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I . INLEIDING .

1 .1 . Organisatie ps_ychologie .
0

,

De literatuur over planning en produktiebeheersing is omvangrijk en
blijft groeien. Dit onderwerp ,is vanuit zeer veel gezichtspunten be-
studeerd . Een van die gezichtspunten biedt de organisatie psychologie .

De organisatie psycholoqie bestudeert de relatie tussen mens en werk, mens en
organisatie met het doel bruikbare kennis te verwervenn voor de realisering
van sociaal- doeltrefferule organisaties . Een groot stuk energie van de
organisatie psycholoog gaat zitten in :
a. steeds verdere verfijning van het begrip sociale doeltreffendheid ;
b. het steeds duidelijker definiëren van de relaties met andere

organisatie wetenschappen;
c . het uitvijlen van een verantwoorde maatschappij-visie : inTners een

definitie van wat onder sociaal-doeltreffende organisaties moet worden
verstaan wordt uiteindelijk pas gerechtvaardigd vanuit een zorgvuldig
afgewogen wereldbeschouwing .

d . het ontwikkelen van strategieën, technieken, onderzoekmethodieken ter
realisering van sociaal-doeltreffende organisaties . 1)

het ligt voor de hand dat een organisatie psychologische beschouwing van
planning en produktiebeheersing stevig aan de teugel moet worden
gehouden . Crn dit proces van zelfbeheersing te bevorderen worden in dit
stuk slechts een drietal onderwerpen aan de orde gesteld . Deze onderwerpen
zijn in de volgende 3 stellingen weergegeven :

4 ) Waardevolle suggesties en kritiek heb ik gekregen van Max Beekers,
Boris Nelissen, Arie Versluis, Johan de Jong, en leden van de
projektgroep.

1 ) Voor verdere uiteenzetting over methode en werkterrein van de
organisatie psychologie wordt verwezen naar :
- J. Schouten, Teksten bij het coller~e Soc . Doeltreffendheid , THE , 1972 .
- J. Schouten, De Sociotechnische systee9 ienadering -van organisaties ,

De Ingeninur, 1969, nr. 35 .
- J . Kastelein, De integratie _ __van de gedragswetenschappen in het organi-

satiewerk, k ,Tijdschrift voor Efficient Directiebeleid,
1972, pag . 220 - 226 .

- J . Schouten, M. Beekers, T . de Wilde,
Bedrijfspsychologie op de helling, een aantal notities
ter begeleiding van de meningsvorming over de gewenste
psychologische bijdrage tot bedrijfskundig onderwijs en
onderzoek, Afd . Bedrijfskunde - publ . THE, mei 1972 .

Zie ook het plan van de werkgroep organisatieontwikkeling en gedragsverandering .
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1 . Eén van de gevolgen van produktiebeheersing en planning is

een programmering van de uitvoering van de geplande taak en

daarmede een verkleining van de autonomie voor degene die

met de geplande taak wordt gekonfronteerd .

2 . De met gangbare vormen van produktiebeheersing en planning

verbonden autonomieverkleining leidt tot psycholoqisch

gezien onwenselijke gevolgen .

3 . Een noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle uitvoering van
plannings- en produktiebeheersingsaktiviteiten is democrati-
sering van de plannings- en produktiebeheersinasfunktie .

1 .2 . Uitgangs unten .

ik wil voor deze stellingen een zo sluitend mogelijke bewijs-
voering leveren en daartoe zo betrouwbaar mogelijke informatie
aandragen .

Hieraan voorafgaande wil ik evenwel kort de uitgangspunten schet-
sen van waaruit ik deze stellingen behandel . Voor een deel
worden deze misschien duidelijk uit de bovengegeven taakstelling
van de organisatiepsychologie . Maar het kan duidelijker . Mis-
schien is het goed zo konkreet mogelijk te blijven . Ik ben voor
dit gastcollege uitgenodigd door iemand die ik graag mag : ik
waardeer hem . Er zijn evenwel een paar punten die ik niet zo
begrijp en die ik ook niet zo goed van zijn kollegaas operations
researchers begrijp . Ik vind het jammer dat zij het aanvaard-
baar vinden produktiebeheersing op te vatten als een studie en
toepassingsgebied waarin mensen figureren als knooppunten in
netwerken, als machine-achtige processors of als konstante
fouten in een job-shop-model . Ik vind dat jarnmer, maar ik denk

daarbij niet in de eerste plaats aan de methodologische en

praktische onhandigheid om dat te doen . Ik denk aan veel simpèler
dingen . Mensen zijn geen knooppunten in netwerken, het zijrn in

de regel wat banq uitgevallen figuren die van de periode tussen
geboorte en sterven het beste proberen te maken . Maar deze
mensen met hun hoop, verwachtingen, angst, bedroefdheid, enz .
bestaan ineens niet meer als de planner zijn beroep uit gaat
oefenen .



Maar daarbij blijft het niet : mensen worden niet alleen beschouwd
als stukken hout : ze worden ook als zodaniq behandeld : ze

worden verplaatst volgens plan, ontslagen volgens plan, of met
onmenselijke vormen van arbeid gekonfronteerd die voortvloeien
uit het plan, en waarvoor je geen planner zo gek krijgt ze zelf
uit te voeren . Je kunt je afvragen hoe het komt dat sommige
mensen en planners en produktiebeheersers, andere mensen als
stukken hout kunnen opvatten en dienovereenkomstig behandelen .
Waar halen zij het recht vandaan, Het antwoord lijkt mij simpel :
er zijn sommige mensen en daartoe behoren de planners en de
produktïebeheersers, die de macht en de machtsmiddelen hebben
en andere mensen, deaenen waarover gepland wordt, die relatief
machteloos zijn . Nerrens, geloof ik, worden de bestaande scheve
machtsverhoudingen in organisaties zo geillustreerd als in de'

cynische arrogantie waarmee in plannings- en produktiebeheersings-
modellen wordt gesold met mensen . Heb ik dan iets tegen produktie-
beheersing op zich? Nee, dat niet . Ik heb wel bezwaar tegen
produktiebeheersing en planning zoals die thans wordt t©egepast :
als een instrument van onderdrukking . Ik heb ook bezwaar tegen
de naieve opvatting dat het geen kwaad kan om deze aktiviteiten
zogenaamd waarde vrij uit te oefenen . Een dergelijke naieve
stellingname gaat voorbij aan het feit dat in de huidige indu-

striële verhoudingen deze technieken veelal op een kwalijke
manier worden gebruikt .

