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1. In1eiding 

In dit artikel wordt getracht schetsmatig aan te geven welke 

. bijdragen de systeemleer kan 1everen bij de op10ssing van 

het vraagstuk van de strukturering van ondernemingen of, wat 

ruimer geste1d, van organisaties. Het is hierbij nuttig vast 

te stellen wat, in dit kader, za1 worden verstaan onder 

"systeem1eer". Ik ga er van uit dat vo1doende duide1ijk is 

wat moet worden verstaan onder "de strukturering van 

organisaties". De moge1ijke bijdragen van de systeem1eer 

daarbij kunnen in dit stadium noch vo11edig, noch goed uit

geba1anceerd en door empirische gegevens onder1ijnd worden 

uiteengezet. wij willen ons daarom beperken tot het formuleren 

van een aanta1 opmerkingen over de benaderingswijze van het 

vraagstuk en tot enkele tentatieve hypothesen die vanuit het 

gezichtspunt der systeem1eer naar voren komen. 

Met name het hier bedoelde aspekt van de systeem1eer, het 

daaraan inherente theoretische gezichtspunt, achten wij van 

het grootste be1ang, voor welke stelling wij eerder getracht 

hebben argumenten aan te voeren (de Leeuw, 1970 b). 

Daar dit gezichtspunt wordt weerspiegeld in de terminologie 

is het van belang een aantal begrippen uit het vocabulaire 

van de systeemleer te introduceren. Het is goed in deze 

in1eiding even aan te stippen dat het gebruik van de term 

systeem binnen het vakgebied van de organisatiekunde in het 

gehee1 niet nieuw is. Fayo1 hanteerde rond 1900 de term al 

in zijn "Administration industrielle et genera1e" met een 

frekwentie van ongeveer eenmaa1 per 30 pagina's (Fayo1, 1956). 

In de werken van Taylor is deze frekwentie ongeveer eenmaal 

per pagina; aanzienlijk vaker dus dan bij Fayo1 (Taylor, 1947). 
I 

Wij zijn echter van oordee1 dat de term syst.eem in deze 

teksten zonder vee1 ver1ies zou kunnen worden vervangen door 

termen a1s ste1se1, patroon, e.d. (1), want de term "systeem" 

heeft nauwe1ijks enige status in het vocabulaire van de be

treffende theorieen. De term wordt gebruikt als een term uit 

het min of meer alledaagse spraakgebruik. 

(1) 
Representatief zijn zinsneden als "piece rate system", 

"task system", "Ie systeme nerveux", etc. 
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Zoln verschi1lend gebruik van eenze1fde woord enerzijds in 

de dagelijkse omgangstaal en anderzijds in de wetenschappe

lijke taal komt vaak v~~r. In de dage1ijkse omgangstaa1 kan 

men het woord stroom in zinsneden a1s "De stroom is uitge

va11en" zonder bezwaar vervangen door "e1ektriciteit". In 

een wetenschappe1ijke verhandeling over e1ektrische stromen 

en daarmede gepaard gaande elektromagnetische ve1den kan men 

het woord stroom daarentegen niet zonder bezwaar vervangen. 

De term systeem maakt dus zowel deel uit van het vocabulaire 

van de dage1ijkse spreek- en schrijftaal als van het 

vocabulaire van de systeemleer. Daarom zouden wij niet aIle 

verhandelingen waarin het woord systeem wordt gehanteerd 

willen opvatten als systeembenaderingen. 

Wij onderscheiden: 

- Expliciete systeembenaderingen. 

Hierbij wordt expliciet uitgegaan van het koncept 

"systeem". De term "systeem" is een wezenlijk begrip uit 

het theoretisch vocabulaire. 

- Impliciete systeembenaderingen. 

Hierbij wordt of weI de term "systeem" in het geheel 

niet gebruikt of weI vervult een ondergeschikte rol. De 

gehanteerde gedachtengangen en werkwijzen zijn echter zeer 

verwant aan de expliciete systeembenaderingen. 

