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De systeembenadering.

Inleidende opmerkingen.

Vanzelfsprekend heb ik, nadat de colloquiumcommissie bij monde

van Vaags mij had gevraagd "eens een colloquium te houden over

systemen", mij afgevraagd welke doelstelling zou moeten worden

gekozen als uitgangspunt bij de voorbereiding.

Zoals veel doelstellin~zoumenook de doelstelling voor een

colloquium meer-dimensionaal kunnen formuleren.

Als doelstelling wil ik dan kiezen~

1. het verstrekken van informatie omtrent een deel van mijn

bezigheden

2. de functie die deze bezigheden m.i. hebben binnen de afdeling

der bedrijfskunde i.o. en de groep organisatieleer

3. een exposé van enkele resultaten van deze specifieke bezig

heden

4. diskussie en evaluatie van de onder 1, 2 en 3 genoemde punten.

Voor de punten 1 9 2 en 3 wilde ik ongeveer 1 uur uittrekken,

terwijl ik hoop dat punt 4 onderwerp zal zijn voor de diskussie.

De functie van een systeemtheorie.

Naar ik hoop behoeft het geen nadere toelichting indien ik U

zeg dat m.i. een vak in de eerste plaats wordt gekenmerkt door

de methode of zo u wilt de methodologie van dat vak. Anders

geformuleerd: "Een vak kenmerkt zich door de specifieke wijze

waarop dat vak de verschijnselen bestudeert". Voor een empirische

discipline geldt povendien dat de klasse van verschijnselen, die

onderwerp van studie zijn, wordt gekenmerkt door de uitspraak dat

verschijnselen zich voordoen in "de wereld" of "de werkelijkheid".

Ik wilde niet ingaan op de filosofische vraag wat die wereld dan

eigenlijk iso Dit is o.m. een kwestie van gebrek aan kompetentie

aan mijn kanto Het is waarschijnlijk dat bepaalde methoden zich

beter lenen voor de verklaring van specifieke verschijnáelen dan

andere.

Wellicht is dit een van de oorzaken van een zeer sterke speciali

satie in de wetenschap. De specialismen hebben in hun pogingen

verklaringen te vinden van bepaalde klassen van verschijnselen

specifieke methodes met een daarbij behorende specifieke taal ont

wikkeld. Boulding G95~ schetst het sombere beeld van een groot
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aantal wetenschappelijke kluizenaars die, elk voor zich,

mompelen in een taal die niemand begrijpt. Aangezien, volgens

Boulding, kommunikatie voor de ontwikkeling van de wetenschap

essentieel is, zal, als dit zich voordoet, de wetenschappelijke

vooruitgang stagneren en zelfs verzanden. Een van de belang

rijkste doelstellingen van de General Systems Theory is volgens

Boulding het ontwikkelen van een zodanige taal dat kommunikatie

tussen disciplines mogelijk wordt. Er bestaat een vereniging ge

titeld "Society for General Systems" waarin biologen, ekonomen,

wiskundigen tezamen streven naar zoon General Systems Theory.

Voor de bedrijfskundige opleiding aan de T.H.E. is het van be

lang de methode van de bedrijfskundig ingenieur meer expliciet

gestalte te geven. Dit volgt uit de eerder geponeerde stelling

dat een vak gekenmerkt wordt door de methode o

De verschijnselen die door de bedrijfskundie worden bestudeerd

kunnen grofweg worden aangeduid met termen als "het bedrijf",

"de organisatie", "het produktiesysteem" e.d o

Het spreekt vanzelf dat de bedrijfskundige methode~de beschouwings

wijze van de bedrijfskundige, geschikt moet zijn voor de ver

klaring van de betreffende verschijnselen. Van een bedrijfskundig

ingenieur evenwel kan meer worden verwacht. Hij zal niet alleen

moeten kunnen verklaren, maar bovendien "de werkelijkheid", tussen

aanhalingstekens, moeten kunnen wijzigen. Men kan aan de ver~

schijnselen die door de bedrijfskundige worden bestudeerd ver

schillende aspekten onderkennen.

We noemen daarvan~ technische-, ekonomische-, sociologische- en

psychologische aspekten.

Traditioneel worden deze aspekt en door verschillende vakken be~

studeerd. Binnen de afdeling der bedrijfskunde iooo vindt men

van deze situatie een afspiegeling.