Ik vind het ook jammer dat het minimuum dat gedaan zou kunnen
worden om een gunstige ontwikkeling te bevorderen, wordt na-
gelaten . Het minimum dat zou kunnen gebeuren is dat vanuit de`
operations research met komplekser modellen wordt gewerkt,
waarin sociale kriteria zijn opgenomen . De pogingen in deze
richting zijn evenwel schaars . Men zou uit kunnen gaan van andere
besluitvormingsprocedures bij het bedenken en invoeren van
plaaningssystemen . Men zou kunnen proberen deze te doen ontwik-
kelen door en vanuit de gehele populatie van werkers in de
organisatie . Maar veel nieuws op dit gebied wordt niet vernomen .
Wat bovendien jammer is, dat ook psychologen vaak de rol van

zo'n stuk hout vervullen in de gedachtenwereld van de planner .
"Wij zullen het plannenrals de mensen er tegenin sputteren dan
vragen wij de psycholoog om ze te motiveren ." Als ik degene die
mij hebben uitgenodigd niet zo goed kende, had ik misschien iets
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soortgelijks gedacht over mijn rol in dit college operations
research : "Eerst leren wij de studenten hoe zij moeten plannen,
daarna geven wij ze wat psychologische rand-kritiek, om hun
sociale onrust wat te sussen ."

Misschien zult u zeggen : "nou praat hij al zo lang en wij hebben
nog geen cijfertje gezien . Wij zijn gewend om te rekenen meneer ."
Dit is natuurlijk een merkwaardige opmerking . U weet ook wel
dat de door de planners in bedrijfssituaties gebruikte plannings-
vormen in feite zeer eenvoudig zijn, maar van groter belang is
natuurlijk weer dat zo'n opmerking een demonstratie is van de
eerder weergegeven situatie .

Door de opvoering van mathematische perfektie en sophistication
en daarmee verband houdende voor velen onbegrijpelijke ter;ninó-
logie worden de rond planning en produktiebeheersing genomen
beslissingen onbeinvloedbaar voor juist die mensen in bedrijven
die hierover beslissingen moeten nemen : namelijk zij die (nog)
niet zo geleerd zijn .

Het feit dat in dit kollege naast andere specialisten ook een
psycholoog wordt uitgenodigd vind ik voorbeeldig . We moeten
ons er evenwel van bewust zijn dat dit niet meer dan een klein
mijlpaal.t)je kan en mag zijn .

1 .3 . Aspekten van gangbare vormen van planning en produktiE-
beheersing .

In de voorgaande paragraaf is implieziet al een beschrijving
gegeven van gangbare vormen van planning en produktiebeheer-
sing . De volgende twee uitspraken geven aan deze beschrijving
de nodige scherpte :

01 . Planning en produktiebeheersingsaktiviteiten
worden als regel vanuit gespecialiseerde posi-
ties bedreven ;

02 . Planning en produktiebeheersing worden in de
regel vanuit hierarchisch-bovengeschikte posi-
ties bedreven en wel zodanig dat de uitkomst
van de plannende aktiviteit moeilijk beinvloed-
baar is door mensen die het werk moeten uit-
voeren (en op ondergeschikte posities zitten) .
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Planning en~ rciduktiebeheersing als een ge`sEe ia.liseerde funktie .

Afgaande op de gegevens die opgenomen zijn in tabel 1 kan niet
anders worden gesteld dan dat planningsaktiviteiten in zeer veel
bedrijven door specialisten worden uitgevoerd . In de eerste kolom
zijn de gegevens opgenomen van een organisatievergelijkend onder-
zoek onder 72 Nederlandse metaalbedrijven (het onderzoek
'management en organisatie') . In 63 % van deze bedrijven bleek
een of meer -funktionarissen aanwezig die voor 75% van hun tijd
uitsluitend planden . In y van de organisaties die door Pugh en
de zijnen werden onderzocht bleek hetzelfde te gelden . (Pugh's
gegevens zijn niet geheel vergelijkbaar met de onze . In de eerste
plaats zijn niet alle kategorieën identiek ; in de tweede plaats
bevatte Pugh's steekproef zowel qua groote als produktie -soort
zeer uiteenlopende organisaties) .
Dit gegeven is niet verwonderlijk indien men bedehkt dat planning

c .q . produktiebeheersing vanouds als een der centrale aktiviteiten

in organisaties is beschouwd .

Dit proces van specialisatie brengt met zich mee dat de belang-
rijke beslissingen op het gebied van planning/produktiebeheérsing,
in de handen valt van een relatief klein aantal specialisten .

~~ ~? ~



Tabel 1 . Percentage organisaties waarin taken door specialisten
worden uit evoerd .
r~l..+.rl~rsYr

% gespecialiseerde funkties

'management en
organisatie" 2)
J . Schouten,1972 .

Kwaliteitskontrole 56%
Onderhoud 53%
Planning v .d . produktie 63%
Werkvoorbereiding 29%
Voorraadbeheer 96%
Financieel beheer 28%
Public Relations/Reclame 76 %
Distributie & beschikbaarheid 47%
P.V . en veiligheid 81%
Aan-en afvoer goederen en produkten 53%
Intern transport 43%
Ontwerpen nieuwe produkten 30%
Personeel 53%
Arbeidsanalyse tariefbepaling etc . 18 %
Transport informatie (tel . etc .) 30%

overeenkomstige
gegevens van
Pugh C .S .1968 3)

78%

73 %

96 %

95%
33 %
71%
78 %
90%

69 %
69 %
48%

N=72=100 % N=52=100%
range personeel range personeel
42 - 458 251 - > 2000

2) Het projekt management en organisatie werd in 1970 vanuit de
Afdeling der Bedrijfskunde onder 72 Nederlandse metaalbedrij-
ven uitgevoerd . Voor een algemene beschrijving zie :
J . Schouten, Ar de Wilde, C .J .M . Bonants : "Management en
Organisatie , i . Inleiding, THE, 1971 .