Fayol en Taylor zouden wij dan willen onderbrengen bij de 

impliciete systeembenaderingen. Von Bertalanffy, die kan 

worden beschouwd als de geeste1ijke vader van de "General 

Systems Approach", formuleert als kenmerkend hiervoor het 

zoeken naar isomorfismen (analogieen) in de verschi11ende 

wetenschappen (Von Berta1anffy, 1951, 1968). In dit verband 

is het interessant op te merken dat Fayo1 dit reeds doet 

door te wijzen op de overeenkomst tussen de organisatie 

enerzijds en het menselijk zenuwstelsel anderzijds 

(Fayol, 1956), 

Wij willen trachten een expliciete systeembenadering te pre

senteren. Stelt men nu terecht de vraag in hoeverre de 
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systeemleer nieuw is, dan luidt ons antwoord als voIgt: 

De systeemleer is niet nieuw voorzover zij voortbouwt op 

impliciete en andere expliete systeembenaderingen. Nieuw 

is zij door de veel meer essentiele rol die het koncept 

systeem daarbij speelt. Niet nieuw is zij wanneer men er van 

uit gaat dat het wetenschappelijk bedrijf kan worden be

schreven als het zoeken naar samenhang tussen verschijnse

len. 

Nieuw is zij vanwege het specifieke gezichtspunt van 

waaruit zij naar die samenhangen zoekt. Tenslotte: De 

systeemleer bestaat niet weshalve de titel van dit artikel 

spreekt over debijdrage van ~ systeemleer. Een beknopte 

schets daarvan wordt in de volgende paragraaf gegeven. 

2. Systeemleer 

Onder een systeem verstaan wij een verzameling van objekten 

die onderling relaties vertonen. Die verzameling van rela

ties noemen we de struktuur van het systeem. De zinsnede 

"onderling relaties vertonen" moet zo worden geinterpreteerd 

dat groepjes geisoleerde objekten niet voorkomen. Meer for

meel laat zich een en ander als voIgt definieren: 

Defini tie 2.1. 

Zij Ween verzameling van objekten 

R{A; B}~ Er bestaat een relatie tussen A en B 

Dan geldt: 

VA(A c WAA =f: 0AA =f: W ~ R{A; W\A}) 

+==> W is een systeem. 

Wij willen er op wijzen dat, bij deze benadering het koncept 

"systeem" een theoretisch koncept is. Voor de toepassing ervan 

in een empirische wetenschap is een verzameling korrespondentie

regels nodig teneinde de band met waarneembare fenomenen te 

leggen. Wij beschouwen dus fenomenen als systeem. Hierin ligt 

een onderscheid met andere benaderingen waarin "het systeem" 

een ander woord is voor het verschijnsel in de wereld. 
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Wil men bijvoorbeeld een organisatie beschouwen als systeem, 

dan zal de objektenverzameling W moeten worden gespecifi

ceerd (korrespondentieregels). Voorts zal moeten worden aan

geduid wat wordt verstaan onder de term '~Er bestaat een 

relatie tussen". 

Wij willen nu kort aanduiden wat wij verstaan onder de term 

open - respectievelijk gesloten systeem. Daartoe definieren 

we het koncept "de omgeving" van een systeem. Onder de om

geving ES (Environment) van een systeem S verstaan we de 

verzameling van objekten die niet tot de objektenverzameling 

W van S behoren doch we! relaties vertanen met W. 

Definitie 2.2. 

Zij Seen systeem met objektenverzameling W 

ES de omgeving van S 

Dan geldt: 

ES = {w I w4- WAR{w; W}} 

Een geslaten systeem wardt gedefinieerd als een systeem met 

een lege omgeving. 

Derhalve: 

Definitie 2.3. 

Zij Seen systeem 

ES de amgeving van S 

Dan geldt: 

E == S (6~ S is geslaten 

Een open systeem heeft een niet-Iege amgeving. 

Defini tie 2.4. 

Zij Seen systeem 

ES de omgeving van S 

Dan geldt: 

ES :f (6 <==> s is open 

Hier ligt een ander onderscheid met andere benaderingen. Wij 

verstaan onder omgeving datgene wat door anderen weI "het 

relevante deel van de omgeving" wardt genoemd. Nu kunnen we 

het koncept struktuur nauwkeuriger definieren. 
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De interne struktuur is de verzameling van relaties tussen 

de objekten van W. 

Defini tie 2.5. 

Zij Seen systeem 

W de objektenverzameling van S 

~WS de interne struktuur van S 

Dan geldt: 

dtws = {R{A; W\A} I A c WAA .;. WAA .;. 0} 

De verzameling van relaties van W met E wordt de externe 

struktuur genoemd. 

Defini tie 2.6. 

Zij Seen systeem 

W de objektenverzameling van S 

ES de ~mgeving van S 

~ES de ext erne struktuur van S 

Dan geldt: 

diES = {R{A; W} I A c. E} 

Op grond van het voorgaande kunnen we nu eensysteem 

karakteriseren door een vierling (four-tuple) 

S = ..: W, E, lot ws' df. E S > 

De struktuur van een systeem S is de vereniging van de interne 

en de ext erne struktuur. 

