dieper in op het proces van ontwerpgericht onderzoek.

Hoofdstuk 5 Research paradigms and ideologies (2000)

Bijdrage 5 is een bewerking van een boekbespreking, gepubliceerd in organization
studies. Deze bijdrage is opgenomen omdat het ingaat op het debat over de keuze
tussen kwalitatief onderzoek - ontwerpgericht onderzoek is vaak kwaliteit van aard 
en op de rol van paradigma's en ideologieen daarbij.

Hoofdstuk 6 Ontwerpen in de Bedrijfskunde (2000)

Bijdrage 6 is afkomstig van het dictaat bij het college "Bedrijfskundige Methodologie"
2000/2001 van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de TU/e. Het geeft nog
eens de basisideeen over ontwerpgericht onderzoek - verteld voor derdejaars studenten
- gevolgd door een klein stukje algemene ontwerptheorie en een korte beschouwing
over de te maken ontwerpen bij een bedrijfskundig verbeterproject.
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Hoofdstuk 7 De Bedrijfskunde als ontwerpwetensehap: de regulatieve en de
refleetieve eye/us (1994)

Bijdrage 7 is het eerste van een serie van drie artikelen over wetenschappelijk
bedrijfskundig onderzoek op basis van het paradigma van de ontwerpwetenschappen
(gepubliceerd in Bedrijfskunde). Het tweede en derde artikel zijn in deze bundel
opgenomen als bijdrage 8 en 9.
Dit eerste artikel gaat in op de paradigma's van resp. de formele, de verklarende (in
deze bijdrage nog genoemd de "empirische") en de ontwerpwetenschappen en het
gebruik van wetenschappelijke kennis door professionals. Het introduceert ondermeer
het begrip "reflectieve cyclus". Deze ideeen vindt men in een wat verder uitgewerkte
vorm ook in bijdrage 3 van deze bundel.

Hoofdstuk 8 Het ontwikkelen van wetensehappelijke kennis voor onrganisatie
professionals vanuit spelersperspeetief de rol van ontwerpmodellen
en heuristieken (1994)

In dit tweede artikel van de serie wordt, zoals de ondertitel ook aangeeft, ingegaan op
het gebruik van ontwerpmodellen (naast beschrijvingsmodellen) en het gebruik van
heuristieken.

Hoofdstuk 9 Methodologisehe vraagstukken bij het ontwerpen van bedrijfskundige
systemen: het paradigma van het sociaal-realisme (1996)

In dit derde en laatste artikel van de serie Nederlandstalige artikelen wordt ingegaan op
ontwerpen en op de verschillen tussen het ontwerpen (en realiseren) van materiele
systemen, zoals gebouwen en machines en immateriele systemen, zoals organisaties.
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Hoofdstuk 3.

MANAGEMENT RESEARCH BASED ON THE
PARADIGM OF THE DESIGN SCIENCES:

THE QUEST FOR TESTED AND GROUNDED TECHNOLOGICAL RULES

Joan E. van Aken

Eindhoven University of Technology

ABSTRACT

Academic management theory has a serious utilization problem.

This article argues that it stands a better chance of being adopted

for instrumental use if the theory is based on the paradigm of the

"design sciences", like medicine or engineering. Most academic

management research is based on the paradigm of the
"explanatory sciences", like physics. The mission of these

sciences is to describe, explain and predict, while the core

mission of the design sciences is to develop "tested and

grounded technological rules". The paradigm of the design

sciences is applied to management research and I discuss the

potential of solving its utility problem by combining both types
of research.

INTRODUCTION

In virtually all academic disciplines research is undertaken to create valid and reliable
knowledge to pass on to students and to share with other interested parties. This also
applies to research done in Business Schools. As most students of Business Schools
aspire to careers outside academia, the use of research results for the practice of
management should be a major issue.

Yet there are serious doubts about the actual relevance of present-day management
theory as developed by the academic community. As far back as 1982, Beyer and Trice
remarked, "Recently (....) scholars have expressed concern about why organisational
research is not more widely used" (Beyer and Trice, 1982, p. 591). More recently, in
his Presidential Address to the American Academy of Management, Hambrick (1994)
sketched a dismal picture of the Academy's impact and concluded that it might have
mattered to the world of organisations and business, but that it did not.
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Essentially, the solution Hambrick proposes is to improve the presentation of
academic management research results to the outside world, in order to "open up the
incestuous, closed loop of the Academy's conferences" (Hambrick, 1994, p. 13). This
may help. My thesis, however, is that the relevance problem of academic management
theory is not caused primarily by poor presentation but by its very nature. Compare
Kurt Lewin's well-known adage, "nothing is quite so practical as a good theory"
(Lewin, 1945, p.129). Assuming that "good" means something like "scientifically
valid and reliable" rather than "practical," this article intends to qualify the adage: all
good theories are practical, but some are more practical than others.

The nature of the products of a given research programme (in Lakatos' sense, 1991)
or "school of thought" (McKinley, Mone and Moon, 1999) is largely determined by its
research paradigm. By "research paradigm" I mean the combination of research
questions asked, the research methodologies allowed to answer them and the nature of
the intended research products. Most academic research in management is based on the
notion that the mission of all science! is to understand, i.e. to describe, explain and
possibly predict (see e.g. Nagel, 1979; Emory, 1985). Some even state that "the
essence of science is explanation by law" (Seth and Zinkhan, 1991, p35). But, also
many non-positivists hold that the mission of all science is to create shared
understanding, i.e. understanding of a certain phenomenon shared between the
researcher and an informed audience, his scientific community (Peirce, 1960).

However, understanding a problem is only halfway to solving it. The second step is
to develop (alternative) solutions. Understanding the sources of resistance to certain
organisational changes, still leaves undone the task of developing sound change
programmes. Understanding the reasons for delays in New Product Development still
leaves undone the task of developing effective product development systems.
Understanding the changes on certain markets still leaves undone the task of
developing successful strategies. Thus, besides description-driven research
programmes in management one also needs prescription-driven research programmes
in order to develop research products which can be used in designing solutions for
management problems. By this I do not mean the actual application of scientific
knowledge to solve a specific managerial problem - this is the domain of practitioners 
but the development of scientific knowledge to solve a class of managerial problems,
in other words, the development of abstract knowledge. Nor is it a plea to develop
recipes, but rather a plea for the development of tested and grounded technological
rules to be used as design exemplars of managerial problem solving.

The classics in our field like Taylor, Fayol and Barnard, did not shrink from
prescription, but the subsequent scientisation of our field has greatly diminished the
academic respectability of prescriptions. In this article I use analogies with various
other disciplines, like medicine and engineering (which I call "design sciences"), to
analyse the nature of the academic research products used in problem solving and the
nature of academic research producing these products. Furthermore, I use these
analogies to show that prescription-driven academic research can indeed claim
academic respectability. Subsequently, I discuss the nature of research in management
if based on the paradigm of the design sciences and how this may help to solve the
utilisation problem of academic management theory.
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THE UTILISATION PROBLEM OF ACADEMIC MANAGEMENT THEORY

In the social sciences the utilisation problem is a well-known one (see e.g. the 1982
and 1983 Special Issues of Administrative Science Quarterly on the utilisation of
social science). In management theory it is sometimes seen as a dilemma: the rigour
relevance dilemma (see e.g. Schon, 1983). Management theory is either scientifically
proven, but then too reductionistic and hence too broad or too trivial to be ofmuch
practical relevance, or relevant to practice but then lacking sufficient rigorous
justification. March and Sutton (1997) remark that in other disciplines this dilemma is
sometimes solved by separating the two contexts. However, in and around business
schools "the soldiers of organisational performance and the priests of research purity
often occupy not only the same halls but also the same bodies" (March and Sutton,
1997, p. 703).

In the natural sciences the utilisation problem is of quite a different order. Some
tension may exist between basic and applied research including a possible difference in
social status and competition for research resources. In general, however, two very
effective partnerships are in place. There is the one between the natural sciences and
applied fields like medicine and engineering and the other between researchers in any
given field and the professionals of that field (often occupying the same bodies).

In the field ofmanagement the utilisation problem is both a well-discussed and
thorny issue (Miner, 1984; Whitley, 1988). Researchers in this field operate within two
reputation systems (Whitley, 1988; March and Sutton, 1997): the academic reputation
system, which rewards rigorous research and the professional reputation system, which
rewards relevant research outcomes and the professional training of prospective
managers.

The priorities given to each system vary over time and sometimes resemble a
pendulum. Prior to the Ford and Carnegie Foundation reports on American Business
Schools (Gordon and Howell, 1959; Pierson and Others, 1959), priority was given to
professional training, to the professional reputation system. At the time, the academic
community regarded the field more or less as a practice-based craft. This was largely
caused by the scant attention given to descriptive research and to the justification of
the prescriptions given. Examples are the prescriptions on rational decision-making in
organisations and the concept of top managers as rational, long-range planners.

The above-mentioned reports started a process of "scientisation", resulting in a
"New Look" for the American Business Schools (Schlossman, Sedlak and Kechsler,
1997; see also Whitley, 1988), which also had a strong impact elsewhere. This process
of scientisation could have followed the example of the breakthrough of the
engineering sciences in the nineteenth century: their assimilation of the laws and
especially of the methods of the natural sciences to test solutions, transformed them
from practice-based crafts to solid sciences. However, the Business Schools followed
this example only halfway through. The insights and methods of the natural sciences
and especially those of the social sciences were used to develop description-driven
research programmes, while the interest in prescription atrophied. Gaining recognition
in the academic reputation system became the main emphasis. In time, this led to
reactions like the Harvard Business Review papers 'The myth of the well-educated
manager' (Sterling Livingstone, 1971) or 'Managing our way to economic decline'
(Hayes and Abernathy, 1988).

Tensions between the two reputation systems are not typically American. In the
Netherlands, for instance, the field of business economics has known fierce debates
between the Amsterdam School, primarily interested in the academic reputation
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system and the Rotterdam School, more interested in the professional reputation
system (Van Baalen, 1995i. In France one finds a somewhat similar competition
between the more professional Grandes Ecoles and the more academic Universities.
Recently in Britain Tranfield and Starkey (1998) voiced concerns with respect to the
relevance and application of management research results, advocating more emphasis
on mode 2 knowledge production (using the distinction Gibbons et al. (1994) make
between mode 1 knowledge production, predominantly driven by academic concerns,
and mode 2 knowledge production, trans-disciplinary with intensive interaction
between knowledge production and knowledge dissemination and application). Such
tensions between academia and professional application may have stimulated the idea
of the rigour-relevance dilemma However, this article is not based on the idea that
there is a dilemma (in which case no satisfactory solution exists), but rather on the idea
of Pettigrew's double hurdle: management theory should meet criteria of scholarly
quality and managerial relevance (Pettigrew, 1996). Understandably, academics tend
to worry more about the scholarly hurdle than about the relevance hurdle3

•

The utilisation problem discussed here concerns management theory as developed
by the academic community. There is an abundance ofmanagement literature, which is
widely read by managers but which does not meet scientific standards. This type of
literature is dubbed "Heathrow-literature" by Burrell (1989) or, more kindly,
Literature on Principles (of management) by Whitley (1988). There are craftsman-like
publications, based predominantly on first-hand experience (or on the experience of
people one knows), that have a generalisation problem: what can be learnt from this
experience for other contexts? Then there are metaphysical publications by
management gurus (nomen est omen), that have a justification problem: on which
observations and which logical reasoning are the recommendations based? These
publications may perhaps succeed in taking Pettigrew's second hurdle, but fail at his
first one. Improving the utility of academic management theory should make it a
powerful competitor for these two types of management literature.

Beyer and Trice (1982) give an in-depth analysis of the process of utilising
management research results. Among others, they distinguish between adoption, i.e.
the decision by decision-makers within the user system to use certain research results,
and implementation, i.e. the actual use of the research results by members of the user
system. Another distinction is between instrumental and conceptual use of scientific
knowledge (Pelz, 1978, cited in Beyer and Trice, 1982)4. Instrumental use involves
acting on research results in specific and direct ways, while in case of conceptual use
the results are used for general enlightenment on the subject in question.

The primary interest of this article is the adoption of management research results
and management theory for instrumental use. The problems of subsequent
implementation are not very different from other problems of organisational change
and implementation and are well-researched. I agree with Beyer and Trice's statement,
"The predominant use of organisational research probably occurs through graduate
seepage's into organisations of new ideas, metaphors, and rationales for explaining
human behaviour" (Beyer and Trice, 1982, p. 615). The conceptual use of management
research results is indeed an important outcome. However, I fear that academic
management research will retain its utilisation problem if this remains its only
ambition. If the field takes its mission seriously, it should also aim for the more
ambitious objective of adoption for instrumental use in order to produce theory
relevant for management students and other interested parties.
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THE PARADIGM OF THE DESIGN SCIENCES

My thesis is that a major inhibition for adopting academic management theory for
instrumental use lies in the very nature of this theory, which is strongly influenced by
the paradigm used for developing it. Kuhn's (1962) term "paradigm" as used by him
has many different meanings. Here it is used in its sociological sense (Masterman,
1970): a system of "scientific habits" used by a group of scientists for the solution of
scientific problems. More specifically, as stated in the introduction, by research
paradigm I mean the combination of research questions asked, the research
methodologies allowed to answer these questions and the nature of the intended
research products.

Formal, Explanatory and Design Sciences

On the basis of the paradigms used, I distinguish three categories of scientific
disciplines:

1. the formal sciences, such as philosophy and mathematics
2. the explanatory sciences, such as the natural sciences and major sections of the

social sciences
3. the design sciences, such as the engineering sciences, medical science and

modern psychotherapy.

The formal sciences are "empirically void". Their mission is to build systems of
propositions whose main test is their internal logical consistency.

The mission of an explanatory science is to describe, explain and possibly predict
observable phenomena within its field. Research should lead to "true" propositions, i.e.
propositions which are accepted by the scientific forum as true on the basis of the
proof provided. The typical research product of an explanatory science is the causal
model, preferably expressed in quantitative terms.

The mission of a design science is to develop knowledge for the design and
realisation of artefacts, i.e. to solve construction problems, or to be used in the
improvement of the performance of existing entities, i.e. to solve improvement
problems. Architects and civil engineers deal predominantly with construction
problems while medical doctors and psychotherapists deal mainly with improvement
problems. Research aims at developing knowledge and its application should lead to
the intended results. I use the term "design sciences" because the ultimate objective of
research in these sciences is to develop valid and reliable knowledge to be used in
designing solutions to problems. I prefer to avoid the term "applied sciences", as this
term suggests that the mission of these sciences is merely to apply the basic laws of the
explanatory sciences, thus disregarding the impressive body of knowledge developed
by the design sciences themselves.

The idea to distinguish between explanatory and design sciences is strongly
inspired by Simon's The Sciences ofthe Artificial (Simon, 1969)5. Much research
within the design sciences is based on the explanatory paradigm, i.e. research aimed at
describing, explaining and predicting in order to understand the setting of construction
or improvement problems and to know the properties of the "materials" to be used.
However, understanding alone is not enough. The ultimate mission is to develop
design knowledge, i.e. knowledge that can be used in designing solutions to problems
in the field in question. It is important to teach a civil engineer subjects like physics
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and mechanics, but in designing a bridge he or she needs the design knowledge
developed by his or her discipline, like for instance the properties of different types of
bridges. In the same way a medical doctor should have a working knowledge of
physics and biology, but for medical problem solving he or she predominantly uses the
results of clinical research.

In English the term "science" is often equated with "natural science", which leads
to the idea that the mission of all sciences is to merely describe, explain and predict
and that such descriptive knowledge is sufficient for practitioners to solve their
problems. Science, then, occupies Schon's (1983) "high ground oftheory," while
practitioners operate "in the swamp of practice". In the present article the focus is on
the development of design knowledge, which occupies the middle ground between
descriptive theory and actual application. In design sciences like engineering and
medicine a significant part of this knowledge is produced by academic research, which
scores high in both the academic and in the professional reputation system.

Design Knowledge and its Instrumental Use

A design science does not develop knowledge for the layman, but rather for the
professionals in its field. This means that design knowledge is to be applied by
individuals who have received formal education in that field.

A professional, such as a medical doctor, architect, psychotherapist, mechanical
engineer, lawyer or accountant, can be defined as a member of a well-defined group
who solves real-world problems with the help of skills, creativity and scientific design
knowledge (Freidson, 1973; Klegon, 1978, Schon, 1983, Abbott, 1996, Becher, 1999).

Each time a professional sets out to solve a unique and specific problem for a client,
or in conjunction with a client, he or she does so by using the problem solving cycle,
also called the regulative cycle (Van Strien, 1997). This cycle consists roughly of:
defining the problem out of its "messy" context (Schon's, 1983, "naming and
framing"), planning the intervention (diagnosis, design of alternative solutions,
selection), applying the intervention and evaluating.

The essence of professional work is designing, planning an action in advance or
during the action ("reflection-in-action", Schon, 1983). The outcome of this process is
a design, which can be defined as a representation of a system or process to be
realised. In general, a professional will make three designs (Van Aken, 1994): an
object-design, the design of the intervention or of the artefact, a realisation-design, i.e.
the plan for the implementation of the intervention or for the actual building of the
artefact, and a process-design, i.e. the professional's own plan for the problem solving
cycle; or, put differently, the method to be used to design the solution to the problem.

The term "design science" is used here to indicate that the mission of the academics
involved is to develop scientific knowledge to support the design of interventions or
artefacts by professionals and to emphasise its knowledge-orientation: a design-science
is not concerned with action itself, but with knowledge to be used in designing
solutions, followed by design-based action.
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The Repertoire ofDesign Knowledge

In order to be able to make these designs, professionals have a repertoire of design
knowledge at their disposal (Schon, 1983). This includes their own experience and that
of their teachers, and the body of scientific design knowledge of their design science
acquired during their training and continuing education. This design knowledge is
general, i.e. valid for classes of cases. The problem of the professional, however, is
always unique and specific. Therefore, general knowledge must be translated to the
unique and specific case at hand. In this way, lawyers use jurisprudence from similar
cases when dealing with their specific case and doctors use general descriptions of
symptoms, diseases and therapies applied previously, when designing a therapy for a
specific patient.

Design-repertoires contain three types of design knowledge, according to the three
types of designs discussed above. The repertoire of a professional typically contains
predominantly object knowledge, i.e. knowledge on the settings and properties ofthe
artefacts or interventions to be designed. For a mechanical engineer this may be the
properties of different types of bearings and for a medical doctor the effects of
alternative therapies for a given disease. It may also contain realisation knowledge, e.g.
knowledge on manufacturing technologies for a mechanical engineer and knowledge
on various types of surgery for a surgeon. Finally, a design repertoire typically
contains only a fairly limited amount of explicit process knowledge, i.e. knowledge on
how to tackle the actual design process itself. Most professionals obtain their process
knowledge in a craftsman-like manner, i.e. by their own experience and by imitating
their teachers and peers. Process-knowledge tends to remain largely tacit; professionals
often find it difficult to express their approach to design problems6

.

The design repertoires of well-educated and experienced professionals contain a
large variety of knowledge. Within each of the three types of design knowledge
discussed above, prescriptions are an important category. The logic of a prescription is
"if you want to achieve Y in situation Z, then perform action X." There are algorithmic
prescriptions which operate like a recipe and which typically have a quantitative
format and whose effects can be proven conclusively on the basis of observations
through deterministic or statistical generalisation. However, many prescriptions in a
design science are of a heuristic nature. They can rather be described as "if you want to
achieve Y in situation Z, then something like action X could help". "Something like
action X", means that the prescription is to be used as a design exemplar. It is a general
prescription which has to be translated to the specific problem at hand; in solving that
problem, one has to design a specific variant of that design exemplar. Such a
prescription typically has a qualitative format. The underlying logic is as stated above,
but the actual formulation can use various formats. An example of an algorithmic
technological rule is: in order to cure disorder Y, you follow a course oftreatment
consisting of taking 0.3 milligrams of medicine X during 14 days. An example of a
heuristic technological rule is: in order to cure disorder Y, you follow a course of
treatment consisting ofrest, exercising and a fat-free diet. The indeterminate nature of
a design exemplar makes it impossible to prove its effects conclusively, but it can be
tested in context, which in turn can lead to sufficient supporting evidence.
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Tested and Grounded Technological Rules

In the explanatory sciences, the research object is an "explanandum" (Van Strien,
1997) and the typical research product is the causal model: one or more dependent
variables are explained in terms of one or more independent variables. Knowledge
about the values of these variables can be used to predict the behaviour of the
dependent variables.

In the design sciences the research object is a "mutandum" (Van Strien, 1997);
these sciences are not too much interested in what is, but more in what can be. The
typical research product is the prescription discussed above, or in terms of Bunge's
(1967) philosophy of technology, the technological rule. A technological rule is "an
instruction to perform a finite number of acts in a given order and with a given aim"
(Bunge, 1967, p. 132).

Mankind has a long tradition of developing technological rules. Primitive societies
not only developed technological rules to manufacture artefacts, but also to make rain,
to pacify the gods, to increase fertility, to avoid natural disasters, and so on. So both
the know-how of making a bow and arrow and the rain dance are examples of ancient
(heuristic) technological rules. A major breakthrough occurred with the systematic
testing of technological rules. A tested technological rule is one whose effectiveness
has been systematically tested within the context of its intended use. The system of
interest is treated as a black box, but under certain conditions specific interventions
give the desired results (deterministically or stochastically). Traditional Chinese
medicine is an example of a system ofvery powerful, tested technological rules.

The real breakthrough came when tested technological rules could be grounded on
scientific knowledge (Bunge, 1967), including law-like relationships from the natural
sciences. For instance, one can design an aeroplane wing on the basis oftested,
teclmological (black box) rules, but such wings can be designed much more efficiently
on the basis of tested and grounded technological rules, grounded on the laws and
insights of aerodynamics and mechanics. The stunning progress of the design sciences
since the first Industrial Revolution is based on the effective partnership between the
explanatory natural sciences and the design sciences, which leads to systems of tested
and grounded technological rules. Whereas the typical research product of the
explanatory sciences is the causal model, the typical research product of the modem
design sciences is the tested and grounded technological rule.

Clinical Research and the Reflective Cycle

If the tested and grounded technological rule is the typical research product of a design
science, the typical research strategy is clinical research, i.e. research on the
performance of interventions or artefacts, executed within their context.

The causal model of the explanatory sciences is developed, typically, within a
closed system (like a laboratory) in order to exclude (or control) the influences on the
dependent variables from other sources than the independent variables of interest. A
causal model may be partial, explaining only certain elements or aspects of the
phenomenon of interest.

The technological rule, on the other hand, is typically studied within its intended
context in order to be as sure as possible of its effectiveness, also under the influence
of less well-known factors. Grounding a technological rule on explanatory laws does
not necessarily mean that every aspect of it (and of its relations with the context) is
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understood. Typically, several aspects keep their "black box" character and testing
within the context is still very necessary to account for its effectiveness7

.

The typical research design to study and test technological rules is the multiple
case: a series of problems of the same class is solved, each by applying the problem
solving cycle. Design knowledge is built up through the reflective cycle (Van Aken,
1994): choosing a case, planning and implementing interventions (on the basis of the
problem solving cycle), reflecting on the results and developing design knowledge to
be tested and refined in subsequent cases.

In developing and testing a technological rule through the multiple case and in
analysing its effectiveness through the cross-case analysis during the reflective cycle,
one can gain insight in the indications and contra-indications for the application ofthat
rule and hence also in its application-domain. A technological rule is typically not
totally general, but applicable to a certain application-domain, a class ofproblems.

By borrowing concepts from software development (see e.g. Dolan and Matthews,
1993) one can say that research on technological rules typically goes through a stage of
a-testing, i.e. testing and further development by the originator of the rule, to be
followed by a stage of fJ-testing, i.e. the testing of the rule by third parties.

TECHNOLOGICAL RULES IN THE FIELD OF MANAGEMENT

Academic research in design sciences combines description-driven and prescription
driven research. However, the paradigm of these sciences holds that its ultimate goal is
the development of tested and grounded technological rules to be used by the
professionals in their field. My thesis is that in the field ofmanagement the
development of more prescription-driven research programmes, i.e. research on the
basis of the paradigm of the design sciences, would contribute markedly to the solution
of its utilisation problem. The use of this paradigm would lead to different research
products, i.e. technological rules8 rather than causal models, and would lead to
different research strategies.

Technological rules derivedfrom description-driven research

This is not to say that the rich results of present description-driven research
programmes would not contribute. Many available research results can be used to
derive technological rules, like:

• if you want to realise a large-scale, complex strategic change, use a process of
logical incrementalism (Quinn, 1980)

• if you want effective realization of the outcomes of strategic decision-making,
promote perceived procedural fairness (Korsgaard, Schweiger and Sapienza,
1995) and active participation of middle management (Woolridge and Floyd,
1990)

• if you want to manage the activities within the operational core of a
professional organisation, use standardisation of skills rather than direct
supervision (Mintzberg, 1983).

Such technological rules are to be used as design exemplars as they do not give a
specific course of action. However, the original research results were not formulated as
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technological rules. In description-driven research management implications tend to be
treated more or less as an afterthought of the analysis and are not tested as such. As
will be discussed below, in research based on the paradigm of the design sciences, B
testing of technological rules is a key element of its research strategy.

Research products, based on the paradigm ofthe design sciences

There are significant differences between the causal models of description-driven
research and the technological rules of prescription-driven research. Their causal logic
is comparable: one or more dependent variables are caused, deterministically or
stochastically, by one or more independent ones. However, one difference lies in the
nature of the independent variables: in the case of the causal model these are elements
already present in reality (and not always manipulable), while in the case of the rule it
is a newly designed intervention or artefact. Often the dependent variables are also
different. For causal models in the field of management the "bottom line" (or
organisational effectiveness) is a much used result variable (see e.g. Lewin and
Minton, 1986; March and Sutton, 1997). March and Sutton show that the mechanisms
causing variation in overall organisational performance are unstable. To this one may
add that overall performance is typically not only influenced by the independent
variables of interest, but by many more organisational and contextual variables as well.
So the impact of the independent variables tends to "drown in noise", forcing the
researcher to restrict himself or herself to analyse only those independent variables that
have a real strong impact on the bottom line. On the other hand, when testing
technological rules one tends to investigate short causal chains. The dependent variable
is not the ultimate overall organisational performance, but rather one or more
operational variables, like the question whether an intended change is indeed realised.

Causal models can be and often are partial and so explain only certain aspects of the
phenomenon of interest. If they are quantitative, they tend also to be strongly
reductionistic, forced by the need for quantification. Technological rules, on the other
hand, are holistic. A given intervention is applied in a certain context and all
organisational and contextual factors have an impact on its outcome. Some of the
mechanisms determining its effectiveness will be analysed to ground the technological
rule, but other factors will retain their "black box" character. The description of rule,
context and outcome need not be reductionistic, but can use "thick" qualitative text
(Geertz, 1973).

Research strategies, based on the paradigm ofthe design sciences

Not only the intended research products are different, so too are the research strategies.
Prescription-driven research is solution-focused, rather than problem-focused. Of
course the problem is analysed, but the emphasis of analysis is on those aspects which
determine the choice and effectiveness of the solution. This means, among other
things, that already after an initial scan of the problem some possible solutions are
explored, the results of which guide further problem analysis.

Research to develop and test technological rules in management will be "clinical
research", i.e. the rules will be tested in context, typically using a multiple-case design.
It can first go through a stage of "a-testing", i.e. analysis ofthe effectiveness of a
certain rule in the original context (like Quinn's, 1980, research into logical
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incrementalism). But invaluable insight can be gained by subsequent "~-testing" (see
Dolan and Matthews, 1993), i.e. translating the rule to other contexts, having third
parties use it, assess its effectiveness and make final improvements. One might
compare ~-testing with replication research, advocated by Tsang and Kwan (1999) for
description-driven management research. It is this ~-testing, which can provide further
insight into the indications and contra-indications for the rule and hence in its
application-domain. In principle, much material is already available from some form
of testing, since many top academic researchers also have consultancy practices. These
practices are, in essence, the translation of their research results to other contexts and
both the successes, and especially the less than successful applications, should provide
much insight. Unfortunately, such material is too little published. Nevertheless, such
testing is still not full ~-testing. An essential element of ~-testing is that testing is
conducted by a third party to counteract the "unrecognized defenses" of the originator
of the rule, which may blind him or her to possible flaws in its use (Argyris, 1996).

The testing of managerial technological rules has much in common with evaluation
research of social programmes, like crime prevention or schooling programmes (see,
e.g. Cook and Campell, 1979; Guba and Lincoln, 1989 and especially Pawson and
Tilly, 1997). Such evaluation research is by its very nature testing-in-context.
Following Pawson and Tilly (1997), the key question is not so much whether 'it'
works, but what is it about the programme that makes it work in terms of explaining
mechanisms. Their starting point is what they call the basic realist formula: mechanism
+ context = outcome. These mechanisms may include both impersonal, material
factors and personal interpretations and discourses of the actors involved. So such
testing does not make a paradigmatic choice between a structure and an agency-view.
Like Schulz and Hatch (1996) we do not accept Burrell and Morgan's
incommensurability argument with respect to paradigm diversity in organization
theory.

A managerial technological rule will not usually be grounded in terms of general
laws, as may be the case in engineering, but rather in terms of explaining mechanisms.
An example of the use of impersonal factors as explaining mechanisms is Goldratt's
Theory-of-Constraints (Goldratt and Cox, 1986). The rule is that in managing a factory
one should focus on optimising the use of the constraining capacity group. The
explaining mechanism is that it is this group that determines the output of the factory
as a whole. An example of the use of more personal factors can be found in Tichy's
TPC-model. One rule is that if a given strategic change hurts the real interests of a
certain subgroup, one should use political interventions rather than technical or cultural
ones. The explaining mechanism is that technical, i.e. content-oriented interventions
will demonstrate even more clearly to that group that their interests will be hurt, which
will not help to overcome their resistance to the change, that cultural interventions, i.e.
inviting participation, will give them the opportunity to organise a coalition against the
change, while political, i.e. power interventions can be accepted as being the duty of
top management to act in the interests of the organisation as a whole.

B-testing of managerial technological rules is interested in both driving and in
blocking explaining mechanisms (instances where the rule fails are also highly
interesting). It is especially this grounding in driving and blocking explaining
mechanisms which will support the translation of the rule to other contexts.

A key criterion for distinguishing academic research results from the prescriptions
found in "Heathrow-literature", is justification. The effectiveness of an algorithmic
technological rule (applied as recipe) can be proven conclusively in deterministic or
stochastic terms. But the indeterminate nature of heuristic rules - and most



20

technological rules in the field of management will be heuristic - makes it impossible
to provide such
conclusive proof. However, through multiple case-studies one can accumulate
supporting evidence which can continue until "theoretical saturation" (Eisenhardt,
1989) has been obtained.