3) D,S . Pugh, D .J . f?ickson, C .R . Hinings & C . Turner,
Dimensions of orcYanization structure, Administratice Science,
Quarter y, ,



De relatieve onbeinvloed~aarheid van planning en produktie--- ~~~,._... .., _, ._. ... ~.. , .
beheers ing ....~.~ ...~~. ..e~ .r.., .

Planningsafdelingen en funktionarissen hebben een behoorlijk,

aanzien . In het eerder genoemde onderzoek management en organisatie

bleek dat planners en planningsafdelingen vrijwel steeds

hierarchisch vlak onder het niveau van de direktie stonden .

Voorzover de informatie strekt kan worden gekonkludeerd dat

produktieplanningsaktiviteiten vanuit hierarchisch bovengeschikte
posities worden bedreven .

De geringe beinvloedbaarheid door ondergeschikten, bijvoorbeeld

produktiewerkers, van de uitkomst van de plannerïde aktiviteiten

is een aspekt van het algemene beeld dat de besluitvorming in

de industrie biedt . Het beeld van de relatieve onbeinvloedbaar-

heid van beslissingen die op hogere niveaus worden qenomen is zo

vaak door onderzoek bevestigd dat ze geen nadere demonstratie
behoeft 4)

2 . PLANNING/PRODUKTIEI3EHEERSING EN AUTONOMIE .

2 .1 . Definitie van de termen planning en produktiebeheersing .

De eerste stelling heeft betrekking op de gevolgen van planning
voor~de autonomie van de taakuitvoerder . Gezegd is dat planning
autonomie-verkleinend werkt omdat het de taakuitvoering program-
meert . De inhoud van de eerste stelling hangt nauw samen met de

wijze waarop in dit stuk de termen planning en produktiebeheersing
zijn gedefinieerd . Het feit dat deze twee aktiviteiten in het
voorgaande stuk als het ware in een adem zijn genoemd is niet
toevallig . In theoretische zin kan planning weliswaar worden
onderscheiden van het proces van produktiebeheersing, maar het
is vaak niet praktisch om dit te doen . Laten wij beginnen met

een omschrijving van wat onder produktiebeheersing kan worden
verstaan . Het proces van produktiebeheersing omvat, ook al in

zijn meest algemene zin, vier onderling nauw verbonden deel-

aktiviteiten .

4) cf . A .S . Tannenbaum (ed), Control in organizations , New York,
1968 . ~`
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a, de opstelling van één of meer normen waaraan de uitkomsten

van aktiviteiten moeten voldoen . Deze normen, - uitspraken

over de van de aktiviteiten gewenste uitkomsten - kunnen

in plannen zijn vervat (planning in enge zin) .

b, de vervaardiging van één of meer meetprocedures en de toe-

passing daarvan tar vaststelling van feitelijke uitkomsten
a ~...~~~.

van aktiviteiten ;

C . de opstelling en uitvoering van een vergelijkingsprocedure,

waardoor feitelijke uitkomsten tegen normen worden afgewogen ;
d . een korrektieve aktie, indien de discrepantie tussen feite-

lijke en gewenste waarden van de uitkomsten bepaalde tole-

ranties overschrijdt . Korrektieve aktie kan betrekking

hebben op I) wijziqingen in de mechanismen (personen, crroepen,

machines), die de feitelijke uitkomsten aenereren ; II) wijzig-

ingen in de meet- en vergelijkingsprocedures ; III) wijziging

in de gehanteerde normen ; IV) wijziging in de invoer ;

V) kombinaties van wijzigingen .

Volgens sommige auteurs moet het planningsproces worden onder-

scheiden van dat van de produktiebeheersing (control),5)

Volyens Anthony evenwel vormt onderscheid tussen "planning"en

"control" een nutteloze abstraktie, dat geen korrelaat heeft

in de praktijk van de funktionerende organisatie . 6)

5) Durand R•Y®r Business : its organization, management and
responsibilities . Englewood Cliffs N,J, :
Prentice Hall, 1958 .

Massie J,L,, Automatic horizontal communication in management .
Journal of the Academy of management, Vol, 3,
aug . 1960 .

Haimann T,, Professional management : theory and practice ;
Boston, Houghton Mifflin Cy, 1962 .

Davis R .C ., (1967) Industrial organization and management .
New York, Harper & Bros, 1957 . -

6) Anthony R .N ., Planning and control systems - a framework for
analysis, Harvard University, Boston, 1965 .

Volgens Anthony (11)65, pacq .11) "Conceptually it is possible to
break the controlprocess into its purely control elements and
planning elements, but a breakdown is not useful, since in
practice the elements occur together ."
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Men kan inderdaad "planning" op een engere en op een ruime
wijze definieeren . In enge zin bestaat het plannen uit het
formuleren varn normen en de onderlinge relaties daartussen .
Het gaat dan uitsluitend om de vervaardiging van de blauw-
druk . In ruimere zin wordt planning niet alleen gedefinieerd
als het plannen maken, maar ook als implementatie van het
plan . In dit laatste geval is het noodzakelijk ook beheersings-
aspekten in de beschouwing te betrekken . In dit stuk wordt de
ruime definitie gevolgd, waarin planning, voortgangscontrole

en beheersing worden opgevat als aspekten van eenzelfde proces .
Dit proces wordt aangeduid als "produktiebeheersing" in de
boven gegeven betekenis van het woord .

2 .2 . Dé termen autonomie en _participatie .

Hofstede geeft de volgende definitie van autonomie : "the degree
to which a person within an organizational system is able to
affect his own actions and environment . "7) Deze definitie is
ruim . Autonomie ("affect his own actions") kan onderscheiden
worden van participatie ("to affect his environment") .

"Autonomie" is de keuzevrijheid die het organisatielid in de
taakuitvoering heeft . Er zijn diverse aspekten van autonomie
te onderscheiden, zoals :
autonomie m .b .t . het tempo .empo . De mate waarin het organisatie-
lid zelf de hoeveelheid van door hem op diverse tijdstippen
te leveren inspanning kan bepalen, door bijvoorbeeld het
tempo waarin de taken zich aanbieden te beinvloeden .
autonomie m .b .t . niet formeel vastgelegde taken. De mate waarin
het organisatielid zelf de inhoud van zijn taak bepaalt .
("initiatief")
auton omie m .b .t . de werkwijze. De mate waarin het organisatie-

lid de keuze wordt gelaten om zelf de aktiviteiten te kiezen,

leidende tot een gewenste uitkomst .