In de studiegids voor het jaar '68-°69 treft men de volgende

zinsnede aan: "Als bedrijfskundige is hij iemand die het bedrijf

ziet als een systeem van mensen, installaties en goederen".

Kennelijk wordt hier het begrip "systeem" gehanteerd als theo

retisch uitgangspunt bij het beschouwen van "het bedrijf". (als

verschijnsel). De vraag rijst g 'wat is die theorie dan?". Het

modewoord systeem wordt wat betreft de populariteit soms bekon

kurreerd door de term "integrale benadering". Ruw gezegd wordt

hiermee bedoeld dat men bij de studie van verschijnselen alle

relevante aspekten in de beschouwing moet betrekken o
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Men kan zich voorstellen dat daartoe in een rapport over een

bedrijfskundig onderzoek voor elk van de aspekten een hoofdstuk

wordt gereserveerdo Dit is m.i. niet wat bedoeld wordt met de

term "integrale benadering". Damvoor is nodig dat dWar6'f'€'rbindingen

tussen de hoofdstukken worden gelegd. Dit vereist o.m o een kop

peling tussen het model van de technische aspekt en en dat van de

psychologische aspekten. M.a.w. zullen hypothesen moeten worden

geformuleerd omtrent de samenhang tussen variabelen uit verschil

lende vakken. ~it stelt eisen aan de wetenschappelijke taal. Wij

formuleren op grond van het voorgaande de volgende stelling~

De taal van het vak bedrijfskunde moet zodanig zijn dat zij bruik

baar is voor de konstruktie van modellen betreffende de verschil

lende aspekten en de onderlinge samenhang tussen de aspekt en.

Wij menen dat een systeemtheorie wellicht voor de geschetste pro

blemen een oplossing kan bieden.

Over de ontwikkeling van de organisatietheorie zijn het laatste

decennium een aantal artikelen gepubliceerd waaruit een zekere

onvrede blijkt. Bovendien wordt getracht te schetsen in welke

richting gewerkt zou moeten worden. In 1961 publiceerde Koontz

zijn bekende artikel "The management theory jungle"o Daarin betoogt

hij dat door de veelheid van benaderingen en benaderaars een onge

wenste "jungle" is ontstaan. Na een indeling van de verschillende

benaderingen in een aantal "scholen" noemt hij als oorzaken van

de verwarring onder meer~

- semantische problemen

"Wat is de precieze betekenis van de begrippen?"

- het onvermogen of de onwil van de theoretici elkaar te begrijpen.

Hij beveelt onder meer aan te streven naar

- integratie met andere discip]ines

- overeenstemming over de betekenis van begrippen.

Scott [196i} stelt dat de moderne organisatietheorie gebaseerd is

op de premisse dat de enig zinvolle wijze om organisaties te be

studeren is ze te beschouwen als systemen.

Evenwel g merkt Scott 0P9 kan men stellen dat een discipline die

systemen bestudeert zelf weinig systeem heeft.
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De moderne organisatietheorie heeft behoefte aan een frame~ aan