In the case of algorithmic rules, the evidence can be left out after it has been
assessed. Application and further research can be based on the rules themselves. In the
case of
heuristic rules, the evidence remains part of the results. In order to use the results for
application or for further research, one keeps needing the evidence - either as it is or in
condensed form - to forecast the effectiveness of the application and for translation
into the new context.

The argument is summarised in Table 1, showing the main differences between
description-driven and prescription-driven research programmes.

characteristic Description-driven research Prescription-driven research

programmes programmes

dominant paradigm explanatory sciences design sciences
focus problem focused solution focused
typical research question explanation alternative solutions for a

class of problems
typical research product causal model; tested and grounded

quantitative law technological rule
nature of research product algorithm heuristic
justification proof saturated evidence

Table 1. The main differences between description-driven and prescription-driven
research programmes.

Description and prescription in functional managementfields

The tensions between description-driven and prescription-driven research and between
the academic and the professional reputation systems do not only exist in the field of
organisation and management theory in general, but also in functional areas like
Operations Management, Management of Technology, Marketing Management and
Human Resources Management. The situation in these areas is somewhat different,
because here professional associations, which publish journals and organise
conferences, bring together practitioners and academics. These conferences tend to
suffer less from what Hambrick calls the "incestuous, closed loop" of the American
Academy of Management conferences (Hambrick, 1994, p. 13). Furthermore, in these
fields one finds more academics with mixed academic/professional backgrounds as
opposed to academics with purely academic backgrounds. This causes some more
interest in the utility of research products and in the professional reputation system.
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However, the forces of the academic reputation system are also felt strongly in these
fields as is illustrated by the following two examples. In the field of Operations
Management Meredith, Raturi, Amoake-Gyampath and Kaplan (1989) bemoan the
dominance in their field of Operations Research - high in academic prestige - at the
expense of research products more relevant for real-life problems (see also Whitley,
1988, on the clash between the two reputation systems in this field). In Management of
Technology Ottosson castigates the "terror of statistical investigations", "concentrating
on measurable numbers to get nice tables processed with advanced computer
programs", which are "well received in scientific society", but leave "managers and
entrepreneurs, seeking useful theories for their every-day businesses" in the cold
(Ottosson, 1998, p. 236).

Nevertheless, because of its more instrumental nature, the literature in these
functional fields does give practitioners, like marketing managers and logistic
managers, essential knowledge without which they would perform suboptimally. One
may compare this with our field of management-in-general, which as yet provides
fairly little instrumental knowledge (exceptions being e.g. psychological theories on
motivation, which score high on both utility and validity according to Miner, 1984, and
research on organisational change management, which often has a strong instrumental
component).

THE UTILITY OF TECHNOLOGICAL RULES IN THE FIELD OF
MANAGEMENT

The quest for prescriptions in the field of management is as old as the field itself and
was not invented here. It is older than the tradition of description-driven research based
on the trinity of description, explanation and prediction. My proposition, therefore, is
not the invention of the idea of prescription, but to take prescription-driven
management research serious academically by rigorous testing and grounding.

By their very nature technological rules are much more application-oriented than the
causal models of description-driven research. I discuss here the utility of technological
rules by examining the extent to which they fulfil the five key user-needs of
practitioners regarding (academic) management theory as developed by Thomas and
Tymon (1982) on the basis of various criticisms of such theory.

• Descriptive relevance or external validity: the raison d' etre of a technological
rule is its external validity as established by the multiple case-studies discussed
above.

• Goal relevance or the extent to which research results refer to matters the
practitioner wishes to influence: in a prescription-driven research programme
goal relevance is a key criterion for the choice of rules to be developed, tested
and grounded.

• Operational validity or the extent to which the practitioner is able to control the
independent variables in the model: the very nature of a technological rule
assures its operational validity.

• Non-obviousness: because a technological rule is not forced into a
reductionistic format as quantitative causal models are, there is little danger of
overly obvious research results.

• Timeliness: a practitioner need arising from the "incredible long periods of
time" required to adequately assess organisational phenomena and the
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scientists' reluctance to make recommendations before all the facts are in
(Thomas and Tymon, 1982, p. 349): in this respect the technological rule has
no advantage over the causal model; for classes of management problems for
which timeliness is a real issue, the practitioner will have to deal with
consultants rather than with academic researchers.

This brings me to the overall conclusion that on the basis of the Thomas and Tymon
criteria, generally speaking, the utility of the technological rule is significantly higher
than that of the traditional causal model.

CONCLUSION AND DISCUSSION

The main thesis advanced here is that by and large the utilisation problem of academic
management theory is caused by its very nature. Predominantly, such theory is the
result of description-driven research, with the causal model as the typical output. This
is a plea to combine description-driven research programmes with prescription-driven
ones, which can lead to more instrumental knowledge in the form oftested and
grounded technological rules.

Both types of programmes could well operate in a profitable partnership: the former
providing causal models to be used by the latter to ground technological rules, the
latter providing further insight into the nature of managerial processes and generating
new research questions. Such an approach would meet Dewey's (1929) criticisms on
the traditional separation of knowledge and action and follow Starbuck and Nystrom's
(1981) adage, "if you want to understand a system, try to change it".

I used analogies with design sciences like medicine and engineering to show the
potential of such a partnership for academic research in the field of management. This
is not to say that I expect that its results will obtain the privileged status of the
foremost source of knowledge for practitioners as is the case in these disciplines.
Although in the heady days of the scientisation of Business Schools, Andrews (1969)
did argue that management should be regarded as a profession, there are also reasons
not to do so (see, e.g. Realin, 1990t One is that formal managerial knowledge, i.e.
formal knowledge on management-in-general, is not as central to managerial success
as such knowledge is in "strong" professions. Managers will continue to be inspired by
a range of sources of knowledge. However, in my opinion, academic management
research should at least strive to be one of the more important of these sources.

Several authors, like Koontz (1961; 1980) and Pfeffer (1993), argue that the
variety of approaches advocated in organisation and management literature is a sign of
immaturity of the field. On the contrary, variety can be a source of inspiration for
practitioners. In my opinion, variety is an expression of the richness of the field.
Besides, it is doubtful whether practitioners expect the field to develop one Grand and
Unified Management Theory. What is possibly a sign of immaturity is the plethora of
unopposed so-called management fads (Byrne, 1986; Pascale, 1990, p. 20). It could be
a rewarding task for prescription-driven research to do some weeding here with the
help of some rigorous testing and grounding.

An increasing interest in prescription-driven management research could lead - in
terms of McKinley et al. - to a certain "school of thought" , i.e. an integrated
theoretical framework that provides a distinct view on organizations and that is
associated with an active stream of empirical research (McKinley, Mone and Moon,
1999, p. 635). However, a more ambitious result would be an effective partnership of
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description-driven and prescription-driven research in many schools of thought, thus
giving our field the character of a technology more than that of a basic science, or - in
terms of Gibbons et ai. (1994) - increasing the use ofmode 2 knowledge production in
our field.

Whether that will happen, will ultimately be a matter of values. Academics may
consider it unacademic to be much concerned with praxis, rather like Roman senators
who were not supposed to be involved in craft or trade. A quest for tested and
grounded technological rules, which in the field of management will be predominantly
qualitative and heuristic by nature, means trading the priestly beauty of truth for the
soldiery glory of performance (to paraphrase March and Sutton, 1997) and that may be
too high a price. Some may fear that a stronger praxis-orientation will cause the field
to relapse into a "practice-based craft". In medieval times, the medical doctor did not
soil his hands, but left the butchery to the chirurgeon. In modem times, this barber
surgeon emancipated and became an academically respectable surgeon. Ultimately, I
expect this to happen to utility-conscious academic management researchers too, as
long as they focus on rigorous testing and grounding of their technological rules.

Notes

1. In this article I use the term "scientific" like the German "wissenschaftlich" or
the Dutch "wetenschappelijk", meaning "according to sound academic
standards"; thus, its meaning is not confined to the natural sciences.

2. Some authors, like Child (1995) and Koza and Thoenig (1995), suggest that in
our field one might contrast a European tradition, which is concerned more
with the academic reputation system, with an American one, which is
concerned more with the professional reputation system. This may be true for
European scholars with a background predominantly in sociology, but not
necessarily so for organisation and management scholars with a different
background.

3. In a discussion on the quality of research products in the field of strategic
management, Montgomery, Wernerfelt and Balakrishnan admit that "sciences
should be undertaken for the sake of ultimate application" (Montgomery et aI.,
1989, p.191), but then proceed to stress the "ultimate" in their statement, urging
editors of academic journals not to demand direct application of the research
products presented (as if they always do), thus leaving more room for the fine
tuning of (descriptive) theory. In a reaction Seth and Zinkhan (1991) take it a
step further and complain that Montgomery et ai. are too application-oriented
[sic] and propose that "if strategic management is to become a science it must
strive towards "explaining by law" the phenomena of interest (Seth and
Zinkhan, 1991, p.80), thus forcing their causal models into a reductionistic,
quantitative format.

4. Pelz (1978) also discussed a third type of use, viz. symbolic use of scientific
knowledge: the use of that knowledge to legitimate predetermined positions.
This type of utilisation is, however, less relevant for the present discussion.

5. In the context of the design sciences, Simon primarily discusses construction
problems, while in this article the design sciences may also deal with
improvement problems.

6. It is the mission of Design Research and Design Theory (see, e.g. Cross, 1993;
Evbuomwan, Sivaloganathan and Jebb, 1996; Hubka and Eder, 1996) to
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contribute to the process knowledge of the designer. However, the gap between
design theory and design practice is at least as large as the gap between
management theory and practice, see, e.g. Norman (1996), Dorst (1997) and
Van Handenhoven and Trassaert (1999). It is with respect to object knowledge
that (academic) research in the design sciences is so successful, not with
respect to process knowledge.

7 This is not to say that all technological rules have to be tested within their
context. In the engineering sciences in particular, it is possible to isolate certain
research subjects from their context without losing essential characteristics.

8 "Action theories", as discussed by Argyris, Putnam and McLain Smith (1985,
chapter 3), can be seen as technological rules in the field of management.

9 Or see the balanced discussion of this issue by Squires (2001, pp. 483-485),
who concludes that management may not be a "strong" profession, but still has
several important characteristics of it.
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Abstract

The dominant mode of knowledge production in the
field of management is in terms of Gibbons et al.
(1994) mode 1. However, this tends to lead to
research products of limited relevance outside
academia. In order to increase this external relevance
I propose to use more mode 2 knowledge production.
I describe the nature of this mode of knowledge
production for the field of management and
subsequently its research products, viz. tested and
grounded technological rules.

1. Introduction

In the old days the field of management was a practice-based craft. Business schools
and Grand Ecoles employed experienced managers to teach their students what they
had learned in their long and successful careers. Priority was given to professional
training and the literature was dominated by grand old men with a strong background
in business, like Taylor, Fayol and Barnard. However, after the influential Ford and
Carnegie Foundation reports (Gordon and Howell, 1959; Pierson and Others, 1959), a
process of "scientization" started, ultimately transforming the field into a solid
research-based academic discipline, both in the United States and in Europe.

This transformation process could have followed the examples of Medicine and
Engineering, whose stunning successes since the 19th century are based on the
application of the research products and of the research and testing methods of the
natural sciences. Those disciplines did not try to emulate Physics, but translated its
products and approaches to their own needs. Professional training remains the core
mission of Medical and Engineering Schools; the training of researchers is largely seen
as secondary.

But, the "scientization process" of the Business Schools did not follow the example
of Medicine or Engineering, but rather the example of Social Sciences like Economy,
Sociology and Psychology. At that time those disciplines did regard Physics more or
less as the example to follow and tried to achieve a similar academic respectability by
trying to discover economic and social laws. Their mission in teaching was - and
remains largely so - to train researchers, not professionals. Accordingly, the academic
research in these disciplines was and is very much description-driven (like Physics,
whose core mission in education is also the training of researchers).
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By and large the mission in teaching of Business Schools is, or should be, professional
training as the great majority of their students aspire a career in business. But academic
research in business schools tends to be description-driven rather than prescription
driven as prescriptions have in this field a low academic respectability. This leads, as
we will see, to research products of only limited relevance outside academia and thus
also of limited relevance for Business School students.

Research strategies can be described in terms ofmode I or mode 2 knowledge
production (Gibbons et aI., 1994). Mode 1 knowledge production is executed within
universities and is dominated by an academic agenda with little interest in application,
while mode 2 is done in intensive interaction with application and is driven by a broad
range of interests.

As I will discuss below, the research strategies in the field of management can
largely be characterized as mode 1 knowledge production, the resulting research
products having limited external relevance. I will propose to make more use of
research strategies of mode 2 in order to increase the external relevance of research
products. I will discuss the nature of such a mode 2 knowledge production in this field
and the nature of the resulting research products, which will often be "tested and
grounded technological rules".

2. The external relevance problem

Present academic management research does produce by and large valid research
products. These are relevant, as they contribute to academic understanding of the
world of management and organization and to the academic debate and they enhance
the position of the researchers in question in the academic reputation system. My
problem is not with this internal relevance, but with its relevance outside academia.

Already in 1982 Beyer and Trice remarked, "Recently (...) scholars have expressed
concern about why organizational research is not more widely used (Beyer and Trice,
1982, p.591). Thomas and Tymon (1982) cite an impressive list of criticisms with
respect to the relevance of academic organizational research, while, according to a
survey at that time, academics considered only some 20% of well-established
academic organizational theories as having a better than questionable usefulness
(Miner, 1984). A major reason for Daft and Lewin to launch a new academic journal,
viz. Organization Science, was their dissatisfaction with the external relevance of
received academic organizational theories (Daft and Lewin, 1990). Somewhat later
Hambrick, at that time President of the American Academy of Management,
bemoaned the Academy's limited impact on the world of organization and business
(Hambrick, 1994). Some may have given up their ambitions with respect to external
relevance. Until 1999 the Academy of Management Review, one of the leading
academic journals in the field, aimed, according to its instructions to contributors, to
publish articles that "advance the science andpractice of management" (my italics).
Nowadays it has dropped the "and practice" and confines itselftellingly to
"understanding". Others, however, still keep such ambitions, see e.g. Tranfield and
Starkey (1998).

A key reason for the limited external relevance of academic management literature is,
in my opinion, that it is largely description-driven. Prescriptions have in the field of
management in general a low academic respectability. One reason is that prescriptions
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tend to be equated with the recommendations given in non-academic management
literature (the so-called "Heathrow-literature" (Burrell, 1989) or, more kindly,
Literature or Principles, Whitley, 1988). This type ofliterature tends to have a
generalization problem (based only the writers' own experience), or a justification
problem (being weak in providing evidence on the effects of the proposed actions). At
the same time this type of literature is widely read by practising managers. Valid and
relevant academic management literature should be a powerful competitor for this type
of literature.

A second reason for the limited interest in prescriptions is the idea that the mission of
all academic research should be - like in Physics - the classical trinity of description,
explanation and prediction (see e.g. Nagel, 1979; Emory, 1985). Or even more limited
in the words of Seth and Zinkhan (1991, p.35): "the essence of science is explanation
by law", thus forcing research results into overly reductionistic quantitative form.
These approaches are quite different from the more prescription-driven views in the
field of Medicine and Engineering (which I have called elsewhere "design sciences" 
as opposed to "explanatory sciences" like Physics and Sociology - because their core
mission is to develop valid knowledge to be used in designing solutions to problems,
see Van Aken, 2001).

This is not to say that description-driven management research has no external
relevance. Practitioners can make conceptual use of its research products, i.e. use them
for general enlightenment of the issue in question. However, one can improve on the
external relevance of academic research products by aiming at the more ambitious
objective of instrumental use, i.e. use in more specific and direct ways, i.e. as
prescriptions (the distinction of conceptual versus instrumental use of research
products is due to Pelz, 1978).

Valid prescriptions have by their very nature more relevance for practitioners than
descriptions. Description-driven research is problem-focused, rather than solution
focused. The idea may be that general enlightenment and understanding of the problem
at hand makes its solution trivial. However, although understanding the problem is
important, it is only halfway to solving it. The second step is to develop (alternative)
solutions. Understanding the sources of resistance to certain organizational changes,
still leaves undone the task of developing sound change programmes. Understanding
the reasons for delays in New Product Development still leaves undone the task of
developing effective product development systems. Understanding the changes on
certain markets, still leaves undone the task of developing successful strategies. So, in
order to solve the external relevance problem, academic management research should
complement description-driven research with prescription-driven research in order to
develop research products which can be used in designing solutions for managerial
problems. By this I do not mean the actual application of scientific knowledge to solve
a specific problem, which is the domain of practitioners, but the development of valid
knowledge which can be used in designing solutions for a class of managerial
problems.

3. Mode 1 and mode 2 knowledge production

As mentioned in the introduction, research strategies can be described in terms of
mode I or mode 2 knowledge production (Gibbons et aI., 1994). Mode 1 knowledge
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production is dominated by an academic agenda, is largely executed inside academia,
is focused on analysis and on "fundamental knowledge" (as opposed to "applied
knowledge"), has a preference for mono-disciplinarity and its products are primarily
shared with fellow researchers. Further dissemination occurs downstream of
knowledge production and there is little interest in the exploitation of such knowledge
by practitioners.

Quality control, usually in the form of peer review, plays a crucial role in mode 1
knowledge production. It does so not only by selecting the research products that are
allowed to reach the academic forum, but also by exerting through its jurisprudence an
all pervading influence on the research questions asked and especially on the research
methods used. It is this quality control that creates Kuhn's (1962) normal science.

In contrast, mode 2 knowledge production is solution-focused, oriented not only on
analyses of problems but also on designing solutions. It is often trans-disciplinary in
nature, and "characterized by a constant flow back and forth between the fundamental
and the applied, between the theoretical and the practical" (Gibbons et aI., 1994, p.19).
It can be regarded as following Starbuck and Nystrom's (1981) adage, "if you want to
understand a system, try to change it". In this mode knowledge is produced in the
context of application and there is a strong interplay between the tacit knowledge of
the practitioners involved and the activities of researchers to produce codified
knowledge.

Where quality control in mode 1 knowledge production can be seen as supporting a
quest for truth, quality control in mode 2 knowledge production may be seen as
supporting a quest for human performance.

Interestingly, Gibbons et ai. (1994) seem to make no distinction between producing
specific knowledge to solve a specific problem and general knowledge to solve a class
of similar problems. Or, in the terms I'll use below, they seem not to make a
distinction between the regulative and the reflective cycle.

4. Mode 1 knowledge production in the field of management.

In the field of management knowledge production by academic research can largely be
characterized as mode 1. Case-study based research and qualitative theory building is
becoming more and more accepted, but the dominant research strategies are still
survey-based, especially for research aiming for the leading academic journals and for
research executed by junior researchers, driven by their supervisors to do surveys in
order to learn the handiwork of their craft. Survey-based research tends to have limited
interaction with practitioners, is dominated by the academic agenda and is done
predominantly within academic institutions. Subsequently the research results are
primarily shared with fellow researchers at academic conferences and through
academic journals. Hambrick mentions a need to "open up the incestuous, closed loop
of the (American, JvA) Academy's conferences" (Hambrick, 1994, p.13). The
conferences of the Strategic Management Society are somewhat less "incestuous", as
usually one or two successful top managers are allowed to deliver plenary speeches
and some consultants mix with the majority of academics. However, such is the power
of the academic mode 1 quality control that little of this reaches the (academically top
ranking) Strategic Management Journal.
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If the survey is the dominant research strategy of mode 1 knowledge production, the
causal model is the typical research product. The causal model explains, preferably in
quantitative terms, the behaviour of one or more dependent variables in terms of the
behaviour of a number of independent ones. It is developed to support the
understanding ofthe problem at hand. As discussed, this still leaves the task undone to
develop alternative solutions for those problems. But in mode 1 knowledge production,
the managerial implications of research results are more or less treated as an
afterthought. Typically they take at best only one or two of the last pages of an
academic article.

5. Tested and grounded technological rules.

As said, mode 1 knowledge production tends to be description-driven and is problem
focused rather than solution-focused, more interested in analysis than in design. Mode
2 knowledge production, with its intensive interaction between knowledge production
and application is much more solution-focused, design-oriented, much more
prescription-driven.

Prescriptions generally follow the logic of "if you want to achieve Y in situation Z,
then perform action X". There are algorithmic prescriptions which operate like a recipe
and which typically have a quantitative format. And there are heuristic prescriptions,
following the logic of "If you want to achieve Y in situation 2, then do something like
action X". This formulation means that the prescription is not to be used as a recipe but
as a design exemplar. It is a general prescription which still has to be translated to the
specific problem at hand. In solving that problem the practitioner has to design a
specific variant of that design exemplar.

In management an example of an algorithmic technologic rule is the well-known
Economic Order Quantity formula: if you want to minimize inventory and ordering
costs for a given item with a given demand level and given costs of holding inventory
and of ordering, then use this formula to calculate the optimal order quantity (see e.g.
Slack et aI., 1995). An example of a heuristic technological rule is "If you want to
manage the operating core of a professional organization, then use standardization of
skills"(Mintzberg, 1979).

Prescriptions can be called in terms of Bunge's (1967) philosophy oftechnology
technological rules. A technological rule is "an instruction to perform a limited
number of acts in a given order and with a given aim" (Bunge, 1967, p.132). Bunge
(1967) also introduced a specific subset of technological rules, i.e. the tested and
grounded technological rules, rules the effects of which have been tested within their
intended context and have been explained by grounding them on natural laws.

In the field of management the testing of the effects of algorithmic technological
rules can lead to conclusive proof However, the indeterminate nature of heuristic
rules, and in management technological rules will often be heuristic, however, makes it
impossible to get conclusive proof. In this case testing will ultimately lead to
"saturated supporting evidence" (Eisenhardt, 1989).

Grounding of technological rules in the field ofmanagement cannot be done with the
help of natural laws and probably neither with the help of the "laws of business". In
this field grounding can be done with the help of generative mechanisms. This concept
is taken from Pawson and Tilly (1997), discussing evaluation research of social
programmes. Their approach to such evaluation research is not to try to answer the
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(rather uninformative) question of "does it work or not". Instead they try to find the
mechanisms that make it work in order to (re)design the programme to its maximum
effect.

Such generative mechanisms can both be of a material and an immaterial nature, in
the latter case based on managerial cognitive processes (Ilgen and Klein, 1988). An
example in management of an generative mechanism of a material nature can be found
in Goldratt's Theory-of-Constraints (Goldrath and Cox, 1986). The rule is that in
managing the throughput of a factory, one should focus on optimising the use of the
constraining capacity group. The generative mechanism behind that rule is that it is
this group that determines the overall output of the factory. An example of a more
immaterial generative mechanism can be found in Tichy's TPC-model. One rule is
that, if a given organizational change hurts real interests of a certain subgroup, one
should use political interventions rather than technical or cultural ones. The generative
mechanism is that technical, i.e. content-oriented interventions will demonstrate ever
more clearly to that subgroup that its interests are hurt, which will not help to
overcome their resistance to that change, that cultural interventions, i.e. inviting
participation, will give them the opportunity to organise coalitions against the change,
while political, i.e. power interventions may be accepted, among other things because
they can be accepted as being the duty of top management to act in the interests of the
organization as a whole.

Actual application of a technological rule means that it is used in managerial problem
solving. In general the practitioner uses for this the problem-solving cycle, also called
the regulative cycle (van Strien, 1997), consisting roughly of: defining the problem out
of its "messy" context (Schon's, 1983, "naming and framing"), planning the
intervention (diagnosis, design of alternative solutions, selection of solution), applying
the intervention and evaluating.

The technological rule is used in the planning phase. If it is a heuristic one, the
practitioner has to design a specific variant of the rule for his or her specific situation,
he or she has to translate from the general to the specific. That needs a deep
understanding of the nature of the rule, of the generative mechanisms that make it
work and of its dependence on context. Hence one needs "thick" descriptions (Geertz,
1973) and the rich evidence obtained from field testing. Generally, application of a
technical rule needs quite some tacit knowledge from the practitioner as rule,
grounding mechanisms and evidence still tend not to provide a complete understanding
of problem and situation.

Understandably, prescriptions as found in "Heathrow-literature" have a low academic
respectability, while simple recipes are academically uninteresting. However, like in
Medicine and Engineering, tested and grounded technological rules can be valid and
respectable research products of academic management research, which can at the
same time have significant external relevance.

6. Mode 2 knowledge production in the field of management.

The technological rule prescribes a (series) of interventions. In general the effects of
such interventions are strongly context-dependent. In Engineering this context
dependence is generally much less, or can be calculated or simulated. So in this field
technological rules often can be developed and tested under closed-system-conditions,
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i.e. in the laboratory. In Medicine the context-dependence of interventions often is
much more complex, so one develops and tests technological rules under open-system
conditions, i.e. through clinical research, as an essential complement to laboratory
research on e.g. cells or rats. Likewise, in the field of management one has to develop
and test technological rules under open-system-conditions, i.e. in the context of their
intended application.

The typical research strategy for developing heuristic technological rules is the
multiple case-study (see Eisenhardt, 1989 and 1991, and Parkhe, 1993, on the power of
the multiple case-study). One mode of this is the developing multiple case-study: a
series of problems of the same class is solved, e.g. developing an approach for
reorganizing the shop floor in small industrial companies (Verweij, 1997), or
developing a method for diagnosing and managing the risks of large product
innovation projects (Halman, 1994; Keizer, Halman and Song, 2001).

In each case improvements in organization, or in operational processes, or in
management processes are designed and implemented using the regulative cycle,
discussed above. Design knowledge is built up through the reflective cycle (VanAken,
1994, 2001): a case is solved, one reflects on the lessons learnt, uses those lessons in
the next case, reflects again, and so on. The "rules", i.e. ideas on how to tackle this
type of problems in general, are developed during this cycle through analytic induction
(Manning, 1982; Hammersley and Atkinson, 1995; Johnson, 1998). The term
"induction" refers "to the processes by which observers reflect upon their experience
of social phenomena and then attempt to formulate explanations that may be used to
form an abstract rule, or guiding principle, which can be extrapolated to explain and
predict new or similar experiences" (Kolb et aI, 1979). This formulation, although
developed for description-driven research, is also valid for the design of technological
rules. The thus designed rules are subsequently tested and further refined during the
following cases.

Furthermore, on the basis of cross-case analyses hypotheses are developed on the
relevant generative mechanisms and these hypotheses are also tested through further
cross-case analyses. Successes as well as failures (or less-successful cases) are
interesting, as one wants to know both the driving and the blocking generative
mechanisms behind the rules. This leads to a set of indications and contra-indications
for the use of the rules.

Both the induction of technological rules and especially of generative mechanisms
can, of course, also use the research products of prior description-driven mode 1
knowledge production. Although one may use existing theoretical frameworks as well,
one often will choose rather a grounded-theory-like approach (Glaser and Strauss,
1967; Partington, 2000). A theoretical framework can guide data-collection and data
analysis, but has the drawback that it may blind the researcher for important aspects of
the cases outside that framework.

Each set of rules has a certain intended application domain (as can be seen in the
examples given above). Cases are selected through "theoretical sampling" (Glaser and
Strauss, 1967, P 184) on the basis of an analysis of that intended application domain.
Using general knowledge, prior research or explorative research in the first phase of
the multiple case-study, one tries to establish the variables on which the performance
ofthe rules to be developed may depend (e.g. size and age of the company, type of
business, type of technology, degree of bureaucratization, etc.). The cases should then
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cover as good as possible the whole spectrum ofvariation within the intended
application domain.

After testing and refining of the rules by the researchers themselves, one should have a
phase of "B-testing", i.e. testing of the rules by third parties (this term is borrowed
from software development, see e.g. Dolan and Matthews, 1993; testing by the
developers of the rules themselves is called -testing). This explicit - and -testing of
research recommendations is a key difference between mode 2 knowledge production
and the formulation of management implications after the results of description-driven
mode 1 knowledge production have been obtained.

-testing can be seen as a kind of replication research (Tsang and Kwan, 1999), but,
because of its solution-focus, it has maybe more in common with evaluation research
of social programmes (see, e.g. Cook and Campell, 1979; Guba and Lincoln, 1989 and
especially Pawson and Tilly, 1997).

Next to the above-described developing multiple case-study, in which the researchers
develop the rules themselves, one can also have the extracting multiple case-study, in
which researchers do case-studies in order to extract best practices. An example is the
extraction of best practices in the field of marketing with respect to product feature
management (Thoelke, 1998). Like the recommendations of the "Heathrow-literature",
best-practice-research has a low status in academic circles, as it tends to result in just
recipes: "become a world-class manufacturer in seven easy steps". However, if aimed
at tested and grounded technological rules, the extracting multiple case-study should
also be an acceptable research strategy, even for top ranking academic journals.

The developing and extracting multiple case-studies have much in common with
action research (see e.g. Argyris, Putnam and McClain Smith, 1985; Karlsen, 1991), in
which the researcher collaborates with a client system to diagnose and solve a specific
problem of that client system. The emphasis may be different, however. Much action
research focusses on the uniqueness of the case. It then has a kind of ethnographic
orientation: the case is interesting in itself, like it is interesting to learn about the
culture of certain groups of adolescents in Boston (Whyte, 1943). However, in the
multiple case-study discussed here, the emphasis is on generalizability: what can we
learn from these cases for other contexts?

Mode 2 knowledge production in management will tend to use qualitative research
strategies. This should be seen as an instrumental choice, based on the nature of
research questions and intended research products. It is not a paradigmatic choice, e.g.
a choice for an interpretative paradigm or a post-modernistic paradigm, because the
problem- and solution-focus ofmode 2 knowledge production makes a paradigmatic
straitjacket unattractive. So one will try to work with multiple paradigms (Schulz and
Hatch, 1991; Lewis and Grimes, 1999) and to operate as a "bricoleur" (Derzin and
Lincoln, 1998, p.3), i.e. assembling a research design on the basis of a variety of
methods.