7) Hofstede G .H . The game of budget control, van Gorcum & Comp .
N .V ., Assen, 1967 .



- autonomie m .b .t, planning van taken . De mate waarin het._ .r..~ ....~ .....~ 3
organisatielid de volgorde kan bepalen waarin hij diverse

specifieke taken of kombinaties van taken (orders) uitvoert .

autonomie m .b .t . kontakten . De mate waarin het organisatie-

lid keuzevrijheid heeft m .b .t . de inhoud en het patroon van

communicatie met anderen, alsmede de duur en de momenten

waarop dit plaatsvindt . 8)

Een wéinig autonome taak wordt ook wel sterk geprogrammeerd

genoemd . op dezelfde wijze wordt veel autonomie in de liter.a-

tuur vereenzelvigd met gerinqe geprogrammeerdheid . De termen

zijn polen op een zelfde kontinuum .

a Con~
sterk qeprogrammeerd veel autonomie
weinig autonomie ~ ~ weinig geprogrammeerd

taakuitvoering

Zowel autonomie als participatie kunnen worden beschouwd als
de mate van invloed die de werker (of in het algemeen het
organisatielid) heeft op de besluitvorming in de orqanisatie .

De term autonomie wordt evenwel vaak beperkt tot de beslissinqen

over de wijze waarop de eigen taak wordt uitgevoerd . De term

participatie heeft betrekkinq op besluitvorming die kcnsekwenties

heeft voor "grotere gehelen" in de organisaties . Dit zijn

beslissingen met gevolgen die verder strekken dan het eigen werk .

Participatie kan ook worden beschouwd als"de mate van opwaartse

machtsuitoefening op de besluitvorming door ondergeschikten ."

Dit klinkt wat tegenstrijdig, maar, zoals eerder gezegd, moeten
we niet de ogen sluiten voor de feitelijke machtsverhoudingen

in organisaties . Bij een volledige participatie valt het onder-

scheid tussen "onder" en "boven" vanzelfsprekend weg .

Het onderscheid tussen participatie en autonomie kan soms van
belang zijn. Het is niet alleen theoretisch maar ook praktisch
mogelijk dat werknemers invloed uitoefenen op een bepaald sub-
systeem in de organisatie en daarbij veranderingen in dit sub-
systeem bewerkstelligen die hun autonomie beperken .

8 ) Soortgelijke onderscheidinqen naar aspekten zijn gemaakt door :
Hoof J .A .P . van, Autonomie en motivatie van arbeiders in
industriële bedrijven, Diss ., Nijmegen, 1963 .

Turner A .N . & Lawrence P .P, ., Industrial jobs and the worker,
Harvard Business School, Boston, 1965 .



2 .3 . De relatie tussen la.nnin roduktiebeheersin en autonomie .

De eerste stelling luidde aldus . "Eën van de gevolgen van
produktiebeheersing- en planning is een programmering van de
uitvoering van de geplande taak en daarmee een verkleining van
de autonomie voor decTene die met de geplande taak wordt gekon-
fronteerd ." De juistheid van deze stelling vloeit voort uit de"'
definities die eerder zijn gegeven . Op twee manieren kan de
planner programmerend ingrijpen op de taakuitvoering . (Dit kan
zijn eigen taakuitvoering zijn of die van een ander) .
a . De planner stelt vast aan welke normen (of eisen) het resul-
taat van de taakuitvoering moet voldoen . Hij bepaált wat er
gedaan moet worden . Door het bepalen van de "produktienorm" wordt
de kans groot dat een bepaalde klasse van aktiviteiten een
grotere kans op voorkomen hebben dan andere . Dit hangt voor een
deel ook af van de specificiteit van de norm . Een norm als :
"het vervaardigen van X ton gresbuis van Y afmetingen" is bijvoor-
beeld minder specifiek als de norm "het bevestigen van 6 schrijf-
machine-tabulator-toetsen per minuut zodanig dat, die test Z
kan doorstaan ." In beide gevallen evenwel bevat de norm, -hoe

ruim of specifiek ook-, een vrijheidsbeperking m .b .t . de,wijze

waarop de norm gehaald zal worden .

b . De planner kan behalve door het stellen van zijn norm ook

di rekt ingrijpen in de beslissingsvrijheid van de werker . Hij
kan de taakuitvoerinq programmeren door voor te schrijven met

wie, volgens welke methode gewerkt moet worden om de gestelde
norm te halen . Met andere woorden : zowel door het formuleren
van produktienormen als van taakuitvoeringsinstrukties beinvloedt
de produktiebeheersinqsfunktie de autonomie van de werker .

3 . AUTONOMIE EN SOCIALE DOELTREFFENDHEID .

Nu de relatie tussen produktiebeheersing en autonomie is be-
sproken, is het nuttiq onze aandacht te richten op de mogelijke
gevolgen van meer of ninder autonomie in de taakuitvoering .

Stelling 2 heeft betrekking op dit onderwerp . Zij luidde aldus :
"De met . gangbare vorr-en van planning¢produktiebeheersing ver-
bonden autonomieverkleining leidt tot psychologisch bezien on-
wenselijke gevolgen ."



Relaties van meer of minder autonomie met de volgende aspekten

van arbeisgedrag en arbeidsbeleving worden hier besproken :

autonomie - arbeidstevredenheid,

autonomie - arbeidsverzuim .
autonomie - intrinsieke werkinstelling,
autonomie - identifikatie met de organisatie .
autonomie - vormingsmogelijkheden voor de werker .
autonomie - vervreemding .
Deze aspekten van arbeidsgedrag en arbeidsbeleving komen vaak

voor in de literatuur, wanneer het er om gaat de sociale doel-
treffendheid van werk en organisaties vast te stellen .

