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1. InZeiding 

Medio 1969 kwam men, zoals op vele plaatsen ook op de Technische 

Hogeschool te Eindhoven sterk in de ban van demokratiseringsgedachten. 

In vele plenaire vergaderingen, waarvan de meeste nogal stormachtig 

verliepen, werden verschillende wensen geformuleerd voor openheid, 

inspraak, medebeslissingsrecht en werden nieuwe strukturen voorgesteld 

waarmee die wensen organisatorisch gerealiseerd zouden kunnen worden. 

Dit alles gaf in deze periode een nogal verward beeld van wat demokra

tisering nu effektief kon gaan betekenen. 

De eerste diskussie hierover binnen de Athenegroep yond plaats op 3 

juni 1969. De medewerkers van deze groep namen hierop het besluit om 

aan te vangen met een demokratisering van hun onderlinge samenwerking. 

Men besloot dat te doen in de vorm van een organisatieexperiment waarin 

bepaalde demokratische begrippen in de praktijk getoetst konden worden. 

Dit memorandum geeft een kort verslag van de hierbij gevolgde methoqen, 

en de manier waarop de groep inhoud gaf aan de samenwerking in de prak

tijk tot de ontbinding eind 1973. 

Het verslag is geschreven vanuit een diep respekt voor aIle medewerkers 

van deze groep. Naast een zeer grote werkbelasting hebben zij bijzonder 

vee! tijd en inspanning geleverd voor deze poging om binnen gegeven 

randvoorwaarden een waarachtig demokratisch funktioneren zo goed moge

lijk te realiseren. Hun namen zijn daarom achter dit verslag toegevoegd. 

Bij verschillende evaluatiebesprekingen over dit onderwerp en bij de 

werksatisfaktiemetingen hebben enkele medewerkers van de afdeling 

bedrijfskunde een bijdrage geleverd. Vooral de medewerking van de heren 

R.J.M. Mercx, drs. G.J. Houben en Prof.dr. H. Feitsma is in dit verb and 

bijzonder gewaardeerd. Diskussies met de medewerkers van de werkgroep 

Organisatie-Ontwikkeling en Gedragsverandering, in het bijzonder met 

dr. J. Schouten, gaven de stimulans tot het schrijven van dit verslag 

over de demokratiseri.ngsprocessen binnen de Athenegroep. 
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2. De uitgangaaituatie. 

De Athenegroep maakte deel uit van de sektie warmtetechniek en 

'reaktorbouw van de afdeling der werktuigbouwkunde. Prof.dr. M. 

Boogaardt was het hoofd van deze sektie en ondermeer verantwoordelijk 

voor het onderwijs en het onderzoek op het terrein van reaktortechniek 

en reaktorfysica. 

In figuur 1 is aangegeven hoe de Athenegroep was samengesteid en welke 

groepstaken moesten worden uitgevoerd met daarbij enkele markante 

randvoorwaarden. In de loop van de tijd zijn deze gegevens weinig ver

anderd. 

In deze figuur is tevens het formele organisatieschema gegeven. 

Voor een begrip van het funktioneren van dit schema in de praktijk 

worden de volgende faktoren belangrijk geacht: 

- De arbeidsinspektie en de reaktorveiligheidskommissie hadden de ver

antwoordelijkheid voor de veiligheid geplaatst bij hoofd Athene. Op 

dit vlak mocht hij niets delegeren. 

Hoofd Athene was de enige medewerker met praktijkervaring in het be

drijven van een kernreaktor. 

- In die tijd was de hoofdaandacht van de groep gericht op het beproe

vingsprogramma van het reaktorsysteem. 

Alle onderzoekprojekten bij Athene verkeerden in een aanloopfase en 

waren voor de voortgang nog weinig afhankelijk van de gehele groep. 

- De onderzoekkoordinator was een nog niet bezette formatieplaats. 

- De onderzoekprojekten werden allen uitgevoerd in samenwerking met 

derden. 