Researchers regarding the qualitative-quantitative choice as purely instrumental, tend
to see qualitative methods as just a type of data collection and qualitative data as just a
type of evidence. However, qualitative methods also produce a certain type of research
products. As discussed above, heuristic rules and their evidence should be given as
"thick" descriptions, more emic than etic (Pike, 1967; Morris et aI., 1999) in order to
enable practitioners to translate them to their specific cases.
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7. Conclusion

The dominant mode ofknowledge production in academic management research is the
description-driven mode 1. The thesis of this article is not that the prescription-driven
mode 2 knowledge production, as discussed above, is new. As the examples cited
show, it is already done. The thesis is that one should do more prescription-driven,
design-oriented mode 2 research to complement the description-driven, analysis
oriented mode 1 research, and that in Business Schools, having the educational mission
of training professionals, mode 2 knowledge production should get a similar academic
respectability as the more traditional mode 1.
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Research paradigms and ideologies

The following contribution is ad edited part of a book review of Symon and Cassell's
Qualitative Methos and Analysis in Organizational Research, published in
Organization Science in 2000.

In the old days the academic community regarded Management, as taught in e.g.
American Business Schools and French Grandes Ecoles, as a practice-based craft.
Experienced businessmen told aspiring students what they had learnt in their long and
successful careers. However, after the Ford and Carnegie-Foundation reports of the
sixties (of the previous century), a process of "scientization" started at the American
Business Schools, resulting in an academic quest to give teaching a sound basis in
research, like other academic disciplines. The dominant research stream (or the
"normal science") that developed, consisted of quantitative research through
sophisticated statistical analyses of surveys with the aim of developing quantitative
causal models, the laws of business, to be compared with the laws of physics. Next to
this main stream also a minor research stream developed: case-based qualitative
research, aimed at creating further understanding of complex business processes
through "thick" descriptions instead of the overly reductionistic quantitative causal
models of the main stream. This started a debate on quantitative versus qualitative
research strategies.

A key issue in this debate is whether the quantitative-qualitative choice is an
instrumental or a paradigmatic one. If it is an instrumental choice, qualitative methods
are seen as a means of data collection and the resulting data as a type of evidence. In
that case the choice depends largely on the research questions at hand. If it is a
paradigmatic choice, however, the choice for qualitative research is the direct result of
certain paradigmatic basic assumptions. Denzin and Lincoln follow this approach in
their definition of qualitative research: "Qualitative research is multimethod in focus,
involving an interpretative, naturalistic approach to its subject matter. This means that
qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense
of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them" (Denzin
and Lincoln, 1998, p.3).

In their 1994-collection Symon and Cassell took a similar stand, more or less.
They named a number of defining characteristics of qualitative research, including "a
focus on interpretation rather than quantification, an emphasis on subjectivity rather
than objectivity" (Cassell and Symon, 1994, p. 7) and rejected a purely instrumental
approach by stating: "We believe that the determination of research method is not just
one of appropriateness or philosophy but of ideology - what constitutes 'valued'
research?" (Cassell and Symon, 1994, p. 7). In his Book Review Essay on the 1994
collection, Dachler (1997) took a comparable position: true qualitative research is
based on a subjectivist ontology and a constructivist epistemology.

In the present collection Symon and Cassell take a more eclectic approach to
qualitative research methods, allowing their contributors to take different paradigmatic
positions or even to discuss the use of their approach within different paradigms. This
position seems to be only one step away from a rather instrumental approach to the
quantitative-qualitative method choice.

In this case, the choice depends on the research questions at hand. But such
research questions are strongly influenced by the researcher's paradigmatic starting
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points, i.e. by his or her "basic belief system, based on ontological, epistemological
and methodological assumptions" (Guba and Lincoln, 1998).

However, an even more important influence on research questions - and
especially on intended research outcomes - seems to be the science ideology of the
researcher and his or her academic audience, i.e. their ideas on the nature and mission
of science l

, 2. This is in fact the second of the two dimensions of Burrell and Morgan's
four paradigm scheme (Burrell and Morgan,1979). Their first dimension - subjective
versus objective - is purely paradigmatic in the sense of the above-given definition of
Guba and Lincoln, while their second dimension - regulation versus radical change 
is more of an ideological nature.

Dachler (1997) adheres to a radical change ideology. For him the mission of
science clearly is to unmask (or deconstruct in his postmodemistic terminology) the
rhetoric of the powerful and to give voice to minority view points. He castigates
Cassell and Symon (1994) in my opinion not so much because of their paradigmatic
impurity (as the editors suppose, Symon and Cassell, 1998, p4), but because they do
not share his ideology.

Another ideology, more at the regulation-side of this dimension, can be
characterized by the aphorism "the essence of science is explanation by law" (Seth and
Zinkhan, 1991 3

, my italics), a view derived from the natural sciences, but also dear to
many in the social sciences beginning perhaps with Durkheim (1895; 1964). Such an
ideology naturally leads to the use of quantitative methods as the royal road to valid
research outcomes and confines qualitative methods to the exploratory phases of
research: valuable in the context of discovery perhaps, but almost useless in the
context ofjustification.

Still another science ideology, also at the regulation side, holds that the mission
of science is the production of shared understanding4

, understanding shared between
the researcher and an informed audience. In other words, this ideology can be
characterized by the classic trinity of description, explanation and prediction. If
understanding is the mission of science, the essence of science is model-building. Any
model-building is reductionistic, but through this reduction one aims at the essential. If
the essential is countable, by all means count; if not, the quest for quantification may
prove to be a Procrustes bed, forcing a rich phenomenon into the mould of some poor
quantitative indicators.

If model-building is the essence of science, one can see the organizational
researcher as 'bricoleur' (Denzin and Lincoln, 1998, p. 3), assembling his or her
research design to answer research questions on the basis of various methods - be they
qualitative or quantitative - driven by the needs and emerging insights of his or her
research. For a bricoleur the two collections of Symon and Cassell may prove to be of
great help, allowing the researcher to use a wide variety of frameworks and methods
and to depart from the more confined, traditional approaches.

However, although bricolage works very well in the context of discovery, it has
its drawbacks in the context ofjustification. Even if one were to abandon the
positivistic quest for objective truth, the researcher will want to aim for shared
understanding. For sharing some kind ofjustification is needed and scientific
justification is usually based on methods: what observations and what logical
reasoning led to the outcomes presented. Symon and Cassell provide plenty of material
for bricolage in the context of discovery, but less for justification. While supporting
the need for justification (Symon and Cassell, 1998, p. 7) and while admitting that
justification of the outcomes of qualitative research is difficult in terms of the classic
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criteria of reliability and validity, the editors confine themselves in their introduction
to mentioning some alternative criteria, given by Guba and Lincoln (1989).
Sometimes, the justification issue in qualitative research is tackled by formalization of
the methods used in an elaborate set of rules, compare Glaser and Strauss' approach in
their development of Grounded Theory (Glaser and Strauss, 1967). The formalization
approach is not used by the editors: they see their collections as guides to their
methods, not as rule books (Symon and Cassell, 1998. p. 5). Essentially, their solution
is for researchers to devote much attention to the proper documentation of the methods
used. However much sympathy I have for this approach, there is more to say about the
justification issue in qualitative research. It is all the more important if one uses a
bricolage approach like Simon and Cassel are (implicitly) doing.

This brings me to my concluding remarks. The major strength of both the 1994 and the
1998-collections is the great variety of methods, presented in a very clear and practical
way and which are, moreover, useful within various paradigmatic domains. As said, I
feel that these collections contribute towards a higher profile for qualitative research,
insofar as that may still be necessary.

Notes

1. By "science" I mean the German or Dutch concept "Wissenschaft" or
"wetenschap", thus not confining the concept to the natural sciences.

2. Cassell and Symon suggest in the quote given above on ideology, that such an
ideology determines the choice of method, whereas I feel that it rather determines
the choice of research question and thus influences the choice of methods more
indirectly.

3. Seth and Zinkhan use this aphorism in a discussion on the methodological
foundations of academic research in the field of Strategic Management, another
very interesting battlefield for the antithesis between quantitative and qualitative
research methods.

4. No book review is written in the ivory tower of objectivity and it may be,
therefore, good to state my own science ideology. As befits my connection with a
University of Technology, it can be described as: the mission of science is
understanding and the mission of technology is design and improvement. More
specifically, developing knowledge for design and improvement, while using
understanding as one of the essential inputs for developing that knowledge.
Organizational research can be used both within a science-approach and within a
technology-approach. (Although some look down their noses at a technology
approach in organizational research, as is illustrated by the following quote from a
discussion on differences between American and European approaches to
organization research: "The managerial approaches such as Human Relations
perspectives or Organizational Development studies have been heavily criticised in
Europe (as elsewhere) as social engineering, not pure science" (Koza and Thoenig,
1995, p. 2-3). It is clear that in their view academics should not get involved in
such suspect activities).
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Hoofdstuk 6. Ontwerpen in Bedrijfskunde

6.1 Inieiding

Dit hoofdstuk handelt over ontwerpen in de Bedrijfskunde. In de volgende paragraaf
worden nog eens enige ideeen over de Bedrijfskunde als ontwerpwetenschap bij elkaar
gezet. Vervolgens wordt een klein stukje algemene ontwerptheorie gegeven, waarna in
de laatste paragraaf iets gezegd wordt over de ontwerpen die een bedrijfskundig
professional maakt in zijn ofhaar beroepspractijk.

6.2 De Bedrijfskunde ais Ontwerpwetenschap

Op grond van hun missie kan men drie categorieen van wetenschappen onderscheiden
(Van Aken, 1994a):

de formeie wetenschappen, zoals de filosofie, logica en wiskunde
de verkiarende wetenschappen, zoals de natuurwetenschappen en de sociologie
de ontwerpwetenschappen, zoals de technische wetenschappen, de geneeskunde en
ook de bedrijfskunde.

De formele wetenschappen zijn 'empirisch leeg'. Hun missie is het opbouwen van
stelsels van uitspraken - premissen, stellingen, conclusies - waarvan de toets bestaat
uit hun interne logische consistentie.
De missie van de verklarende wetenschappen is het beschrijven, verklaren en zo
mogelijk voorspellen van zintuiglijk waarneembare verschijnselen. De toets is of de
gemaakte uitspraken 'waar' zijn, d.w.z. overeenstemmen met zorgvuldige waarne
mmgen.
Tenslotte is de missie van de ontwerpwetenschappen het ontwikkelen van weten
schappelijke kennis, die de professionals op hun gebied kunnen gebruiken bij het op
lossen van problemen van hun clienten. De toets voor die kennis is dan ofhet gebruik
daarvan inderdaad aantoonbaar leidt tot het oplossen van dergelijke problemen. Wij
gebruiken de term 'ontwerpwetenschappen' voor deze categorie, omdat het ontwerpen
van oplossingen en van wegen om deze oplossingen te realiseren de kern vormt van
het werk van de professionals. Ontwerpwetenschappen dienen kennis te ontwikkelen
om dat ontwerpen te ondersteunen.

Bij de verklarende wetenschappen vindt kennisverwerving in het algemeen plaats via
de zg. empirische cyclus, zie fig. 6.1 (De Groot, 1961).
Men kiest een bepaald te onderzoeken verschijnsel, maakt een onderzoeksopzet, doet
volgens die opzet methodologisch verantwoorde waarnemingen, komt via inductie tot
theorievorming, leidt vervolgens via deductie daaruit waarneembare consequenties af
(hypotheses over te verwachten waarneembare verschijnselen) en gaat dan vervolgens
een nieuwe cyclus in om na te gaan of die consequenties ook inderdaad optreden: het
toetsen van die hypotheses. Die toetsing kan leiden tot een bevestiging of tot een
aanpassing van de theorie. Het merendeel van de methodologische literatuur heeft
betrekking op deze empirische cyclus.
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keuze van te
onderzoeken
verschijnsel

hypotheses
genereren
(deductie)

onderzoekopzet

theorievorming
(inductie)

waamemen

Fig. 6.1 De empirische cyclus (naar De Groot, 1961)

De professional die een probleem voor zijn/haar client oplost (bijvoorbeeld de be
drijfskundige, die een bedrijfsvoeringsprobleem oplost) voIgt echter niet de empirische
cyclus, maar de zg. regulatieve cyclus (Van Strien, 1975), zie fig. 6.2.

evaluatie

ingreep of
realisatie

plan / antwerp
oplossing

probleemkeuze/
antwerp aanpak

analyse en
diagnose

Fig. 6.2 De regulatieve cyclus (naar Van Strien, 1975)
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Samen met de client wordt uit de probleemkluwen het op te lossen probleem gedefi
nieerd en wordt door de professional een aanpak ontworpen. Vervolgens wordt het
probleem geanalyseerd en worden de oorzaken ervan gediagnosticeerd (het analytische
deel van de regulatieve cyclus), waama de oplossing wordt ontworpen en de weg
waarlangs die oplossing zal worden gerealiseerd (het ontwerpende deel van de
regulatieve cyclus). Daama voIgt de feitelijke ingreep of realisatie, waama geevalueerd
wordt of de effecten van die ingreep of realisatie inderdaad professioneel gezien en
voor de client bevredigend zijn, waama eventueel via een nieuwe regulatieve cyclus
wordt bijgestuurd.
Zowel bij het analytische deel als bij het ontwerpende deel van de regulatieve cyclus
gebruikt de professional de state-of-the-art kennis van zijnJhaar discipline. Het is dit
gebruik van kennis en de bij opleiding en ervaring verkregen vaardigheden, die de
professional onderscheidt van de leek.

Hierboven werd gesteld dat de missie van een ontwerpwetenschap is het ontwikkelen
van kennis, die de professionals op het betreffende gebied kunnen gebruiken bij het
oplossen van problemen. Die ontwerpkennis betreft voor de meeste ontwerpweten
schappen vooral objectkennis , kennis over de 'objecten' waar die wetenschap zich
mee bezig houdt. Voor medici betreft dat bijvoorbeeld kennis over het menselijk
lichaam, over mogelijke disfuncties en ziektes en over mogelijke behandelwijzen voor
die ziektes met hun hoofd- en neveneffecten. Voor bouwkundigen betreft dat onder
meer kennis over de diverse bouwmaterialen en kennis over mogelijke constructies
(voor bijv. vloeren, ramen, verwarming). Daamaast is van belang realisatiekennis, hoe
die oplossingen te implementeren. Voor medici zijn dat bijv. de verschillende wijzen
om medicijnen toe te dienen of om chirurgische ingrepen te doen en voor
bouwkundigen de kennis over het bouwproces. Tenslotte is er nogproceskennis, de
kennis ten behoeve van het ontwerpen van een aanpak voor het oplossen van pro
blemen op het betreffende gebied, ook weI te noemen methodologische kennis.
Voor veel professies wordt die proceskennis op een ambachtelijke wijze verworven en
overgedragen. Dat wil zeggen dat de onervarenen in het vak beginnen te werken onder
supervisie van een of meer senioren en de juiste aanpak leren door die senioren na te
doen en door aanwijzingen van die senioren op te volgen wanneer dat nadoen niet
goed genoeg is. Dit college heeft echter de ambitie om bedrijfskundige proceskennis
op een wat meer wetenschappelijke wijze over te brengen.

Voor de verklarende wetenschappen is het kemproduct het causale model, bij voorkeur
in kwantitatieve vorm. Daarin worden te verklaren, afhankelijke variabelen verklaard
in termen van een of meer onafhankelijke variabelen. Het kemproduct van de
ontwerpwetenschappen is echter de zg. 'geteste en gefundeerde technologische regel'
(Bunge, 1967). De algemene vorm van zo'n regel is: 'als men in situatie z het resultaat
y wil bereiken, doe dan x'. Met 'getest' wordt bedoeld dat die regel in de context van
zijn toepassingsgebied getest is en met 'gefundeerd' wordt bedoeld dat die regel ge
fundeerd is op inzichten in de basismechanismen die die regel zijn effect geven.
Technologische regels worden niet analytisch afgeleid, bijv. uit een analyse van de
oorzaken van de op te lossen problemen, maar worden ontworpen op basis van
technisch inzicht en creativiteit en dan vervolgens getest.
Een speciaal geval van een technologische regel is het zg. 'ontwerpmodel', een in zijn
toepassingscontext geteste voorbeeldoplossing. Ontwerpmodellen bestaan er op vele
terreinen. Binnen de bedrijfskunde kan men denken aan diverse ontwerpmodellen voor
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organisatiestructuren (functionele organisatie, matrix organisatie, etc.), voor be
stelsystemen, voor voorraadwaarderingssystemen, etc.
In veel ontwerpwetenschappen zijn er vooral technologische regels en ontwerp
modellen ontwikkeld op het gebied van de objectkennis, maar zij kunnen er ook zijn
op de gebieden realisatiekennis en proceskennis.

De hierboven beschreven ontwerpkennis kan deels worden verworven via de empiri
sche cydus. Dat betreft dan bijvoorbeeld materiaalkennis. Geteste en gefundeerde
technologische regels worden echter in het algemeen ontwikkeld via 'klinisch onder
zoek', d.w.z. via ontwerpgericht onderzoek in de toepassingscontext. De
methodologische grondvorm voor dergelijk klinisch onderzoek is de zg. reflectieve
cydus (Van Aken, 1994a), zie fig. 6.3.
In feite is dit een serie-gevalstudie, waarbij in ieder van die gevalstudies een probleem
wordt opgelost via de regulatieve cydus, waama op grand van cross-case analyses
ontwerpkennis wordt ontwikkeld. Men doet bijvoorbeeld tien keer een reorganisatie
van een ziekenhuis en tracht dan uit cross-case analyses patronen te herkennen - wat
weI, wat niet te doen - die dan in voorlopige technologische regels worden vastgelegd.
Deze worden dan weer in volgende gevalstudies getest. Bij die volgende gevalstudies
wordt tevens getracht inzicht te krijgen in de mechanismen die de effecten van de
regels bepalen.

Technologische regels kunnen de vorm hebben van algoritmen, exacte voorschriften
hoe te handelen of in te richten. In de bedrijfskunde zijn bestelsystemen en
schedulingssystemen voorbeelden hiervan. Vele regels binnen deze discipline hebben
echter een meer heuristisch karakter: het heeft voordeel om een bepaalde oplossings
richting te kiezen, maar de exacte oplossing vereist echter nog veel nadere invulling.

keuze van de te
bestuderen klasse
van gevallen

vaststellen
ontwerpkennis

gevalkeuze

reflectie op
resultaten

regulatieve
cyclus

Fig. 6.3 De reflectieve cydus (Van Aken, 1994a)
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Een belangrijk punt is hierbij het bewijsmateriaal. of, meer algemeen, de verant
woording van de regel. Bij algoritmische regels is het vaak mogelijk hun werking echt
te bewijzen. Bij heuristische regels kan dat echter niet. Wat men weI
kan en ook moet aanbieden is ondersteunend bewijsmateriaal: men moet laten zien op
grond van welke waarnemingen en welke redeneringen men meent dat de regel het
gewenste effect zal hebben.
Dit punt is ook van groot belang voor het bedrijfskundige verbeterproject. Ook daar
kan men vaak niet echt bewijzen dat de ontworpen oplossing zal werken, maar men is
weI gehouden aan de eis om te verantwoorden waarom men denkt dat het zal werken.
De opdrachtgever zal dan moeten beoordelen of hij/zij het daar mee eens is.

Bet toepassen van een technologische regel in algoritmische vorm kan soms vrij
rechtstreeks gebeuren en bestaat dan uit het nader invullen van bepaalde variabelen en
parameters. Toepassing van heuristische technologische regels betekent echter altijd
een vertaling van de algemene regel naar de specifieke toepassing en dat vereist vaak
veel inzicht in zowel de eigenschappen van die regel, inzicht in de toepassingssituatie
en creativiteit. Bij die vertaling kan ook met vrucht gebruik gemaakt worden van het
hierboven genoemde ondersteunende bewijsmateriaal, aangezien dat meer inzicht in de
eigenschappen van de regel en in haar toepassingsmogelijkheden geeft.

Tot slot nog enige opmerkingen van meer wetenschapsfilosofische aard. Veel van de
ontwerpbenaderingen in zuiver technische wetenschappen zijn ook toepasbaar in de
bedrijfskunde. Zo is veel van wat in paragraaf 6.3 over ontwerpen gezegd wordt zowel
toepasbaar in die zuiver technologische wetenschappen als in de bedrijfskunde. Er zijn
echter ook belangrijke verschillen. Deze hangen samen met het feit dat bedrijfskundige
systemen en processen vaak immaterieel zijn ofbelangrijke immateriele componenten
bevatten. Zo is een organisatie in essentie immaterieel, ontologisch bestaande uit de
gedachtepatronen van de diverse belanghebbendel1 bij die organisatie - leden, klanten,
leveranciers, etc. - over die organisatie en over hun plaats daarin. Mensen vervullen
voorts rollen in bedrijfs- en beheersprocessen. Men kan weI representaties maken van
die rollen en van de te verrichten handelingen, maar het gedrag van die mensen wordt
niet gedicteerd door dat ontwerp, maar door hun eigen gedachtepatronen. Bij het
realiseren van het gemaakte ontwerp gaat het er dus am om die gedachtepatronen te
veranderen.
Voor het ontwerpen van bedrijfskundige systemen betekent dat ondermeer dat de
ontwerpers een 'minimum specificatieregel' moeten hanteren: slechts datgene moet in
het ontwerp gespecificeerd wat de mensen in het betreffende proces nodig hebben am
verder zelf hun rollen en handelingen uit te werken. Epistemologisch betekent dat
voorts dat het antwerp de te realiseren werkelijkheid dus slechts zeer ten dele
beschrijft: bepaalde delen van het formele systeem. De rest van het formele systeem en
de essentiele informele componenten worden als het goed is door de deelnemers verder
zelf ontwikkeld en gerealiseerd.
Bet belangrijkste verschil tussen het ontwerpen en realiseren van materiele versus
immateriele systemen en processen (c.q. systemen en processen met essentiele
immateriele componenten) ligt echter in het realiseren. In principe kan een pakket
tekeningen van een ontworpen gebouw of machine gewoon worden overgedragen aan
resp. uitvoerder en werkplaats en dan wordt dat gebouw of die machine gewoon
volgens die tekening gemaakt. Bij een ontworpen bedrijfsproces of structuur zijn de
'makers' van het antwerp de menselijke deelnemers aan het te realiseren proces. Bet
proces van overdragen van het ontwerp en het laten intemaliseren van dat ontwerp
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door die deelnemers - een proces van organisatieverandering - is veel complexer dan
de bovengenoemde, relatief eenvoudige overdracht van het ontwerp van een materieel
systeem aan de beoogde 'makers' van dat systeem.
Het is daarom dat VanAken (1994b) in een ontologische en epistemologische stelling
de organisatie ongrijpbaar, onkenbaar en onmaakbaar noemt: in essentie immaterieel
(ongrijpbaar), nooit uitputtend te beschrijven (onkenbaar) en niet eenvoudigweg te
realiseren op grond van een gemaakt ontwerp (onmaakbaar).

Het bovenstaande behandelde de beperkte ontwerpbaarheid van bedrijfsstructuren en
processen. Daarmee verband houdend is er vaak ook sprake van beperkte beheers
baarheid. Veel bedrijfskundige theorieen zijn gebaseerd op wat Hatch (1997) noemt
het modemistische paradigma. Dit paradigma heeft zijn wortels in de Verlichting en
houdt in essentie in dat men met zuiver rationele benaderingen in principe altijd in
staat is om processen goed te beheersen en daardoor de gewenste uitkomsten te
realiseren. Ais die gewenste uitkomsten er niet komen, hebben de betrokkenen
kennelijk niet goed nagedacht. Voor zuiver technische processen en voor processen
met belangrijke materiele componenten (zoals bijvoorbeeld distributieprocessen van
goederen) kunnen modemistische benaderingen vaak goed werken. Voor processen
met belangrijke immateriele componenten (zoals organisatieverandering) en voor pro
cessen die ver van hun evenwicht opereren (zoals strategievormingsprocessen), moet
men zich echter realiseren dat ontwerpbaarheid en beheersbaarheid hier veel beperkter
zijn. Hetgeen hierboven gesteld is over de gedachtepatronen van de deelnemers past
meer in het door Hatch beschreven interpretatieve paradigma, terwijl het door haar
beschreven postmodeme paradigma meer rekening houdt met beperkte
beheersbaarheid.

5.3 Ontwerpen in de Bedrijfskunde

In de regulatieve cyclus voIgt op de stap 'analyse en diagnose' van het
bedrijfsvoeringsprobleem de stap 'ontwerp oplossing en veranderplan'. Veel
beginnende bedrijfskundigen ervaren deze stap als een sprong in het diepe. Voor
analyse en diagnose bestaan vele methodische hulpmiddelen, maar hoe komje nu aan
zo'n ontwerp van een oplossing? Dit artikel geeft enige handreikingen hiervoor. In het
onderstaande worden enige algemene ideeen over ontwerpen gepresenteerd, waama in
de daaropvolgende paragraaf wordt ingegaan op het ontwerpen van een oplossing voor
een bedrijfsvoeringsprobleem en voor een veranderplan om zo'n oplossing in te
voeren.

De kemactiviteiten bij een bedrijfskundig verbeterproject zijn respectievelijk
analyseren en ontwerpen. Beide activiteiten zijn zeer verschillend van karakter. Vanaf
een vraag (zoals 'wat zijn de oorzaken van dit probleem') kan men vaak via een
tevoren gedefinieerde weg van analytische stappen komen tot het goede antwoord.
Ontwerpvraagstukken zijn echter 'open-ended'; voor dergelijke vraagstukken (ontwerp
bijv. een gebouw, een machine, een beeldhouwwerk) zijn in het algemeen meerdere
goede antwoorden mogelijk.
Mede daardoor zijn er ook geen vaste wegen van vraag naar antwoord, maar wordt er
vaak een vaag georganiseerd zoek- en experimenteerproces gevolgd, dat sterk leunt op
de creativiteit en de intultie van de ontwerper. Niettemin is er toch weI enige
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methodische steun voor het ontwerpproces te geven, hetgeen in het onderstaande zal
gebeuren.

Om te beginnen de vraag 'wat is een ontwerp'?
Een ontwerp kan gedefinieerd worden als een representatie van een te realiseren
object ofproces, gemaakt als instructie voor de volgende stap in het ontwerp- of
realisatieproces.
Bij ontwerpen gaat het dus niet over iets wat er al is (zoals bij onderzoeken en
analyseren), maar over iets wat er nog moet komen. Ret te maken ontwerp is,
uiteraard, niet dat te realiseren artefact zelf, maar een representatie of model daarvan.
Dat model is vaak een tekening (of een pakket tekeningen), maar kan ook diverse
andere vormen hebben, zoals CAD-representaties in een computer of een maquette of
- zoals vaak in de bedrijfskunde het geval is - een stuk tekst dat het te realiseren
artefact beschrijft. Dat ontwerp is tenslotte geen doel op zich, maar 'slechts' een
middel om de volgende stap te zetten in het proces dat uiteindelijk moet leiden tot het
ontstaan van het beoogde artefact. Soms wordt die volgende stap door de ontwerper
zelf gezet, maar vrijwel altijd volgen er later in het proces toch stappen die door
anderen gezet moeten worden en die anderen moeten dan het ontwerp kunnen 'lezen'.
In veel ingenieursdisciplines bestaan er daarom uitgebreide stelsels van conventies
m.b.t. ontwerptekeningen, opdat inderdaad de diverse ontwerpende partijen foutloos
begrijpen wat met die ontwerptekeningen bedoeld wordt.

Om een artefact te kunnen realiseren, moeten er in het algemeen twee ontwerpen
worden gemaakt, te weten een objectontwerp, zoals de tekeningenpakketten voor een
gebouw of machine en een realisatieontwerp, zoals het bouwplan van de aannemer of
de assemblage-instructies voor de werkplaats. Bij professioneel ontwerpen wordt
tenslotte te voren ook een procesontwerp gemaakt, d.w.z. het plan voor het
ontwerpproces zelf in de diverse stappen, met de input en output voor iedere stap, de
individuen of partijen die die stappen moeten uitvoeren en de individuen en partijen
die bij die stappen betrokken moeten worden of input moeten leveren.
In dit dictaat zullen we naast die drie ontwerptheoretische termen ook termen
gebruiken die meer specifiek bedrijfskundig zijn: eindsituatieontwerp (naast
objectontwerp), veranderplan (naast realisatieontwerp) en aanpak (naast
procesontwerp).

De te ontwerpen entiteit heeft een bepaalde vorm, dat wil zeggen (fysieke) realisatie,
die een bepaalde functie vervult voor een bepaalde doelgroep.
Ontwerpen is dan het proces van het vaststellen van die functie en het maken van een
model voor die vorm.
Deze definitie impliceert dat het vaststellen van die functie, het vaststellen van de
specificaties voor het ontwerp, ook tot het ontwerpproces behoort. Die opvatting is
gebaseerd op de gedachte dat de objectkennis van de ontwerper in het algemeen groter
is dan die van de toekomstige gebruiker of opdrachtgever, zodat de ontwerper de
gebruiker of opdrachtgever kan helpen bij het ontwikkelen van de specificaties: dezen
kunnen niet zeggen wat ze willen hebben, als ze niet weten wat ze kunnen krijgen.
Een tweede reden is dat het vaststellen van specificaties in het algemeen gemanaged
moet worden binnen het ontwerpproces: men gaat op basis van initiele specificaties
aan de slag, maar ontdekt vaak bij het verkrijgen van meer kennis over het
ontwerpprobleem dat aangepaste specificaties goedkoper, handiger ofbeter zijn en dan
doet men er goed aan om dit te bespreken met opdrachtgevers of gebruikers.
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Er zijn vier categorieen specificaties:
- functionele eisen, d.w.z. prestatie-eisen (voor een ijskast: 60 liter kunnen koelen tot

-lOOC)
randvoorwaarden, altijd aan te voldoen (voor een ijskast: werken op 220V)
gebruikerseisen, vanuit het perspectiefvan de gebruiker (voor een ijskast:
makkelijk te ontdooien)
ontwerpbeperkingen, d.w.z. voorkeursoplossingsruimte (voor een ijskast: dezelfde
compressor opnemen in het ontwerp als die voor de bestaande typen ijskasten).