Arbeidstevredenheid. De arbeidstevredenheid van organisatieleden
wordt in belangrijke mate bepa~ld door de mate van autonomie
die zij in hun werk aantreffen . Van Beek en zijn colleqaas binnen
de N .V . Philips knipten in 1960 een montagelijn van televisie-
ontvangers op in kleine banden .9) Deze ondermeer op autonomie-
vergroting gerichte maatregel leidde tot een aanmerkelijke stij-
ging in de arheidstevredenheid . Dit resultaat bevestigde de
konklusies van reeds in de jaren vijftig verrichte studies in

de Engelse automobielfabrieken . Werkers die hun werktempo zelf

konden bepalen meldden een beduidend grotere arbeidssatifaktie
dan werkers wier arbeidstempo volslagen onbeinvloedbaar was . 10)

Eenzelfde beeld komt naar voren uit een recente studie binnen
de PTT-organisatie . Een op ondermeer autonomie-vergroting gericht

groepseksperiment bleek te leiden tot een grotere mate van
arbeidstevredenheid . 11)

9) Beek H .G . van, The influence of assembly line organization
on output, quality and morale, occupational psychology t 38,
1964, p . 161 - 172 .

10) zie: Walker J . & P'.arriot R., A study of some attitudes to
factory work, occup . psychology, 1951, 25, p . 181 - 191 :

11) Beinum H .J .J . van, Gils M,R . van & Verhagen E .J ., Taakontwerp
en werkorganisatie, in : Drenth P .J .D ., Willems P .J . & Wolff C .J .
de . Bedrijfspsychologie, Kluwer, Loghum Slaterus van, 1970 .



In een aantal studies i s overigens komen vast te staan dat de
relatie tussen autonomie en arbeidstevredenheid niet In alle
omstandigheden voorkomt . Variaties in autonomie zijn soms wel,
soms niet gecorreleerd met verschillen in arbeidstevredenheid .
Hier spelen persoonlijkheid en kulturele verschillen een belang-
rijke rol . Turner en Lawrence 12) vonden in hun studie geen
verband tussen autonomie en arbeidssatisfaktie voor werkers uit
sterk geurbaniseerde qebieden ; een conclusie die in een recente
studie van Hackman en Lawler 13) werd bevestigd : slechts voor
die mensen leiden veranderinqen in autonomie tot veranderingen
in arbeidstevredenheid, voor wie autonomie in het werk een be-
langrijke waarde verteqenwoordigt .

Het ziet er met andere woorden naar uit, dat de relatie tussen
autonomie en arbeidstevredenheid bij een deel van de arbeids-
bevolking niet gevonden kan worden .

A rbeidsverzuim . Over de direkte relatie tussen autonomie en..~.r..®.
arbeidsverzuim i s wat minder informatie . In ieder geval is er
een indirekte r elatie , zoals weergegeven in onderstaand schema .

autonomie - arbeidstevredenheid - arbeidsverzuim
t r

Reeds in 1964 kon Victor Vroom14) een qroot aantal stud•~es

samenvatten waaruit blijkt dat er een vast verband bestaat

tussen arbeidstevredenheid en arbeidsverzuim : Hoe groter de

gemiddelde arbeidstevredenhei.d des te geringer het arbeidsverzuim .

Wat de direkte relatie betreft : uit recent onderzoek is gebleken
dat er een verband bestaat tussen autonomie en arbeidsverzuim,
maar dit verband treedt alleen op, indien autonomie voor de
persoon een relevante dimensie vormt,16)

12) Turner & Lawrence (1965) .

13) cf . Hackman J .R . & Lawle, E .E ., Employee reactions to job
characteristics, J . of Al ,nl . Psychology, Mon, vol .55,
no 3, 1971 .

14)Vroom V .H .,, Work and motivation, New York, Willey, 1964 .

15) Hackman & Lawler (1971)f Turner & Lawrence (1965) .



Intrinsieke werkinstellin . Als een ander aspekt van sociale-,....... . ..,
doeltreffendheid kan de intrinsieke werkinstelling worden
beschouwd . Iemand is sterk intrinsiek gemotiveerd of ingesteld,
indien zijn zelfwaardering sterk wordt bepaald door zijn werk-
resultaten . In dat geval is het werk voor de werker betekenisvol
en eenbron van waardevolle ervaringen . Hier tegenover staat de
persoon, die het wera; slechts ziet als een middel tot buiten het
werk gelegen doelen .

Uit het eerder genoemde onderzoek "Manaqement en Organisatie" dat
door ons werd gehouden werd de relatie onderzocht tussen autonomie
en de intrinsieke werkinstelling van een 1200-tal Nederlandse
produktiewerkers . In dit onderzoek werd bevestigd gevonden van

een eerder al door Hackman & Lawler gevonden gemelde resultaat :
De mate van intrinsi(~ke werkinstelling is afhankelijk van de mate

van autonomie die de werkers in hun taakuitvoering ondervonden .

Identifikatie met de organisatie , Martin Patchen16) stelde in

een studie onder med(~werkers van de TVA (Tennesey Valley Authority)
vast dat er een verb ;,~nd bestond tussen autonomie en identifikatie
met deze overheidsorc-anisatie . Het bleek dat Werkers die ctekon-
fronteerd werden met veel beslissingsruimte in hun werk de leiding
meer zagen als een gemeenschappelijke bondgenoot in de strijd
voor de behartigincT -„an gemeenschappelijke belangen, hun organi-

satie verdedigden tecen kritiek van buiten en hun identiteit de-

finieerden in termen van hun lidmaatschap van de organisatie .

Vormingsmogelijkheden. Werken heeft een tweedelig effekt .17) Er is
sprake van een externe funktie . Deze bestaat in het realiseren
van iets nieuws in de wereld : het produceren van nieuwe kennis en
produkten en het transport daarvan . Een tweede effekt is als het
ware intern : door de uitvoering van taken vindt er terzelfdertijd

een leerproces plaats, een vormingsproces waarin een vergrotinq

van inzichten en bekwaamheden plaatsvindt .

16) Patchen M,, Parti 7 ipation, Achievement and Involvement on the
' b : Prentice ~~0 Ha

J .V .H ., Een vergelijking van
eve Alberts . M 6 .

