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1. INLEIDING. 

In het "Handworterbuch der Organisation J969" merkt E, Grochla 

op, dat men binnen de organisatietheorie onderscheid kan maken tussen: 

terminologische, descriptieve, empirisch-kognitieve en praxeologische 

systemen van uitspraken*) • 

"Terminologische Aussagensysteme dienen dazu, Definitionen fur 

den wissenschaftlichen Sprachgebrauch festzulegen. Deskriptieve 

Aussagensysteme beschreiben mit Hilfe der Sprachlichen Ausdrucke der 

terminologischen Aussagensystems die Objekte des jeweiligen Gegen

standsbereichs. Empirisch-kognitieve Aussagensysteme bestehen aus 

Satzen, die Hypothesen uber empirischen Gesetzmaszigkeiten enthalten, 

Sie streben damit die Erklarung und Prognose empirischer Saehverhalte 

an; der Wahrheitsgehalt der Hypothesen ist nur nach empiriseher 

Uberprufung zu beurteilen. Praxeologische Aussagensysteme sind auf 

zweckgeriehtetes gestaltendes Handeln ausgerichtet", 

Dit rapport vormt een onderdeel van een cyelus van drie rapporten; 

die uiteindelijk een bijdzage nastreven van de roltheorie aan boven

vermelde "Praxeologische Aussagensysteme", of weI aan de planned change. 

Behalve dit rapport dat als titel draagt: 

- organisatieontwikkeling: a1semeen kader, zal nog verschijnen; 

rapport 2: orsanisatieontwikkelins: methoden en teehnieken en 

rapport 3: orsanisatieontwikkelins: aanzet tot een roltheoretisehe analyse. 

In de organisatieliteratuur treft men steeds meer publikaties 

aan die zich bezig houden met:planned change, organisatieontwikkeling, 

het ontwerpen van organisaties, reorganisatie, soeiale teehnologie, 

het plannen van veranderingen binnen organisaties enz, 

Deze studies vertonen dikwijis raakvlakken met de operations

research, met de agologie; de soeiale prychiatrie, de soeiale pathologie 

of met de politieologie. 

Dit rapport streeft inzicht na in het raam waarbinnen de orsani

satieontwikkelins valt; zowel in de enge zin (binnen de organisatie) 

als in de brede zin (binnen de wetenschap)0 

Gezien het feit dat de materie nog jong dynamisch en weinig uit

gekristalliseerd is, heeft de schrijver zieh beperkt tot de organisatie

ontwikkeling -dit is dat veld binnen de planned change, dat primair 

gedragswetenschappelijke kennis gebruikt. Hij wil echter proberen een 

bijdrage te leveren tot een breder t meer integraal inzieht in de 

planned change in het algemeenr 

Gezien de komplexiteit van het veld en de beschikbare tijd wordt 

geen volledigheid nagetreefdo 
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II. THEORIE EN PRAKTIJK. 

Binnen de Europese en Amerikaanse ondernemingen speelt zich een 

geleidelijke over gang af van een traditioneel-patriarchale naar een 

meer rationeel-wetenschappelijke vormo (l)Deze is sociaal-struktureel 

te karakteriseren als een overgang van een gesloten naar een open 

systeemc. 

Dit zich openen gaat gepaard met de volgende verschijnselen: 

- Veranderingen in de omgeving moeten meer opgevangen worden. 

De maI'kt wordt minder stabiel (geografisch en sociaal-vertikaal). 

De onderneming wordt ook sterker gebonden aan de omgeving (regering, 

vakbonden, klanten enz.). De klemtoon komt van produktie (backward 

integration: grondstoffen en produktie centraal) op de afzet te 

liggen (forwardintegration; markt en behoeften van de consumenten 

centraal), In plaats van zich te orienteren op het v~rleden (klem

toon op ervaring en traditie) ° , richt men zich steeds meer op de 

toekomst (planning wordt steeds belangrijker)" 

- Vernieuwen en veranderen (verbeteren en uitvinden) wordt wet en

schappelijker aangepakt. De verandering in informatie maakt het op

slaan, verwerken, terugvinden en sorteren ervan problematisch. 

Men streeft een meer rationele groei na van de onderneming. Niet zo 

maar "groter worden", maar het efficient benutten van de bronnen 

wordt meer het doel. 

- De leiding gaat steeds meer uit de handen van de eigenaar 

over naar de "professional". De band tussen kapitaalverschaffers en 

onderneming wordt hierdoor zwakker. De tegenstelling tussen kapitaal 

en arbeid gaat over in een soort "osmose". 