················································1

probleem
analyse

pecificaties
aststellen schetsen

hoofdlijnen
ontwerp
maken

uit
detailleren ontwerp

Fig.6.4 Een generiek model van een ontwerpproces

Fig. 6.4 geeft een generiek model van een ontwerpproces, geldig voor zowel het
ontwerpen van materiele entiteiten zoals gebouwen, machines en fabricageprocessen,
als ook voor immateriele entiteiten als organisatiestructuren en
bedrij fsvoeringsprocessen.
Het proces van fig.! spreekt voor zichzelf en lijkt ook deels op de regulatieve cyclus
(ontwerpen wordt ook wel gedefinieerd als het oplossen van ontwerpproblemen).
Kernpunt van het in fig.6.4 beschreven proces is het maken van het
hoofdlijnenontwerp, d.w.z. het ontwerp in hoofdlijnen waarin oplossingen zijn
gekozen voor de belangrijkste ontwerpproblemen en ontwerpdilemma's. Zoals de
figuur laat zien ontstaat het hoofdlijnenontwerp uit het schetsen, d.w.z. het op papier
uitproberen van ontwerpoplossingen en kunnen er vele iteraties gebruikt worden, terug
naar de specificaties of naar de probleemstelling, of exploraties, vooruitkijkend naar
een volgende stap in het ontwerpproces. Omdat het slechts hoofdlijnen betreft
behoeven deze iteraties en exploraties nog relatiefweinig tijd en geld te kosten. Het
idee achter dit proces is dat het hoofdlijnenontwerp dan zo grondig is doordacht, dat er
bij het weI veel geld en tijd kostende uitdetailleren niet meer geYtereerd en
geexploreerd hoeft te worden, maar dat alles dan 'first-time-right' verloopt.
Zoals eerder besproken, is het eindproduct van het ontwerpproces niet het artefact zelf,
maar een model van dat artefact (het objectontwerp), plus instructies om dat artefact te
maken (het realisatieontwerp)

5.4 De bij een bedrijfskundig verbeterproject te maken ontwerpen

In principe is een bedrijfskundig verbeterproject pas afgelopen als de ontworpen
verbeteringen in bedrijfsstructuren of -processen zijn ingevoerd en als de resultaten
van die verbeteringen naar het oordeel van de belanghebbenden bevredigend zijn. In de
praktijk lopen de meeste bedrijfskundige verbeterprojecten echter meestal af als een
nachtkaars: probleemkeuze, probleemanalyse en het ontwerpen van verbeteringen
krij gen veel aandacht en de ontworpen verbeteringen vormen - als het goed is -
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onderwerp van formele besluitvorming. Daarna gaat men echter een verbeterkluwen
in, waarin vele zaken gebeuren in het bedrijf, waaronder ook - als het goed is - de
voorgenomen veranderingen in structuur en processen. Als daarvan eenmaal een
behoorlijk deel gerealiseerd is, is er echter vaak een lange 'staart' in het
veranderingsproces, waarin de puntjes op de "i" gezet worden, de nieuwe rollen en
werkwijzen moeten inslijpen en de nieuwe informele organisatie zich moet vormen.
Tijdens die 'staart' krijgen in het algemeen anderezaken dan meer aandacht, vandaar
de bovenstaande nachtkaarsmetafoor. Dat behoeft op zichzelfniet slecht te zijn. Wel is
het vaak verstandig om bij een start van het veranderingsproces ook een
evaluatiemoment afte spreken om na te kunnen gaan of de 'staart' goed verlopen is en
met name om na te gaan of de effecten van de vemieuwingen inderdaad bevredigend
zIJn.

Als de bedrijfskundig ingenieur in de rol van manager of lid van de betreffende
organisatie participeert in het verbeterproject, maakt hij ofzij ook die 'staart' mee. Als
hijlzij echter in de rol van adviseur participeert is dit echter in het algemeen niet het
geval. In dat geval participeert hij/zij tot de start van de feitelijke verandering oftotdat
de belangrijkste zaken ge"implementeerd zijn. Deze keuze dient in principe bij het
aanvaarden van de adviesopdracht gemaakt te worden.
In beide gevallen zijn er twee kemproducten te leveren na afloop van het analyse- en
ontwerpdeel van de opdracht, te weten:

een eindsituatieontwerp met een verantwoording van de te verwachten kosten en
opbrengsten (waaronder een verantwoording van uitspraken over de mate waarin
dat eindsituatieontwerp de gestelde problemen zal oplossen) en
een veranderplan met een draagvlak (d.w.z. dat de opdrachtgever, de beoogd
veranderaar en de andere belanghebbenden bij de verandering, die verandering
steunen).

Dit is ook analoog aan het gestelde aan het slot van paragraaf 2 over de producten van
een ontwerpproces in het algemeen.
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METHODOLOQIE EN THEORIE e5 PEe I A L

DE BEDRIJFSKUNDE
ALS

ONnNERPWETENSCHAP

DE REGULATIEVE EN DE REFLECTIEVE CYCLUS

PROF. DR. IR. J.E. VAN AKEN*

INLEIDING

In de afgelopen decennia heeft de bedrijfskunde zich

ontwikkeld tot een succesvolle wetenschappelijke discipline.

Niettemin heeft zij nog geen gevestigde positie verworven. Aan

de ene kant wordt haar positie bedreigd door de stelling dat

bedrijfskunde 'geen echt yak' zou zijn en dat veel bedrijfskun

dige Iiteratuur onwetenschappelijk is. Aan de andere kant lei

den diverse pogingen om bedrijfskundig onderzoek te laten vol

doen aan strenge wetenschappelijke eisen tot resultaten met

een te beperkte praktijkrelevantie. In dit artikel wordt de stelling

ontwikkeld dat een belangrijke bijdrage aan de oplossing van

deze twee problemen kan worden geleverd door:

• de Bedrijfskunde te ontwikkelen tot een gewone

wetenschappelijke discipline en haar niet langer te

zien als multidisciplinair;

• binnen deze discipline een onderzoeksprogramma

te ontwikkelen op basis van het paradigma van de

ontwerpwetenschappen, naast een programma op

basis van het paradigma van de empirische

wetenschappen; en

• door een daarbij behorende methodologie te

ontwikkelen op basis van de regulatieve en de

reflectieve cyclus.

BEDRIJFSKUNDE ALS WETENSCHAPPELIJKE DISCIPLINE

• Bedrijfskunde als gewone discipline

De wetenschapsbeoefening is georganiseerd als een stel

sel van wetenschappelijke disciplines. Een wetenschappelijke

discipline kan men definieren op grand van vier kenmerken

(Van Strien en Van Rappard, 1990; Van Aken, 1991):

• een onderwerp van stud ie, of anders gezegd een

'"
'"
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•
Q

W

m

Deze bijdrage handelt overde aard van de bedrijfs

kunde als gewone wetenschappelijke discipline. Eerst wordt
uiteengezet wat hiermee bedoeld wordt, waarna een aan
tal moeilijkheden wordt besproken voor de Bedrijfskunde

op basis van het empirische paradigma. Vervolgens wor

den de twee hoofdthema's van dit artikel behandeld, te
weten:

7. het paradigma van de ontwerpwetenschappen
en het gebruik dat professionals maken van de weten
schappelijk kennis van hun ontwerpwetenschap bij het

doorlopen van de regulatieve cycfus en voorts de wijze

waarop binnen een ontwerpwetenschap kennis ontwik
keld wordt via de reflectieve cycfus;

2. de bedrijfskunde als ontwerpwetenschap, de
methodologie van het ontwikkelen van ontwerpkennis via

de reflectieve cycfus en de ral van de serie-gevalstudie.

Beide thema's zijn niet affeen van belang voor de

wetenschappers binnen de Bedrijfskunde, maar ook voor
professionals, zoals organisatie-adviseurs, die methoden

en instrumenten ontwikkelen voor hun beroepspraktijk.
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materieel en een formeelObject van studie;

• georganiseerde kennis over dat onderwerp en een of

meer wetenschappel ijke onderzoeksprogramma'5 (in

de zin van Lakatos, 1970);

• een beroepsgroep, waartoe men in het algemeen pas

kan toetreden na het volgen van een welgedefinieerde

opleiding en die het forum vormt voor de ontwikkeling

van de discipline; en tenslotte

• een maatschappelijk draagvlak, dat de beroepsgroep,

haar opleiding en haar wetenschappelijk werk

ondersteunt.

Gemeten naar deze vier kenmerken kan de bedrijfs

kunde een gewone wetenschappelijke discipline genoemd wor

den. Hoewel er al eerder bedrijfskundig onderzoek werd gedaan,

kan men als startdatum voor de discipline in Nederland nemen

de instelling van de eerste academische bedrijfskundige oplei

ding, die te Eindhoven in 1965. Naar academische maatstaven

gemeten is zij dus nog zeer jong. Niettemin bestaat er consen

sus over materieel en formeel object: het gaat om het inrich

ten en besturen van bedrijven. Er bestaat georganiseerde ken

nis en er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. De

beroepsgroep is sterk groeiende, er bestaat een groot aantal

erkende opleidingen en er is een duidelijk maatschappelijk

draagvlak voor het financieren van opleidingen en weten

schapsbeoefening.

Over het karakter van de bedrijfskunde wordt overigens

nog wei verschillend gedacht. In sommige instellingen spreekt

men over Technische Bedrijfskunde, in andere wordt meer aan

sluiting gezocht bij de Amerikaanse MBA-traditie, een Econo

mische Bedrijfskunde, en weer elders is de invloed van belen

dende gedragswetenschappen wat groter.

Een complicerende factor wordt voorts gevormd door

de vraag in hoeverre de bedrijfskunde kennis ontwikkelt die pri

mair bedoeld is voar managers en in hoeverre een Bedrijfs

kundeopleiding primair een opleiding voor toekomstige managers

zou moeten zijn (zie bijvoorbeeld de discussie in dit blad hier

over: Van Dam, 1991, Van Gils, 1991 en Van Baalen en Van

Berkel, 1991 en voorts De Man, 1993). Op dit punt wordt later

teruggekomen.

Discussies tussen de hierboven genoemde stromingen

zullen de bedrijfskunde in beginsel slechts kunnen verrijken.

lets anders is het, wanneer men de bedrijfskunde lOU blijven

zien als multidisciplinair, een 'supermarkt van technieken, ideeen

en methoden' (De Man, 1993). Zolang dit het geval is zal de

bedrijfskunde horig blijven aan de toeleverende 'monodisci

plines' en zal er te weinig aandacht worden gegeven aan het

ontwikkelen van onderzoeksprogramma's met de daarbij beho

rende paradigma's en onderzoeksmethodologieen, die zijn toe

gesneden op de eisen van haar materieel en formeel object.

De tijd lijkt echter rijp om de bedrijfskunde te gaan

beschouwen als een gewone wetenschappelijkediscipline. Oat

zij gebruik maakt van een groot aantal toeleverende disciplines

maakt haar niet uniek. Ook een gevestigde discipline als bij

voorbeeld de Geneeskunde doet dat. De veelgeroemde integrale

benadering van bedrijfskundige vraagstukken kan ook binnen

een gewone discipline worden beoefend, zoals we zullen zien.

De sleutelrol bij het ontwikkelen van een nieuw onder

zoeksveld tot een gewone discipline wordt gespeeld door de

onderzoeksprogramma's binnen dat veld. Binnen zo'n onder

zoeksprogramma wordt dan de 'normal science' (Kuhn, 1962)

beoefend. Voor de bedrijfskunde zou dat ondermeer beteke

nen dat het vele exploratieve onderzoek kan worden terugge

drongen ten gunste van onderzoek dat voortbouwt op geac

cepteerde resultaten van voorgangers. In plaats van de nu veel

voorkomende kennissubstitutie, kan dan kennisaccumulatie op

gang komen (Lammers, 1987), de raison d'etre van iedere weten

schappelijke discipline.

• Bedrijfskunde tussen Scylla en Charybdis

Op grond van onder meer de omvang van opleidin

gen en beroepsgroep, zou men de bedrijfskunde een succes

volle discipline kunnen noemen. Toch heeft zij nog geen geves

tigde positie verworven. Sommigen zien de bedrijfskunde niet

als een 'echt yak"~ en er bestaat bijvoorbeeld nog geen eigen

SWO-stichting. Voorts wordt veel bedrijfskundige literatuur als

onwetenschappelijk beschouwd, hetgeen met name geldt voor

een deel van de management-Iiteratuur en voor een deel van

de meer toepassingsgerichte literatuur 2
•

Ten aanzien van deze 'onwetenschappelijke' bedrijfs

kundige literatuur zijn in het kader van dit artikel twee genres

van belang. In de eerste plaats het ambachtelijke genre, geba

seerd op de eigen ervaring van de auteur en op die van diens

bekenden (zoals zijn collega's en leermeesters). Veellitera

tuur over de 'principles of management' kan tot het ambach

telijke genre worden gerekend. In de tweede plaats het meta
fysische genre, waar duidelijke aanbevelingen en gedragsregels

worden gegeven en waarin meeslepend de resultaten worden

beschreven die men daarmee kan bereiken, maar waarvoor

geen of slecht verifieerbaar bewijsmateriaal wordt gegeven.

Hierdoor wordt het opvolgen van deze aanbevelingen eerder

een zaak van geloof dan van wetenschap 3. Het werk van

managementgoeroe's (nomen est omen) kan meestal tot het

metafisische genre gerckend worden.

In plaats van onwetenschappelijk zouden wij deze

ambachtelijke en metafisische literatuur echter liever voorwe

tenschappelijk willen noemen, omdat het vaak zeer interessant

materiaal biedt voor wetenschappelijk onderzoek, waardoor

een deel van deze voorwetenschappelijke kennis kan worden
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omgevormd, 'uitgekookt' tot wetenschappelijke kennis, die wei

voldoet aan de verderop te ontwikkelen eisen voor weten

schappelijkheid.

Er is echter ook veel bedrijfskundige literatuur die aan

de Scylla van de on- of voorwetenschappelijkheid weet te ont

snappen, en die gebaseerd is op methodologisch verantwoord

wetenschappelijk onderzoek. Deze literatuur wordt echter helaas

vaak verzwolgen door de Charybdis van de gemiste praktijkre

levantie. In dit tijdschrift speelde enige jaren geleden de zoge

heten 'Bomersdiscussie', waaruit duidelijke zorgen over de prak

tische toepasbaarheid van bedrijfskundige onderzoeksresultaten

bleken'. Ook voor het internationale forum worden regelmatig

vergelijkbare zorgen uitgesproken over relevantie en toepas

baarheid van onderzoeksresultaten '.

Dit artikel is niet geschreven vanuit de gedachte dat deze

Scylla en Charybdis een dilemma vormen, maar vanuit de over

tuiging dat wetenschappelijk verantwoord praktijkrelevant onder

zoek binnen de Bedrijfskunde noodzakelijk en mogelijk is.

• Onderzoekprogramma en paradigma

Bij het on\\\ ikkelen \an een onderzoekprogramma wordt

een centrale ral gespeeld door het daarbij gebruikte paradigma

(Kuhn, 19621 en de daarop gebaseerde onderzoeksmethodo

logie-.

Bij de keuze van het paradigma voor een nieuwe dis

cipl ine, of voor een nieuw onderzoekpragramma daarbinnen,

kan men zich laten inspireren door de paradigma's van ande

re disciplines. In het kader van dit artikel kan men op grond van

de gebruikte paradigma's de wetenschap indelen in de volgende

drie categorieen:

• de formele wetenschappen, zoals de fi losofie, logica

en wiskunde;

• de empirische wetenschappen, zoals de

natuurwetenschappen en sociale wetenschappen,

zoals de sociologie en een belangrijk deel van de

psychologie;

• de ontwerpwetenschappen, zoals de technische

wetenschappen, de geneeskunde, de bedrijfs

economie, de psychotherapie en de juridische

wetenschap.

De formele wetenschappen zijn 'empirisch leeg'. Hun

missie is het opbouwen van een stelseJ uitspraken - premis

sen, stellingen, conclusies - waarvan de toets bestaat uit de onder

linge logische consistentie.

De missie van een empirische wetenschap is het beschrij

Yen, verklaren en zo mogelijk voorspellen van zintuiglijk waar

neembare verschijnselen. De toets is of de uitspraken over de

werkelijkheid 'waar' zijn',

De missie van een ontwerpwetenschap is het ontwik-

kelen van kennis voor het ontwerpen van artefacten en/of voor

het verbeteren van bestaande entiteiten. De toets is of die ken

nis onder de aangegeven omstandigheden aantoonbaar bij

draagt aan het beoogde resultaat. Men zou kunnen zeggen

dat de empirische wetenschappen zich bezighouden met dat

gene wat is en de ontwerpwetenschappen met datgene wat kan

zijn.

Voor het opzetten van wetenschappelijk verantwoord

bedrijfskundig onderzoek wordt vaak gekozen voor het para

digma van de empirische wetenschappen'. De onderzoeksop

zet voigt dan in het algemeen de bekende empirische cyclus:

observatie, inductie, deductie, toetsing, evaluatie (De Groot,

1961).

Daarbij is dat onderzoek meestal gericht op 'fysicalisti

sche theorievorming, dat wil zeggen op de ontwikkeling van

een model van de bedrijfskundige werkelijkheid waarbij gekwan

tificeerde variabelen worden 'verklaard' vanuit andere gekwan

tificeerde variabelen 10.

Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, heeft

bedrijfskundig onderzoek op basis van het empirisch paradig

ma echter met grote moeilijkheden te kampen. Mede op grond

daarvan zal in het tweede deel van dit artikel gepleit worden

voor het daarnaastontwikkelen van een onderzoekprogramma

op basis van het ontwerpparadigma.

BEDRIJFSKUNDE OP BASIS VAN HET EMPIRISCHE

PARADIGMA

Zoals gezegd is wetenschappelijk onderzoek binnen de

bedrijfskunde op basis van het empirische paradigma meestal

gericht op fysicalistische theorievorming. Dergelijke theorie

vorming ondervindt twee belangrijke problemen. Het eerste

probleem is dat dit gewoon erg moeilijk is. Het tweede pro

bleem is de reeds eerder genoemde beperkte praktijkrelevantie

van veel fysicalistische uitspraken.

De algemene vorm van een fysicalistische theorie bestaat uit

een verband f tussen een verzameling te verklaren variabelen y

en een verzameling verklarende variabelen x:

y= f(x).

Om dat verband te kunnen opsporen spelen vaak de

volgende zeven moeilijkheden:

A. stochastiek: x en y zijn in het algemeen stochastische

variabelen, waardoor de relatie f slechts met behulp

van statistische technieken is te detecteren;

B. grate tijdconstanten: het effect op y van een veran

dering in x kan lang duren en het is in het algemeen

ook niet (goedl bekend hoe lang;

C. rnulti-causaliteit en rnultidirnensionaliteit: y wordt

vaak door nag (veel) meer factoren veroarzaakt dan
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x en het zijn vaak bepacr1de combinaties van de fac

toren x, die de effecten y veroorzaken;

D. situatie- en tijdgebondenheid: de relatie f wordt wel

Iicht gevonden bij bedrijf 1, maar geldt niet of is heel

anders bij bedrijf i, en kan voorts ook voor bedrijf 1

op een ander tijdstip niet meer gelden, bijvoorbeeld

na het doorlopen van een leerproces of na het benoe

men van een of meer nieuwe sleutelfunetionarissen;

E. implementatie-effect: het effect van een maatregel M

hangt niet aileen af van de aard van M zelf en van de

situatie en tijdstip van het toepassen van M, maar ook

van de wijze van implementeren: 'goede' maatre

gelen kunnen mislukken door een slecht implemen

tatieproces en 'slechte' maatregelen kunnen tach

positief effect hebben in de handen van een effec

tieve 'veranderaar' ";

F. zachte variabelen: de conceptuele variabelen, die de

te onderzoeken verschijnselen moeten beschrijven

(y), dan wei moeten verklaren (x) kunnen heel las

tig te operationaliseren zijn tot kwantitatief te meten

variabelen;

G. weinig waarnemingen: in combinatie met de ande

re problemen misschien wei doorslaggevend; in veel

andere disciplines kan men de problemen A tot en

met E het hoofd bieden door grate aantallen waar

nemingen te doen en die statistisch te verwerken; bij

de bedrijfskunde moet men het vaak stellen met een

beperkt aantal geva/studies (of met enquetes, maar

die hebben vaak grate problemen met B, D en E).

Deze zeven problemen leveren nag eens extra moei

lijkheden op, wanneer y een 'bottom-line variabele' is, waar

mee wij niet aileen de winst van een bedrijf bedoelen (de let

terlijke invulling van dit begrip), maar ook andere variabelen

die algemene eigenschappen of resultaten van een bedrijf

beschrijven, zoals het aantal met succes op de markt gebrach

te nieuwe produkten. Fysicalistische theorievorming heeft meer

kansen bij korte causale ketens tussen maatregel en beoogd

effect.

De zeven problemen spelen overigens vooral met betrek

king tot onderzoek dat rechtstreeks betrekking heeft op het inrich

ten en besturen van bedrijven (hiervoor genoemd als het for

mele object van de bedrijfskunde). Voor sommige vraagstukken,

die minder rechtstreeks daarop betrekking hebben (bijvoorbeeld

de invloed van beloning op arbeidssatisfactie), spelen zij vaak

minder (met name omdat probleem G dan afwezig kan zijn).

Zoals gezegd is het tweede hoofdprobleem de vaak

beperkte praktijkrelevantie. Dit komt soms voort uit een streven

van de onderzoeker am zeer beperkte uitspraken te doen, in

een paging de zeven moeilijkheden het hoofd te bieden. Belang

rijker is echter, dat het eisen van een streng bewezen fysicalis

tisch verband lang niet altijd nodig is voor het toepassen van

bedrijfskundige kennis. Zoals we zullen zien is de toepasser

vaak ook zeer geholpen met andersoortige wetenschappelijke

kennis. Om dat duidelijk te kunnen maken, voigt hieronder een

uiteenzetting over de ontwerpwetenschappen en het toepassen

van de door deze wetenschappen ontwikkelde kennis.

ONTWERPWETENSCHAPPEN EN PROFESSIONALS

• De missie van de ontwerpwetenschappen

Zoals gesteld is de missie van een ontwerpwetenschap

het ontwikkelen van kennis ten behoeve van ontwerpen en ver

beteren. Die kennis is primair bedoeld voor gebruik door de

professionals op haar terrein. Een professional, zoals een archi

tect, een vliegtuigbouwer, een psychotherapeut, een arts, en

ook een professioneel werkend bedrijfskundige, is een persoon
uit een welomschreven beroepsgroep, die met behulp van toe
passingsvaardigheden wetenschappelijke kennis gebruikt bij
het oplossen van waardeproblemen (zie bijvoorbeeld Freidson,

1973, Schon, 1983 en Van Aken, 1991).

Met 'waardeproblemen' wordt bedoeld dat het gaat am

het oplossen van problemen in de werkelijkheid, om daar de.

aanwezige 'waarde' te vergroten; dit in tegenstelling tot ken

nisproblemen, die men 'waarheidsproblemen' zou kunnen noe

men.

De kennis van een ontwerpwetenschap wordt vaak ont

wikkeld via een symbiose van professionals en wetenschappers

binnen een discipline. De professional lost problemen op en de

wetenschapper analyseert hoe hij 12 dat gedaan heeft, opdat

anderen er voor analoge gevallen van kunnen leren. Profes

sional en wetenschapper kunnen vereend zijn in een persoon,

zoals in de Geneeskunde vaak het geval is, maar hun werk is

essentieel anders. Een professional gericht op het oplossen van

een uniek en specifiek probleem en op het bereiken van resul
taat in de werkelijke wereld, terwijl een wetenschapper gericht

is op het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis, die gebruikt

kan worden voor een klasse van vergelijkbare problemen.

Om het karakter van een ontwerpwetenschap en haar

onderzoeksmethodologie te kunnen beschrijven, zal een korte

analyse van het werk van een professional worden gegeven.

Het ontwerpen van oplossingen en van het daaropvolgende

realisatieproces speelt daarbij een sleutelrol.

• De regulatieve cye/us

De taak van een professional is tel kens het oplossen van

een uniek en specifiek probleem. Binnen een bepaalde situatie,

in beginsel altijd te karakteriseren als een 'probleemkluwen'

('mess', zie Ackoff, 1981), heeft een opdrachtgever een pro

bleem gedefinieerd op basis van zijn waarnemingen van die

situatie, zijn voorkeuren en een vermoeden dat het beter kan.
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probleemkluwen

L F'GUUR ,> DE REGULATIEVE C;YC;LUS (VRIJ NAAR VAN SYRIEN, 1986)

Vervolgens heeft hij zich gewend tot een professional om hem

te helpen bij het oplossen van dat probleem.

Bij het werken aan dat probleem doorloopt de professional in

het algemeen de regulatieve cyclus, zie figuur 1 (Van Strien,

1986). Deze bestaat uit de volgende stappen: probleemkeuze

(in principe door de opdrachtgever, al dan niet met steun van

de professional), diagnose (waarneming en analyse), plan (ont

werp van de ingreep), ingreep (hierbij is de opdrachtgever meest

al weer sterk betrokken) en evaluatie. In de praktijk wordt deze

cyclus overigens meestal niet eenvoudigweg sequentieel door

lopen, maar bestaat deze uit een drietal geneste iteratiepro

cessen (Van Aken, 1994),

• Ontwerpen als kern van professioneel werken

De kern van het werk van de professional bestaat uit

ontwerpen. Op basis van zijn analyse van de probleemsitu

atie (waarbij hij overigens ook kennis toepast) en op basis van

zijn creativiteit en van ontwerpkennis maakt hij een objectont

werp, een realisatie-ontwerpen een procesontwerp 13 om, samen

met de opdrachtgever, het probleem op te lossen.

Een antwerp is een model van een te realiseren entiteit

of proces. Met objectontwerp wordt bedoeld een model voor

de te realiseren eindsituatie en met realisatie-ontwerp een model

van het real isatieproces. Met procesontwerp wordt bedoeld een

model van het ontwerpproces zelf, zoals bijvoorbeeld de wijze

waarop de ontwerpspecificaties tot stand zullen komen, hoe en

door wie gegevens verzameld zullen worden, hoe en door wie

het ontwerpproces zelf zal worden uitgevoerd (voor zover dat

te voren te ontwerpen is), hoe de besluitvorming over de pro

jectresultaten zou moeten lopen, enzovoort.

In bijvoorbeeld de werktuigbouw bestaat een object

ontwerp uit de verzameling tekeningen van het te bouwen appa

raat en van haar onderdelen en het realisatie-ontwerp uit de

werkinstructies voor de diverse activiteiten van de fabricage

afdeling met betrekking tot onderdelenfabricage en montage,

terwijl het procesontwerp onder meer het ontwerp betreft voor

bijvoorbeeld de fasen offerte uitbrengen, onderacceptatie, glo

baal ontwerp en uitdetailleren.

• Het toepassen van kennis door professionals

Bij het doorlopen van de regulatieve cyclus werkt de

professional op basis van reflection-in-action (Schon, 1983). Hij

moet handelen, maar baseert dat handelen op bewuste keuzen

uit alternatieven. Zijn creativiteit en ervaring kunnen daarbij een

belangrijke rol spelen, maar professioneel werken betekent dat

men zijn keuzen tegenover zichzelf en tegenover zijn opdracht

gever kan verantwoorden. Om dat te kunnen doen beschikt de

professional over een repertoire (Schon, 1983) van weten

schappelijke kennis, dat ideal iter aile kennis bevat die zijn

discipline in de loop der tijd verzameld heeft met betrekking tot

analoge gevallen. Bij het maken van zijn ontwerpen maakt de

professional op eclectische wijze gebruik van de kennis in

zijn repertoire. Tevens gebruikt hij die kennis, te zamen met de

resultaten van zijn eigen analyses. Om te verantwoorden dat

zijn ontwerpen 'state-of-the-art' zijn, dat zij kansrijk zijn en dat

zij een positieve kosten-baten balans (in materieel en immate

rieel opzicht) hebben.

Een aardig voorbeeld van het gebruik van kennis uit

het repertoire van een professional voor het oplossen van spe

cifieke gevallen, is het gebruik van jurisprudentie door een advo

caat. Zijn repertoire bevat onder meer talloze eerdere gerech

telijke uitspraken en daaruit zoekt hij gevallen, die zo goed

mogelijk aansluiten bij het geval dat hij nu onderhanden heeft.

Een ander voorbeeld is de arts, die in zijn repertoire zoekt naar

goed gedocumenteerde gevallen van mensen met symptomen,

die lijken op die van zijn huidige patient.

Een professional heeft altijd te maken met een speci

fiek en uniek geval. Zijn probleem is specifiek en meestal sterk

context-gebonden. Bij het gebruik van zijn repertoire moet hij

dus algemene kennis, kennis voor een klassevan gevallen, ver

talen naar de specifieke situatie van zijn opdrachtgever. Zijn

probleem is bovendien uniek. Zijn opdrachtgever is maar zel

den gernteresseerd in nauwkeurige statistische analyses. Het

gaat hem vooral om de vraag of de voorgestelde oplossing in

ditgeval goed zal werken (waarbij de werking daarvan in ana

loge gevallen natuurlijk wei een indicatie geeft voor de kans op

succes).

WETENSCHAPPELIJKHEID BINNEN EEN

ONTWERPWETENSCHAP

• Vier eisen aan wetenschappelijke kennis

Evenals binnen een empirische wetenschap de vraag

over het onderscheid tussen wetenschappelijkheid en onwe-
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tenschappelijkheid bestaat, speelt ait binnen een ontwerpwe

tenschap. loals de Wiener Kreis zich inspande om (empirische)

wetenschap, met name de fysica, te onderscheiden van de meta

fysica, spant men zich binnen een ontwerpwetenschap in om

die ontwerpwetenschap te onderscheiden van ambachtelijk

heid en de ook daar spelende metafysica. loals gezegd wordt

met ambachtelijkheid bedoeld het werken op basis van eigen

ervaring en op die van de collega's en leermeesters. Weten

schap is in essentie boekenwijsheid en door het gebruik van

boeken kan een professional de ervaring van aile voorgangers

gebruiken (zoals in een aan Bismarck toegeschreven uitspraak:

'sukkels zeggen te leren door ervaring; zelf leer ik liever door

de ervaring van anderen'). Voorts kan een ontwerpwetenschap

het gebruik van metafysische kennis terugdringen door de effec

ten van de betreffende stellingen wetenschappelijk te onder

zoeken en daardoor zo goed mogelijk de bokken van de mis

vattingen te scheiden van de schapen van de wei gunstig effect

hebbende methoden.

De vraag is nu aan welke eisen wetenschappelijke ken

nis moet voldoen. Vrijwel aile definities van wetenschap gaan

uit van het paradigma van de empirische wetenschappen (zie

bijvoorbeeld Koningsveld, 1976): wetenschappelijke kennis

bestaat uit ware uitspraken over de werkelijkheid.

Men kan echter de eisen aan wetenschappelijke ken

nis zodanig generaliseren, dat zij geldig zijn voor aile drie de

genoemde categorieen van wetenschappen. Wetenschappelij

ke kennis bestaat dan uit uitspraken, die aan de volgende vier

eisen voldoen:

• zij zijn ontwikkeld binnen een wetenschappelijk

onderzoeksprogramma;

• zij zijn overdraagbaar aan andere personen door

middel van geschrift;

• zij zijn generaliseerbaar naar andere situaties; en

• zij zijn getoetst.