Deze faktoren kan men bepalend achten voor het feit dat in de praktijk 

weinig werd afgeweken van dit organisatieschema. Er was zeker ruimte 

voor overleg en inspraak maar de werkuitvoering werd toch weI sterk ge

dirigeerd van bovenaf. Dit was vooral duidelijk zo voor de bedrijfsvoe

ring en de meetkamer en het minst zo voor de onderzoeksprojekten. De 

projektieiders werkten met een grote mate van zelfstandigheid. Voor de 

taakverdeling was er in de groep niet veel horizontale kommunikatie. De 

werksfeer was goed. Er waren problemen op het personele vlak, echter 

niet met het gevoel dat die met de tijd niet opgelost zouden worden. 
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De vorming van de nodige bedrijfsdiscipline i.v.m. de veiligheid en de 

team spirit hadden de nodige aandacht. Ret werktempo kon men boven de 

middelmaat achten. De werksatisfaktie werd aangegeven met voldoende 

tot groot. 

3. De start. 

Op 3-6-1969 kwam de Athenegroep voor het eerst in plenaire vergadering 

bijeen om over demokratisering te spreken. Vrij snel werd toen besloten 

dat: 

- Voortaan de autoriteit binnen de groep gevormdwordt door aIle medewer

kers van de groep; groep = autoriteit. 

- AIle medewerkers uit deze groep in principe gelijke rechten zouden 

hebben. 

Deze uitgangspunten verder als toetsgebruikt zouden worden voor nieuwe 

samenwerkingsstrukturen. 

Ret bleek moeilijk om met elkaar tot een goede struktuur te komen, waar

binnen dan een en ander in praktijk gebracht zou kunnen worden. Men 

stelde vast dat: 

Iedere beslissing steeds met zijn aIle moeten nemen onpraktisch was, 

dit zou ten koste gaan van de daadkracht. 

- Dit aIleen voor belangrijke beleidsbeslissingen nodig werd geacht. 

- Men niet meteen de gehele groepsorganisatie op zijn kop wilde zetten, 

maar een demokratisering langs wegen van geleidelijkheid wilde reali

sereno 

- Teveel theoretiseren weinig nut had. 

- Men vooral al doende zou moe ten gaan trachten te bepalen hoe men een 

en ander de nodige inhoud zou kunnen geven. 

Hoofd Athene gaf de nodige informatie over het proces van de beleidsvoe

ring. Gekonstateerd werd dat een realiseren van bovengenoemde punten 

mogelijk moest z~Jn wanneer de demokratiseringsingrepen plaats zouden 

vinden bij het bepalen van de beleidsrichtlijnen. Gebaseerd op deze 

gedachte werd een nieuw organisatiemodel voorgesteld en uiteindelijk met 

grote meerderheid van stemmen geaksepteerd. 
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Opmerkelijk is dat deze vergadering niet langer dan een uur heeft 

geduurd. 

4. Het nieuwe organisatieschema. 

Het oude organisatieschema binnen de driehoek van figuur 1 vinden 

we terug in figuur 2. Tevens is hierbij aangegeven dat de groep zo 

georganiseerd, bezig is doelstellingen te realiseren volgens bepaalde 

beleidsrichtlijnen binnen de begrenzing van een aantal randvoorwaarden. 

Het proces van beleidsbepaling is uit de oude opzet gelicht en onderaan 

geplaatst in een omgekeerde driehoek, symboliserend dat aIle medewerkers 

van de groep (brede basis) hier de autoriteit vormen (naar boven ver

huizen). 

Deze zeer bewuste en zo konkreet mogelijke scheiding tussen beleidsvor

mende en beleidsuitvoerende aktiviteiten van de groep wordt beschouwd 

als het belangrijkste element in dit model. 

Voor het dagelijkse werk wordt in de bovenste driehoek alles bepaald. 

Met een overeengekomen taakverdeling en een patroon van gedelegeerde 

verantwoordelijkheid tracht de groep haar doelstellingen te realiseren. 