Definitie 2.7. 

Zij Seen systeem 

"WS de interne struktuur van S 

~ES de ext erne struktuur van S 

df s de struktuur van S 

Dan geldt: 

l1l.. S = tfws u ~s 
Een zeer belangrijk koncept is de "black-box". 
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Een black-box is een systeem S waarvan ons de interne struk

tuur'hetzij niet bekend is hetzij ons niet interesseert. 

Daarvoor geldt dus: 

W = {w o} en dtws = ~ 

We kunnen een black-box derhalve als voIgt aanduiden: 

S = < {wo}' W, ~,G\ES > 

Of korter 

S = < {wo}' W, d(ES > 

Bij de mathematische beschrijving splitst men veelal de ext erne 

struktuur d(ES in inputs en outputs. We zullen hier niet op 

ingaan maar direkt overgaan naar de bekende weergave van een 

black-box (figuur 1) 

input output 

___ X_(_t_) __ -.~~ ____ s ____ ~~I ___ y __ (t_) __ •• 

figuur 1 Een black-box 

Rierbij is x (t) de input op tijdstip t 

Z (t) de output op tijdstip t 

In het algemeen is de output Z (t) niet allee~ afhankelijk 
I 

van de input op tijdstip t (~ (t» doch ook v~n de input op 

voorafgaande tijdstippen. In principe is dus Z (t) afhankelijk 

van de input gedurende het tijdsinterval (-co,t] 

Deze duidenwe aan met ~ (-co, a . Op analoge wijze kunnen we de 

output vastleggen gedurende het tijdsinterval (-co,tJ 

We noteren deze met Z (-oo,t)" Ret gedrag van de black-box 

wordt dan voor het interval (-00,9 beschreven door een binaire 

relatie f t 



Hierin is: D (x (_oo,t) de verzameling mogelijk inputs 

gedurende (_oo,tJ 
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D (Z (_oo,t) de verzame1ing mogelijke outputs 

gedurende (-oo,tJ 

Voor de deterministische systemen is f een afbee1ding. Wij 
t 

zu1len ons terwi11e van de eenvoud hiertoe beperken. 

Dan geldt: 

ft: D (~ (-oo,t~)~ D (Z'(-oo,tJ) 

Van groot belang bij het ontwerpen van systemen (1) is het 

principe van de onbepaaldheid van de struktuur van een 

black-box. 

Indien een systeem, beschouwd als black-box, beschreven 

wordt door een afbeelding f , legt dit niet eenduidig een 
t 

bepaalde interne struktuur otws vast. In het algemeen hoort 

bij een bepaald gedrag f t een klasse van strukturen die dit 

gedrag kunnen veroorzaken. Een bepaa1de struktuur evenwel 

legt weI eenduidig een f
t 

vast (zie b.v. Mesarovic, 1960). 

We nemen aan dat we hiermede in voldoende mate de aard van 

de systemen die wij voorstaan hebben aangeduid om in de vol

gende paragraaf een aantal min of meer tentatieve opmerkingen 

te maken over de strukturering van organisaties gezien 

vanuit de gezichtshoek van deze systeemleer. 

(1) Let op het slordige spraakgebruik! 
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3. De strukturering van organisaties 

Zoals in de inleiding al is gezegd zijn wij niet in staat 

een afgeronde en uitgeba1anceerde presentatie te geven 

van de bijdrage der systeem1eer voor het onderhavige vraag

stuk. In het licht van deze systeemleer zou men dit kunnen 

omachrijven ala het ontwerpen van aystemen op basis van een 

gespecificeerde doelste1ling. Wij zu1len aan de hand van 

enkele relevante aspekten enkele mogelijke bijdragen aan

duiden. 

3.1. Ret doel van een organisatie 

Beschouwen wij een organisatie als een systeem en in het 

bijzonder als een black-box. Ret ligt voor de hand dat wij 

het gedrag van deze black-box in een zeker tijdsinterval 

T bestuderen. Dit gedrag wordt dan beschreven door een 

afbeelding (1) fT 

Aangezien fT aIle informatie omtrent de black-box bevat is 

het doel van deze organisatie (indien we haar als black-box 

opvatten) in elk geval een uitspraak over fT' Ret is een 

uitspraak over de re1atieve wenselijkheid van de paren 

< ~T' XT > in de verzameling fT' 

Derhalve: 

Definitie 3.1.1. 