17) Pennings beambten en arbeiders
in hun arbeidssitaat~. ouaingen , 3^ árci';-f~3b



Deze vorming kan plaatsvinden doordat in de taaktitvoering
problemen zijn vervat, waarvoor nog een oplossing gevonden

moet worden . Indien er nu weinig autonomie in de taak aanwezig
is, impliceert dat, zoals uit de eerdere gegeven definitie
duidelijk is, dat de route, de weg om tot de oplossing te komen

door anderen is geprogrammeerd . Op grond van deze overweging

geldt noodzakelijk dat de leermogelijkheden voor de werker af-
nemen naarmate het werk dat hij moet uitvoeren minder autonoom

is,

vervreemding van het werk . Een laatste aspekt van sociale doel-

treffendheid treffendheid waarom autonomie belangrijk kan zijn is vervreem-

ding. Deze veelkoppige draak is door Seemanl$) in termen van de

volgende 5 dimensies gedefinieerd : powerlessness, normlessness,

isolation, selfestrarigement, meaninglessness .
De betekenis van de dimensie zelf-vervreemding (selfestrangement)

komt overeen met die van een lage intrinsieke werkinstelling :

de mate waarin het werk slechts als een middel tot buiten het

werk liggende doelen wordt ervaren .
Een relatie tussen autonomie en gevoelens van machteloosheid ligt

eveneens voor de hand . Resultaten van een onderzoek van Blaunerl9)

bevestigen dit .

De relatie tussen autonomie en deze geselekteerde kriteria van
sociale doeltreffendheid kunnen alsvolgt worden samengevat .

Mensen die taken moeten uitvoeren waarvan de uitvoering sterk

geprogrammeerd is, ondervinden minder voldoening van hun werk
en zijn vaker om psychische redenen afwezig van het werk . Het

werk is voor hen betekenisloos en op zich geen bron van waarde-
volle emotionele ervaringen en zij identificeren zich nauwelijks

met hun organisatie . Het werk biedt hen geen vormingsmogelijk-

heden . In een aantal belangrijke opzichten zijn deze mensen ver-

vreemd van hun werk en van zichzelf .

18) Seeman M,, On the meaning of Alienation, Amer . Sociological
791Rev ., 1959, ~r p• 783 - •

19) Blauner P ., Freedom and Alienation, Chicago, 1964 .



4 . PRAKTISCHE REALISERING VAN DEMOKRATISCHE PLA NNINGS- EN

PRODUKTIE BEHEERSINGSVORMEN .

4,1 . Inleiding .

De vraag is nu welke praktische konsekwenties moeten worden

getrokken uit de weergegeven onderzoeksgegevens . Stelling 3

doet hierover een uitspraak, Zij luidt aldus .

"Een noodzakelijke voorwaarde voor suksesvolle uitvoering

van plannings- en produktiebeheersingsaktiviteiten is
demokratisering van de plannings- en produktiebeheersings-

funktie ."
Onder demokratisering wordt verstaan het vergroten van de
participatie, i .c . het nivelleren van de macht .2.0 ) Waarom is

demokratisering van belang, als het al niet op zichzelf waarde-

vol is? En wat moet worden verstaan onder "suksesvolle" uit-

vóering van plannings- en produktiebeheersingsaktiviteiten?

De volgende benaderingen van deze problematiek zijn mogelijk :

0 . Autonomie en participatie-vergroting als relevant doel op"

zichzelf . (De aard van deze ~ethische) stelling maákt

verdere bewijsvoering onmogelijk ; de stelling wordt door de

auteur wel onderschreven) .

1 . Autonomie en Participatie-vergroting als relevant, omdat het

leidt tot hogere sociale doeltreffendheid, sociale doel-

treffendheid wordt beschouwd als een op zichzelf relevant

doel .

2 . Autonomie en Participatie-vergroting als relevant, omdat het
leidt tot hogere sociale doeltreffendheid, hetgeen weer leidt
tot hogere economische doeltreffendheid (instrumentaliteits -

hypothese) .

3 . Autonomie en Participatie-vergroting als relevant, omdat het
identiek is met de vorming van zelfregulerende subsystemen
in de organisatie, die in staat zijn een arotere mate van
input-variabiliteit op een adekwate wijze te beantwoorden .

(De zgn . sociotechnische systeembenadering is vooral gebaseerd

op stelling 1 en 3) .

20) ' Zoals in par . 2 .3 i s uiteengezet, is participatie-vergroting
ipso facto een belangrijke voorwaarde voor autonomie-
vergroting .



Deze mogelijke antwoorden worden in de komende paragraafjes
kort besproken . Vervolqens wordt ingegaan op de praktische
realisering van organisaties met een grotere autonomie en
participatie voor haar werknemers .

demckratisering -- sociale doeltreffendheid -~--economische
(0) ,- (~) 1 (2)doeltreffendheid

systeembenadering
= sociotechnische

Bij deze praktische realisering wordt gedacht aan de sociotech-
nische systeembenadering . Deze wil door de vorming van zelf-
regulerende subsystemen de sociale doeltreffendheid van de
organisatie vergroten .

4 .2 . Sociale doeltreffendheid als een op zichzelf relevant~._...~ _.._.~.... ~,_..~.. ._~~_
geacht doel .

Men kan sociale doeltreffendheid beschouwen als een op zichzelf

staand relevant doel van de organisatie . In feite hanteren wij

dit uitgangspunt, dat in de volgende twee stellingen is ge-

specificeerd .

substelling 3 .1 . Toetssteen t~r het sukses van planning/produktie-

beheersing is de mate waarin zij bijdraagt tot
of afbreuk doet aan de sociale doeltreffendheid
van de organisatie .

substelling 3 .2 . Sociale doeltreffendheid vormt een op zichzelf
staande verzameling van stuurvariabelen . Econo-
mische faktoren, zoals winst, uitval, etc ., vormen
randvoorwaarden voor besluitvorminqsproQessen die
uiteindelijk op de realisering van sociale doel-
treffendheid zijn gericht ; c .q . dienen te zijn
gericht : niet minder maar zeker niet meer .

Deze substellinqen spreken voor zichzelf . Zij beschouwen sociale
doeltreffendheid als het alles overheersende kriterium waarop
de aandacht van de organisatie is gericht . De hoeveelheid energie
(tijd, geld, mensen) die hierin worden geinvesteerd is evenwel
aan een grens gebonden . Deze grens wordt bepaald door de eis van
overleving van de organisatie en de groei die daarvoor nodig is .

zelfregulerende
subsystemen



Of en wanneer i n een konkreet geval deze grens bereikt is

dient uiteraard in een demokratisch besluitvormingsproces

te worden vastgesteld . Deze stellingneming maakt de aktiviteit
van planners en zgn . produktiebeheersers dienstbaar aan de
psychologische eis van sociale doeltreffendheid .