Hierbij wordt dan weI getracht om dit zoveel mogelijk te doen volgens 

gemaakte afspraken (beleidsrichtlijnen). Er is echter ook ruimte voor 

ad hoc regelingen waardoor de daadkracht op peil gehouden kan worden. 

Met bepaalde interval len wordt dan door de groep als autoriteit een 

evaluatie gemaakt van de gang van zaken. Men bespreekt de voortgangsrap

portage, de randvoorwaarden (vaak ook tijdsafhankelijk) en nieuwe voor

stellen van groepsleden (inspraak) of derden. De evaluatie is gericht 

op het produceren van wijzigingen of aanvullingen van de beleidsricht

lijnen. In een afsluitende plenaire vergadering wordt tot slot gestemd 

over al deze voorstellen en aldus het internbeleid bepaald voor het ko

mende tijdsinterval (medebeslissing). 
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In dit organisatieschema speelt de tijd een rol. Ret is een dynamisch 

model. Enkele konsekwenties hiervan worden besproken in de volgende 

paragraaf. 

5. Syate8mteahniaahe aapekten. 

Door het diskontinue karakter van het evaluatieproces kan men spreken 

van een intermitterend regelsysteem. 

Diskontinu wordt het 'kontinue' werkproces bemonsterd en na een evaluatie 

van deze informatie zonodig bijgestuurd. Rier zijn vele systeemtechnische 

begrippen toepasbaar, welke bij dit experiment aIleen werden gebruikt om 

meer inzicht te verkrijgen in deze organisatievorm. 

Op de eerste plaats was dit het begrip van 'waarneembaarheid'. Wat is 

minimaal voldoende informatie bij een voortgangsrapportage om een ade

kwaat beeld te krijgen van het werkproces? Niet meer dan nodig, weI ge

noeg en op relevante zaken. In dit verband is ook het begrip van minimale 

monsterfrekwentie van belang. Welke tijdsintervallen zijn toelaatbaar 

voor het evaluatieproces? DuideIijk is dat de frekwentie hiervan bepaald 

wordt door de sneiste veranderingen welke in de organisatie een rol van 

betekenis hebben. 

Naast de 'waarneembaarheid' staat het begrip van 'regelbaarheid' vertaald 

voor het Athenemodel gaat dit over de vraag wat is het kleinste pakket 

beleidsrichtlijnen met nog voldoende inhoud om daadwerkelijk een sturende 

invioed te hebben op het samenwerkingsproces. De wens om de daadkracht op 

peil te houden, om ad hoc regelingen te kunnen treffen kan hier gezien 

worden als een intern regelsysteem waarvoor enkele beleidslijnen funktio

neren als randvoorwaarden. 

Voor een optimale sturing wordt een systeem voortdurend beoordeeld aan een 

kriteriumfunktie. In dit geval waren de optimaliseringskriteria: werkbe

vrediging, onderwijs en onderzoek. Er is steeds naar gestreefd om deze 

kriteria een bepalende richting te doen geven bij de evaluatiediskussies. 
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Ook 'storingen' en 'gevoeligheid' van systeemkomponenten hiervoor 

kregen de nodige aandacht. Veel storingen waarvoor vaak een grote 

gevoeligheid aanwezig lagen op het vlak van de onderlinge kommunika

tie. Hoewel het aantal konflikten zo ontstaan zeker niet gering was 

bleek geleidelijk aan toch een bevredigend mechanisme te ontstaan om 

de kwalijke gevolgen hiervan binnen de perken te houden. Ernstiger 

waren de storingen van buitenaf via de randvoorwaarden. Vaak gaven 

deze een groot gevoel van onmacht en hadden ze een verlammende uit

werking op de groep. 

Dit systeem is 'adapterend'. De praktische vorm van samenwerking met 

dit systeem bleek zich steeds weer aan te passen aan veranderende 

wensen binnen de groep en zich wijzigende randvoorwaarden. 