We beschouwen een organisatie als een black-box S. 

Zij fT: D (~T) -+ D (XT) een beschrijving van het gedrag van 

S gedurende het tijdsinterval T 

Zij voorts ~~fT x fT 

Dan geldt: 

.1r is een zwakke ordening van fTt _Vis een doeluitspraak 

over s. 

(1) Voor de eenvoud gaan we uit van een deterministisch geval. 

Voor het, meer realistische, statistische geval verlopen 

de beschouwingen in essentie analoog. 
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Het is goed hieraan nog enige beschouwingen toe te voegen. In 

sommige ekonomische theorieen wordt gesteld dat het doelvan 

een onderneming het maximaliseren van de winst is. Beschouwen 

wij de onderneming nu als black-box, dan betekent dit dat de 

elementen uit fT worden geordend naar de daarbij behorende 

winst. M.a.w. het paar < .!IT' ZIT> geniet de voorkeur boven 

het paar < .!2T' Z2T > indien de winst bij het eerste paar 

groter is dan bij het tweede paar. 

Opvallend is hierbij dat uit deze dynamische beschouwings

wijze direkt naar voren komt dat doeluitspraken betrekking 

moeten hebben op een gespecificeerd tijdsinterval. Veelal 

wordt dit bij de doeluitspraak "maximalisatie van de winst" 

achterwege gelaten. Het lijkt ons onvoldoende aanduidingen 

van tijdsintervallen te geven in termen als "lange termijn" 

e.d. Ook andere doeluitspraken zoals "voldoen aan een aan

tal "constraints"" blijken bij nadere beschouwing te kunnen 

worden Qpgevat als zwakke ordeningen ~ (Zie de Leeuw, 

1969 b). Over een en dezelfde black-box zijn vele doeluitspra-

ken mogelijk. Voor ondernemingen zijn daarvan verschil-

lende voorbeelden te geven, zoals "maximalisatie van de 

winst gedurende een zeker tijdsinterval", "het verwerven 

van een blijvend inkomen voor aIle deelnemers(l)ll, "het ver

schaffen van werkgelegenheid", e.d. 

Een doeluitspraak is per definitie normatief. Welke doel

uitspraak echter wordt gedaan, het is steeds een zwakke 

ordening van fT' 

Hoewel dus meerdere doeluitspraken mogelijk ~ijn die in 

het algemeen niet met elkaar in overeenstemming zullen zijn 

lijkt er voor de strukturering van organisat,ies ofwel het ont

werpen van systemen niet aan te ontkomen een specifieke 

doeluitspraak tot uitgangspunt te nemen. Hoe zo'n keuze tot 

stand komt en in hoeverre een ontwerper daartoe bijdraagt 
I 

is een etisch-politiek vraagstuk waar wij ntet op ingaan. 

(l)zie Lambers, 1967. 
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Wij zijn overigens wel van oordeel dat een ontwerper van 

organisaties zich in elk specifiek geval de vraag moet stel

len of hij bereid is bijdragen te leveren tot het ontwerp 

van een systeem met een gespecificeerde doeluitspraak. Rij 

draagt hier mede een grote verantwoordelijkheid. Zijn weten

schappelijk handelen is per definitie maatschappelijk han

delen. 

Als startpunt van het ontwerpen beschouwen wij een als 

black-box beschouwd te ontwerpen systeem met een gespeci

ficeerde doeluitspraak. Ret zal duide1ijk zijn dat hier

bij de omgeving Evan het te ontwerpen systeem in de 

beschouwing moet worden betrokken. 

Samenvattend beschikken we dan in deze fase over: 

1. Een als black-box beschouwd te ontwerpen systeem 

S = < {wo}' E, Gt ES > 

2. Een beschrijving van het gedrag van S middels een afbeel

ding fT 

3. Een doeluitspraak 1Ui~ fT x 

3.2. Besturingsvraagstukken 

Men kan eerst zinvol over "besturing" van een black-box 

spreken indien de input bestaat uit rechtstreeks beinvloed

bare en niet rechtstreeks beinvloedbare inputs. Zoln situatie 

kan worden aangeduid a1s in figuur 3.2.1. 

niet rechtstreeks 
beinv10edbare 

input z , 
(storing) 

s 

figuur 3. 2. 1. 

rechstreeks beinv1oed
bare input 
stuursignaal ~ 

output ..;. , 

In het deterministische geval geldt dan: 

1.. (t) = f (~ (_ w, tj' ~ (_ <XI, tJ' t) 