Als men stelt dat de onderneming gebaseerd 1S op de volgende bronnen: 

kapitaal, menselijke hulpbronnen en informatie, dan blijkt dat 

vroeger de informatie meer in de handen van het kapitaal was.Nu kent de 

onderneming meer een kontinuum van "human resources". De mens wordt 

steeds minder als een "economic man" gezien; men gaat meer begrip 

krijgen voor "pluralistic motivationll
, 

Bovenvermelde verschijnselen blijken onder ling sterk van elkaar 

af te hangen en elkaar sterk wederzijds te beinvloeden~2) 
Zoals hierboven vermeld werd, leidt de toename van dynamiek en 

komplexheid van omgeving en intern funktioneren van de organisatie 

tot een steeds meer toepaasen van wetenschappelijk inzieht bij het 

pl.annen van verandering en vernieuwing. (3) 

In de volgende paragrafen zal in verband hiermee ingegaan worden op 

de relatie theorie-praktiJk, Het blijkt dat de toepassing van wetenschap

pelijke theorien in de praktijk dikwijls leidt tot het ontstaan van 
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II-I. Theorie en kunde. 

Wetenschap omvat aIle kennis die met behulp van de wetenschap

pelijke methode wordt vergaard. Onder de wetenschappelijke methode 

wordt verstaan het cyclisch proces van inductie, deductie en verifi

catie en een eeuwig zoeken naar verbetering van theorieen die men 

slechts voorlopig aanhangt. (4) 

Onder kunde (common sense of "ordinary knowledge") wordt ver

staan: aIle kennis die niet op basis van de wetenschappelijke methode 

verkregen is. (5) 

Het is duideIijk dat het onderscheid tussen theorie en kunde 

gradueel is. Men kan dan ook stellen dat wetenschap en wetenschap

pelijk gedrag tot op zekere hoogte gevonden kan worden door de hele 

geschiedenis van de mens heen en in eike maatschappij, onafhankelijk 

het technologisch niveau van de beschaving. (6) De m~derne wet ens chap 

probeert systematisch de kennis uit te breiden en de fouten hieruit 

tot een minimum te beperken. (7) 

11-2. Wetenschap en praktijk. 

H. Albert maakt een onderscheid tussen technologie en teehniek 

(vgl.: sociale technologie en politiek). Onder technologie verstaat 

hij een systeem van uitspraken waarin handelingsmogelijkheden expliciet 

gemaakt zijn, (8) terwijl onder techniek "toepassing van teehnolo

gische uitspraken in het praktische leven" verstaan wordt. (9) 

Technologie omvat dus geen voorschriften, maar "informative 

Aussagen". (10) "Informative Theorien l,assen sieh unter Verwendung 

bestimmter Relevanz kriterien in techn010gische Systeme transformieren, 

h d • ," " (11) (12) o ne ass normat1ve Aussagen e1ngefurt werden • 

In de geschiedenis van de fi10sofie openbaart zich een dualistisch 

denken: Ideeen en emoties; rationele en niet rationele waarneming en 

kennis aangetast door emoties; theorie en praktijk, en theoretieus 

k . 'km' ~ (13) en pra t1J an worden gepolar1seerd tegenover elkaar geplaatst. 

In deze ideologisch bepaa1de denkbeelden wordt de behoefte van de 

theoreticus om de superioriteit van zijn wetenschappelijk inzieht te 

beklemtonen tot uitdrukking gebracht. Doch ook openbaart zich hierin 

het anti-intellectualisme van de praktijkman, dieervaring belangrijker 

acht dan wetensehap. (14) 

x Vergelijk het onderscheid tussen formele en informele organisatie. 
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Een polarisatie van het onderscheid tussen wetenschap als kennis en als 

aktie is gevaarlijk, wanneer rationele aktie een kwestie van leven of 

dood is geworden. (15) 

Terwijl men methodologisch geen wezenlijk verschil kan aanduiden 

tussen wet ens chap en aktie, blijkt in de sociale werkelijkheid sprake 

van een konfliktsituatie. De diepste grond hiervoor is te vinden in het 

feit dat wetenschappelijke kennis explosief en radikaal is. Ze bedreigt 

voortdurend de status quo. (16) Ze vindt haar oorzaak juist in het besef 

dat de bestaande praktijk onbevredigend, problematisch is. (17) (18) 

In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de strukturele 

onderbouw van de tegenstelling tussen theorie en praktijk. 
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III. PROFESSIONALISERING. 