4 .3 . De relevantie van sociale doeltreffendheid op _grond van
s~~WWW

haar instrumentele betekenis voor secundaire doelen .

Het is ook mogelijk een wat ander perspektief te kiezen, dat

namelijk waarin men sociale doeltreffendheid een instrumentele

betekenis toekent . Eeri kernachtig voorbeeld van deze benadering

is vervat in de zin : "ik wil dat de mensen tevreden zijn, want

anders verzuimen ze en dat kost qeld ." Helaas hebben tal van

oudere, maar niet minc!er invloedrijke psychologen dit perspektief

verdedigd .21) En nog !rteeds is het zo dat vele bedrijfspsycholo-

gen een hoge produkti~,iteit, weinig of veel uitval, gering ver-

zuim, winst, als kriteria opvoeren, indien hen gevraagd wordt

te beschrijven wat zi-1 als doeltreffende orqanisaties beschouwen .

Vaak wordt dit verdedigd door te wijzen op de taktische waarde

van dit argument : het management van veel bedrijven is wel ge-

voelig voor de instrumentele waarde van sociale doeltreffendheid .

Ook vanuit het persoektief van de werkgever kan een geringe

sociale doeltreffendheid een probleem vormen en wel omdat een

geringe sociale doeltreffendheid leidt tot ©nwenselijke economische

gevolgen . Voor degenen die zich om taktische redenen bedienen van

dit zogenaamd taktische argument is er hier enig nieuws : een

goed en een slecht bericht . Het goede bericht is dat deze benade-
ring soms een zekere mate van samenwerking tussen organisatie-
psycholoog en produktiebeheerser mogelijk maakt . Soms wordt het

de organisatiepsycholoog toegestaan marginale veranderingen uit
te voeren . Beiden schijnen ongeveer hetzelfde te willen . Een

slecht bericht is dat de instrumentaliteitshypothese moeilijk
toetsbaar is, weinig getoetst is en in vele gevallen niet opgaat . 22)

21) De kampioen van de instrumentaliteitsgedachte, die centraal
staat in de wat andere bedrijfspsychologische benadering is
Likert ; Likert R ., The human organization ; its management
and value, Nic Graen Hill, New York, 1967 .

22) Men zie hiervoor de weinig overtuigende wijze waarop in het
handboek van Korman de relatie tussen psychologische en
economische variabelen is behandeld .
Korman A .K ., Industrial and organizational psychology,
Prentice Hall, ir c ., Enqlewood Cliffs, New Yersey, 1971 .
Een uitzondering vormt wellicht een specifiek gegeven als
de relatie tussei satisfaktie en verzuim .



De moeilijke toetsbaarheid is het gevolg van, (a) moeilijke

meetbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid van economische

*doeltreffendheid van organisaties, en (b) moeilijke isoleerbaar-

heid van mogelijke psychologische determinanten van economische
doeltreffendheid van de andere faktoren die hiertoe kunnen
bijdragen . Tenslotte is men met suksesvol onderzoek ook niet
geholpen omdat men nimmer apriori kan weten of de resultaten
van elders verrichte studies ook geldig zijn voor de specifieke
situaties in een bepaald bedrijf .Dit betekent vaak dat de bedrijfs-
leiding, ondanks de schone schijn van de instrumentaliteits-
hypothese een keuze zal moeten maken met betrekking tot het belana
van sociale doeltreffendheid als autonome maatstaf voor zijn
handelen . Het is mijn indruk, dat veranderingen gericht op sociale
doeltreffendheid strijdig kunnen zijn of worden met het werk-
gevers-belang . Helaas zie je dan vaak dat het kriterium van de
sociale doeltreffendheid het onderspit delft .

4 .4 . Demokratisering als relevante verandering aangezien dit leidt
- ~r

tot zelfregulerende subsystemen .

Men kan geheel afgezien van de verdere gevolgen daarvan-een ver-
gaande demokratisering toejuichen, omdat de praktische realise-
ring van taken met een grotere autonomie en van grotere invloeds-
spreiding leidt tot de vorming van zelfregulerende subsystemen
in de organisatie .
De essentie van dit argument uit de cybernetica is door Nelissen
en de Bont alsvolgt qeformuleerd .23)

"In de Cybernetica wordt o .a . studie gemaakt van de mechanismen,

die ten grondslag liqcren aan het zich handhaven van systemen .

Essentieel hierin is de gedachte aan leren en sturing door terug-

koppeling . Het regelen van systemen, hetzij natuurlijk, hetzij

artificieel vereist een zodanige informatie en cteheugencapaciteit,

dat mor.elijk optredende stimuli, ingepast kunnen worden in de

doelstelling van het systeem . Bij mogelijke stimuli denken wij

aan het concept 'variety' . De cyberneticus Ashby heeft dit

principe onderkend in zijn "wet van de vereiste variety" : "only

variety can destroy variety" . Stafford Beer demonstreert dit

23) Dit paragraafje is in aanzienlijke mate geinspireerd op :
Nelissen H .G.J, en de Bont K .A .C ., Konstruktie en eva-
luatie van een industrieel dynamisch model voor een
produktie-besturingssysteem. THE, afd . Bdk, juni 1971 .



principe met een voorbeeld van een voetbalteam . 24) De doel-

stelling van dit team is het maken van een doelpunt, met

inachtneming van de spelregels . Het aantal manieren waarop de

bal het tegenover gelegen doel kan bereiken is oneindig groot,

d .w .z . de variety is oneindig . Indien men deze situatie wil

beheersen, d .w .z . het scoren van een doelpunt verhinderen zou

men de volgende wegen kunnen bewandelen : de ene gericht op het

voorschrijven van gedrag aan de spelers, de andere gericht op

aandacht van de spelers op de gewenste uitkomst (het voorkomen

van een doelpunt) . Pij de eerste weg kan men denken aan de

klassieke orcxanisatieopvattingen, waarbij slechts de beslisser

(de trainer) het ooa gericht heeft op de doelstelling en hij

aan de spelers hun gedrag voorschrijft . De andere weg zou be-

wandeld kunnen worden door de cyberneticus . die zou zeggen :

plaats (-) mensen op het veld, die de spelregels en ook elk

individueel de doelstellinq kennen en nastreven, waardoor de

regelaar een even grote variety bevat als het proces .