En bij toestandsbepaalde systemen(l): 

s (t + 1) = f (~ (t), u (t), z (t), t) 

y (t) g (~ (t), ~ (t), z (t), t) 
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waarin s (t) de toestand van het systeem op tijdstip t voor

stelt. (2) 

Aangezien ~ (t) alle voor het toekomstig gedrag van S nog 

relevante informatie uit het verleden bevat (~ (t) vormt 

het geheugen van S), korrespondeert een doe1uitspraak zoals 

in 3.1. besproken met een zwakke ordening van D (~T)' 

M.a.w. de relatieve wenselijkheid van alle banen uit 

D (~T) is door een doeluitspraak aangeduid. Om de gedachten 

te bepalen is het wellicht nuttig een zeer qimpel voorbeeld 

te bespreken. 

Veronderstel dat we een goederenmagazijn beschouwen als 

black-box. 

z (t) .. 

u (t) 
,~ 

S 1.. (t) .. 

Figuur 3.2.2. Een goederenmagazijn als black-box. 

We kunnen z (t), y (t), s (t) en u (t) als volgt interpre-

teren. 

z (t): vraag naar goederen op tijdstip t -
l.. (t) : de levering van goederen op tijdstip t 

u (t) : de - aanvoer van goederen op tijdstip t 

s (t) : de - voorraad op tijdstip t 

In figuur 3.2.3. is aangeduid hoe het voorraadverloop in 

een zekere tijdsperiode T zou kunnen verlopen 

(1) Voor de eenvoud nemen we een diskrete situatie. 

(2)Zie ook: de Leeuw, 1969 a; Zadeh en Desoer,(1963). 



Voorraad op 

tijdstip t 

o C 
Figuur 3.2.3. 

T 
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c 

) 

Men kan zich voorste11en dat een doe1uitspraak bij voor~ 

bee1d zou kunnen 1uiden: 

"De voorraad moet steeds groter dan nul zijn maar overigens 

zo klein mogelijk". 

Deze uitspraak korrespondeert met een specifieke zwakke 

ordening~~D (~T) x D (~T) die o.m. de uitspraak bevat dat 

een ver100p volgensc (fig. 3.2.3.) gewenster is dan een ver

loop vo1gens b. Nu kunnen we stel1en dat het gedrag van S in 

T wordt beschreven door een afbee1ding GT 

GT: D (~T) x D (~T) ---+ D (~T) 

Bekend is hiervan welke specifieke s~ we het 1iefst willen 

bereiken. De vraag is nu of er voor elke ~ e D (~T) een 

~T E' D (~T) te vinden is zodat s*(t) het resultaat is. M. a.w. 

kan, ongeacht het ver100p van de vraag, de voorraad positief 

doch zeer 1aag worden gehouden? Hiervoor zijn twee zaken 

nodig: 

1. De keuze van een ~T € D (~T) moet worden gebaseerd op 

informatie omtrent GT en ~T 

2. De keuzevrijheid in ~T moet "voldoende groot" zijn (1) 

(Zie Ashby, 1961, de Leeuw, 1970a). 

Hiermede is de navo1gende konk1usie p1ausibe1 gemaakt: 

Bij debesturingvan een orgaan of afdeling in een onder

neming moet de keuzevrijheid (varieteit) van het besturend 

orgaan groter of ge1ijk zijn aan de varieteit van het te 

besturen orgaan. Deze 1aatste moet worden betrokken op de 

(1) Grote var~atl.·es· (t) k d" h It d ~ ~n z unnen wor en opge even oor 

grote variaties ~n u (t). 
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bij de gegeven doelformu1ering re1evante as·pekten. In het 

voorbeeld dus niet op het aantal (1) elementen uit D (~T) 
doch op het aanta1 ekwivalentieklassen in D (~T) onder de 

zwakke ordening v: 

3.3. Dekompositie en koordinatie 

Taakdeling en taakverbinding vormen vanouds twee centrale 

vraagstukken van de organisatiekunde. Ret ontwerpen van 

een organisatie in het licht van de systeemleer kan worden 

opgevat als een dekompositie van de doe1uitspraak gedaan 

over de organisatie gezien als black-box. Aangezien zoln 

dekompositie vaak niet z6danig mogelijk is dat de ontstane 

sub-doeluitspraken onafhankelijk zijn, zalde koordinatie 

moeten worden verzekerd. Relevante aanzetten voor de op

lossing van dit vraagstuk m.b.v. de systeemleer zijn te 

vinden bij Mesarovic c.s. (1970). We kunnen de noodzaak 

van dekompositie p1ausibe1 maken door het formuleren van 

enke1e postulaten toegespitst op het besturingsvraagstuk 

Postulaat 1 

De hoeveelheid informatie R die een individu per tijds

eenheid kan verwerken is eindig (R ~ Hmax) 

Postu1aat 2 

De informatie die voor de besturing van een systeem moet 
" worden verwerkt is groter dan Hmax 

Gevolg: Een individu is niet in staat het systeem te 

besturen. 