Theoretisering is een dialektische bezigheid, het omvat engage-

ment (diepe emotionele betrokkenheid met het objekt van studie) en afstand 

nemen (met behulp van rigoreuze wetenschappelijke methoden; door het 

streven naar expliciete en logisch doorzichtige argumentatie en nauw

keurige empirische interpretatie van de gebruikte calculi wordt 

objektivering nagestreefd). (19) 

Theorie kan direkt, dat wil zeggen door richting te geven aan 

het handelen; en indirekt, dat wil zeggen door inzicht te geven in de 

werkelijkheid, de praktijk beinvloeden. (20) 

De bureaukratische struktuur paste in een statische omgeving. 

In extreme vorm kent zij geen terugkoppeling(leren van haar eigen 

fouten hoefde niet zo). (21) 

Traditie die zijn neerslag vond in "ervaring" kon nog leidraad voor 

het handelen zijn. Als beperking van deze theorievorming op v66r

wetenschappelijk niveau kan men aangeven: 

- voorbarige generalisaties of vuistregels kunnen "door langdurig 

gebruik geheiligde misslagen" zijn. (22) 

De dynamisering van de "omgeving" van de onderneming leidt tot 

toenemende "verwetenschappelijking". Steeds meer specialisten worden 

aangetrokken. (23) 
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III-I. Struktuurverandering. 

'Het inkorporeren van de specialisten met behulp van de lijn-staf

principes bleek onmogelijk (De specialist heeft macht; omdat men hem 

nodig heeft; hij kan schaarse middelen toewijzen(24». 

Het lijn-staf konflikt, dat in veel studies nader bestudeerd is 

d (25) 'd " d' k' h k fl'k gewor en V1n t Z1Jn 1epste oorzaa 1n et on 1 t tusBen twee 
'1" , k 1 (26) menta 1te1ts omp exen • Deze hangen samen met: 

- a) de arbeidsverdeling, zoals deze logisch afgeleid kan worden uit de 

doelstellingen van de organisatie. 

- b) de historisch gegroeide machtstruktuur binnen bureaukratische 

organisaties. 

Hetop grote schaal opnemen van specialisten binnen de organisatie 

leidde tot struktuurveranderingen. Om hier een inzicht in te krijgen 

zal op de funktionele arbeidsverdeling en op de spanning tussen de 

mentaliteiten ingegaan worden. 

a. de arbeidsverdeling. - M. Teulings onderscheidt: 

ontwikkelingsaktiviteiten (gericht op exploratie van nieuwe mogelijk

heden die zich voordoen) naast beheersingsaktiviteiten (gericht op 

het voorkomen van dysfunktionele variaties in het bedrijfsgebeuren) (27). 

Men kan d~ regiems als volg~ karakteriseren: 

kenmerken managers specialisten 

arbeidsverdeling beheersingsaktiviteiten ontwikkelingsaktiviteiten 

deskundigheid gebonden aan de gebonden aan fase en 

"couleur locale";erva- snelheid van kennis-

ringskennis ontwikkeling buiten 

het bedrijf 

" 

gericht op stabilisering gericht op vernieuwing 

van interne relaties, 

klemtoon op routinetaken 

I 
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Uit bovenvermeld schema blijkt dat een sterke identifikatie 

met de professionele wereld (wetenschappe1ijke) funktioneel is voor 

h 'kk l' . (28) . d . I' k et ontw1 e 1ngsreglem • Blnnen e specla lstengroep an men een 

verdere differentiatie aanbrengen, zoals bijvoorbeeld W. Evan doet 

(zie schema) (29) • (voor specialisten die binnen een researchorgani

satie werken). 

bureau

kratische 

organisatie 

develop

mental 

research 

sterke identifikatie 

matige identifikatie 

zwakke identifikatie 

applied

research 

professionele 

groep 

basic

research 

Een statisch polair tegenover elkaar plaatsen is hier onge

wenst. Gezamelijk werken aan een projekt kan de identifikatie met 

de professionele groep (tijdelijk?) versterken. 

b. spanning tussen mentaliteiten(30). 

De traditionele bureaukratische struktuur werd gekenmerkt door 

een relatief sterk overwicht van het beheersingsregiem en de daarbij 

horende "produktie-ideo1ogie,,(31). Volgens deze ideologie heeft de 

organisatie een eigenaar die een bepaald doel wil maximaliseren door 

middel van een organisatie. De organisatie is het werktuig, nodig 



- 9 -

voor het bereiken van dit doel. Dit vraagt om arbeidsverdeling. 