Kennis kan slechts erkenning krijgen als wetenschap

pelijke kennis, als zij geplaatst kan worden in het kader van een

onderzoeksprogramma (in de zin van Lakatos). lo'n program

ma kan een los verband zijn van mensen, die - soms op uit

eenlopende plaatsen in de wereld - op hetzelfde terrein wer

ken. De onderzoekers ervan delen een onderzoeksparadigma

en er bestaat consensus over acceptabele onderzoeksmetho

den. Door dit laatste kunnen zij elkaars onderzoeksresultaten

erkennen (de onderzoekers vormen met elkaar het 'forum der

waarheid' voor het programma) en daardoor kan de motor van

kennisaccumulatie op gang komen.

De overdraagbaarheid naar anderen betekent, dat die

kennis niet persoonsgebonden is, zoals de kennis die iemand

in staat stelt een geur of het gelaat van een bekende te herken

nen, maar kennis is die men lIit wetenschappelijke geschriften

kan verwerven ('boekenwijsheid').

De generaliseerbaarheid naar andere situaties bete

kent dat die kennis toepasbaar is voor meer dan een situatie,

generaliseerbaar is voor overeenkomstige gevallen. Het toe

passingsdomein van de kennis mag beperkt zijn, maar is groter

dan een uniek geval.

Tenslotte betekent getoetst, dat de onderzoeksresultaten

controleerbaar en daardoor objectief (of intersubjectief) zijn

gemaakt. Dat houdt in dat er bewijsmateriaal voor de betreffen

de uitspraken wordt aangel:xxlen ter beoordeling door het forum

van het betreffende onderzoeksprogramma. Dat bewijsmate

riaal bestaat in het algemeen uit de resultaten van veldwerk

(empirisch onderzoek, experimenten , enzovoort), dat aan de

methcx:Jologische eisen van het onderzoeksprogramma voldoet

en uit controleerbare, logische redeneringen naar de conclu

sies die uit dat veldwerk zijn getrokken. In de empirische weten

schappen gaat het dan om de 'waarheid' van de uitspraken, in

de ontwerpwetenschappen over de mate waarin en de kans
waarop de toepassing van die uitspraken leidt tot het beoogde

resultaat.
De eerder genoemde ambachtelijke en metafysische

geschriften werden voorwetenschappelijk genoemd, omdat zij

niet aan een of meer van deze vier eisen voldoen. Op basis van

methcx:Jologisch verantwoord veldwerk kan het echter wei moge

lijk zijn om een deel van de in die geschriften aangedragen ken

nis 'uit te koken' tot wetenschappelijke kennis.

• Het belang van klinische kennis

De missie van een ontwerpwetenschap is het ontwik

kelen en overdragen van wetenschappelijke kennis, die de pro

fessionals op haar gebied kunnen opnemen in hun repertoire.

Daarbij wordt een centrale roJ gespeeld door klinische kennis,
kennis over problemen en de toegepaste oplossingsmethoden,

die in hun context bestudeerd zijn.

Klinische kennis kan voor een deel bestaan uit algorit
men, maar bestaat voor veel professies echter ook in belang

rijke mate uit heuristieken (Roosenburg en Eekels, 1991). Deter

ministische algoritmen leiden met zekerheid tot het beoogde

resultaat, stochastische algoritmen leiden voor een vooraf vast

te stellen deel van een verzameling gevallen tot het beoogde

resultaat. De voorspelling van de werking van algoritmen berust

op bekende fysicalistische relaties.

Het effect van een hellristiek is veel minder goed te voor

spellen. Een hellristiek is gebaseerd op de klinische studie van

overeenkomstige gevallen. Op basis van die studie kunnen kans

rijke van minder kansrijke toepassingen worden onderschei

den, maar een exacte voorspelling (al dan niet in statistische ter

men) is niet mogelijk. Een professional moet met name met

hellristieken werken bij complexe vraagstllkken, waar vele effec

ten tegelijk spelen of waar een 'integrale benadering' nodig is,

omdat het probleem moeilijk is te isoleren van zijn context '4.
De werking van een algoritme kan formeel bewezen
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• De refleetieve eye/us

worden. Met betrekking tot de werking van een heuristiek kan

men echter slechts geleidelijk vertrouwen opbouwen op basis

van de studie van overeenkomstige geval/en.

• Bedrijfskundige professionals

Wanneer men bedrijfskundige kennis wil ontwikke

len, die tegelijk wetenschappelijk verantwoord is en praktisch

relevant, is het nuttig zich te baseren op het ontwerpparadig

ma. Daarmee richt men zich primair op het ontwikkelen van

kennis voor bedrijfskundige professionals: mensen die met behulp

van toepassingsvaardigheden de wetenschappelijke kennis uit

hun repertoire gebruiken bij het oplossen van problemen met

betrekking tot het inrichten en besturen van bedrijven. Naast

bewezen algaritmen hebben dezen vooral ook behoefte aan

getoetste heuristieken voor het oplossen van complexe, con

text-gebonden vraagstukken.

De bedrijfskundige professional is daarbij niet nood

zakelijkerwijs dezelfde persoon als de manager; vaak is hij diens

interne of externe adviseur. Een manager heeft tot taak binnen

zijn probleemkluwen waarde te realiseren; de interactie met die

probleemkluwen is primair zijn taak.

Hij doet de probleemkeuze (al dan niet bijgestaan door

de professional) en hij is uiteindelijk verantwoordelijk voar

het resultaat van de ingreep. Een bedrijfskundige professional

werkt vaak binnen door managers (veelal in overleg met hem)

gestelde randvoorwaarden. Voor de professional behoort weten

schappelijke bedrijfskundige kennis tot de belangrijkste suc

eesfactoren voor zijn werk. Voor de manager is die kennis ook

van groot belang, om zelf toe te passen of om toe te laten pas

sen. Daarnaast spelen voor hem echter nog diverse andere, min

stens zo belangrijke succesfactoren, zoals technisch-inhoude

lijke kennis met betrekking tot het werk dat hij moet leiden,

situationele kennis en vooral ook, sterker dan voor de profes

sional, diverse sociale vaardigheden 1b (Kotter, 1982).

BEDRIJFSKUNDE OP BASIS VAN HET

ONTWERPPARADIGMA

ken) te ontwikkelen. De stap 'reflectie' heeft veel gemeen met

de stap 'induetie' uit de empirische cyelus. Het belangrijkste

versehil tussen de empirische en de reflectieve cyelus is dat de

eerste primair gericht is op het detecteren van wetmatigheden

in de bestaande werkelijkheid en de tweede op nieuwe oplos

singsmogelijkheden voor problemen en zich daarmee primair

bezighoudt met een nog niet bestaande werkelijkheid.

Een voorbeeld uit de medische professie: via het door

lopen van empirische cyeli houdt men zich bezig met het vast
stel/en van de oarzaken van AIDS en via het doorlopen van

reflectieve eyel i met het ontwikkelen van therapieen tegen AIDS

(waarbij dit voarbeeld overigens ook de mogelijke symbiose

tussen empirische en reflectieve cyeli laat zien).

__J

reflectie op
resultaten

FIGUUR 2. DE REFLECTIEVE CYCLUS

Bij het ontwikkelen van klinische kennis speelt, gezien

de aard van deze kennis, de gevalstudie natuurlijk een hoofdrol.

De werkwijze die daarbij gevolgd wordt zullen we de

refleetieve eye/us" noemen, zie figuur 2. Deze cyelus bestaat

uit de volgende stappen: selectie van de te bestuderen klasse

van gevallen, keuze individueel geval, het toepassen van de

regulatieve cyelus om dit geval op te lossen, reflectie op de resul

taten, ontwerp en documentatie van de toegepaste ontwerp

kennis en selectie van een nieuw geval uit de gekozen klasse

van gevallen.

De reflectieve cyelus gebruikt daarmee een serie van

gevalstudies om ontwerpkennis (vaak bestaande uit heuristie-

selectie van de te
bestuderen klasse

van gevallen

Ook voor een ontwerpwetenschap is beschrijvende ken

nis van veel belang, namel ijk kennis over de eigenschappen en

de veranderbaarheid van de 'objecten' op het domein van die

wetenschap. Dit geldt ook als die 'objecten' artefacten, door

mensen gemaakte entiteiten zijn, omdat artefacten geen dis

pensatie hebben van natuurwetten (Simon, 1969). Deze beschrij

vende kennis kan zowel binnen de ontwerpwetenschap wor

den verzameld als worden aangeleverd door toeleverende

empirische wetenschappen. Het bereik van een ontwerpwe

tenschap is echter ruimer dan dat van deze toeleverende empi

rische wetenschappen. Zo kan men de technische weten

schappen niet beschouwen als slechts de toepassers van

natuurwetenschappen. Hoeveel boeken men ook over natuur

kunde leest, men zal er nimmer uit leren hoe een vliegtuigvleugel

te ontwerpen. Dat leert men op grond van de wetenschappe

lijk object- en proceskennis binnen de vliegtuigbouwkunde.
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• Doe/stellingen wetenschappelijkbednjfskundig onderzoek

Bedrijfskundig wetenschappelijk onderzoek op basis

van het ontwerpparadigma richt zich op het ontwikkelen van

een begrippenapparaat en op oplossingsmethoden en - instru

menten voor klassen van problemen. Bijvoorbeeld het oplos

sen van samenwerkingsproblemen tussen commerciele afde

lingen en ontwikkelafdelingen of methoden om de time-ta-market

voor nieuwe produkten te verkorten. De uitkomst van dergelijk

onderzoek bestaat idea/iter uit een beschrijving, van de profes

sionele essentie17 van de methode, dat wil zeggen een beschrij

ving los van de specifieke context, waar de methode ontwik

keld is, en van de indicaties en contra-indicaties voor het gebruik

ervan, dat wil zeggen een beschrijving van de gevallen waar

voor de methode toepasbaar is (de indicaties) en van verge

lijkbare gevallen, waar die juist minder kansrijk is (de contra

indicaties). Hierdoor wordt het toepassingsdomein van de

ontwikkelde kennis gedefinieerd.

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat het bij het ont

wikkelen van oplossingsmethoden niet (of niet aileen) gaat

om het maken van 'recepten' of lijstjes van 'do's and dont's',

maar vooral om het inzicht in de onderliggende 'mechanismen',

waardoor de ontwikkelde methoden in de werkelijkheid hun

effect krijgen. Juist door het inzicht in die onderliggende mecha

nismen is de professional in staat om te kiezen en om algeme

ne methoden te vertalen naar specifieke gevallen.

De geva/studie

Bij onderzoek op basis van het ontwerpparadigma is

de gevalstudie het belangrijkste onderzoekstype. De gevalstu

die wordt door vele empirici gewantrouwd. Een van de rede

nen daarvoor is dat gevalstudieresultaten moeilijk zijn te gene

raliseren tot fysicalistische wetmatigheden. Een andere is dat het

goed uitvoeren van een serie gevalstudies methodologisch zeer

lastig is, zowel omdat dit onderzoek vaak kwalitatief van aard

is 1B (en daarover bestaat minder methodologische consensus

dan over kwantitatief onderzoek) en omdat generaliseren inder

daad lastig is, met name door de grote risico's van subjectivi

teit.

Ten aanzien van het kwalitatieve aspect van de geval

studie bestaat echter wei enige methodologische steun (zie bij

voorbeeld Miles en Huberman, 1984, en Wester, 1991). Yoor

de methodologie van de gevalstudie bieden Kennedy (1979) en

vooral Yin (1989) veel waardevols (waarbij men overigens moet

bedenken dat ook Yin zich baseert op het empirische paradig

mal. Een aantal van de methodologische problemen van de

gevalstudie kan men overigens vermijden door zich te baseren

op het paradigma van de ontwerpwetenschappen. Het doel van

de gevalstudies is dan het ontwikkelen van kennis (waaronder

heuristieken) voor professionals die voor vergelijkbare gevallen

geplaatst worden. Het gaat daarbij niet om het oorde/en over

waarheid, maar om het leren van effectieve probleembenade

ringen.

Een belangrijk vraagstuk in dit verband is dat van de

genera/isatie: algemene conclusies trekken op basis van waar

nemingen uit een beperkt aantal gevalstudies. In navolging van

Yin (1989) kan men hierbij onderscheid maken tussen statisti

sche en analytische generalisatie. In het eerste geval definieert

men een populatie, trekt daaruit methodologisch verantwoord

een steekproef, onderzoekt die steekproef en trekt dan con

c1usies die ook geldig zijn voor de gehele populatie. In het twee

de geval heeft men een verzameling gevalstudies, trekt daaruit

conclusies en generaliseert die conclusies vervolgens op basis

van logische redeneringen naar een populatie van gevallen, die

zoveel mogelijk relevante eigenschappen gemeen hebben met

die van de onderzochte gevallen (zie verder Kennedy, 1979,

voor de methodologische grondslagen van analytische genera

lisatie).

• De serie-geva/studie

In het strafrecht wordt wei eens gezegd 'een getuige is

geen getuige'. Naar analogie daarvan geldt in de ontwerpge

richte bedrijfskunde, vooral op grand van generaliseerbaar

heidsoverwegingen, 'een gevalstudie is geen gevalstudie'. Ont

werpkennis wordt meestal ontwikkeld in series van gevalstudies.

Hierbij zijn twee types van belang en wei de inventari

serende serie-gevalstudie en de ontwikkelende serie-gevalstu

die. In de inventariserende variant gaat het om het in kaart bren

gen van de betreffende problematiek en om het inventariseren

van de 'best practices' in het veld tezamen met de problemen

bij het gebruik van minder goede 'practices'. Deze 'best prac

tices' worden 'uitgekookt tot hun professionele essentie' en door

onderlinge vergelijking van uiteenlopende gevallen worden hun

effecten geanalyseerd.

In de inventariserende serie ontwikkelt de onderzoeker

methoden door als het ware de grootste gemene deler van effec

tieve benaderingen in verschillende situaties op te sporen; zelf

ontwikkelt hij die methoden eigenlijk niet. In de ontwikkelen

de serie-gevalstudie doet hij dat weI. Hij selecteert een typisch

geval en doorloopt daarvoor 'gewoon' de regulatieve cyclus.

Yervolgens reflceteert hij daarop en past zijn 'uitgekookte' oplos

sing, dat wi! zeggen vrij gemaakt van de specifieke context van

zijn eerste geval, toe op een volgend geval. Daarmee gaat hij

voort totdat zijn methode voldoende is uitontwikkeld en tot

dat hij voldoende bewijsmateriaal over haar werking heeft ver

zameld.

Bij de ontwikkelende serie gevalstudie wordt metho

dologisch een belangrijke ral gespeeld door he! principe van
de voortgaande toetsing in een dubbel convergentieproces. In
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een onderzoek op basis van het empirische paradigma gaat het

om het toetsen van een uitspraak over de werkelijkheid, een

fysicalistische hypothese: op grond van empirisch onderzoek

wordt eenmalig geoordeeld of de hypothese al dan niet ver

worpen moet worden. Bij de voortgaande toetsing van een heu

ristiek is er echter nooit een moment waarop de werking streng

bewezen is, maar wordt er op basis van empirisch bewijsma

teriaal geleidelijk vertrouwen in haar werking opgebouwd. Bij

het doorlopen van opeenvolgende gevalstudies komt er steeds

meer inzicht in de indicaties en contra-indicaties voor de heu

ristiek, maar na verloop van tijd begint het kennisverwervings

proces te convergeren: het additionele inzicht na geval n is klei

ner dan dat na geval n-1 (dit effect is een variant van de wet van

de afnemende meeropbrengsten).

Ideal iter zou men na een aantal gevallen de methode

moeten bevriezen en de bevroren variant net zo lang moeten

toetsen in gevalstudies tot het inzicht in haar werking begint te

convergeren (ofwel tot het additionele inzicht na geval n klei

ner is dan een vooraf afgesproken maat). Dit is het eerste-orde

convergentieproces. In de praktijk bevriest men een methode

echter vaak niet, maar past men hem aan op grond van nieuwe

ervaringen. Ook deze voortdurende aanpassingen convergeren

echter op den duur, het tweede-orde convergentie proces. Voor

goed uitontwikkelde methoden zou men moeten eisen dat het

tweede-orde convergentie proces sneller convergeert dan het

eerste-orde proces, of, anders gezegd, dat de methode gedu

rende de laatste gevallen niet meer veranderde '".

Tenslotte nog een aantal opmerkingen voor het ontwerp

van de serie-gevalstudie. Soms is daarvoor een 'T-ontwerp' zin

vol: eerst een niet te klein aantal beperkte gevalstudies (het breed

te-onderzoek) ter orientatie op de klasse van problemen en daar

na een serie grotere gevalstudies om echt te gaan ontwikkelen

(het diepteonderzoek).

Bij het diepteonderzoek dient men zich af te vragen naar

welke klasse van gevallen men de resultaten wil generaliseren,

om vervolgens binnen die klasse een zo heterogeen mogelij

ke serie gevalstudies te kiezen. Heterogeniteit betekent hierbij

dat de gevallen onderling verschillen met betrekking tot rele

vante variabelen. Hierbij dient men echter te waken tegen het

opnemen van gevallen met uniek karakteristieken: met in acht

neming van de heterogeniteit van de totaal te beschouwen klas

se van gevallen, moet ieder van de onderzochte gevallen zo

goed mogelijk representatief zijn voor het totaal: zo veel moge

lijk gemeenschappelijke eigenschappen en zo min mogelijke

unieke.

Ideal iter zou men zijn resultaten dan voor het einde van

de serie grondig moeten documenteren en deze dan door der

den laten gebruiken in de laatste gevalstudies van de serie, zodat

daardoor de overdraagbaarheid van die resultaten getaetst

kan worden.

SLOTBESCHOUWING

Bij het bovenstaande kunnen nag drie kanttekeningen

gemaakt worden. In de eerste plaats is de gedachte dat bedrijfs

kunde als ontwerpwetenschap zou moeten worden bedreven

niet nieuw. Bij voorgestelde ontwerpbenaderingen beperkt men

zich echter vaak tot 'gewoon' de regulatieve cyclus en wordt te

weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van de metho

dologie van de reflectieve cyclus (zie bijvoorbeeld Florusse en

Wouters, 1991, of Muntslag, 1993). Voorts worden dan toch

nog vaak het paradigma en de terminologie van de empirische

wetenschappen gebruikt (bijvoorbeeld de term 'vraagstelling'

in plaats van ontwikkeldoelstelling).

In de tweede plaats is dit geen pleidooi om weten

schappelijk onderzoek binnen de bedrijfskunde op basis van

het empirische paradigma af te schaffen. Beschrijven en ver

klaren van bedrijfsprocessen blijft een belangrijk deel van de

bedrijfskunde. Wanneer het onderzoeksprogramma op basis

van het paradigma van de ontwerpwetenschappen zijn plaats

heeft verworven, kan men veel goeds verwachten van een onder

Iinge bevruchting van beide programma's. Hoogstens is dit een

pleidooi om niet aile inspanningen te besteden aan fysicalisti

sche theorievorming, hoe aantrekkelijk dit ook mag zijn voor

het verwerven van academisch prestige'o.

In de derde plaats kan worden opgemerkt dat het para

digma van de ontwerpwetenschappen niet echt bestaat in de

zin dat daarover ruime consensus zou bestaan in de andere ont

werpwetenschappen. Oak bijvoorbeeld bij de technische weten

schappen en bij de geneeskunde is nog een zekere horigheid

aan de empirische wetenschappen merkbaar. Niettemin kan de

bedrijfskunde veelleren van de daar gebruikte succesvolle bena

deringen.

Schon (1983) maakt een onderscheid tussen de 'high

ground of theory' en de 'swamp of practice'. Hij geeft daarmee

ook iets aan van de zorg van de praktijkman dat hij niet (weten

schappelijk) verantwoord bezig is. Een ontwerpgericht onder

zoeksprogramma binnen de bedrijfskunde kan het genoemde

moeras droogleggen door het wetenschappelijk onderzoeken

en/of ontwikkelen van heuristieken en daardoor bijdragen aan

verantwoord werken in de praktijk.

Zo'n onderzoeksprogramma bestaat bij de gratie van

haar onderzoekers en de consensus die bij hen bestaat over

paradigma en methodologie. Om dat te bereiken is binnen de

bedrijfskunde nog veel ontwikkelwerk nodig en vooral veel dis

cussie, zowel tussen wetenschappers onderling, als tussen weten

schappers en professionals. Ais dat lukt, zal dat van groot belang

zijn voor het op gang brengen van de motor van de kennisac

cumulatie binnen de bedrijfskunde en tevens voor het verster

ken van haar maatschappelijk draagvlak.
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NOTEN

1. lie bijvoorbeeld uitspraken van VNO-voorzitter Rinnooy Kan op de NOBO-slu

diedag 1991 en van Berenschotvoorzitter Kottman in de Volkskrant van 18 novem

ber 1992.

2. Vele van de in dil artikel te bespreken problemen mel betrekking tot de weten

schapsbeoefening binnen de bedrijfskunde hebben vooral betrekking op de meer

inlegrale benaderingen van bedrijfskundige vraagstukken en op de aspect-discipline

van de auteur van dit artikel, de organisatiekunde. Diverse andere aspect-discipli

nes, zoals de bedrijfskundige informatica, de bedrijfskundige economieen de Ope

rational Research hebben vaak minder last van ambachlelijkheid en metafysica.

3. Metafysische managementliteratuur kan overigens best een positieve invloed heb

ben op de bedrijfsvoering van haar volgelingen. De enige slelling hier, is dat zij als

voorwetenschappelijk moet worden beschouwd, indien er onvoldoende onder

steunend bewijsmateriaal wordt geleverd.

4. lie Bomers (1983), Feitsma (1983), lansen (1983), Van Gils (1984) en Van Berkel

(19841.

5. lie Bever en Trice (1982), Miner (1984) en Daft en Lewin (1990).

6. loals bekend is de term 'paradigma' mulli-interpretabeL Volgens Masterman (1970)

gebruikt Kuhn het in 21 verschillende betekenissen, die zij in drie groepen indeelt.

In dit artikel wordt het begrip paradigma gebruikl op een wijze die vall in Master

man's groep van 'sociologische paradigma's': een paradigma is eeo verzameling

'wetenschappelijke gewoonten' die door een bepaalde groep wetenschappers

gebruikl worden bij succesvol probleemoplossen.

7. Onder onderzoeksmethodologie verstaan we in navolging van O.m. De Groot de

leer der methoden, dat wil zeggen beschrijving, verklaring en waardebepaling van

de methoden, die bij wetenschappelijk werk worden gebruikt (De Groot en Meden

dorp, 1986).

8. Waarheid is overigens ook in de empirische wetenschap een subjectief (of hoog

stens intersubjectieD begrip. Men kan hier weer bij De Groot aansluilen, die, gebruik

makend van de Forumtheorie, stelt dat een uitspraak binnen een discipline voor

waar kan worden aangenomen als de deskundigen binnen die discipline deze op

basis van het aangeboden bewijsmateriaal als waar heschouwen (De Groot en

Medendorp, 1986).

9. Zie biJvoorbeeld Van den Berg 119861, Van der lwaan (1989), De Leeuw (19901,

Jonsen 11992) en in dit nummer Van der Zwaan en Van Engelen (1994).

lODe term 'fysicalistisch' is afkomstig van De Groot en Medendorp (1986), waarmee

zij wetenschapsbeoefening binnen de sociale wetenschappen bedoelen, die zo goed

mogelijk tracht Ie liiken op die van de natuurkunde.

11. Het genoemde positieve effect van metafysische literatuur kan samenhangen met

dit implementatie-effect: niet de technisch-economisch-sociale inhoudvan de

toegepaste maatregelen bepalen hun effect, maar de overtuigingskracht waarmee

ze worden toegepast. Men zou dit ook een placebo-effect kunnen noemen.

12. Waar hiJ of helll staat lezc men hij/zij of hemlhaar.

13. De begrippcn objectontwerp en procesont\'verp zijn geba~eerdop he! anderscheid

dal Roozenburg en Eckels maken tussen objectkennis en proceskennis (Roozenburg

en Eckpls 1991, p. 31).

14. Binnen de bedrijfskunde kan ab voorbeeld van een algoritme genoemd worden het

verband tussen de lengte van een wachtrij voor een laket en de bezettingsgraad van

dat loket. Een voorbeetd van een verzameling heuristieken is de kennis mer betrek

king tat interventies om organisatleveranderingen door te voeren.

15. Een ecrdere aanzet tot zo'n reflectieve cyclus is bijvoorbeeld te vinden in Van Eijnat-

len (1990)

16. De2e opvatting leidt ook tot de gedachte dat een eerste fase bedrijfskundige oplei

ding in eerste instantie niet opleidt tot manager, maar tot bedrijfskundig profes

sional. Sommigen daarvan kunnen zich later ontwikkelen tot manager, maar managers

kunnen eveneens uit diverse andere beroepsgroepen worden gerecruteerd. De eer

der geciteerde opvatling van bedrijfskunde als 'supenmark!' kan samenhangen met

de opvatting dat een bedrijfskunde-opleiding managers zou moeten vormen (De

Man, 1993). Voor een dergelijke vorming zou, naast het overdragen van weten

schappelijke bedrijfskundige kennis, een 'liberal education' IVan Baalen en Van

Berkel, 1991) inderdaad waardevol kunnen zijn.

17. Dit is wat Husser! noemt de 'eidetische reductie' van een zaak lafgeleid van het griek

se 'eidos': wezen), namelijk het afzien van het individuele voorbeeld en het OPSPO

ren van het wezenlijke, dat geldt voor een klasse van gevallen.

18. In sociaal-welenschappelijke Iiteratuur wordt kwalitatief onderzoek soms gelijk

gesteld mel inlerpretatief onderzoek, onderzoek van (sociale) verschijnselen, die

niet door middel van rechtstreekse waarneming en gezond verstand redeneringen

te begrijpen zijn Izie biJvoorbeeld Swanborn, 1987, p. 341). Hier wordt met 'kwa

litalief' slechts bedoeld 'niet-kwantitatief': de verschijnselen zijn goed waarneem

baar en te begrijpen; de beschrijvende variabelen worden echler niet kwantitatief

gemeten en de effeclen niet door fysicalistische wetmatigheden bescheven.

19. Het uiteindelijke effect Evan de uiteindelijke methode M kan men zien als een eer

ste orde effect. Ais Illen M ontwikkelt via een serie gevalstudies, convergeren de Ei's

naar E, het eerste orde convergentieproces. De afwijking 6E van Eten gevolge van

een (kleine) verandering 6M van M kan Illen zien als een tweede orde effect. De

reeks Mi' de genoemde tweede orde convergentie, zou dus idealiter sneller naar M

moeten canvergeren dan het inzicht in E.

20. lo genieten in bepaalde kringen neurochirurgenilleer academisch prestige dan b;j

voorbeeld internisten, omdat (in verband met de aard van hun respectievelijke for

mele objectenl eerstgenoemden meer met algoritmen en laarstgenoemden meer

met heuristieken werken.
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Het ontwikkelen van
wetenschappelijke kennis voor
organisatieprofessionals vanuit
spelersperspectief

De ral van antwerpmadellen en heuristieken

~I.E. VAN AKEN

Inleiding

Veel wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatiewetenschappen is ge
richt op het beschrijven en verklaren van verschijnselen binnen organisaties.
Daarmee wordt gekozen voor het perspectiefvan de toeschouwer: de ene toe
schouwer vertelt aan de andere wat hem ofhaar beneden in het spelersveld zo
al opvalt. In dit artikel wordt gepleit voor het doen van wetenschappelijk on
derzoek vanuit spelersperspectief, gericht op het ontwikkelen van kennis
waarmee spelers hun spel kunnen verbeteren.

Het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis vanuit spelersperspectief
vereist een paradigma en een onderzoeksmethodologie, die afwijken van pa
radigma en methodologie voor onderzoek vanuit toeschouwersperspectief
Onder meer betekent dit dat beschrijvingsmodeUen en hetopsporen van'algo
ritmische wetmatigheden' minder aandacht krijgen en dat men zich meer richt
op het ontwikkelen van ontwerpmodellen en op heuristische uitspraken over
de effecten van het toepassen van die ontwerpmodellen.

Behalve wetenschappers zijn er ook organisatie-adviseurs, die zich bezig
houden met het ontwikkelen van kennis over organisaties. Dezen doen dat ui
teraard over het algemeen vanuit spelersperspectief In veel gevallen wordt
daarbij echter niet veel aandacht gegeven aan de methodologische grondsla
gen voor dergelijk ontwikkelwerk. Een belangrijke oorzaak daarvoor kan de
gedachte zijn dat dergelijk ontwikkelwerk toch nooit wetenschappelijk verant
woord kan worden uitgevoerd, omdat het toch nooit zallukken om 'bewezen'
algoritmische uitspraken te krijgen; men lijkt soms te denken dat weten
schapsbeoefening slechts kan bestaan uit het rekenen aan enquetes. De in dit
artikel bepleite benadering voor het ontwikkelen van organisatiekennis vanuit
spelersperspectiefis zowel toepasbaar door wetenschappers als door profes
sionals, die instrumenten en methoden ontwikkelen.

Eerder (Van Aken, 1991) werd gepleit voor het maken van een onderscheid
binnen de organisatiewetenschappen tussen organisatieleer en organisatie
kunde, waarbij organisatieleer betrekking heeft op het beschrijven en verkla-
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ren van organisatieverschijnselen en organisatiekunde op het ontwerpen en
verbeteren van organisaties. Dit artikel behandelt dan enige uitgangspunten
voor het ontwikkelen van organisatiekundige kennis. Hierbij wordt voortge
bouwd op een eerder artikel (Van Aken, 1994).

In paragraaf1 worden op grond van de gebruikte paradigma's drie cate
gorieen van wetenschappen onderscheiden: formele, empirische en ontwerp
wetenschappen. De missie van de derde categorie is het ontwikkelen van we
tenschappelijke kennis vanuit spelersperspectief, dat wit zeggen kennis voor
de professionals op het betrokken terrein. Paragraaf2 bespreekt het proces
van het toepassen van die kennis door professionals en paragraaf3 het ont
wikkelen van die kennis door 'klinisch onderzoek'. Dergelijk onderzoek is
primair gericht op het ontwikkelen van'ontwerpmodellen', hetgeen in para
graaf 4 wordt toegelicht. Ontwerpmodellen worden in specifieke situaties
toegepast om bepaalde gewenste resultaten te krijgen. Kennis over die te ver
wachten effecten wordt in het algemeen in de vorm van heuristische uitspra
ken vastgelegd, zoals in paragraaf 5 tim 8 wordt toegelicht. Paragraaf 9
geeft een korte excursie naar het gebruiken van organisatiekennis door res
pectievelijk managers en professionals, waarna paragraaf 10 een slotbe
schouwing geeft.