een kader 9 aan analysegereedschappen en moet relevante bijdragen

uit vele disciplines omvatten o Mogelijk kan de General System

Theory het kader leveren terwijl analytisch gereedschap wellicht

kan worden ontleend aan vakgebieden als beslissingstheorie 9 in

formatietheorie en cyberneticao

Het spreekt vanzelf dat naast de publicaties van Koontz en Scott

ook anderen zieh hebben gewaagd aan het doen van uitspraken die

soms erg optimistisch zijn. In 1963 schrijft Frederick dat "within

perhaps five years = certainly not more then ten years henee - a

general theory of management will be evolved,stated 9 and generally

accepted in management circles o We hebben dus nog een kleine vijf

jaar beschikbaar o

Men kan zich afvragen in hoeverre er thans(1969)reeds een meer be

vredigende situatie is ontstaan. In januari van dit jaar schrijft

Grochla "Der gegenwärtige Erkentnisstand der Organisationstheorie

wird von Wissenschaft und Praxis als weitgehend unbefriedigend an

gesehen"o Na een klassifikatie van de verschillende benaderingen 9

welke klassifikatie op zichzelf m.i. uiterst waardevol is aangezien

hij gebaseerd is op wetenschapstheorotische kriteria 9 stelt Grochla

onder meer

"Urn die Integration der verschiedenen Basishypothesen zu hypothesen

höheren Ebenen zu erleichtern und urn das Verhalten komplexer Organi

sationseinheiten testen zu können~ sind geeignete Darstellungsformen

zu entwikkelno Verbale Beschreibungs~ystemensind nicht in der Lage 9

den Beziehungszusammenhang gröszerer Organisationsgebilde so über=

sichtlich wiederzugeben 9 dasz der Wirkungszuzammenhang der Einflusz

groszen deutlich wirdo Eine Mathe~atische Formulierung allein erhoht

zwar nicht zwangslaüfig die tibersichtlichkeits des Problems 9 erö:f'fnet

das Systemverhalten in Abhängigkeit von den Werten einzelner Variablen

zu machen~ Die Mathematischen Abbildung kann unter Umständen so

au:f'gelost werden 9 dasz der Einflusz verschiedener Faktoren offensicht

lich wird g oder das mathematische System wird in Form der Computer

Simulation einer Sensitivitätsanalyse unterzogen und die Ergebnisse

statistisch ausgewerteto"

Naar _ik hoop heb ik thans aannemelijk gemaakt dat het konstrueren

van een systeemtheorie 9 vanzelfsprekend met gebruikmaking van door

vele anderen verricht werk~ voor zowel de opleiding tot bdkoir o als
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voor het vakgebied "bedrijfskunde" en de organisatietheorie zinvol

lijkt.

Mede als mogelijke uitgangspunten voor de diskussie wil ik thans

een aantal stellingen formuleren.

1. Het is gezien de taak van de afdeling en de groep organisatieleer

geweest dat wordt gepoogd een systeemtheorie te ontwikkelen.

2. Deze theorie moet in staat stellen de bedrijfskundige verschijn

selen integraal te benaderen.

3. De taal van de theorie moet mathematisch zijn.

Mijn bezigheden hebben voor een deel betrekking op het ontwikkelen

van zo'n systeemtheorie. In eerste instantie is het nodig het voca

bulaire van de theorie te ontwikkelen. Dat komt neer op het uitgaande

van primitieve termen definiëren van afgeleide termen.

Het is daarbij van belang termen zodanig te definieren dat de kans

dat ze in een later stadium bruikbaar zijn groot is.

Enkele begrippen.

U zult wellicht verbaasd zijn dat nog steeds geen formules zijn

gehanteerd. Diegenen die dat prettig vinden moet ik nu teleurstellen.

Ze komen er nu aan. Het lijkt mij wenselijk om aan te vangen met

een beknopt resum~ van koncepten uit de logica en de verzamelingen

leer omdat ik daarvan bij de definiering van het vocabulaire gebruik

maak. De begrippen verzameling en element wilde ik invoeren als pri

mitieve (ongedefinieerde) termen. Het kan nuttig zijn ze met enkele

voorbeelden intuitief duidelijk te maken.

Notatie:

a e A

a is een element van de verzameling A.

Men kan een verzameling definieren door

- alle elementen te noemen

bv.: A ={ a \ Hulshof, Feitsma, Liem, Heij, Mulder, Mercx, de Haas,

Houben, Kerkhoff, de Leeuw]

- middels een predikaat

bv. ~ A = la l a is een lid van de groep organisatieleer aan de THE~
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Deelverzameling.

Notatie A C. B

Venn-diagram~

Ter oefening formeel~

.J,j. aCaé A~ a i::;B)~ Ac.. B

waarin:

y- de universele quantor

==> : de implicatie

.~: de cormplicatie

Verschil

A\B

Venn-diagram

Komplemen t A\ B

Voorwaarde Be A

A

Formeel:

A\ B=ta \ a E:: A/\ aé B}

1\ =
J'
~=

logische "en"

is geen element van

Doorsnede:

A f\ B

Venn-diagram

Formeel:

Af)B :::ta\ aê.Af\ af B}
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Lege verzameling ~

A en B zodanig dat:
----, -~ ( " 11\ ? )!.:3 a a è:'Aa\ ai;.;' B

9 Ar\B = ~

Relatiee
.f 1

Notatie R t A; B~'.J

Ik wil thans niet ingaan op het definieren van het relatiebegrip

maar het in deze voordracht als primitieve term invoeren.