De organisatie is primair een morele en normatieve eenheid, geen 

koalitie(32);kontrole staat centraal of weI het gehoorzamen of zich 

konformeren aan de centrale autoriteit. Konflikt is niet legitiem. 

De bureaukratie is dan ook wezenlijk behoudend, het nieuwe wordt 

gezien als een bedreiging, de klemtoon ligt op de interne verdeling 

van macht en status(33). Vernieuwing vraagt om een struktuur die 

bI ' d" ." ,(34) pro eemr en n~et pro ukt1egeor~enteerd ~s • 

In het navolgende overzicht wordt de traditioneel bureau

kratische mentaliteit (en struktuur) ideaaltypisch naast de ge

konstateerde verschuivingen geplaatst(35). 

aard van het 

traditioneel-bureaukratisch verschuiving naar: 

- relatief weinig verandering,~ dynamiek;wetenschappe

veel routine. Traditie en er- lijke benadering wordt 

"problemsolving varing staan centraaL noodzakelijk. Creatief 

process", Vernieuwing door topwisseling gedrag staat centraal. 

en tengevolge van crises. Klemtoon op intrinsieke 

Status van de funktie is be- arbeidssatisfactie. 

palend voor de arbeidssatis-
factie (35) 

aard van de ideaaltypisch: relatie behoeften van ondergeschik

ten gaan meer meespelen. machtsstruktuur patriarch.-. onmondigen 

kooperatief 

gedrag. 

-gericht op 

doeleinden_van 

de organisatie 

-afbakening 

macht 

basis personeelsbeleid "wil- machtsstruktuur wordt meer 

lekeur" (ook bescherming), (37) funktioneel. 

Bedeling in plaats van recht- steeds meer projekt approach 

vaardigheid(38). (probleemgericht). 

Afbakening van macht; 

kanalen van boven naar be-

neden, 

omschreven door de top: 

Technisch/Economische doel

einden centraal 

basis: traditie, klemtoon op 

meer referentie groepen spe

len mee in het bepalen 

van de doeleinden. 

dynamiek schept problemen. 

gehoorzaamheid en konformisme.deze eisen "probleemgeorien-

top heeft de informatie teerde" beinvloedingsstruk-
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~andeel in re~ /wordt door de topgroep 

sultaat van het -paald. 

problemssolvings- klemtoon op relaties 

process 

be- -l:ok an::r:-~:f~~entlegrOe-
pen bepalen mee, 

beloning naar prestatie, 

konfliktgedrag 

-identifikatie 

met referent ie-

groepen. 

men staat sterk selektief konflikt is de basis van 

ten aanzien van informa- kreatief gedrag. 

tie en relaties.konflikt vrije kommunikatie bevor-

is taboe, moraliserende re- dert de oplossing van kon-

aktie op konflikt: niet open flikt. 

Ivoor interne dynamiek van de 

1 ander, (verdinging) 

lnauw omschreven welke rela- men erkent bepsslde vormen 
I • I tles toegelaten zijn. 

I veel groepen "informeel" 

(o.a. vreemden). 

Ivan informeel gedrag als 

noodzakelijk, 

i~ I -individuele 

t_ 

! 

!tonen van emoties en affek- I 
behoeften t " b (39) l tle lS ta oe. 

-- --------.--.-- --------.. -------_._--,----,---_ .... _--

Onderzoek toont aan dat zich oak op de lagere niveau's binnen de 

organisatie een noodzaak voordoet tot een meer systematisch analytische 

benadering. Zo voldoet volgens F. Weltz ervaring als sam van de op

lossingen van vroegere problemen ook op het niveau van de voorman niet 

meer(40). Er ~ntstaat namelijk een gemakkelijke fixering op eenmaal 

aangewende gedragswijzen uit het verleden en deze hoeven niet de beste 

oplossingen te leveren. 

111-2. Theoretici en praktici, 

De verwetenschappelijking van de organisatie blijkt een relatief 

snel verlopend proces te zijn; dat zijn diepste oorzaak vindt in de 

toenemende komplexiteit van de organisatieprocessen (en deze op zijn 

beurt weer verhoogt) (41), Binnen de huidige organisatiestrukturen 

lijkt een arbeidsverdeling tussen beheers- en ontwikkelingssystemen 

funktioneel te zijn, 

Al naar gelang de situatie bevindt bepaaide roldrager in de 

organisatie zich in rolstrukturen die in probiemsolvingprocessen ge

wikkeld zijn, die men statisch dan weI dynamisch van karakter zijn. 
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Naarmate ze routinematiger van karakter zijn (de norm is relatief 

stabiel en de rolgedragingen op basis waarvan deze te bereiken is, 

zijn bekend) openbaart zich het "beheers"denken. Zijn ze dynami

scher van aard dan ziet men het ontwikkelingsdenken ontstaan dat 

zich orienteert op de wetenschap. 