Tot slot bleek het ook steeds zinvol om regelmatig na te gaan welke 

faktoren van invloed waren op de 'stabiliteit' in de groep, vaak ver

taald als arbeidsrust. 

6. Onderwijs- en onderzoekaspekten. 

Van de drie genoemde optimaliseringskriteria werd de werkbevrediging 

het grootste gewicht toegekend omdat: 

- Onderwijs- en onderzoekbelangen altijd al hoofdaandacht hadden 

gekregen. 

- Men van mening was dat bij een goede werksatisfaktie ook onderwijs 

en onderzoek voor een deel mede geoptimaliseerd zouden worden (een 

hypothese, die niet onderzocht is). 

- Omdat alle medewerkers van mening waren dat een goede werkbevredi

ging de meest noodzakelijke voorwaarde vormde om een goede sarnen

werking te kunnen opbouwen. 

Omdat onderwijs- en onderzoekfacetten in dit rapport weinig aandacht 

krijgen en deze groep een funktie vervulde op een Technische Hogeschool 

wordt het toch zinvol geacht om het groepsbeleid hiervoor te vermelden. 

Dit beleid is in de loop der jaar praktisch onveranderd gebleven. 
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Voor het inschakelen van stagiairs en eindstudenten werden de volgen

de beleidslijnen van kracht: 

- duidelijke formulering van opdracht, doelstelling en beleidspunten. 

- opdracht zoveel mogelijk passend in een lopend onderzoek. 

- stagiairs zoveel mogelijk toevoegen aan voldoende ingewerkte eind-

studenten naar behoeften. 

- zoveel mogelijk twee medewerkers voor de studentbegeleiding. 

- studenten participeren volledig in het Athenegroepsgebeuren met 

gelijke rechten en plichten als andere medewerkers. 

- bij botsende onderzoek en onderwijs - belangen zal zoveel mogelijk 

de hoogste prioriteit worden toegekend aan de studentprojekten. 

Het onderzoek. 

Voor nieuwe Athene-projekten ontstonden de volgende beleidslijnen: 

het maatschappelijk nut moet aantoonbaar zijn 

- een looptijd hebben·van 3 tot max. 5 jaar 

- een samenhang hebben met de andere lopende projekten. 

- minimaal een 'full-time'-projektleider krijgen. 

- een totaal investering vragen niet hoger dan ca. f.l00.000 over de 

totale looptijd van het projekt. 

- het totaal aantal projekten niet groter maken dan max. 5 en zo ge

faseerd dat steeds ca. 2 projekten hoofd-aandacht krijgen met de 

rest in voorbereiding of in afronding. 

goed toegankelijk zijn voor participatie van stagiairs en eind

studenten. 

7. De beginfase (1969). 

De eerste akties binnen de groep waren gericht op het kort en duide

lijk verwoorden van een ieders doelstelling en de beleidsinhoud om 

het gestelde doel te bereiken. 
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Voor het eerst funktioneerde hierbij het nieuwe organisatiemodel. 

Met algemene stemmen goedgekeurd werden aIle medewerkers verzocht 

om persoonlijke doelstellingen en beleidspunten op schrift te stel

len. Hieruit blijkt tevens een 'zichzelf lerende hoe' (heuristische) 

eigenschap van het systeem. 

Niet verwacht leidde dit tot vele en 80ms grote konflikten. 

Een enkele keer werd dit veroorzaakt door het niet zo goed passen 

van de persoonlijke doelstellingen in de groepstaak. Sommige per soon

lijke taakstellingen achtten anderen niet geheel volgens de werkelijk

heid. Er kwamen bezwaren tegen het dienstverlenende karakter dat som

mige toekenden aan het werk van anderen. 80ms waren er bezwaren tegen 

het schrappen van detailleringen om korte duidelijke formuleringen te 

krijgen. Niet zelden gingen de diskussies hierover met veel emoties 

gepaard. Naast het gewone werk namen deze barensweeen ruim een maand 

in beslag. 