1. Formele, empirische en ontwerpwetenschappen

Zoals gezegd wordt bij veel onderzoek binnen de organisatiewetenschappen
een toeschouwersperspectiefgehanteerd, met een daarbij passend paradigma1

en onderzoeksmethodologie.2 Bij het initieren van dergelijk onderzoek speelt
vaak de verwachting dat de resultaten niet aIleen wetenschappelijke waarde
zullen hebben, maar ook maatschappelijke waarde, dat wil zeggen dat ze ooit
zullen worden toegepast. Een dergelijke verwachting is ons inziens echter ge
baseerd op een te gering inzicht in dat toepassingsproces. Beschrijvend onder
zoek kan toepassingswaarde hebben, maar voor het toepassen van onderzoeks
resultaten is het vooral van belang dat bij dat onderzoek handelingsaltematie
yen zijn geanalyseerd en dat is bij beschrijvend onderzoek lang niet altijd het
geval (in veel wetenschappelijke publikaties worden de handelingsimplicaties
van de resultaten afgedaan met een paar opmerkingen in de laatste alinea).
Voorts is beschrijvend onderzoek vaak gericht op het vaststellen van bewezen
wetmatigheden. In de organisatiewetenschappen zijn bewezen wetmatighe
den echter vaak te breed (min of meer 'open deuren') of te triviaal (weI waar,
maar slechts zeer beperkt geldig) om veel waarde voor de toepasser te hebben.
Gelukkig heeft, zoals we in paragraaf 8 zullen zien, de toepasser ook helemaal
geen 'bewezen wetmatigheden' nodig.

Toepassingsgericht onderzoek, onderzoek vanuit spelersperspectief, heeft
een ander paradigma en een andere onderzoeksmethodologie nodig dan be-
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schrijvend onderzoek. Bij het zoeken naar zo'n altematiefparadigma kan men
zich laten inspireren door dat van andere wetenschappen. Op grond van de ge
bruikte paradigma's kan men drie categorieen van wetenschappen onderschei
den:

de formele wetenschappen, zoals de filosofie en de wiskunde;
de empirische wetenschappen, zoals de natuurwetenschappen en bepaalde
sociale wetenschappen (bijvoorbeeld de sociologie);

- de ontwerpwetenschappen, zoals de technische wetenschappen, de genees
kunde en de juridische wetenschap.

De formele wetenschappen zijn 'empirisch leeg' . Hun missie is het opbouwen
van stelsels uitspraken, waarvan de toets bestaat uit de onderlinge logische
consistentie. De missie van een empirische wetenschap is het beschrijven, ver
klaren en zo mogelijk voorspellen van zintuiglijk waameembare aspecten van
haar materiele object. De toets is of de betrokken uitspraken 'waar' zijn.3 De
missie van een ontwerpwetenschap is het ontwikkelen van kennis voor het ont
werpen en realiseren van artefacten en/ofhet verbeteren van bestaande entitei
ten. Anders gezegd, die missie bestaat uit het ontwikkelen van kennis voor het
oplossen van ontwerpvraagstukken. Daarbij kan men twee categorieen onder
scheiden:

constructieproblemen: het ontwerpen en realiseren van een nog niet be
staand artefact zoals bijvoorbeeld vaak in de technische wetenschappen het
geval is;

- en verbeterproblemen: het verbeteren van de 'prestatie' van een bestaande
entiteit, zoals bijvoorbeeld in de geneeskunde vaak het geval is.

De toets is of die kennis onder de aangegeven omstandigheden aantoonbaar
bijdraagt aan het beoogde resultaat, met andere woorden of het 'werkt'.

Veel wetenschappelijk onderzoek, ook in de hierboven genoemde ontwerp
wetenschappen, gaat uit van het empirische paradigma. Omdat de natuurkun
de vaak wordt beschouwd als de 'moeder van de empirische wetenschappen',
kan men dergelijke wetenschapsbeoefening 'fysicalistisch' noemen (De Groot
en Medendorp, 1986). De wetenschapper is dan op zoek naar wetmatigheden
in kwantitatieve vorm, waarmee waameembare verschijnselen kunnen wor
den beschreven, c.q. voorspeld. De (meestal impliciete) veronderstelling is,
dat, als men de toepasser maar zoveel mogelijk van dergelijke beschrijvende
wetmatigheden verschaft, deze in staat zal zijn om zijn ontwerpvraagstukken
op te lossen. Hoeveel natuurkundewetten men echter een vliegtuigbouwer ook
voorlegt, hij4 zal daar nimmer uit kunnen leren hoe een vliegtuig te ontwerpen.
Oat leert hij met behulp van de ontwerpkennis uit de vliegtuigbouwkunde. Of,
in een ander voorbeeld, de ontwerper van een brug gebruikt beschrijvende ken
nis met betrekking tot de sterkte van zijn materialen en de grondmechanische
eigenschappen van oever en rivierbed, maar voor de brug zelf gebruikt hij ont-
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werpkennis, zoals kennis over de alternatieve constructies die bij zou kunnen
gebruiken. Ook voor de organisatiekunde is het ons inziens van centraal be
lang om ontwerpkennis t~ ontwikkelen en daarvoor zou men het paradigma
van de ontwerpwetenschappen moeten hanteren.

am inzicht te krijgen in de verscbillen met wetenschap op basis van het em
pirisch paradigma zal bieronder eerst iets worden gezegd over het toepassen
van kennis binnen een ontwerpwetenschap.

2. Het toepassen van kennis door professionals

Bij een ontwerpwetenschap wordt kennis ontwikkeld voor gebruik door de
professionals op haar terrein. Een professional, zoals een arts, een architect,
een psychotherapeut, een werktuigbouwer, eenjurist of een organisatie-advi
seur, kan worden omschreven als een persoon uit een welomschreven beroeps
groep, die met behulp van creativiteit en toepassingsvaardigheden weten
schappelijke kennis gebruikt bij het oplossen van waardeproblemen (Freid
son, 1973; SchOn, 1983).

Met 'waardeproblemen' wordt bier bedoeld dat het gaat om het oplossen
van problemen in de werkelijkheid om daar de aanwezige 'waarde' voor een
client te vergroten (in tegenstelling tot kennisproblemen, die men 'waarheids
problemen' zou kunnen noemen).

De taak van een professional is telkens het voor een client (of samen met een
client) oplossen van een uniek en specifiek probleem. Hij gebruikt daarvoor de
regulatieve cyclus (Van Strien, 1986), grofweg bestaande uit probleemkeuze,
ontwerp van de ingreep (samen met of door de client) doorvoeren van de in
greep en evaluatie. De kern van het werk van professionals bestaat daarbij uit
ontwerpen, het tevoren bedenken van handelingen (of tijdens het handelen be
denken hoe die handelingen verder bij te sturen; Schon noemt dit de 'reflec
tion-in-action' van de professional). Hij maakt daarbij in het algemeen drie
ontwerpen. Een ontwerp is een model, een beschrijving van een te realiseren
entiteit of proces. De drie ontwerpen zijn dan:

een objectontwerp, een ontwerp voor de ingreep of de artefact;
- een realisatie-ontwerp, een ontwerp voor de wijze van doorvoeren van die

ingreep of het realiseren van die artefact;
en een procesontwerp, een ontwerp voor de regulatieve cyclus zelf, of, an
ders gezegd, een ontwerp voor de aanpak van het ontwerpprobleem.

Omdat ontwerpen centraal staat bij het werk van de professional, hebben wij
de betreffende wetenschappen 'ontwerpwetenschappen' genoemd. Een inspi
rerende beschouwing over ontwerpen als centrale activiteit van professionals
geeft Simon's 'The Science of Design' (in Simon, 1969), al heeft hij een wat
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- in die tijd passende - modernistische visie op de mogelijkheden van het ge
bruik van formele methoden daarbij. Ret hierboven gemaakte onderscheid tus
sen de drie ontwerpen, die gemaakt moeten worden om een ontwerpprobleem
op te lossen, is gemspireerd op het onderscheid dat Roozenburg en Eekels
(1991) maken tussen object-en proceskennis, terwijl ook het onderscheid tus
sen algoritmen en heuristieken, te behandelen in paragraaf5, is gemspireerd op
een vergelijkbaar onderscheid dat zij maken.

Voor het maken van de drie ontwerpen beschikt de professional over een re
pertoire van kennis (Schon, 1983), waarin zijn eigen ervaring en die van zijn
directe leermeesters is opgenomen, maar ook de wetenschappelijke kennis van
zijn ontwerpwetenschap, die hij tijdens zijn opleiding (en nascholing) heeft
verworven. Die laatstgenoemde kennis bestaat in belangrijke mate uit de in
volgende paragrafen te behandelen ontwerpmodellen en heuristieken.

Dergelijke ontwerpkennis is in principe algemeen. Een ontwerpmodel is
een handelingsvoorbeeld, geldend voor een bepaalde klasse van gevallen,
voor een bepaald toepassingsdomein. Dat toepassingsdomein kan bijvoor
beeld worden omschreven door een stelsel indicaties en contra-indicaties voor
het gebruik van het ontwerpmodel. Ret probleem van de professional is echter
niet algemeen, maar specifiek en uniek; hij moet daarom algemene ontwerp
kennis vertalen naar zijn specifieke geval. Daarbij leunt hij sterk op analogie
redeneringen: hij is op zoek naar een ontwerpmodel, waarvan het wetenschap
pelijk vastgestelde toepassingsdomein zoveel mogelijk analogie vertoont met
zijn specifieke geval. Zo gebruikt een jurist jurisprudentie over analoge geval
len voor de specifieke zaak die hij in behandeling heeft en de arts algemene
beschrijvingen van symptomen en toegepaste therapieen voor het ontwerpen
van een therapie voor zijn specifieke client.

Die eerdergenoemde creativiteit heeft de professional Diet alleen nodig voor
de vertaling van de algemene kennis uit zijn repertoire naar zijn specifieke pro
bleem, maar ook om zonodig vemieuwingen te bedenken wanneer die algeme
ne kennis niet voldoende blijkt te zijn voor het oplossen van zijn probleem.
Wanneer hij dat systematisch en verantwoord doet kan hij, zoals we in de vol
gende paragraaf zullen zien, bijdragen aan de ontwikkeling van het repertoire
van zijn professie.

Eerder werd de natuurkunde de 'moeder van de empirische wetenschappen'
genoemd. Op grond van de bovenbeschreven wijze van het gebruiken van we
tenschappelijke kennis door professionals zou de geneeskunde als 'moeder
van de ontwerpwetenschappen' kunnen worden beschouwd. De organisatie
kunde kan zich in tal van aspecten goed spiegelen aan de geneeskunde.5
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3. Het ontwlkkelen van kennis voor professionals

Bij een ontwerpwetenschap wordt een centrale rol gespeeld door'klinische
kennis', dat wil zeggen kennis over problemen en toegepaste ingrepen die in
hun context zijn bestudeerd. Dergelijke kennis wordt veelal ontwikkeld in een
symbiose tussen professionals en wetenschappers. Deze kunnen in een per
soon zijn verenigd, zoals bij de geneeskunde vaak het geval is, maar hun rol is
essentieel verschillend: de professional lost telkens via de regulatieve cyc1us
specifieke gevallen op, is gericht op specifieke oplossingen. De wetenschap
per daarentegen neemt waar wat de professional doet, wat de effecten van
diens ingrepen zijn, reflecteert daarop en ontwikkelt zo algemene kennis, ken
nis voor klassen van gevallen. Vaak past hij hiervoor de serie-gevalstudie toe,
bestudering van een reeks van overeenkomstige gevallen met hun toegepaste
ingrepen en de effecten daarvan. Daarbij gebruikt hij de reflectieve cyclus: ge
valkeuze, ontwerpen en doorvoeren van de ingreep (via de regulatieve cyc1us),
reflectie op resultaten, vaststellen ontwerpkennis, toepassen op volgend geval.

Klinisch werken, dat wil zeggen werken in de praktijk, leidt bepaald niet auto
matisch tot wetenschappelijke kennis. Om de motor van kennisaccumulatie op
gang te brengen is het van groot belang om voor-wetenschappelijke kennis te
onderscheiden van wetenschappelijke kennis: laatstgenoemde kennis is ken
nis waarop kan worden voortgebouwd. Vrijwel alle definities van wetenschap
pelijke kennis zijn gebaseerd op het empirische paradigma (zie bijvoorbeeld
Koningsveld, 1976): wetenschappelijke kennis bestaat uit ware uitspraken
over de werkelijkheid. Een dergelijke defmitie laat echter weinig ruimte voor
de hieronder te bespreken ontwerpmodellen en heuristieken, die voor een ont
werpwetenschap zo belangrijk zijn.

Men kan echter de eisen aan wetenschappelijke kennis zodanig generalise
ren, dat zij geldig zijn voor alle drie de hierboven genoemde categorieen van
wetenschappen. Wetenschappelijke kennis bestaat dan uit uitspraken, die aan
de volgende vier eisen voldoen:

zij zijn ontwikkeld binnen een wetenschappe1ijk onderzoeksprogramma (in
de zin van Lakatos)6, 7;
zij zijn overdraagbaar aan andere personen door middel van geschrift8;

- zij zijn generaliseerbaar naar andere situaties (gelden dus voor klassen van
gevallen);
en zij zijn getoetst.9

Op het terrein van de organisatiewetenschappen vindt men ook veel voorwe
tenschappelijke publikaties, met name in de algemene managementliteratuur.
Twee categoriecn daarvan zijn in dit verband van belang:

ambachtelijkc publikaties, uitsluitend gebaseerd op de eigen ervaring, c.q.
op die van bekenden;
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- en metafysische publikaties van zogenaamde management-gum's.

De eerste categorie is vooral zwak op de eerste en derde eis en de tweede cate
gorie vooral op de laatste eis: men mist het ondersteunende bewijsmateriaal
('In Search of Excellence', Peters en Waterman, 1982, is daarvan een aardig
voorbeeld; zonder bewijsmateriaal is het opvolgen van aanbevelingen eerder
een zaak van geloof, metafysica, dan van kennen en kunnen).

Dergelijke publikaties worden hier voorwetenschappelijk genoemd, omdat
deze interessante aanknopingspunten kunnen bieden voor wetenschappelijk
onderzoek, waardoor deze voorwetenschappelijke kennis kan worden 'uitge
kookt' tot wetenschappelijke kennis, kennis waarop kan worden voortge
bouwd (zoals bijvoorbeeld ook met 'In Search of Excellence' is gebeurd: dit
boek vormde, zoals bekend, de aanleiding voor veel serieus wetenschappelijk
werk op het gebied van organisatiecultuur).

4. Beschrijvingsmodellen en ontwerpmodellen

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatieweten
schappen kan men indelen in twee categorieen:
- beschrijvingsmodellen, dat wi! zeggen representaties van een deel van de

empirische werkelijkheid in kwantitatieve ofkwalitatieve termen. Dit kun
nen zijn structuurmodellen (entiteiten met hun statische onderlinge rela
ties), procesmodellen (waarbij de tijd een centrale rol speelt) en causale mo
dellen (waarbij oorzaak-gevolg relaties een sterke rol spelen);
ontwerpmodellen, dat wi! zeggen beschrijvingen van wijzen waarop men
bedrijven of bedrijfsprocessen kan inrichten of besturen. Dit kunnen zijn
structuurmodellen (zoals de lijn-staf structuur of de matrix-structuur), pro
cesmodellen (zoals MRP-II) ofrealisatiemodellen (zoals Quinn's, 1980,10
gisch incrementalisme voor het doorvoeren van strategische veranderin
gen). Onder deze categorie vallen ook methoden, technieken en instrumen
ten, te zien als modellen voor werkwijzen op het gebied van (wetenschap
pelijk en/of professioneel) werken binnen bedrijven.

Een ontwerpmodel is geldig voor een klasse van gevallen. Een ontwerpmodel
is een model, een voorbeeld, dat een professional kan gebruiken om zijn eigen,
naar het specifieke geval toegesneden, ontwerp te maken. Ontwerpmodellen
kunnen lOwel bij het maken van objectontwerpen een rol spelen, als bij het ma
ken van realisatie- of procesontwerpen. Bij het maken van zo 'n specifiek ont
werp heeft de professional in het algemeen een zekere ontwerpvrijheid, terwijl
hij of zijn klant bij het daaropvolgende realiseren in het algemeen een zekere
realisatievrijheid heeft.

Om een eenvoudig voorbeeld te geven: een ervaren naaister kan een jurk
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maken op basis van een foto in een modeblad. In de tenninologie van dit artikel
gebruikt zij die foto als ontwerpmodel en met behulp daarvan maakt zij een
objectontwerp, een patroon(eventueel gebruikt zij daarbij ook nog een reeds
bestaand patroon als een aanvullend ontwerpmodel). Bij het maken van dat ob
jectontwerp heeft zij relatief veel ontwerpvrijheid. Ben realisatie-ontwerp
hoeft zij niet te maken: zij weet al hoe zij uit een patroon met knippen en naaien
een jurk moet maken (een onervaren persoon zou er overigens weI goed aan
doen om een realisatie-ontwerp te maken, om dat knippen en naaien goed voor
te bereiden: men heeft al gauw iets verkeerd geknipt). Bij het realiseren zelf
heeft zij niet erg veel realisatievrijheid, al specificeert haar objectontwerp bij
voorbeeld niet hoe zij de zomen moet afwerken.

Ret onderscheid tussen beschrijvings- en ontwerpmodeUen betreft met zo
zeer de aard van de modellen. Dat zou ook niet kunnen: als men een ontwerp
model heeft toegepast vertoont het beschrijvingsmodel dat men vervolgens
zou kunnen maken van de nieuwe situatie natuurlijk veel overeenkomsten met
dat ontwerpmodel. Ret onderscheid betreft veel meer het doel en het voorziene
gebruik van het model: beschrijvingsmodellen hebben betrekking op datgene
wat is en ontwerpmodellen op datgene wat kan zijn. Bij het ontwikkelen van
ontwerpmodellen concentreert men zich op handelingsaltematieven.

De validatie van beschrijvingsmodellen en ontwerpmodellen is vaak an
ders. Bij beschrijvingsmodellen wordt in het algemeen tevoren een populatie
gedefinieerd, waarvoor het model zou moeten gelden en worden vervolgens
waameming aan een steekproef uit die populatie gebruikt om via het proces
van statistische generalisatie (zie paragraaf5) tot uitspraken voor de gehele po
pulatie te komen. Bij ontwerpmodellen vindt vaak eerst een vorm van existen
tiebewijs plaats: het model 'werkt' voor een bepaalde situatie. Vervolgens
wordt via een serie-gevalstudie en het in paragraaf5 genoemd proces van ana
lytische generalisatie nagegaan voor welke situaties gebruik van dat ontwerp
model eveneens waarde kan hebben.

Ret onderscheid tussen beschrijvingsmodellen en ontwerpmodellen is ver
gelijkbaar met het bekende onderscheid tussen descriptie en prescriptie (of
normatief). De term prescriptie willen we echter liever vermijden, omdat dat
suggereert dat de wetenschap handelingen zou kunnen voorschrijven en dat
impliceert (buitenwetenschappelijke) waarde-oordelen. Waarde-oordelen zijn
het domein van de client. De wetenschap (en de professionals op haar terrein)
kunnen slechts uitspraken doen in de vorm van: als u onder deze omstandighe
den dat wilt bereiken, heeft dit handelen grote kans op succes. Ret begrip pres
criptie is voorts binnen de organisatiewetenschappen enigszins in diskrediet
geraakt. De 'klassieken' binnen deze wetenschappen waren op zoek naar de
,one-best-way-of-organizing' en het is begrijpelijk dat je zo 'n 'one-best-way'
ook zou willen voorschrijven als je hem hebt gevonden. Sinds de ontwikkeling
van de contingentie-benadering weet men echter dat de effecten van bepaalde
organisatiemaatregelen situatiegebonden zijn. Tenslotte wordt prescriptie niet
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aIleen beperkt door bovengenoemde waarde-oordelen en door situatiegebon
denheid, maar ook door de omstandigheid dat 'aIle optima viak verlopen'.
Voor een gegeven situatie zijn er vele ontwerpmodeIlen die men beter niet kan
toepassen, maar vaak meer dan een die men in principe weI zou kunnen gebrui
ken. to

5. Algoritmen en heuristieken

Zoais gezegd bestaat wetenschappelijke kennis binnen een ontwerpweten
schap uit kennis, die gebruikt kan worden om een bepaald beoogd resultaat in
de werkelijkheid te bereiken. Die uitspraken over het effect van ontwerpmo
deIlen kunnen worden geleverd in twee vormen, namelijk als algoritmische
uitspraken of als heuristische uitspraken.

Een algoritmische uitspraak heeft de vorm: 'als u in deze omstandigheden
dit doet, dan gebeurt er dat' (deterministische algoritmische uitspraak) of ' ...
dan gebeurt er in n% van aIle gevaIlen dat' (stochastische algoritmische uit
spraak). Ben algoritmische uitspraak kan op grond van wetenschappelijk on
derzoek, dat wil zeggen verantwoorde waarnemingen, worden bewezen via de
terministische ofstatistische generalisatie. In het eerste geval blijkt zij te gel
den voor alle onderzochte gevaIlen en kan men eenvoudig generaliseren naar
aIle overeenkomstige gevallen (bijvoorbeeld de wet van Ohm). In het laatste
geval trekt men op methodologisch verantwoorde wijze een steekproef uit de
populatie waarvoor de uitspraak zou moeten gelden, verricht men vervolgens
waarnemingen aan deze steekproef en mag men vervolgens onder welgedefi
nieerde condities de resultaten generaliseren tot stochastische algoritmische
uitspraken voor de gehele populatie. Wetmatigheden in de natuurwetenschap
pen hebben vrijwel altijd de vorm van (deterministische ofstochastische) algo
ritmische uitspraken.

In de ontwerpwetenschappen, met name in de technische wetenschappen, kun
nen algoritmische uitspraken van groot belang zijn. Binnen de organisatiewe
tenschappen zijn zij echter vrij zeldzaam en daar bestaan goede redenen voor.
Van Aken (1994) geeft zeven moeilijkheden voor het opsporen van algoritmi
sche uitspraken (fysicalistische wetmatigheden) binnen de organisatieweten
schappen:

stochastiek;
- grote tijdconstanten;
- multi-causaliteit en multi-dimensionaliteit;
- situatie- en tijdgebondenheid;
- implementatie-effect;

zachte variabelen;
weinig waarnemingen.
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Vooral deze laatste moeilijkheid maakt het zeer lastig om door verantwoorde
statistische bewerkingen de zes andere moeilijkheden het hoofd te bieden bij
het vaststellen van algoritmische wetmatigheden.

Klinische kennis kan echter ook in de vorm van heuristische uitspraken een
belangrijke rol spelen. Een heuristische uitspraak heeft de vorm: 'als u in deze
omstandigheden dit resultaat wilt bereiken, heeft het voordeel om dat ontwerp
model toe te passen'. Onderzoek naar methoden om de doorlooptijd van pro
duktontwikkelprojecten te verkorten, om de samenwerking tussen marketing
en ontwikkelafdelingen te verbeteren, om organisatieveranderingen in zieken
huizen door te voeren, om de introductie van MRP-software pakketten te ver
beteren, leidt vrijwel nooit tot algoritmische uitspraken. Dit soort onderzoek
kan echter wel tot heuristische uitspraken leiden, die kunnen voldoen aan de in
paragraaf4 ontwikkelde eisen aan wetenschappelijke kennis.

Er worden weI pogingen gedaan om ook voor dit type kennisprodukten tot
algoritmische uitspraken te komen. Hierbij kan de - vaak impliciete - gedach
te een rol spelen dat slechts beschrijvingsmodellen met algoritmische uitspra
ken behoren tot het domein der wetenschap. Dergelijke pogingen leiden echter
slechts zelden tot resultaat of slechts tot zeer triviale resultaten.

6. Het verantwoorden van heuristieken

Een heuristische uitspraak kan nooit worden bewezen.11 Zij kan echter weI
worden getoetst (een van de vier eisen aan wetenschappelijke kennis). Dat wil
zeggen dat de betrokken wetenschapper zijn uitspraken verantwoordt door het
leveren van ondersteunend, meestal 'klinisch', bewijsmateriaal, waarmee in
serie-gevalstudies geleidelijk vertrouwen in het effect van het betreffende ont
werpmodel is opgebouwd. Dat bewijsmateriaal bestaat uit verantwoorde
waarnemingen van toepassingen van dat ontwerpmodel onder diverse omstan
digheden: meten, tellen, maar vooral ook kwalitatieve waarnemingen. Omdat
in de organisatiewetenschappen dit laatste vaak zo 'n grote rol speelt, is verant
woord klinisch onderzoek heel moeilijk goed uit te voeren door het grote ge
vaar van subjectiviteit. Er begint echter een verzameling methoden te ontstaan,
waarmee dit gevaar bestreden kan worden (zie bijvoorbeeld Miles en Huber
man, 1984; Yin, 1989 en Wester, 1991).

Voor algoritmische uitspraken kan het bewijsmateriaal na beoordeeld te
zijn verder worden weggelaten: de wetenschap kan voortbouwen op die uit
spraken sec. Voor heuristische uitspraken blijft het bewijsmateriaal echter on
derdeel van het resultaat vormen: om ze te kunnen gebruiken voor verder we
tenschappelijk werk en/of voor professionele toepassing blijft men dat bewijs
materiaal- al dan niet in ingedikte vorm - nodig hebben om de werking van het
ontwerpmodel te beoordelen en om de vertaling te kunnen maken naar de spe
cifieke toepassing. Verder kan worden opgemerkt dat het bij ontwerpmodellen
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niet gaat om lijstjes do's and dont' s, maar vooral om inzicht in de onderliggen
de causale relaties. Ook die zijn weer nodig om wetenschappelijk voort te bou
wen en om professioneel toe te passen.

Ben zeer belangrijk punt is vervolgens het vraagstuk van de generalisatie (of
weI het vraagstuk van het toepassingsdomein van het ontwikkelde ontwerp
model). Voor algoritmen gebruikt men hiervoor de reeds eerder genoemde de
terministische of statistische generalisatie. Voor heuristische uitspraken past
men hiervoor de zogenaamde analytische generalisatie toe (zie bijvoorbeeld
Yin, 1989 en Kennedy, 1979): de werking van het ontwerpmodel wordt op
grond van logische redeneringen gegeneraliseerd naar gevallen die zoveel mo
gelijk relevante eigenschappen gemeen hebben met de onderzochte gevallen.
De analytische generalisatie is als het ware de inverse van de in paragraaf2 ge
noemde analogieredeneringen bij het toepassen van ontwerpmodellen. Bij dat
toepassen wordt gezocht naar analogieen tussen het op te lossen specifieke
probleem en de wetenschappelijk gedocumenteerde klasse van gevallen,
waarvoor het gebruik van het ontwerpmodel het beoogde effect had. Bij de
analytische generalisatie wordt een omschrijving van het toepassingsdomein
ontwikkeld, waarin zo goed mogelijk de gemeenschappelijke relevante eigen
schappen worden beschreven van de gevallen waarbij het beoogde effect op
trad (de indicaties voor het gebruik). Daarnaast zijn vaak ook de contra-indica
ties zeer informatief: een beschrijving van de gemeenschappelijke relevante
eigenschappen voor de gevallen waar een positieve werking verwachten zou
kunnen worden, maar waarvoor die juist niet - of minder - optrad.

In het algemeen doet men er overigens goed aan om bij analytische generali
satie zo dicht mogelijk bij de onderzochte gevallen te blijven. Men stelt daar
door een relatiefbeperkte, maar daardoor goed te verantwoorden claim met be
trekking tot het toepassingsdomein. Vervolgens geeft men dan een uitgebreide
discussie over de mogelijke professionele toepasbaarheid van het ontwerpmo
del, met de daarbij behorende indicaties en contra-indicaties. Dit is zeer nuttig
voor het wetenschappelijke en professionele vervolgwerk, terwijl men niet, of
veel minder, het gevaar loopt om onvoldoende uitgekookte kennis tot weten
schappelijke kennis te bestempelen (waarop men dan ten onrechte zou voort
bouwen).

7. Sterke en zwakke, zware en Iichte heuristieken

Naar analogie van de deterministische en de stochastische algoritmen zou men
ook een onderscheid kunnen maken tussen 'sterke' en 'zwakke' heuristieken.
Een heuristiek is per definitie nooit deterministisch (want dan zou het een algo
ritme geworden zijn), maar hij kan weI'sterk' zijn. Daarmee wordt bedoeld dat
deze voor het aangegeven toepassingsdomein 'zeer vaak' het beoogde effect
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heeft. Een zwakke heuristiek is er een die men voor het gegeven toepassings
domein best kan gebruiken, maar waarbij er behoorlijke risico's zijn dat het
gebruik van deze heuristieIc-het beoogde effect niet of slechts in beperkte mate
zal behalen. De sterkte van een heuristische uitspraak over het te verwachten
effect van de toepassing van een ontwerpmodel in een specifieke situatie hangt
in beginsel afvan de mate waarin dat specifiek geval past in het toepassingsdo
mein: naar mate er meer indicaties zijn voor het gebruik en minder contra-indi
caties is de toepassing kansrijker.

Zoals in paragraaf6 opgemerkt wordt het vertrouwen in de werking van een
heuristiek in het algemeen geleidelijk opgebouwd via serie-gevalstudies, of
weI via herhaalde toepassing en zorgvuldig waarnemen. Zolang er nog weinig
bewijsmateriaal beschikbaar is zou men kunnen spreken over een ' lichte' heu
ristiek; wanneer er veel ondersteunend materiaal beschikbaar is gekomen kan
men spreken over een 'zware' heuristiek. Wanneer men bezig is bewijsmate
riaal te verzamelen voor een sterke heuristiek zal dit in het algemeen eerder
'zwaar' worden dan bij een zwakke: de waarnemingen zullen dan eerder in de
zelfde richting gaan wijzen. Een echt zwakke heuristiek wordt niet gauw
zwaar: het duurt lang voordat men voldoende eensluidend bewijsmateriaal
heeft verzameld en in de praktijk zullen pogingen om meer bewijsmateriaal te
verzamelen vaak vroegtijdig gestaakt worden.