Terwijl in de eerste situatie het handhaven van een bepaalde 

orde centraal staat, openbaart zich in de tweede een kritische toets

ing van de situatie die gericht is op verandering, dit wil zeggen 

op doorberekening van het rout inematige0 

Veel spanning die wetenschapsmensen binnen de organisatie er

varen, komt voort uit de traagheid van de oude struktuur. 

Wetenschapsmensen willen primair kreatief zijn. Willen ze hier-

in slagen dan moeten zij gestimuleerd worden door andere wetenschaps

mensen; de enige groep die kompetent is om te oordelen(42), Zij blijken 

verder meer toekomstgericht te zijn en meer waarde te hechten aan 

wetenschappelijke publikaties (43) • 

S. Cotgrove Merkt op dat wetenschapsmensen een "soort" vormen, 

dat niet aIleen tevreden is met sukses in een beroep(44). 

Het produkt dat de ingenieur levert is eerder konkreet dan verbaal. 

Zijn werk zal niet zo gauw logische gevolgen hebben voor het werk 

van anderen. Hij moet praktisch zijn; dat wil zeggen: hij moet me

chanismen produceren die funktioneren(45). 

A. Gouldner maakt onderscheid tussen de cosmopolitans en de 

locals onder de wetenschapsmensenn Leden van de eerste kategorie 

hebben een sterkere enterne referentiegroeporientatie (o.a. met de 

wetenschappelijke wereld), ze kultiveren de gespecialiseerde kundig

heden die b:j hun rol horen, maar kennen een lage identifikatie met 

de organisatie waarin ze werken. Terwijl de cosmopolitans de klemtoon 

leggen op vakmanschap, leggen de locals die op loyaliteit(46). 

W. Kornhauser breidt dit schema als voIgt uit:(47) 

Hij onderscheidt vier typen: wet ens chapsmens en met resp. 

hoge professionele en een lage organisatieorientatie. 

2 lage 
" " ." hoge " 

3 hoge 
" " " hoge " 

4 lage " " " lage " 
De eerste categorie wordt cosmopolitan, professional of specialist, 

de tweede local, beroepsbureaukraat, of careerist; de derde specialist 

bureaukraat; de vierde hybride, missionaris of politikus genoemd. 

Deze verschillen in orientatie houden nauw verb and met de plaats 

d ' . . , (48) (49) bl' 'k d 'd I' 'k 1e men 1nneemt 1n het arbe1dsproces • Ze 1J en U1 e 1J 

een psychische en een sociaal strukturele komponent te hebben. 
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R. Lewin merkte reeds op dat er niets zo praktisch is als 

een goede theorie(50), Men mag dan ook stelien, dat de goede prakti

kus een goede theoretikus hoort te zijn. Het is alleen de vraag in 

hoeverre de praktijk hem nog tijd en gelegenheid geeft om theoretisch 

bij te blijven. 

Voorlopig lijkt het erop van de praktikus te vragen dat hij 

- kritisch kan denken (wetenschappelijke attitude) 

- risico's durft te nemen (een aparte skill) 

- theoretisch goed gevormd is en bIijft 

gelijk staat met een zoeken van het schaap met vijf poten. 
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IV. VORMGEVING VAN DE THEORIE. 

Het in het vorige hoofdstuk geanalyseerde spanningsveld is het 

kader waarbinnen iedereen tot op zekere hoogte leeft die aan theorie

vonning wi! doen met betrekking' tot het funktioneren van de organi

satie of de konstruktie van organisatiestrukturen. Het is duidelijk dat 

ideologieen die verband houden met groepsbelangen en belangen in ver

band met gespeelde ro1len als impliciet theoretisch kader gaan 

funktioneren van waaruit men de werkelijkheid observeert. feiten zijn 

immers steeds waarnemingen gedaan binnen een bepaald theoretisch 

kader. 

De ontwikkeling van de gedragswetenschappen en de organisatie

theorie heeft ertoe geleid dat men zich steeds meer is gaan bezig

houden met het vormen van organisatiestrukturen. Aanvankelijk gebeurde 

dit technikratisch: "Hoe kan men mensen en middelen zodanig ordenen, 

dat bepaalde gewenste outputs verkregen worden?" 