Het is hier tijd de aandacht te vestigen op een begrip dat door
Stafford Beer gehanteerd wordt :"impliciete regeling" . Voor het

regelen van een bepaald systeem moet de regelaar een even grote
variety hebben als het systeem zelf . Voor levende systemen

d .w .z . systemen met een hoge graad van complexiteit en dus een
grote variety is het onmogelijk goede regelaars te ontwerpen,
aangezien deze steeds een te geringe variety bezitten ."

De vorming van zelfregulerende subsystemen waarin aan de werkers

vrijheid en kennisvermeerdering wordt geboden, maakt deze

impliciete regeling mogelijk . Dit bevordert een adekwaat be-

antwoording door .de werkers zelf van de buiten in het systeem

ingevoerde variety .

4 .5 . Pemokratiserina van organisaties .

De derde stelling stelde dat demokratisering een noodzakelijke

voorwaarde is voor suksesvolle uitvoering van plannings en

produktiebeheersingsaktiviteiten .

24) Beer-S ., Decision en control, Wiley, New York, 1966 .



Het proces van demokratiserinq moet, zo zie ik het, aan de
vol<gende eisen voldoen :
1 . Formele toekenning van de macht aan de basis van de organisatie ,

r.rsr

Wil deze formele toekenning meer zijn dan een papieren

dan zullen de machtsmiddelen eveneens onder het beheer moeten
vallen van de organisatieleden c .q . van de gemeenschap waar-
van de organisatie deel uitmaakt .

2 . Machtsvergroting van het individuele organisatielid .
Voorwaarden hiervoor zijn :

- autonomie-Vergroting . De mate van autonomie bepaalt in welke
mate de organisatie de unieke bekwaamheden, kennis van de
individuele werker nodig heeft, d .w .z . van de individuele
werker afhankelijk-is . Autonomie-vergroting leidt tot een
vergroting van de macht van de individuele werker, omdat
dit de mate waarin de organisatie (de anderen) van hein af-
hankelijk zijn, vergroot .

- deskundigheidsbevorderina , Deze voorwaarde vloeit voort uit-_~..~,r.e. ..-.~.
hetgeen boven over het belang van autonomie-vergroting is
gezegd .

- informatie . Vergroting van de mogelijkheden voor iedere

werker zich een overzichtelijk beeld te scheppen van het

systeem waarvan hij deel uitmaakt,

- zelfstandigheidsvergroting . Het leven van de organ,isatie-_......~
n leden zo veel mogelijk persoonlijk deel te nemen in het

beinvloedinqsproces . Hiertoe behoort het scheppen van een
"non-conformistische" zelfbewuste houding .

Realisering van deze voorwaarden implicëert qondiqe staatsrechte-
lijke ingrepen alsmede veranderingen in de gangbare wijzen, waarop
organisaties worden gerund en planning en produktiebeheersinq
vorm krijgt .

4 .6 . Planning/produktiebeheersing psychologisch bezien .

Op dit punt zou het verleidelijk zijn om konkreet aan te geven

welke specifieke vorm de planning en produktiebeheersingsfunktie

An de organisaties zal moeten aannemen . Het lijkt mij konsekwent
niet voor deze verleiding te zwichten : de konkrete vorm die de

uitvoering en verdeling van deze taken in een organisatie aan

zal nemen kan immers niet minder zijn dan de resultante van het

beinvloedingsproces dat niet door een outsider zoals ik, maar



door de bedrijfsgenoten dient te zijn uitqevoerd .'Het hele
demokratiseringsproces, de wijze waarop de machtsmiddelen
worden verdeeld, de machtsstruktuur wordt veranderd, etc . mag
niet worden opgelegd van bovenaf . Zij moet een antwoord zijn op eiser
behoeften van alle organisatieleden en een gevolg van een besluit-
vormingsproces, waarin alle organisatieleden participeren .
Er schuilt gevaar in het geven van vaste recepten voor wat
"demokratische planninqs en produktiebeheersing" is . Dit gevaar
is dat er een soort van perfekte demokratie' kan ontstaan, dat
vanuit het perspektief van de werknemers irrelevant is . Een
dergelijk monstrum neemt misschien minder fysieke vormen aan als
Georqe Grosz in zijn kartoon "Vollendete demokratie" heeft
weergegeven, maar moet daarom niet minder hevig worden bestreden .

5 . SAMENVATTING ;

0 .1 . Plannings- en produktiebeheersingsaktiviteiten worden als
regel vanuit gespecialiseerde posities bedreve ;

0 .2 . Planning en produktiebeheersing wordt in de regel vanuit
hierarchisch-bovenqeschikte posities bedreven en wel zodania
dat de uitkomst van de plannende aktiviteit moeilijk beinvloed-
baar is door mensen die het werk moeten uitvoeren (en op
ondergeschikte posities zitten) .

1 . Eën van de gevolgen van de produktieheheersing en planning
is een programmering van de uitvoering van de geplande taak
en daarmede een verkleining van de autonomie voor diegenen die
met de geplande taak wordt gekonfronteerd .

2 . De met gangbare vormen van produktiebeheersing verbonden

autonomie-verkleining leidt tot psychologisch gezien onwense-

lijke gevolgen .

3 . Een noodzakelijke voorwaarde voor suksesvolle uitvoering van
planninqs- en produktiebeheersingsaktiviteiten is demokrati-
sering van de plannings- en produktiebeheersingsfunktie .

3 .1 . Toetssteen voor het sukses van planning/produktiebeheersing

is de mate waarin zij bijdraagt tot of afbreuk doet aan de

sociale doeltreffendheid van de orqanisatie .



3,2 . Sociale doeltreffendheid vormt een op zichzelfstaande ver-

zameling zameling van stuurvariabelen . Economische faktoren zoals

winst, uitval, etc . vormen randvoorwaarden voorr besluit-
vormingsprocessen die uiteindelijk op de realisering van
sociale doeltreffendheid zijn gericht, c .q . dienen te zijn
gericht ; niet minder maar zeker niet meer .
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