Gezien vanuit dit oogpunt is de vaak voorkomende hierar

chische struktuur van organisaties te beschouwen als een 

hierarchie van "informatiefilters", waarbij in e1ke 

black-box een zekere hoeveelheid informatie wordt "ver

nietigd" (informatiereduktie, "data-agregatie"). Bovenstaan

de overwegingen 1ijken relevant voor het ontwerpen van 

organisaties. 

(1) Indien D(~T) eindig is. 
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3.4. Een black-box in zijn omgeving 

Beschouw een black-box met een niet stationaire struktuur 

en een doeluitspraak. In het bijzonder veronderstellen 

wij dat de black-box een lerend gedrag vertoont. Een vrij 

algemeen postulaat ter verklaring van het gedrag luidt 

als voIgt: 

Een black-box vertoont dat gedrag waarvan deze, op grond 

van een model van het gedrag van zijn omgeving, voorspelt 

dat dit overeenkomt met een door hem, bij de gegeven doel

uitspraak, meest gewenste situatie. Wij signa1eren hier 

drie belangrijke elementen: 

1. De black-box bevat een model van zijn omgeving 

2. Dit model wordt op grond van ervaringen "bijgestuurd" 

3. Op basis van dit model wordt getracht de omgeving gericht 

te beinvloeden 

Een afdeling marktonderzoek in een onderneming kan in dit 

licht worden gezien. 

Interaktie tussen twee individuen is op soortgelijke wijze 

te begrijpen. Hierbij speelt de motivatietheorie (zie 

b.v. Vroom, 1964) een belangrijke rol. 

3.5. Typo1ogieen 

Omdat men meent dat zulks nuttig is tracht men reeds ge

ruime tijd typologieen van ondernemingen op te stel1en. Een 

typologie is eerst wetenschappelijk vruchtbaar indien de 

indelingskriteria informatie bevatten relevant voor de be

treffende vraagstelling. 

Uit het oogpunt van de besturing (b.v. planning, budgette

ring, kwaliteitsbeheersing) zou zo'n indelingskriterium 

gebaseerd kunnen worden op de voorspelbaarheid (entropie) 

van het te besturen systeem (zie de Leeuw, 1968, 1970a). 

Wij wijzen op een samenhang met de studies van o.a. 

Woodward (1965) en Perrow (1967) over de relatie tussen 

technologie en organisatiestruktuur. Een redenering die ons 

voor ogen staat kunnen we schematisch als voigt aanduiden. 
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Terwi11e van een adekwate besturing zal een geschikt bestu~ 

ringsorgaan moeten zijn afgestemd op het te besturen proces. (1) 

Een belangrijk kenmerk van dat proces (techno1ogie) uit het 

oogpunt van de besturing is de bestuurbaarheid. De organi

satiestruktuur funktioneert mede als besturingsorgaan. Een 

relatie tussen techno1ogie en organisatiestruktuur 1igt dus 

voor de hand. 

.1 

(1) Z· 3 2 ~e par. •. 
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4. Slot 

Wij hopen dat uit de voorgaande, zeer schetsmatige weergave 

van enkele o.i. relevante thema's, is verduidelijkt hoe wij 

ons voorstellen dat de systeemleer van nut zou kunnen zijn 

bij het ontwerpen van organisaties. De systeemleer 

funktioneert daarbij op diverse manieren. Zij levert een 

aantal koncepten en een zienswijze met een integrerend 

karakter. Enig inzicht kan van daaruit worden verkregen in 

verschijnselen die, traditioneel, ver van elkaar verwijderd 

liggen zoals data-agregatie, doelstellingen en besturing. 

Duidelijk zal zijn geworden dat hier nog een zeer groot 

braakliggend terrein van onderzoek ligt. Aangezien de 

schrijver optimistisch is gestemd over de resultaten van 

een ontginning daarvan wil hij trachten met zijn werk daar 

een bescheiden bijdrage toe te leveren. 
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