Centraal thema was: "Het overwinnen van weerstand tegen verande-
. ,,(51) (52) rl.ng • 

De mens werd gezien als een te prikkelen objekt. Deze statische be

nadering waarin werktevredenheid en arbeidsmoreel nog in aanmerking 

genomen werden, maakte langzaam maar zeker plaats voor een benadering 

waarin de persoon wordt gezien als centraal in het arbeidsveld. 

Het menselijk behoeftenpatroon komt in het centrum van de belangstel-

I ' (53) 
~ng • 

G. Homans merkt op dat toename van de komplexiteit van de rollen

struktuur waarin d~mens funktioneert, van de mens eist, wil hij goed 

funktioneren, dat hij meer rekening houdt met de behoeften van de 

ander. Dit zou de basis vormen van het sterkere streven naar demokra-
. . (54) 

t~ser1ng • 

Parallel met de ontwikkeling van een kijk op de mens als 

"pluralistic motivation" ontstaat de kijk op de organisatie als een 

struktuur waarbinnen men meerdere (dikwijls met elkaar strijdige) doel

stellingen nastreeft. 

De theorieen die zich bezighouden met het vonnen van organisatie

strukturen, verschillen sterk wat betreft vocabulaire en strategie. 

Ret is de bedoeling hier wat dieper op in te gaan. 

Men kan onderscheid maken tuss.en een sociaal-pathologische en een 

technologische orientatie(55). De eerste aanpak gebruikt begrippen als 

diagnose en therapie. Verder ligt de klemtoon op medische en psycho

analytische begrippen. Voorbeelden van deze benadering vormen de 

sociale psychiatrie en tot op zekere hoogte stromingen binnen de sociale 

nl'ltholoQ"ie pn c'le planned change:t). 
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De technische orientatie legt de klemtoon op de begrippen 

ontwerp en konstruktie. In extrema levert de specialist die de tech

nische orientatie aanhangt een rapport aan de opdrachtgever(s) waar

in het nieuwe organisatiemodel weergegeven wordt. 

A. Gouldner verwerpt de "engineering approach" omdat deze 

= zich primair baseert op de probleemstelling van de opdrachtgevers 

= te weinig aandacht besteedt aan de relatie met het clientsysteem 

= te gemakkelijk aanneemt dat de opdrachtgeversook met zijn onder-

zoeksresultaten zullen werken. 

Hij pIe it voor een onafhankelijke diagnosestelling en een relatie 

die zodanig is, dat hierdoor invoering van de inzichten van de onder

zoeker gestimuleerd worden(56)n 

Hierbij valt op te merken dat meer moderne technologische approaches 

ook aandacht besteden aan de door hem vermelde punten. 

Dat zich toch zo verschillende approachesnaast elkaar openbaren: 

(J. Friedmann onderscheidt: process-oriented naast plan-oriented

approaches(57» hangt samen met de volgende faktoren. 

- de sociaal pathologische orientaties leggen meer de klemtoon op het 

funktioneren van de mens. Progressieve orientaties zien primair 

pathologische strukturen die tot pathologisch gedrag leiden 

(centraal begrip: vervreemding), terwijl konservatieve orientaties 

de klemtoon leggen op pathologische substrukturen (groepen of 

mensen) die het geheel (organisatie of maatschappij) minder goed 

do en funktioneren (centraal begdp: anomie). Deze dualistische 

schildering moet men niet te absoluut nemen. 

- Er is een tendentie dat de sociaal pathologische orientatie de 

materie methodologisch minder bewust benadert. Gedeeltelijk wordt 

dit ook veroorzaakt door de onmacht integrale modellen van organi

satiestrukturen te maken. Het veranderen, respektievelijk omvormen 

van organisatiestrukturen vraagt methodologisch om een expliciet 

gemaakt model van een organisatie ( dat zoveel mogelijk manipuleer

bare variabelen bevat). De technologische orientatie houdt zich meer 

expliciet met modelontwerp bezig. 

- De verwerkelijking van het ontwerp vraagt methodologisch inzicht in 

de "materie" die omgevormd moet worden. De sociaal pathologische 

orientatie besteedt hier meer aandacht aan. 

Het is duidelijk dat integratie nagestreefd moet worden. 

Als studievelden die zich bezig houden met geplande verandering van 
\ 

organisatiestrukturen werden hierboven reeds vermeld: 
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- planned change; 80ciale psychiatrie en sociale pathologie. Men zou 

nog kunnen vermelden: sociale agologie, politicologie en operations 

research. 