Een professional kan soms al steun krijgen door een lichte heuristiek. De
lichtste heuristiek is het resultaat van een gevalstudie. Wanneer een ontwerp
model een keer is toegepast en wanneer die toepassing zorgvuldig en integer
is gedocumenteerd, kan een professional daar vaak al gebruik van maken
(vooral als de resultaten in lijn liggen met andere kennis die hij al heeft). Hij
weet dan in ieder geval al meer dan in het geval waarbij dat ontwerpmodel nog
nooit is toegepast. Het probleem is natuurlijk dat men dan nog niet weet of het
een sterke of een zwakke heuristiek zal blijken te zijn. Dat inzicht krijgt men
pas op grond van 'zwaarder' bewijsmateriaal.

8. Heuristieken versus algoritmen

In de bovenstaande paragraaf is een pleidooi gehouden om wetenschappelijk
werk binnen de organisatiewetenschappen ook te richten op het ontwikkelen
van ontwerpmodellen met heuristische uitspraken. Detenninistische algorit
men (die bijvoorbeeld in de technische ontwerpwetenschappen een belangrij
ke rol spelen) zijn natuurlijk zeer krachtige hulpmiddelen voor een professio
nal. Binnen de organisatiewetenschappen zijn deze echter, zoals gezegd, vrij
zeldzaam. Voor een professional is dan een heuristiek tenminste net zo interes
sant als een stochastisch algoritme. Ontwerpkennis is kennis voor klassen van
gevallen. Een professional heeft steeds te maken met een specifiek en uniek
ontwerpprobleem. Hij moet dus steeds een algemeen ontwerpmodel vertalen
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naar zijn specifieke ontwerpprobleem. Ben algemene algoritmische wetmatig
heid moethij dus altijd 'vertalen', waardoor het inzicht in het effect in de speci
fieke situatie sowieso al vertroebeld wordt.

Verder is hij niet gemteresseerd in nauwkeurige berekeningen van de kans
op succes, maar slechts in de vraag wat het effect van het ontwerpmodel in zijn
unieke situatie zal zijn. Kansberekeningen zijn in het algemeen vooral van be
lang als men iets vaak kan doen (zoals bijvoorbeeld bij het selecteren van
dienstplichtigen voor de officiersopleiding). Wanneer het effect van een ont
werpmodel niet deterministisch is, is een professional voor unieke gevallen
meer gemteresseerd in de vraag ofer sprake is van een sterke ofzwakke heuris
tiek, dan in nauwkeurige statistische resultaten. Tenslotte geeft een ontwerp
model, met aIle daarbij behorende details, tezamen met (sterke en zware) heu
ristische uitspraken over het effect van het toepassen van dat model voor het
gegeven toepassingsdomein veel meer informatie aan de professional, dan een
stochastische wetmatigheid, waarmee een relatie wordt beschreven tussen be
paalde te verklaren variabelen en enkele verklarende variabelen.

9. Professionals en managers

De kennisprodukten van onderzoek binnen de organisatiewetenschappen van
uit spelersperspectief worden in laatste instantie ontwikkeld om de prestaties
van organisaties te verbeteren. Oat betekent dat deze kennisprodukten moeten
worden gebruikt voor feitelijk handelen, feitelijk verbeteren. Binnen de orga
nisatiewetenschappen gebeurt dat in het algemeen niet door professionals, zo
als organisatie-adviseurs, maar door managers.

Professionals leveren primair een kennisprodukt, zij hebben in het alge
meen slechts een inspanningsverplichting en werken in het algemeen niet op
een no-cure-no-pay basis.

Managers hebben daarentegen primair een resultaatverplichting. De mana
ger is verantwoordelijk voor de probleemkeuze, dat wil zeggen de keuze om te
gaan werken aan bepaalde aspecten of onderdelen van de probleemkluwen,
waarmee hij geconfronteerd is. Hij doet die probleemkeuze onder meer op
grond van zijn waarde-oordelen (al kan een professional hem daar weI bij hel
pen). Hij is ook verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de ingreep
(op advies van de professional) en hij is vooral ook verantwoordelijk voor het
daadwerkelijk veranderen, verbeteren van de situatie door mensen daartoe aan
te zetten en hij is daarbij verantwoordelijk voor het benodigde implementatie
effect12 (waarbij overigens ook hier de professional steun kan leveren).

Manager en professional kunnen in een persoon zijn verenigd en dan kan de
manager professionele zelfhulp toepassen. In beschouwingen over weten
schappelijke kennisprodukten is het echter goed beider rollen te onderschei
den. Een manager is als manager primair gemteresseerd in oplossingen, niet
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zozeer in (algemene) kennis. De organisatiekunde ontwikkelt dan algemene
kennisprodukten om door professionals te laten vertalen in kennisprodukten
voor unieke en specifieke situaties. Dezen gebruiken die kennisprodukten ver
volgens om managers te adviseren, die op hun beurt feitelijke actie en verbete
ring initieren.

Daarnaast kunnen de kennisprodukten van de organisatiewetenschappen
natuurlijk ook worden gebruikt om managers op te leiden ofbij te scholen (met
name in na-ervarings-onderwijs), maar, zoals bekend, er zijn vele managers
die zonder veel formele bedrijfswetenschappelijke kennis ook goede resulta
ten bereiken.

10. Siotbeschouwing

In dit artikel werd gezocht naar een paradigma, dat een toepassingsgericht al
tematief kan vormen voor het binnen de wetenschap vaak toegepaste empiri
sche paradigma. Dat altematief is hier niet gezocht in het interpretatieve para
digma. Dat paradigma kan voor de organisatiewetenschappen zeker een be
langrijke rol spelen, maar dit artikel is toch in beginsel gebaseerd op een 10
gisch-positivistische benadering van bedrijfsproblemen.13 Bij het oplossen
van dergelijke problemen kunnen diverse paradigma's worden gebruikt. Bij
het ontwikkelen van systemen voor kostprijsbepaling en resultaatberekening
lijkt bijvoorbeeld het formele paradigma een belangrijke rol te spelen: een in
zichzelf gesloten stelsel van begrippen, die logisch moeten samenhangen. Bij
het onderzoeken van de effecten van bepaalde marketinginstrumenten komt
men bijvoorbeeld een heel eind met het empirische paradigma; stochastische
algoritmische uitspraken zijn hier soms mogelijk en soms zinvol. Bij het bepa
len van effecten van ontwerpmodellen op organisatieprestaties zou men naar
onze mening echter vooral op heuristische uitspraken moeten mikken.

De centrale stelling van dit artikel is daarom dat men binnen de organisatie
wetenschappen ruime aandacht zou moeten geven aan het ontwikkelen van
ontwerpmodellen, waarvan het effect wordt uitgedrukt in heuristische uitspra~

ken. Tegelijk is dit een pleidooi om voor ontwerpmodellen zo zorgvuldig mo
gelijk bewijsmateriaal te verzamelen, dus om de werking ervan, het toepas
singsdomein, de indicaties en de contra-indicaties door zorgvuldig waarne
men en integer documenteren in kaart te brengen, opdat men niet vervalt in am
bachtelijkheid en metafysica. De zorgvuldigheid die binnen de organisatiewe
tenschappen bepleit wordt voor het ontwikkelen van beschrijvingsmodellen
met algoritmische uitspraken (Van der Zwaan, 1990), dient ook in een aange
paste vorm ontwikkeld te worden voor het ontwikkelen van ontwerpmodellen
met heuristische uitspraken.

Tenslotte kan worden opgemerkt dat het voor het ontwikkelen van organisa
tiekennis vanuit spelersperspectief van groat belang is dat er een vruchtbare
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dialoog ontstaat tussen wetenschappers en professionals. De organisatiekunde
kan zich ook in dit opzicht spiegelen aan de geneeskunde. Daar bestaat de in
paragraaf 3 genoemde symbiose tussen beide groepen: wetenschappers rich
ten zich primair op kennisontwikkeling ten behoeve van de professionals bin
nen de geneeskunde, professionals geven hun feedback over de waarde van de
geleverde modellen voor de praktijk en bovendien voelen dezen zich in het al
gemeen ook zelf medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vakge
bied en streven zij er naar om de resultaten van hun eigen werk, voor zover die
van algemener belang zijn, te publiceren. Een dergelijke samenwerking tussen
wetenschappers en organisatie-adviseurs zou voor de verdere ontwikkeling
van de organisatiekunde van grote waarde zijn. Die samenwerking zou niet aI
leen kunnen leiden tot betere ontwerpkennis voor professionals, maar ook tot
een consensus over de wijzen waarop wetenschappelijk verantwoord instru
menten en methoden kunnen worden ontwikkeld.

Noten

1. Kuhn's (1962) term paradigma wordt hier gebruikt in de sociologische betekenis (Masterman,
1970): een verzameling 'wetenschappelijke gewoonten', die door een groep wetenschappers
wordt gebruikt bij het oplossen van kennisproblemen.

2. Met de term 'onderzoeksmethodologie' bedoelen we de beschrijving, verklaring en waarde
bepaling van de methoden die bij wetenschappelijk werk worden gebruikt (De Groot en Me
dendorp, 1986).

3. 'Waarheid' is overigens geen absoluut begrip. Weer bij De Groot aansluitend (die de Forum
theorie gebruikt) kan men zeggen dat een uitspraak binnen een bepaalde discipline waar is,
indien deze door de deskundigen van die discipline op grond van het aangeboden bewijsmate
riaal als waar wordt beschouwd.

4. Overal waar hij of hem staat, leze men hij/zij of hem/haar.
5. Historisch gezien kan de bouwkunde tenminste evenveel aanspraak maken op de titel 'moeder

der ontwerpwetenschappen' .De bouwkunde heeft echter vooral te maken met constructiepro
blemen, terwijl de geneeskunde meer te maken heeft met verbeterproblemen. Ook de organi
satiekunde heeft vooral te maken met verbeterproblemen; 'groene-weide-ontwerpen' zijn re
latief zeldzaam. Daarom wordt in het kader van dit artike1liever de geneeskunde als 'moeder
der ontwerpwetenschappen' gehanteerd.

6. Door te voldoen aan dezeeis kunnen de uitspraken geplaatst worden binnen de georganiseerde
kennis van het betrokken onderzoeksprogramma, waardoor beoordeeld kan worden wat die
uitspraken toevoegen aan die kennis, c.q. wat van die bestaande kennis moet worden verwor
pen ofaangepast. Deze confrontatie aan bestaande kennis vormt ook een soort toetsing van die
nieuwe kennis.

7. Een onderzoeksprogramma bestaat uit een groep mensen, mogeIijk op uiteenlopende plaatsen
in de wereld, die een bepaald onderwerp bestuderen en die een bepaalde mate van consensus
hebben bereikt ten aanzien van paradigma en onderzoeksmethodologie. Een homogene disci
pline kan cen onderzoeksprograrnma teIlen. Een discipline kan echter ook uit een aantal rivali
serende onderzoeksprogramma's bestaan. Rivaliteit is echter meestal slechts tijde1ijk. De dis
cipline ontwikkelt zich dan via een dialectisch proces: na these en antithese voIgt een synthese
tot een herzien, min ofmeer uniform onderzoeksprogramma, waarbinnen dan weer de traditio
neIe, tot academisch prestige leidende 'normal science' kan worden bedreven.

8. Voor de empirische wetenschappen is deze eis triviaal en men zal die daarom ze1den tegenko-
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men. Voor de ontwerpwetenschappen is echter veel professionele kennis persoonsgebonden
en daarom slecht overdraagbaar. Ook voor de ontwerpwetenschappen dient wetenschappelij
ke kennis echter 'boekenwijsheid' te zijn; persoonsgebonden kennis moet als a-wetenschap
pelijk worden beschouw<L

9. Deze eis houdt in dat bij de uitspraken ondersteunend bewijsmateriaal wordt geleverd ter
beoordeling door het forum van het betrokken onderzoeksprograrnma. Wetenschappelijk
werken betekent dat men zijn uitspraken verantwoordt op grond van goed gedocumenteerde
waamemingen en logische redeneringen.

10. In de terminologie van paragraaf7 zou men deze stelling over het vlak verlopen van ' alle' op
tima, een sterke en zware heuristiek kunnen noemen; het is echter geen bewezen algoritmische
uitspraak. Binnen de Operational Research is de stelling goed te bewijzen (en is overigens ook
aan te geven onder welke - zeldzame - condities hij niet opgaat), maar in de werkelijkheid is
dat moeilijker. Hier moet men bouwen op de talrijke waarnemingen uit de beroepspraktijk van
de organisatie-adviseur, die laten zien dat er lang niet aItijd een ontwerpmodel is aan te wijzen,
waarvan men v66r de invoering kan laten zien dat dat onder de gegeven omstandigheden de
allerbeste is.

11. Sinds Popper (1963) weten we, dat dat overigens ook geldt voor algoritmische uitspraken. Zo
als bekend steIt Popper dat een dergelijke uitspraak in een falsificeerbare vorm moet worden
gegoten en dat deze ' waar' ,dat wi! zeggen 'bewezen' is, zolang ergeen waamemingen worden
gedaan die deze falsificeren. Zolang men dit punt in het oog houdt, kan men een algoritmische
uitspraak op grond van onderzoek op een zeker moment toch als 'bewezen' beschouwen, ter
wijl een heuristische uitspraak die status per definitie nooit kan bereiken (dan zou het namelijk
een algoritme geworden zijn).

12. Het effect van een bedrijfsmatige ingreep door een manager is niet alleen afhankelijk van de
'technische' aard van die ingreep, maarook van de wijze van implementeren (het implementa
tie-effect) en dan met name van de mate waarin de manager in staat is 'hoop, geloofen vertrou
wen' over te dragen aan de mensen die de verandering feitelijk moeten doorvoeren. In de me
dische wetenschap wordt dit het placebo-effectgenoemd, tot voor kort eigenlijk vooral gezien
als een verstorende factor (en niet als een factor die de werking van een ingreep juist kan ver
sterken, zoals in primitieve samenlevingen iedere genezer uit ervaring weet dat ingrepen zon
der bezweringen minder effectief zijn dan ingrepen met bezweringen en ook Hippocrates al
stelde dat een patient sneller geneest, naarmate hij meer vertrouwen in zijn geneesheer heeft).
Bij de organisatiewetenschappen speelt dit implementatie-effect een belangrijke rol en de ma
nager is daarvoor verantwoordelijk. Technisch 'goede' ingrepen kunnen bij een slechte imple
mentatie mislukken en technisch 'slechte' ingrepen kunnen soms nog best goed werken bij
voldoende hoop, geloofen vertrouwen. Overigens speelt ernatuurlijk ook een implementatie
effect voor de professional, maar dan in diens relatie met zijn opdrachtgever.

13. Zie bijvoorbeeld Swanbom (1987), hoofdstuk 9, overhet gebruik van het interpretatieve para
digma. Hoewel men voor het onderzoek naar heuristieken voor gebruik door professionals
veel kan leren van de onderzoeksmethoden, die in het kader van het interpretatieve paradigma
ontwikkeld zijn, wordt het interpretatieve paradigma uitdrukkelijk niet gehanteerd in dit arti
kel: zoals gezegd wordt hier uitgegaan van een logisch-positivistische benadering van be
drijfsproblemen. Het interpretatieve paradigma wordt ook weI, ook door Swanbom, het kwa
litatieve paradigma genoemd. In het kader van dit artikel is dat echter een misleidende term.
De tegenstelling kwalitatief-kwantitatiefheeft vooral inhoud als men een fysicalistische we
tenschapsopvatting hanteert en daardoor vooral op zoek is naar kwantitatieve algoritmische
causale relaties. Wanneermen echter ook op zoek is naar heuristieken, die vaak kwalitatiefvan
aard zijn, vervluchtigt deze tegenstelling: men zoekt zowel naar kwalitatieve als naar kwanti
tatieve uitspraken. Een meer relevante tegenstelling is dan die tussen het logisch-positivisti
sche en het interpretatieve paradigma.
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tIoofdstuk 9.

METHODOLOGISCHE
VRAAGSTUKKEN BIJ HET

ONTWERPEN VAN BE
DRIJFSKUNDIGE SYSTEMEN

HET PARADIGMA VAN HET SOCIML-REALISME

PROF. DR. IR. J.E. VAN AKEN*
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INLEIDING

In eerdere artikelen (Van Aken, 1994a en 1994b) werd

betoogd dat de bedrijfskunde als een gewone wetenschappe

lijke discipline kan worden beschouwd, omdat voldaan wordt

aan de vier definierende eigenschappen voor een discipline,

en voorts dat de bedrijfskunde beschouwd moet worden als

een ontwerpwetenschap. De missie van de bedrijfskunde is dan

het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis met betrekking

tot het inrichten en besturen van bedrijven met en zonder winst

oogmerk en het overdragen van die kennis aan bedrijfskun

de-professionals. D£zen gebruiken die kennis voor het ont-•werpen en realiseren van oplossingen voor vraagstukken op het

gebied van het inrichten en besturen van bedrijven.

Een belangrijke deelverzameling van dergelijke vraag

stukken is het ontwerpen en realiseren van bedrijfskundige sys

temen, zoals organisatiestructuren (positie- en procedurestruc

turen), budgetsystemen, produktiesystemen, innovatieprocedures

en informatiesystemen.

Bovenstaande stellingname wordt door velen onder

schreven, maar bepaald nog niet door iedereen'. De intensiteit

van deze discussie zal echter vermoedelijk afnemen naarma

te de bedrijfskunde succesvoller wordt.

Men kan een ontwerpwetenschap succesvol noemen

als de professionals op haar gebied aantoanbaar betere resul

taten weten te bereiken dan talentvolle, ambachtelijk gevorm

de' anderen. Een medische metafoortoepassend zou men dan

kunnen zeggen dat de bedrijfskunde zeer succesvolle cardio

logen en neurologen kent, maar minder succesvolle internis

ten. De bedrijfskunde is zeer succesvol op haar functionele

gebieden marketing management, operationeel management,

financieel management en personeelsmanagement, maar min

der op het gebied algemeen management, ofwel organisatie en

(strategisch) management. Op de functionele gebieden leg

gen talentvolle, ambachtelijk gevormden het meestal af tegen

professioneel opgeleide mensen, maar dit is nog steeds veel

minder duidelijk het geval voor het meer integratieve gebied

van algemeen management, waar mensen met sociale vaar-
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Veel ont\overpkennis is afkomstig van ofgei'nspi
reerd door de Technische Wetenschappen. Bedrijfskun
dige systemen hebben echter naast materiele oak imma
teriele componenten. Oat maakt dat het ontwerpen en
realiseren van dergelijke systemen belangrijk verschilt van

het ontwerpen en realiseren van technische systemen. Oit
artikel handelt overdie verschillen en ontwikkelteen para
digma van waaruit men bedrijfskundige systemen kan ont
werpen en realiseren: hetparadigma van hetsociaal-realis
me.
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digheden en grondige kennis over het domein van de betrok
ken organisatie vaak tenminste"fl€t zo goed (Iijken tel presteren
als goed opgeleide bedrijfskundigen3

,4.

Yoar de verdere ontwikkeling van de bedrijfskunde als
succesvolle ontwerpwetenschap is het ontwikkelen van rele
vante en wetenschappelijk verantwoorde ontwerpkennis essen
tiee!. Om datte kunnen doen is het nodig de methodologische
grondslagen van de bedrijfskunde verder te ontwikkelen. Dit
artikel beoogt daar een bijdrage aan te leveren door het geven
van enige inzichten over ontwerpen in het algemeen en over
het ontwerpen van bedrijfskundige systemen in het bijzonder.
VeeI theorie over ontwerpen is afkomstig uit de technische
wetenschappen. Veel daarvan is ook bruikbaar in de bedrijfs
kunde. Bedrijfskundige systemen zijn echter geen technische
systemen, maar sociale systemen en dat heeft belangrijke con
sequenties voor het ontwerpen ervan.

In de volgende paragraaf wordt iets gezegd over de aard
van bedrijfskundige systemen, waarna een beschouwing wordt
gegeven over de paradigmatische uitgangspunten bij het ont
werpen van respectievelijk technische en sociale systemen. Ver
volgens wordt besproken respectievelijk het ontwerpen van
technische systemen, het ontwerpen van bedrijfskundige sys
temen, het gebruik van kennis bij ontwerpen en het ontwik
kelen van die ontwerpkennis. Het artikel besluit met enige
opmerkingen over de handelingsimplicaties van de hier gege
ven beschouwingen.

De te geven inzichten zijn gebaseerd op methodolo
giediscussies van de laatste jaren binnen vakgroep, faculteit en
discipline en op de ervaring met het toepassen van die inzich
ten in diverse promotieprojecten, zowel door interne promo
vendi als door externe promovendi met ruime praktijkervaring.

BEDRIJFsKUNDIGE SYSTEMEN

Systemen komen niet vrij in de natuur voor. Alles hangt
met alles samen, al hangen bepaalde zaken meer samen dan
andere. 'A system is in the eye of the beholder', ofwel men kan
bepaalde zaken, zeals een sterrenstelsel of de spijsvertering,
beschrijven als systeem: elementen, onderlinge relaties en sys
teemgrens.

Voor artefacten Iigt dat echter anders: men kan een enti
teit als systeem ontwerpen en realiseren: elementen, relaties en
systeemgrens. Een bedrijfskundig systeem kan, als natuurlijk
systeem, beschreven worden als systeem; een bedrijfskundig
systeem kan ook als zodanig onlworpen en gerealiseerd zijn.

Een antwerp kan gedefinieerd worden als een repre
sentatie, een model van een te realiseren structuur of proces.
Het te realiseren systeem is een technisch systeem als het uit
sluitend uit materiele elementen bestaat. Het te realiseren sys-

teem noemen we in dit artikel een sociaal systeem, als het
een of rneer elementen van menselijke handelen bevat. Een
sociaal systeem bevat in het algemeen ook materiele compo
nenten, waaronder de betrokken mensen als fysieke verschij
ning. Omdat menselijk handelen in een sociaal systeem een rol
speelt, zijn essentiele componenten van dat systeem echter
immaterieel.

Dat betreft dan de ideeen van de betrokken mensen
over hun eigen en andermans handelen binnen dat systeem.

In deze terminologie zijn bedrijfskundige systemen dus
sociale systemen' en hebben bedrijfskundige systemen dus altijd
immateriele componenten. Het onlwerpen en realiseren van
bedrijfskundige systemen heeft daarmee zowel betrekking op
materiele als op immateriele componenten en dat heeft - zoals
we zullen zien - belangrijke consequenties.

METHODOLOGIE EN PARADIGMA

Om binnen een wetenschappelijke discipline kennis te
ontwikkelen, waarop kan worden voortgebouwd en waardoor
de motor van kennisaccumulatie op gang kan komen, is een
binnen die discipline geaccepteerde methodologie nodig. Bin
nen een ontwerpwetenschap moet mer; daarbij onderscheid
maken tussen de methodologievan de regulatievecyclus, waar
bij de professional kennis toepast om een specifiek probleem
op te lossen en de methodologie van de reflectieve cyclus, waar
bij de wetenschapper" kennis ontwikkelt ten behoeve van het
oplossen van een klasse van problemen (Van Aken, 1994a).

Methodologische keuzen zijn (expliciet of impliciet)
gebaseerd op een bepaald paradigma: een perspectief op de
betreffende problematiek, bepaald door ontologische aanna
mes over de aard van de betreffende verschijnselen, door epis
temologische aannames over de mogelijke kennis die men daar
over kan verwerven en uit methodologische keuzen over de
wijze van het verwerven van die kennis (Kuhn, 1962; Gioia en
Pitre, 1990).

Binnen een fysieke ontwerpwetenschap, zoals de tech
nische wetenschappen, is het vruchtbaar om ontologisch en
epistemologisch niet het standpunt van de idealisten, maar dat
van de realisten in te nemen. Dan wordt aangenomen dat er
een objectieve werkelijkheid bestaat, waarmee we zintuiglijk
contact kunnen hebben en waarover we op basis van die zin
tuiglijke waarnemingen en logische redeneringen kennis kun
nen opbouwen. Die kennis kan worden samengevat in een
model van de betrokken werkelijkheid. Bij het realisme bestaat
er echter een helder onderscheid tussen model en (fysieke) wer
kelijkheid en wordt die werkelijkheid ook niet be'invloed door
het al dan niet bestaan van zo'n model of het maken van een
model'.
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Binnen het realisme kan overigens zeer wei erkend wor
den dat kennisopbouw in belangrijke mate een sociale activi
teit is, ondermeer omdat waarnemen en redeneren 'tal ige' en
dus sociale activiteiten zijn8 en omdat wetenschappers in het
algemeen werken binnen reputatiesystemen, gevormd door de
gevestigde wetenschap, hetgeen hun wetenschappelijk oorde
len sterk kan kleuren.

Ontologie en epistemologie liggen echter ingewikkel
der bij een socia/e ontwerpwetenschap, zoals de bedrijfskun
de, omdat we hier te maken hebben met sociale systemen en
niet met zuiver materiele systemen9•

Het object van studie van de bedrijfskunde is de orga
nisatie. Ontologisch kan de organisatie beschouwd worden als
een verzameling mensen, toteen systeem verbonden door hun
ideeen over die organisatie. Ideeen over die organisatie in het
algemeen (waaronder ideeen over de identiteit van die organi
satie), over hun eigen betrokkenheid bij die organisatie, over
hun eigen rollen en over de rollen van andere belanghebben
den bij die organisatie (binnen en buiten de organisatie). Die
mensen met hun ideeen vormen ook een werkelijkheid, een
sociale werkelijkheid.

Die werkelijkheid is echt zuiver sociaa/geconstrueerd'°,
dat wil zeggen geen fysieke werkelijkheid, maar een immate
riele werkelijkheid, ontstaan door sociale interactie tussen de
betrokkenen, door hun zingevings- en organiserend handelen
(zie ook Weick, 1979). Oak de fysieke werkelijkheid, zoa/s erva
ren door de toeschouwer, is sociaal geconstrueerd, ondermeer
omdat die toeschouwer waarneemt via sociaal geconstrueer
de categorieen. Binnen het paradigma van het realisme bestaat
die werkelijkheid echter ontologisch ook onafhanke/ijk van die
toeschouwer. De fysieke werkelijkheid is daarmee ontologisch
niet zuiver sociaal geconstrueerd. Bij een sociale werkelijkheid
is dat anders: daar bestaat juist een sterke verwevenheid tussen
beeld en werkelijkheid: de sGciale werkelijkheid is ontologisch
de verzame/ing gei'nterna/iseerde bee/den van aile betrokke
nen over die werke/ijkheid.

Zo kan bijvoorbeeld een organisatieschema gezien wor
den als een (sterk gesimplificeerd) beeld van de feitelijke posi
ties binnen de betrokken organisatie: een beeld van rollen en
van bepaalde relaties tussen die rollen. Maar het maken van een
organisatieschema en het communiceren over dat schema be'in
vloedt de werkelijkheid die het probeert af te bee/den. Zo blijkt
vaak bij het maken van een organisatieschema van een bestaan
de organisatie, dat die organisatie spontaan veranderd is sinds
de laatste keer dat men een plaatje van de positiestructuur maak
te, of dat er anomalieen of witte vlekken zijn in de bestaande
organisatie. Door met elkaar over zo'n nieuw beeld van de socia
Ie werkel ijkheid te communiceren verandert die sociale werke
lijkheid: er ontstaat een nieuwe sociale werkelijkheid van ge"in
ternaliseerde beelden over die werkelijkheid.
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Bij sociale systemen zijn beeld en werkelijkheid met
elkaar verweven. Margritte schreef op een schilderij van een
pijp: ceci n'est pas une pipe. Voor zover bij sociale systemen
de beelden daarvan ge"internaliseerd zijn kan men zo'n onder
scheid tussen beeld en werkelijkheid niet maken: ge'internali
seerde beelden zijn de werkelijkheid.

De essentie van een organisatie, namelijk haar imma
teriele component, is ongrijpbaar, onkenbaar en onmaakbaar
(Van Aken, 1994c, p. 61-62). Ook met deze erkenning en met
de erkenning dat kennis en sociale werkelijkheid elkaar be"in
vloeden is het echter mogelijk bruikbare kennis over organi
saties te ontwikkelen en die kennis toe te passen om de pres
taties van organisaties in het fysieke domein te verbeteren, zools
dagelijks in de praktijk wordt bewezen. De waarnemer en de
veranderaar kunnen stellen dat er een voor hen objectieve socia
Ie werkelijkheid bestaat, mits zij zich realiseren dat die imma
terieel is, dat die werkelijkheid onder invloed van hun inter
acties kan veranderen. De nadruk komtdan te liggen op kennis
ten behoeve van organiserend handelen.

Men zou nu kunnen zeggen dat een sociale ontwerp
wetenschap het paradigma van het sociaa/-rea/isme" zou moe
ten gebruiken, hetgeen men dan zou kunnen contrasteren met
het fysiek-rea/isme van de natuurwetenschappen en van de
fysieke ontwerpwetenschappen. In het vervolg zal nu nader
worden ingegaan op de verschillen tussen het ontwerpen van
technische en van sociale systemen.

ONTWERPEN VAN TECHNISCHE SYSTEMEN

Zoals gezegd zijn veel inzichten over ontwerpen afkom
stig van de technische wetenschappen: een ingenieur is geen
doener, maar een ontwerper. In het onderstaande zullen een
aantal van die inzichten worden behandeld die ook relevant
zijn voor het ontwerpen van bedrijfskundige systemen.

Een ingenieur houdt zich bezig met het ontwerpen van
technische systemen: materiele systemen die bepaalde {uncties
voor een bepaalde doe/groep moeten vervullen. Binnen die
doelgroep kan men nog onderscheid maken tussen opdracht
gevers, die de middelen voor de ontwerpers ter beschikking
stellen en die beslissen over al dan niet realiseren van het ont
werp, k/anten, die de probleemeigenaars zijn met betrekking
tot het probleem dat door het technisch systeem moet wor
den opgelost en gebruikers, die het systeem feitelijk gebruiken.
Met betrekking tot het ontwerpen van een nieuwe TV kan de
directie van het betrokken bedrijf de opdrachtgever zijn, de
koper van de TV de k/ant en diens kinderen de gebruikers.

Een ontwerpproces is nooit ge'isoleerd, maar kan gezien
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worden als de centrale activitei1.bij het oplossen van - in dit

geval technische - problemen. Men kan het ontwikkelen van

oplossingen voor problemen beschrijven als een stelsel van

geneste, iteratieve processen (Van Aken, 1994c, hoofdstuk 6).

Het daarin centrale ontwerpproces kan men beschrijven als een

proces van synthese-evaluatie iteraties, zie figuur 1.