Intuitief is de betekenis van R{A; BJ • Er is samenhang, er is

een relatie tussen A en B, A en B zijn interdependent e.d e

Het begrip systeeme

Bij het definieren van het begrip systeem, ben ik uitgegaan van

de definitie van Hall en Fagen (1956)e

Zij Ween objektenverzameling W F ~

~- A(A,C B d\A I W;\A I ~ :''").R {A; W\AJ )
-':~-~W is een systeeme ~-

Voorbeelden:

een systeem

geen systeem

Evaluatie.

Essentieel in alle mij bekende systeemdefinities is

- een verzameling dingen, objekten, elementen, komponent en
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- samenhang tussen die dingen, objekten e.d.

Aangezien de wetenschap in ieder geval voor een belangrijk deel

speurt naar samenhang tussen dingen, objekten, variabelen e.d.

is het niet verwonderlijk dat het begrip systeem een ruime toe

passing heeft gekregen. De door mij voorgestelde systeemdefinitie

wijkt evenwel af van vele andere. En wel in het ontbreken van een

doelkoncepto

Ik meen dat dit essentieel iso Een platTioers voorbeeld moge dit

verduidelijkeno Een onderzoeker heeft een grote hoeveelheid data

verzameld en wil deze laten verwerken door een computer. Daartoe

neemt hij contact op met een programmeur om een programma te

schrijven o Men kan zich voorstellen dat de doelstelling van de

onderzoeker is: "Het verkrijgen van de numerieke gegevens binnen

niet al te lange tijd". De programmeur echter kan misschien geinteres

seerd zijn in het verkrijgen van data waarvoor hij een "mooi",

esthetisch verantwoord programma schrijft en kan testen (korte

rekentijd e.do)o Indien wij nu de onderzoeker en de programmeur

beschouwen als objekten van een systeem dan is het duidelijk dat

over hetzelfde systeem twee doeluitspraken bestaan. Het is mogelijk

dat deze konflikteren. Neemt men nu in de systeemdefinitie het

doelkoncept op dan is het niet wel mogelijk zo'n situatie te

analyseren ..

Open-versus gesloten systemeno

Zij S een systeem met objektenverzameling W.
C ~ I ~" "1',

ES = l w \ w 4 W en R \. w, Wj .~

ES i.s de omgeving van S.

ES = 91 ~~ S is een gesloten systeem

ES I ~~>..;~ S is een open systeem..

" 1f
2

, w3' 1f4'J= l w1 '

= tW5' 1f6' 1f
7

, W8~

Voorbeeld.

W'2l

W"j ,~

"'-...

\.IJ1

Zij S1 met W1

"9E
S1

==? S = open

Zij S2 met W2 =(w1 tlm w8)

:.:-=7 ES :: ~

2

~~ S2 = gesloten
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Ui.t dit voorbeeld moge duidelijk zijn dat men niet kan spreken

Tan het systeem.

Een systeem wordt gedefinieerd door het aanduiden van de objekten

verzameling W en de operationele definitie van R.

De vraag kan worden gesteld of de termen open en gesloten zinvol

zijn. Men hoort vaak de opmerking dat alle systemen open zijn

zodat het onderscheid open-gesloten niet zinvol is.

Hiertegenover zou ik de volgende stellingen willen formuleren:

10 Alle theoretische systemen zijn gesloten.

2. ES \ij E :; ~, S

Indien men het universum

objektenverzameling W
'\ ,

.~!-. ,'=--, = W L· ES

d . h t . d t dtb' kt J ()an 1.S e evl. en a er geen 0 Je en w '~- .-"-

bestaan waarvoor geldt R w~ W~
<-Y

Derhalve wordt opgevat als gesloten.

Modellen.

Na aldus het begrip systeem hebben ingevoerd 9 , menen wij te kunnen

stellen dat de taak van de bdk.ir. kan worden omschreven als de

analyse en het ontwerpen (de s~nthese) van systemeno Natuurlijk

niet alle, maar slechts een klasse van systemen die wij niet nader

willen omschrijven. Bij het bestuderen van systemen maakt men gebruik

van modellen. Het lijkt gewenst een nauwkeurige definitie op te

stellen van het begrip model o Daarbij zullen wij bewust afwijken

van het in de wetenschapsfilosofie gehanteerde modelbegrip. Daar

is de betekenis van model ruw gezegd een geinterpreteerde theorie.