Hoewel de grenzen tussen deze benaderingen dikwijls bijzonder 

vaag zijn, zal in het volgend hoofdstuk op een en ander iets dieper ift~ 

gegaan worden. 
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V, HET PLANNEN VAN VERANDERING EN ORGANISATIEONTWIKKELING. 

Onder planned change kan men verstaan: "a conscious, 

deliberate and collaborative effort to improve the operations 

of a system, whether it be self-system, social system or cultural 

system through the utilization of scientific knowledge". Deze 

definitie die door W. Bennis, K. Benne und R. Chin gegeven wordt 

in hun werk: The planning of change 1966(58)is breder dan die van 

organisatieontwikkelins (organization development). Deze is ge

richt op "planned interventions in the organizations processes" 

waarbij gedragswetenschappelijke kennis gebruikt wordt(59). 

R. Leavitt onderscheidt drie orientaties in de benadering 

van planned change: de struktuur; de technolosische- en de 

mensorientatie, Terwijl de struktuurorientatie primair de klemtoon 

legt op kommunikatie, macht en workflow en de technolosische 

richtins streeft naar strukturering van de techniek door de in

schakeling van hulpmiddelen, die zelf ook een overwegend 

technisch karakter hebben, probeert de mensorientatie machts

strukturen te beinvloeden door middel van verandering van mense

lijk gedrag(60). 

Onder de struktuurapproach laat hij de aanpak van de klas

sieke organisatietheorie, van de decentralisatiestroming en de 

engineering approach (gericht op verandering van de struktuur van 

de workflow) vallen. Onder de technische orientatie valt volgens 

hem het scientific management, de operations research(61)en de 

human engineering aanpak. 

Bij da mens approach noemt hij de manipulerende approaches 

naast de Ipower-equalization-approaches"(62). 

De organisatieontwikkeling zoals deze zich vooral in de 

U.S.A. openbaart koncentreert zich primair op gebieden verwant met 

die ~allend onder struktuur en mens orientaties(63). 

Omdat deze benadering nauw verwant is met andere min of meer sti

t<utionaliseerde approaches binnen de gedragswetenschappen, zal 

hier even beknopt op ingegaan worden. Het zal blijken dat enkele 

benaderingen elkaar nogal overlappen. 

M. van Beugen maakt een onderscheid tussen agogie en agogische 

aktie. Terwijl bij agogie de beinvloedingsprocessen "natuurlijk" 

plaats vinden, wordt bij agogische aktie een lunstmatige" relatie 

opzettelijk tot stand gebracht daar waar natuurlijke levensverbanden 

in een of ander opzicht te kort schieten. Hij stelt dat agogische 
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aktie vrijwel identiek gesteld kan worden met het begrip 
( 64' "planned change" ) . 

Het valt te betwijfelen of het ondersehel.d van M. van Beugen 

weI voidoende grond heeft, Opzettelijk "kunstmatig" ingrijpen is 

bij een organisatie "natuurlijk"! 

De soeiale psychiatrie probeert bij de behandeling van geestes

zieken in engere zin en van gedragsstoornissen in de meest brede 

zin, zowel biologische, psychische als sociologische inzichten te 
(65' gebruiken ) • 

Een hoofdthema binnen de politikologie is planned change op 

staatsniveau (zie ook: politieke sociologie)(65). Zo houdt de 

sociale patholosie zich bezig met de studie en het oplossen van 

sociale vraagstukken(67). Onder een sociaal probleem wordt verstaan 

een signifikante diskrepantie tussen sociale normen en soeiale 

werkelijkheid. Belangengroepen spe1en een grote rol bij het bepa

len of de diskrepantie groot genoag is om de spreker van een sociaal 
(68) vraagstuk • 

Het navolgende hoofdstuk zal handelen over de relatie tussen 

"kritische theorie" en "planned change". 
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VI. KRITISCHE THEORIE EN PLANNED CHANGE. 