Uitgaande van een probleemanalyse en een specifica

tie van de eisen, waaraan het ontwerp moet voldoen, maakt

de ontwerper een eerste ontwerp (synthese) en gaat na in hoe

verre dat ontwerp aan de specs voldoet (evaluatie). In het alge

meen blijkt dan dat er nag geen bevredigend ontwerp is gemaakt

en past de ontwerper zijn ontwerp aan (nieuwe synthese), waar

na hij weer evalueert. Dit proces gaat in principe net zo lang

door tot een bevredigend ontwerp is gemaakt. Dat antwerp wordt

vervolgens gerealiseerd, in het algemeen door anderen.

Bij een goed ontwerpproces worden altijd drie ont

werpen gemaakt (Van Aken, 1994a): een objectontwerp, een

model van de te realiseren entiteit, een realisatie-ontwerp,
een model van het proces waarmee het ontwerp gerealiseerd

moet worden (zoals fabricageinstructies of een bouwplan) en

een procesontwerp, een model van het ontwerpproces zelf.

Zoals gezegd gaat het maken van een ontwerp uit van

ontwerpspecificaties, de eisen waaraan het gerealiseerde ont

werp zal moeten voldoen. Men kan hierbij vier categorieen

onderscheiden (Wijnen e.a., 1988): randvoorwaarden (eisen

vanuit de context van het te realiseren ontwerp), functionele

eisen (eisen ten aanzien van de prestaties), gebruikerseisen (eisen

vanuit de gebruiker) en ontwerpbeperkingen (begrenzingen van

de ruimte, waarbinnen naar oplossingen voor het ontwerppro

bleem mag worden gezocht). Voor het ontwerpen van een

TV kunnen de randvoorwaarden betrekking hebben op de aan

sluitbaarheid op het elektriciteitsnet (220V/SOHz), de functio

nele eisen op beeld- en geluidkwaliteit en kosten, de gebrui

kerseisen op bedieningsgemak en de ontwerpbeperkingen op

de eis dat het nieuwe model gebaseerd moet zijn op hetzelf

de chassis als de andere modellen van de betrokken produkt

lijn.
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Een centrale rol in het ontwerpproces wordt gespeeld

door het evalueren van gemaakte ontwerpen: het nagaan in

welke mate een gemaakt antwerp voldoet aan de specificaties.

Dit kan door testen (van een prototype), door berekenen (als er

voldoende kwantitatieve wetmatigheden bekend zijn) en door

beoordelen. Daarbij is vaak sprake van het spelen met ont
werpdilemma's: ontwerpspecificaties zijn vaak tegenstrijdig

(bijvoorbeeld voor een TV groot beeldformaat en kleine kast/laag

gewicht); de kunst van het ontwerpen is om dan een verant

woorde afweging te maken.

Ontwerpen is ook spelen met alternatieven. Het is een

goede ontwerpregel om voor ieder ontwerp tenminste een rede

Iijk alternatief te ontwerpen en om bij de evaluatie de nadruk

niet te leggen op de eigenschappen van een ontwerp, maar op

een vergelijking van alternatieven.

Een ontwerp werd hierboven gedefinieerd als een repre

sentatie, een model van een te realiseren structuur of proces.

am zo'n model te kunnen maken en om het via communica

tie te kunnen laten realiseren heeft de ontwerper een ontwerp
taal nodig, een verzameling conventies om de te realiseren situ

atie te beschrijven.

Een goed ontwerpproces kent twee fasen: het maken

van het schetsontwerp en het uitdetailleren. Het schetsontwerp
is een ontwerp-in-hoofdlijnen, waarin aile essentiele ontwerp

dilemma's zijn opgelost en op grond waarvan het definitieve

ontwerp kan worden uitgedetailleerd. Een schetsontwerp is glo

baal, maar precies, dat wil zeggen geeft heldere uitgangspun

ten voor het verdere uitdetailleren. Het geven van voldoende

tijd en aandacht aan het schetsontwerp kan het aantal beno

digde iteratieslagen sterk beperken en daarmee veel dubbel

werk voorkomen. Het streven is om iteratieslagen vooral voor

het schetsontwerp te gebruiken - dan zijn ze meer nodig maar

tegelijkertijd minder tijdrovend - en om deze bij het wei tijd

rovende uitdetailleren zo veel mogelijk te voorkomen. Veel tijd

steken in het schetsontwerp kan daardoor de tatale doorloap

tijd van het ontwerpproces bekorten.
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FIGUUR 'I. ONTWERPEN ALS SYNTHESE-EVALUATIE ITERATIES

analyse
en

specificatie

I~

synthese

ontwerpen

evaluatie realiseren

Tenslotte kan het zinvol zijn een onderscheid te maken

tussen een goed en een succesvolontwerp (Visscher e.a., 1993):

een gaed ontwerp is een ontwerp dat valledig voldoet aan

de eisen van de 'state-of-the-art' van de betreffende ontwerp

wetenschap en een succesvol ontwerp is een antwerp dat na

realisatie ook inderdaad aan de ontwerpeisen blijkt te voldoen.

am een tennismetafoor te gebruiken: een goed geslagen bal

kan best geretourneerd worden, terwijl een mislukte slag soms

toch een punt aplevert en dus succesvol is. Of, in een ander

voorbeeld, een chirurgische ingreep kan goed uitgevoerd wor

den, maar niet succesvol blijken wanneer de patient tach over

lijdt.
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ONTWERPEN VAN BEDRIJFSKUNDIGE

SYSTEMEN

Bij het ontwerpen van bedrijfskundige systemen kan

het zowel gaan over structuren (waarbij de systeemlementen

statisch zijn) als voor processen (waarbij de systeemelementen

bestaan uit elementaire processtappen). Evenals bij technische

systemen vindt het ontwerpen van bedrijfskundige systemen

plaats in het kader van probleemoplossen. Voor probleemop

lossen wordt de regulatieve cyclus gebruikt, waarvan in figuur

2 een voorbeeld wordt gegeven. Oak in dit geval worden, ana

loog aan het ontwerpen van technische systemen, drie ont

werpen gemaakt. Men kan die noemen respectievelijk eindsi
tuatie-ontwerp, veranderplan en aanpak. Deze drie ontwerpen

zijn in figuur 2 in vetomlijnde kaders geplaatst. Naast deze ont

werpactiviteiten zijn ook diverse analyse-activiteiten van belang

bij het oplossen van problemen: beeldvorming en probleem

analyse. Ook de evaluatiestap bij het ontwerpen kan als ana

Iyse-activiteit worden gezien.

Zoals gezegd is het kenmerkende van een bedrijfskun

dig systeem, dat het immateriele componenten bevat, nl. de

ideeen van de betrokken mensen over hun eigen en andermans

handelen binnen dat systeem. Die immateriele componenten

kunnen een beperkt deel van het bedrijfskundige systeem uit

maken, zoals bijv. in een sterk geautomatiseerd produktiepro

ces; zij kunnen ook vrijwel het gehele bedrijfskundige systeem

omvatten, zoals bij een nieuw te ontwerpen organisatiestruc

tuur. Beperkt of omvangrijk, bij bedrijfskundige systemen zijn

die immateriele componenten altijd belangrijk voor het func

tioneren van dergelijke systemen als geheel. Door die imma

teriele componenten zijn er echter belangrijke verschillen tus

sen het ontwerpen en realiseren van bedrijfskundige systemen

en het ontwerpen en realiseren van materiele, technische sys

temen.

FIGUUR 2. EEN VOORBEELD VAN DE REGULATIEVE CYCLUS YOOR

HET OPLOSSEN VAN BEDRUFSKUNDIGE PROBLEM EN

eindsituatie-ontwerp

We zullen die verschillen bespreken aan de hand van

twee voorbeelden: de positiestructuur van een ziekenhuis (ver

der ziekenhuisorganisatie te noemen) als voorbeeld van een

bedrijfskundig systeem en een televisie als voorbeeld van een

technisch systeem.

De ziekenhuisorganisatie is ongrijpbaar, onkenbaar en

onmaakbaar, terwijl de TV grijpbaar, kenbaar en maakbaar is.

De TV is een tastbaar fysiek object, is door technische teke

ningen volledig te beschrijven (dat wi! zeggen zo volledig te

beschrijven dat derden het exact volgens die beschrijving kun

nen maken) en maakbaar, dat wil zeggen op basis van teke

ningen en instructies uit onderdelen in elkaar te zetten. De zie

kenhuisorganisatie is ongrijpbaar, zit 'tussen de oren/ van de

belanghebbenden, onkenbaar (de beelden van die belangheb

benden over de organisatie zijn nooit volledig in kaart te bren

gen, ook niet wanneer men zich wil beperken tot datgene wat

nodig is om de organisatie te 'maken/) en onmaakbaar, dat

wil zeggen niet uit onderdelen in elkaar te zetten. De organi

satie moet zich verder ontwikkelen via interacties tussen de

belanghebbenden, onder invloed van de op ontwerpen geba

seerde interventies van veranderaars.

Dit laatste betekent dat het ontwerpen van een soci

aal systeem altijd in een bepaalde mate interactief moet zijn.

Veranderaars ontwerpen in het algemeen slechts de formele

organisatie en interactieve processen moeten zorgen voor over

dracht en voor het opstarten van de ontwikkeling van de nieu

we informele organisatie door de belanghebbenden. Partici

patie van belanghebbenden bij het ontwerpproces kan daarbij

een belangrijke rol spelen. Daardoor kan de ontwerper nooit

aileen maar een expert-rol spelen, maar moet hij ook altijd in

een bepaalde mate een procesbegeleiders-rol spelen. In dit ver

band is het voor de professional soms nodig om in zijn ont
werptaal een onderscheid te maken tussen het 'back-office' en

het 'front-office/: in het 'back-office' kan hij met zijn collega's

met voordeel vaktaal gebruiken, maar in de interacties met de

belanghebbenden zal hij hun taal moeten gebruiken (al kan hij

wei proberen een aantal taalelementen aan hen over te dragen).

Evenals bij technische systemen bestaat de kern van het

ontwerpproces voor bedrijfskundige systemen uit synthese-eva

luatie iteraties. Om een ontworpen bedrijfskundig systeem te

kunnen evalueren moet het gedrag er van voorspeld worden. De

materiele componenten van het systeem zijn onderworpen aan

fysische en fysiologische wetmatigheden en daarover is al veel

bekend, vaak ook in de vorm van kwantitatieve wetmatigheden.

Voor de immateriele componenten, gedachtenpatronen en gevoe

lens, bestaan echter heIe andere 'wetrnatigheden/, of liever 'regel

matigheden'. Ook daarover is inmiddels best wat bekend, maar

dan niet in de vorm van kwantitatieve wetmatigheden, maar in

de vorm van heuristieken (Van Aken, 1994b).
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De trits testen, berekeneften beoordelen, genoemd bij

het evalueren van ontwerpen van technische systemen, speelt

ook bij bedrijfskundige systemen. $oms gebruikt men een klein

schalige pilot-implementatie en dan is er sprake van testen. Het

gedrag van de materiele componenten kan men vaak bereke

nen en dat geldt ook voor het totaalgedrag van het systeem, als

de immateriele componenten niet al te omvangrijk zijn, ofwel

als de vrijheid van het menselijk handelen binnen het systeem

beperkt is (zoals bij het eerder genoemde geautomatiseerde pro

duktiesysteem). Ais die immateriele componenten echter wei

omvangrijk zijn, kan er in het algemeen slechts sprake zijn van

beoordelen. Omdat de ontwerpeisen in het algemeen multi

dimensionaal zijn, vindt die beoordeling plaats door middel

van het vergelijken van totaa/bee/den, 'Gestalten' van ieder van

de te beschouwen alternatieven (formeIe methoden, met bij

voorbeeld weegfactoren per criterium, zijn in het algemeen

slechts bruikbaar om tot een 'short list' van redelijke alternatie

yen te komen, maar niet voor de uiteindelijke keuze).

Ontwerpen betekent in essentie 'bezint eer ge begint'.

Ontwerpen vindt plaats door veranderaars ('change agents').

Dit kunnen zijn managers en hun adviseurs, maar ook andere

leden van de organisatie kunnen - al dan niet na enige coal i

tievorming - optreden als veranderaars en dan geldt ook voor

hen 'bezint eer ge begint'.

Voor organisatieverandering wordt ook wei eens een

ontwikkelbenadering bepleit (Ganzevoort, 1985; Van Aken,

1994c, p. 263-265). Deze wordt dan gecontrasteerd met een

ontwerpbenadering. In het laatste geval is het veranderings

proces vanaf het begin gericht op het realiseren van een tevo

ren opgesteld eindsitatuatieontwerp. In het eerste geval bestaat

zo'n eindsituatieontwerp er niet, maar ontstaat de nieuwe situ

atie 'al werkende weg'. Ook bij een ontwikkelbenadering valt

er echter veel te ontwerpen, namelijk de algemene richting

en telkens de volgende stap.

Het ontwerpen van bedrijfskundige systemen vindt soms

plaats in een weinig gestructureerde context: diverse leden van

de organisatie zijn met elkaar bezig vernieuwingen te beden

ken en te realiseren (Weick, 1979). Wanneer die context ech

ter wei gestructureerd is, heeft de ontwerper evenals bij tech

nische systemen te maken met specificaties en met

opdrachtgevers, klanten en gebruikers, waarmee bij over die

specs moet overleggen en onderhandelen.

Tenslotte is er bij het ontwerpen en realiseren van socia

Ie systemen in het algemeen een grater verschil tussen een goed

en een succesvol ontwerp dan bij technische systemen. Niet

succesvolle gerealiseerde technische systemen zijn in het alge

meen het gevolg van ontwerpfouten, het ontwerp is niet gemaakt

volgens de state-of-the-art van de betrokken technische weten-
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schap. Een goed bedrijfskundig ontwerp is echter niet altijd suc

cesvol, omdat de bedrijfskundige kennis nog onvoldoende is,

omdat er te veel factoren zijn die de ontwerper niet kan beheer

sen en/of voorspellen en omdat er altijd sprake is van een imple

mentatie-effect (Van Aken, 1994c, p. 267-268): de veranderaar

moet 'hoop, geloof en vertrouwen' overdragen aan de belang

hebbenden en dat is niet altijd een goed beheersbaar proces.

Samenvattend kan men zeggen dat de problemen bij

hetontwerpen van bedrijfskundige systemen in vergelijking met
de ontwerpproblematiek voor technische systemen vooral wor

den veroorzaakt door verwevenheid: verwevenheid tussen het

gekozen probleem en de oorspronkelijke probleemkluwen

waarvoor de veranderaars gesteld waren, verwevenheid tussen

hette ontwerpen systeem en zijn context (het gaat vrijwel altijd

om helOntwerp van een dee/van het totale bedrijfl, verweven

heid tussen het maken van het eindsituatieontwerp en het real i
seren van dat ontwerp (door de eerder genoemde participatie

van belanghebbenden) en well icht vooral de verwevenheid tus

sen ontwerp en sociale werkelijkheid, zoals besproken bij het

paradigma van het sociaal-realisme.

Voor ontwerpen is creativiteit en bewust en onbewust

gebruik van ontwerpkennis (zie hieronder) nodig. Niettemin

is ontwerpen vooral een rationele activiteit. Bij het ontwerpen

van bedrijfskundige systemen kan ontwerpen gezien worden

als de ratione/e stap tussen zoek- en groeiproces, tussen het

zoekproces in de probleemkluwen en het groeiproces van de

realisatie van de oplossing.

KENNISGEBRUIK BIJ BEDRIJFSKUNDIG

ONTWERPEN

Bij het ontwerpen van bedrijfskundige systemen gebruikt

de bedrijfskundige professional zijn door opleiding en ervaring

verworven ontwerpkennis. Ontwerpkennis bestaat uit object

kennis, realisatiekennis en proceskennis, te gebru iken voor het

maken van respectievelijk het objectontwerp/eindsituatieont

werp, het realisatieontwerp/veranderplan en het procesont

werp/aanpak12
•

Van aile drie soorten ontwerpkennis bestaan er twee

vormen, die beide nodig zijn. Een regilieuze metafoor gebrui

kend stelt Wijnberg (1994) dat de wetenschap twee functies

heeft, namelijk 'verlichting' en de 'juiste weg'. De bedrijfs

kundige wetenschap biedt haar professionals 'verlichting' in de

vorm van beschrijvingsmodellen, waarmee inzicht wordt gege

yen in de onderhavige problematiek en ontwerpmodellen, die

een 'juiste weg' aangeven, een mogelijk oplossingsvorm. Ont

werpmodellen geven de ontwerpers vooral steun bij de syn

thesestap (zie verder Van Aken, 1994b, over beschrijvings- en

ontwerpmodellen). De gedocumenteerde analyses van de pres

taties van onder verschillende omstandigheden toegepaste ont-
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werpmodellen, bieden de professional de mogelijkheid om

'papieren evaluaties' van zijn ontwerpen te maken, om te voren

uitspraken te doen over de effecten van zijn ontwerpen.

Men kan daarbij onderscheid maken tussen het ex-ante
en ex-postgebruik van wetenschappelijke kennis. Bij ex-ante

gebruik wordt de Iiteratuur bestudeerd v66rdat er ontworpen

wordt, bij ex-post gebruik wordt die gebruikt om reeds gemaak

te ontwerpen te evalueren. Gedurende de loopbaan van de pro

fessional verschuift het accent vaak van ex-ante naar ex-post.

V66r zijn opleiding was hij onbewust onbekwaam, zich niet

bewust van zijn gebrek aan kennis en vaardigheden. In het begin

van de opleiding is hij bewust onbekwaam, begint zicht te krij

gen op het beschikbare kennisarsenaal. Na de opleiding is hij

bewust bekwaam en gebruikt hij zijn kennis vooral ex-ante

en naarmate hij meer werkervaring krijgt wordt hij onbewust

bekwaam en maakt hij zijn ontwerpen zander bewust ken

nisgebruik (dit leermodel is afkomstig van Rapmund en Wij

nen, 1994). Niettemin blijft dan ex-post gebruik van kennis

belangrijk om de grotendeels intu',tief gemaakte ontwerpen te

verantwoorden en om te kunnen doorleren: door ontwerp

keuzes te verbaliseren kan bewust worden gemaakt waar ze

nog te kort schieten en kunnen ook nieuwe inzichten uit de lite

ratuur worden herkend.

Na het kennisgestuurde (ex-ante of ex-post) ontwerpen

voigt het ontwerpgestuurde handelen. De gemaakte ontwer

pen determineren het handelen niet, maar ondersteunen het.

ONTWIKKELEN VAN WETENSCHAPPELI.JKE

ONTWERPKENNIS

Een centraal vraagstuk bij het ontwikkelen van bedrijfs

kundige (ontwerp) kennis is het vraagstuk van de generalisatie.
Door de sterke contextgebondenheid van bedrijfskundige ver

schijnselen kan een regelmatigheid die in situatie A gevonden

wordt niet zonder meer leiden tot een voorspelling van dezelf

de regelmatigheid in situatie B. Het probleem van contextge

bondenheid speelt ook wei bij de natuurwetenschappen, van

daar dat natuurwetenschappelijk onderzaek grotendeels in

laboratoria wordt uitgevoerd om de invloed van de context te

kunnen beheersen. In de natuurwetenschappen en bij techni

sche systemen is de verwevenheid tussen systeem en context

echter over het algemeen belangrijk minder sterk dan bij bedrijfs

kundige systemen. Daardoor is de generalisatie van laboratori

umresultaten naar het functioneren in het veld over het alge

meen goed te doen. Bij de bedrijfskunde is de invloed van die

context in het algemeen echter niet goed te neutraliseren en

kan men slechts zicht krijgen op de invloed van de context op

bepaalde verschijnselen door onderlinge vergelijking van een

serievan vergelijkbare gevalstudies, in hun context bestudeer-
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de verschijnselen. Door die onderlinge vergelijking kan de

invloed van de specifieke context worden 'uitgekookt', waar

door men regelmatigheden overhoudt die wei - in bepaalde

mate - generaliseerbaar zijn naar andere situaties.

Volgens de eerder gegeven definitie van het succes van

een ontwerpwetenschap zal de bedrijfskunde succesvoller zijn

naarmate een goed ontwerp na realisatie ook vaker een suc

cesvol ontwerp blijkt te zijn. Daarvoor zal nog veel bedrijfs

kundig onderzoek- en ontwikkelwerk nodig zijn. In navolging

van het spraakgebruik van de - nag steeds dominerende - empi

rische wetenschap spreekt men in bedrijfskundige academi

sche kringen vaak aileen over onderzoek, maar binnen een ont

werpwetenschap is het goed onderscheid te maken tussen

onderzoek, gericht op beschrijvingsmodellen van datgene wat

is, en ontwikkeling, gericht op ontwerpmodellen voor datgene

wat kan zijn.

Verslagen van bedrijfskundig onderzoek en ontwik

kel ing suggereren vaak een nette volgorde van onderzoeksvra

gen/ontwikkeldoelstelling naar onderzoeksopzet/ontwikkel

aanpak tot resultaten (beschrijvings-/ontwerpmodellen). In de

praktijk van het wetenschappelijk werk ligt echter vaak aileen

het betrokken domein vast - de problematiek waarmee men

beter wil kunnen omgaan - maar niet de onderzoeksvraag/ont

wikkeldoelstelling. Vaak wordt de eerste helft van het project

gebruikt als vooronderzoek om te spelen met de trits vraag

opzet-resultaat. Bijvoorbeeld wordt voor een initiele vraag een

opzet voor de eerste onderzoeksstappen gemaakt, waarna lite

ratuurstudie en voorlopige empirische resultaten via een aan

gepaste vraag en een aangepaste opzet leiden naar weer ver

dere resultaten, die weer..... Het vooronderzoek resulteert dan

in inzicht in de problematiek, de definitieve vraag/doelstelling

en de opzet/aanpak voor het hoofdonderzoek.

Omdat in de bedrijfskunde de meeste vraagstukken sterk

contextgebonden zijn, wordt zowel voor v66ronderzoek als

hoofdonderzoek vaak de gevalstudie gebruikt. Inventariserend
als men de 'best practices' wil opsporen en analyseren, of ont
wikkelendals men deze zelf wil ontwerpen en testen (voor een

jonge wetenschapper kan de ontwikkelende casestudy overi

gens soms te moeilijk zijn, ondermeer omdat hij vaak nog te

weinig domeinkennis bezit). 'Een case is geen case', omdat het

op basis van een case moeilijk generaliseren is. Een beperkt

aantal (grote) cases kan echter worden aangevuld met mini

cases, waarmee de 'variatiebreedte' van de onderzochte pro

blematiek in kaart kan worden gebracht. Ook expert-raadple

ging kan hierbij helpen, mits er voldoende varieteit in de

expertgroep is om de invloed van gemeenschappelijke voor

oordelen te verminderen.
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HANDELINGSIMPLICATIES

Een paradigma is een geheel van expliciete en impli
ciete ideeen en voorstellingen van waaruit men wetenschap
en/of professie bedrijft. Een paradigma is in beginsel niet scherp
en uitputtend te beschrijven. Wei kan men trachten een korte
karakterisering te geven.

Bij het gebruik van het paradigma van het sociaal-realis
me gaat men er van uit dat sociale systemen materiele en imma
teriele componenten bevatten, waarbij die immateriele com
ponenten de ideeen betreffen van de belanghebbenden bij dat
systeem over hun eigen en andermans handelen binnen dat
systeem. De materiele componenten vormen een fysiekewer
kelijkheid; de immateriele componenten vormen ook een wer
kelijkheid, maar een zuiver sociaal geconstrueerde werkelijk
heid, bestaande uit de door aile belanghebbenden
ge'internaliseerde beelden over die werkelijkheid. Die sociale
werkel ijkheid kan door veranderaars ontworpen en gereal iseerd
worden, mits dezen zich rekenschap geven van de speciale
aard van die werkelijkheid en de speciale aard van het daar
bij behorende realisatieproces.

Het ontwerpen van bedrijfskundige systemen vanuit het
paradigma van het realisme, dus het ontwerpen van dergelijke
systemen alsof het technische systemen zouden zijn, kan in de
wetenschap licht leiden tot een zoeken naar wetmatigheden,
zoals die kunnen gelden voor de fysieke werkelijkheid (de zg.
fysicalistische benadering), en in de professie tot een te mecha
nistische benadering, waarbij het belang van de immateriele
componenten wordt onderschat en waarbij simpl istisch wordt
gedacht over het benodigde veranderingsproces.

NOTEN

1. In een recente 'special' van dit blad wordt de bedrijfskunde nog steeds multi-dis

ciplinair genoemd (Van Dam en DeiIz, 1995), hetgeen overigens in belangrijke

mate komt omdat deze auteurs de Bedrijfseconomie als loeleverende mono-disci

pline beschouwen. Veel vruchtbaarder is het de (algemenel economie naast dis

ciplines als sociologie, psychologie en de technische wetenschappen als toeleve

rende disciplines te beschouwen, maar de Bedrijfseconomie als onderdeel van de

bedrijfskunde of daarmee grotendeels samenvallend. Oak de recente visitaties van

respectievelijk Nederlandse en Vlaamse bedrijfskunde-opleidingen hebben laten

zien dat de betrokken instellingen nog worstelen met hun identiteit, met de weten

schappelijkheid van hun opleiding en met hun positionering binnen de weten

schappen (zo speelt in Vlaanderen nog een sterke afbankelijkheid van de algeme

ne economie).

2. Met 'ambachtelijke vorming' wordt hier bedoeld een vorming door 'training-on

the-job', onder leiding van meer ervarenen en onder invloed van directe coliega's.

3. Een belangrijke reden voor het succes van de functionele benaderingen ligt in de

vaak korte causale keten tussen actie en beoogd resultaat; bij meer integratieve

vraagstukken is die vaak langer, complexer, moeilijker van de context te isoleren,
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lang niet altijd in ren richting en daardoor veel moeHijker in kaart te brengen. Daar

bij komt nog dat diverse causaIe relaties in de bedrijfskunde een relatief 'vluchtig'

karakter hebben, zie de passage verderop over het evalueren van ontwerpen van

bedrijfskundige systemen.

4. Overigens is een belangrijke reden voor het (gepercipieerde) succes van ambach

telijk gevormde algemeen managers gelegen in het feit dat de omstanders vaak niet

weten wat ze hadden kunnen krijgen. Wanneer bijvoorbeeld een complex orga

nisatieveranderingsproces mislukt of tot veel minder goede resultaten leidt dan ver

wacht, wordt dat vaak aan tegenwerkende of tegenvallende omstandigheden toe

geschreven en slechts zelden aan het feit dat de betrokken ambachtelijk gevormde

manager(s) dat proces weinig professioneel hebben ontworpen en doorgevoerd.

Die managers vallen echter niet door de mand, omdat de omstanders niet weten

dat ze zo'n professioneel veranderingsproces hadden kunnen krijgen.

5. Het ligt voor de hand om bedrijfskundige systemen socio-technische systemen te

noemen: combinaties van mensen en materiele middelen. Voor veellezers ontstaat

dan echter direct een associatie met de socio-techniek (zie bijv. Van Eijnatten, 1993),

een waardevolle maar wei relatief specifieke ontwerpbenadering. Omdat het

doel van dit artikel is om uitspraken te doen met een meer algemene geldigbeid bin

nen de bedrijfskunde en om de verschillen tussen het ontwerpen van zuiver mate

riele systemen en systemen met immateriele componenten te behandelen, wordt

in dit artikel de term 'socio-technisch systeem' niet gebruikt.

Een tweede reden is gelegen in het feit dat socio-technische systemen, zools gezegd,

bestaan uit mensen en materiele middelen, terwijl in het verderop te behandelen

paradigma van het sociaal-realisme sociale systemen bestaan uit enerzijds mate

riele componenten, dat wil zeggen materiele middelen en mensen in hun fysieke

verschijningsvorm, en anderzijds uit immateriele componenten, dat wi! zeggen

gedachtenpatonen en gevoelens van die mensen. Ofwel om een IT-analogie te

gebruiken, een sociaal systeem bestaande uit Hardware, dat wil zeggen materiele

middelen en mensen, en uit Software, gedachtenpatronen en gevoelens.

6. Die wetenschapper kan overigens zeer wei een personele unie vOrmen met de pro

fessional.

7. Zoa's bekend bestaat er voor verschijnselen op atomair niveau wei een onvermij

delijke interactie tussen waarneming en werkelijkheid: de waarneming be"invloedt

de werkelijkheid. Die interactie bestaat echter niet tussen modefbouwen werkelijk

heid. Bij immateriele systemen bestaat die interactie echter weI. zools we zullen zien.

8. Kennisverwerving is overigens niet volledig sociaal bepaald: ook een 'wolvejong'

(mensenkind opgevoed door wolven) verwerft kennis, echter wei van zeer beperk

te en 'ambachtelijke' aard.

9. In dit verband is het een interessante vraag of de Geneeskunde beschouwd moet

worden als een fysieke of als een sociale ontwerpwetenschap. Wanneer een arts

uitsluitend kijkt naar somatische verschijnselen en daarmee zijn patient dus uit

sluitend ziet als een fysiek verschijnsel, kan hij beschouwd worden als een profes

sional binnen een fysieke ontwerpwetenschap. Hij kan dan ook uitgaan van het

paradigma van het realisme. Wanneer hij ook kijkt naar leefpatronen en psychische

verschijnselen, kan hij beschouwd worden als een professional binnen een socia

Ie ontwerpwetenschap. Hij zou dan uit moeten gaan van het verderop te beschrij

yen paradigma van het sociaal-realisme.

10. Deze gedachte is in de Iiteratuur over het sociaakonstructionisme veel verder uitge

werl<t, zie bijvoorbeeld Gergen (1985) en Strikwerda (1994). Veel van de ideeen over

het sociaal-realisme in dit artikel zijn niet aileen geinspireerd door het sociaakon

structionisme, maar ook door een reeks gesprekken daarover met Dr. j. Strikwerda.

N

0:

Z

..
<0

w
a
z
OJ

'"
Vl

~

a
w
m

21



SPECIAL

93

• METHODOLOGIE

ll:

Z

<D

'"
'"
III

<D

"z..
"ll:....
w
c
z
~

'"Ul

~

c
w
III

22

11. De mogelijke associatie met het socialistisch-realisme, de marxistische kunsttheo

rie, moeten we maar voor lief nemen.

12. Ook de ontwerper van technische systemen gebruikt overigens die drie soorten van

ontwerpkennis. Het onderscheid tussen object- en proceskennis is afkomstig van

Roozenburg en Eekels (1991). Proceskennis word! over het algemeen methodolo

gische kennis genoemd (in dit gevaJ kennis met betrekking tot de methodologie van

de regulatieve cydus).
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