Allereerst willen we dan een systeem formeel karakteriseren:

S == <::, W9 E 9 R
s

9 R
Es

',,>?

van
RS de interne struktuur == de verzamelin~elatie8

RES de externe struktuur :; de verzameling van relaties

R = RS~ RES de struktuuro

Isomorfie en homomorfie.

Allereerst zou men intuitief een model kunnen omschrijven als een

systeem wat lijkt op een ander systeem. Het is gewenst de term

"lijkt op" nader te specificeren. Dit doen we m.b.v o de termen
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isomorfie en homomorfieo Daartoe wil ik allereerst enkele begrippen

uit de verzamelingenleer kort behandelen (1).

Het cartesisch-produkt

Def:iJrl±ie

Binaire relatie f.

fCAxB

Afbeelding~

Binaire reactie f~A x B

- eenwaardig = eenduidig

- overal gedefinieerd

A B

een·~ eenduidig

Afbeelding ~ en in

..---~--- ..

..

•• ~ Ol

A B A B

AfheAldjn~ van A on B afbeeldin~ van A in B
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(1) Nadere informatie is in elementaire leerboeken te vinden en

ook in de appendix van rapport no. 4 van de groep organisatie

leer.
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Zij S1 = <W1 ' E1t RES t RS >
1 1

S2 =<W29 E29 RES 9 RS '>
2 2

St en S2 zijn isomorf indien er afbeeldingen

f 1t f
2

, f
3

en f 4 bestaan:

f 1 W1 ~ W
2

f
2

E
1
~ E

2

f
3

R
S

.... R
S

1 1

f
4

R
ES

,. R
ES

1 2

waarbij f 1 t/m f 4 een eenduidig en ~ zijn

en:

een clausule:

"- "- '0

----K

6~'-'-"---0

L
'.  ".

~

w1R1w2 ~ g1(w1 ) g2(R1 ) g1(w2 )
, \,;metw

1
GE

1
W

1

w é; E "lW
211

g1 = f 1 U f 2

g2 = f
3

U f 4

S1 en S2 zijn homomorf als f
1

t/m f 4 ~duidig zijn.

Voorbeelden:

Isomorf

rIJ
1 2 3 4 5

'" 1 0 1 1 0 0
--~ ,--;> 2 1 0 o 0 0

~

3 1 0 o 1 1

4 0 0 1 0 0

riJ I 5 0 0 1 0 0
15 I
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Homomorf

...~ j

/
,!

4»

Notatie:

S1 I S2 en S1 H S2

Definitie:

S H S~ ~. is een model van S

De black-box.

Tot slot wil ik u laten zien waarom ik meen dat het koncept

"black-box" een centrale plaats inneemt of in behoort te nemen

in systeemtheorie.

Definitie:

Een black-box is een systeem S =< W, E, RS ' RES :>

waarvan ons de interne struktuur R
S

niet bekend iso

Dat impliceert dat W =tWoJ

We kunnen derhalve een black-box karakteriseren als S =<[W~E9RES~

Ik wil nu met U het volgende gedachtenexperiment üitvoeren o

Stel dat we een systeem S willen bestuderen o
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We beschouwen S kennelijk als een black-box. Indien we meer in

formatie wensen over de interne strukturen dan gaan we Sopdelen.

Elk stuk evenwel beschouwen als black-boxe Nu kunnen we de ob

jekten wE. W nader preciseren door te zeggen dat objekten die

subsystemen zijn welke wij opvatten als black-box o

Zeer kort wil ik U nog iets zeggen over de beschrijving van black

boxes. Ik sla daarbij een stap over nl. een precisering van het

begrip relatiee

S =<: tWoj 9 E 9 REs >

We splitsen RES in twee "stukken". De input en de output.

Schematisch ontstaat nu

In vektornotatie
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Men kan nu de black-box beschrijven als een binaire relatie

ft C. D(!.(_a:> ,t] ) x: D(Z(-e:J ,t] )

waarin ft overal gedefinieerd is.

Op grond van eigenschappen van ft kan nu een aantal koncepten

worden gedefinieerd zoals deterministisch, stochastisch, toestand,

toestandsbepaald geheugen, lengte van het geheugen en doel van

de black-box.

Het doel nl. kan geformaliseerd worden als een ordening van ft

naar wenselijkheid.

Ik hoop u een indruk te hebben gegeven van een aanzet tot een

mathematische s~steèmtheorie waarmee m.i. enigermate kan worden

voldaan aan de eerder gestelde eisen.