In de voorgaande hoofdstukken kwam de intelektueel nsar 

'loren als iemand met veel gezichten; van bureaukraat en ingenieur 

tot zedemeester zoals 1. Bodin de differentiatie typeert (69) • 

De zedemeester blijkt de rol van "beste stuurman aan wal" te 

spelen in de ogen van de praktijkman. Vanuit wetenschappelijk en 

vanuit etisch standpunt blijkt deze rol noodzakelijk. Zogenaamde 

rakti'ktheorieen bIi'ken dikwi'ls zwaar ideolo isch van karakter 

te zijn 70)en de "morele neutraliteit van de geleerden" blijkt 

binnen veel groeEen ervaren te worden als een sociaal Erobleem (71) • 

De onvrede met de bureaukratie als sociaal verschijnsel zit 

diep geworteld in de gedragswetenschappelijke traditie (72) • 

ZO toont recent onderzoek naar de mate van vervreemding bi] 

de leden van bureaukra~ische organisaties aan dat terwijl de 

leidinggevenden weinig last van dit fenomeen hebben, de "geleiden" 

daarentegen sterke tekenen van vervreemding tonen (73) • 

In veel publikaties wordt kritiek geleverd op de uitbuiting 

van de arbeidersgroep (sociaal: gebrek aan ontplooiingskansen en 

gebrek aan medezeggenscqap, economisch: sterke inkomensverschillen). 

Ret begrip manager, bureaukraat en ingenieur verwijst in dit ver

band dikwijls naar technokraten die kritiekloos aan dit uitbuitings

proces meewerken(74). 

C.W. Mills typeert de gemiddelde sociaal patholoog als iemand 

die normafwijkingen bestudeert zonder de norm te bestuderen(75). 

Een veel geuit verwijt ten aanzien van de planned change is dan 

ook dat men primair gebruik maakt van aanpassingsmodellen. 

Kritische sociologen stellen dat men de emancipatie van het hande

lende individu centraal hoort te stellen; terwijl meer positi

vistisch georienteerde soeiologen naar een soeiale technologie 

streven, waarin meer doeleinden centraal staan(76). 

Emancipatie van het individu wordt meestal aIleen genoemd in 

verband met verhoging van de produktiviteit ("verhoging van de 

satisfactie betekent verhoging van de produktiviteit"(77); of 

"de toekomst van de onderneming eist democratisering"(78». 

Recente publikaties binnen de planned change wereld tonen 

nogal begrip met betrekking tot de door de kritische theoretici 

aangesneden problematiek(79). Ook blijken er technieken ontwikkeld 

te worden die een meer direkte verandering van de verdeling van de 

h (80) on 0 b' . mac t nastreven • In Yoego-Slav1e 1S men eZ1g met een exper1ment 

dat tot doel heeft bureaukratisme op te heffen(81). 
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Het begrip vervreemding dat vee! verder gaat dan de in de 

aanpassingsideologie passende begrippen moree! en satisfactie 

werd door R. Blauner gekoppeld aan sociaal-eeonomische makro

strukturen(82). Ook openbaart zieh een op gang komen van de studie 

van het versehijnsel geluk(83). 

De kritische socioloog R. Dreitzel is begonnen met een rol

theoretische studie van sociaal pathologische verschijnselen. 

Menselijk leed voortkomend uit zieke strukturen openbaart zich in 

gedragsstoornissen, Deze vormen het primaire studieobjekt van 
. • k(84) z1Jn wer " 

Meer fundamenteel was de studie van de relatie tussen theorie 

en praktijk van J. Habermas(85~ Zijn kritiek op de positivistisehe 

aanpak binnen de soeiale wetensehappen heeft behalve een stimule-
(86) rend vooral een verhelderend effect gehad . 

Naar aanleiding van de kontroverse tussen J. Habermas en H. Albert 

merkt F. Kaufman op(87): dat de theoretisehe diseussie tussen 

dialectici en positivisten vruchteloos is. De eerste groep neemt de 

manifeste; de tweede, de latente funetie van de positivistische 

wetensschapstheorie te weinig ernst. De positivisten legitimeren 

de wetenschappelijke standsethiek, die praktische aktiviteit 

lager waardeert dan zuiver onderzoek en die politieke neutraliteit 

s timuleert • 

Dat de funktionele vereisten van de "positivistische" wet en

schapsmethodologie dergelijke gevolgen met zich meebrengt is zeker 

waar. 

Hoewel het steeds meer opnemen van gedragswetenschappers en 

organisati~specialisten als planned change beoefenaars in de ont

wikkelingsregiems binnen de bureaukratie, de kans dat streven naar 

emancipatie en geluk als legitiem(88) wordt ervaren vergroot; is 

het een grote vraag of onze organisatiestrukturen media zonder 

menselijk leed zullen worden. 
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VII. SLOTBESCHOUWING. 

Tot slot nog enkele opmerkingen: 

1. Er zal bewust gestreefd moeten worden naar een integratie 

van de struktuur- , de technologische- en de mens-approaches. 

2. Noodzakelijk is in verband hiermee een interdisciplinaire 
aanpak(89). 

3. In dit verband is een bijdrage vanuit de roltheorie van belang. 
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