In tweede instantie was de hoofdaandacht gericht op een bruikbare 

voortgangsrapportage. In het begin was eenieder vrij in de vorm van 

rapporteren. Bij de evaluatie van het eerste voortgangsrapport over 

de eerste helft van 1969 werd naast de inhoud tevens aandacht ge

schonken aan de VOrm en de frekwentie. Er werd besloten om het rap

porteren, evalueren en aanpassen van de beleidsrichtlijnen voorlopig 

eenmaal per kwartaal te doen. Er kwam een verdeling van lange termijn

beleidslijnen, voor de beleidsaspekten die vastgeprikt werden voor 

een of meerdere jaren met weinig behoefte aan veel tussentijdse dis

kussies hierover en korte termijnbeleidslijnen welke voor komende 

maanden sterk bepalend waren voor de verdeling van manuren, geld, 

reaktorbedrijfstijd en andere middelen. 

Als hulpmiddel hierbij werd een manuurverdeling over groepsprojekten 

en taken ingevoerd. 

In deze beginfase bleek het niet zo eenvoudig om steeds een juist 

beeld te geven en te krijgen van de voortgang uit de verslagen hier

over. 
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'Reele' en 'gedachte' voortgang bleken niet altijd hetzelfde, vaak 

veroorzaakt door onvoldoende duidelijkheid of betrokkenheid bij 

raakpunten met de taken van andere medewerkers. 

8. De formalistisahe fase (1970). 

Voornamelijk wegens een nag sterke behoefte aan duidelijkheid, open

heid en inzicht bleek oak na de beginfase de aandacht nag erg sterk 

gericht op het zo funktioneel mogelijk op schrift stellen van doel

stellingen, beleidslijnen randvoorwaarden en voortgangsverslagen. 

Deze behoefte en de motivatie voor het werk hieraan verbonden bleven 

het sterkst aan de basis van de oude organisatiedriehoek. Bij de 

groepsmedewerkers met wat ruimere mate van zelfstandigheid of onaf

hankelijkheid van de anderen kon daarentegen een begin van een zekere 

antipatie tegen dit steeds terugkerende werk worden waargenomen. 

De tijd, nodig voor het evaluatieproces werd langzaam verminderd van 

ca. 4 weken tot ongeveer een,week per kwartaal. 

Bij de samenwerkingsontwikkeling in de loop van 1970 worden de volgen

de punten belangrijk geacht: 

Een sterk formalistisch karakter. ---------------------------------

Dit is mijn taak en dat die van jou. Er is geen beleidslijn overeenge

komen die deze inspanning op dat vlak rechtvaardigt. Aan die beleidslijn 

wordt te weinig aandacht geschonken. Dit zijn twee alternatieven, laten 

we stemmen welke een beleidslijn wordt. Hoe kunnen we nu over mankracht

verdeling praten als hij en hij zijn urenstaat niet goed bijhoudt. 

Voortgangsverslagen moe ten korter en er moet tevens meer funktionele 

informatie ontstaan. Dat heb je toen niet bedoeld, kijk hier staat het 

zwart op wit. 
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Een sterkevermeerdering van het inzicht, de interesse en vaak de 

betrokkenheid bij het werk van anderen. Een vergroting van de in

vloed van 'kruisbestuiving' bij de onderzoekprojekten. Een vaker 

elkaar bijspringen bij moeilijkheden. Meer sociale aktiviteiten. 

Meer gevoel van groepseenheid. 

Vele kleine en enkele bijzonder grote problemen ontstonden uit het 

feit dat 'korrigerende' opmerkingen vanuit de groep een veel in

grijpender werking hadden dan in de voorgaande jaren het geval was 

in een onder vier-ogen gesprek met een chef 'oude stijl'. 

Het zich regelmatig niet houden aan gezamenlijk overeengekomen werk

regels werd als iets bijzonder vervelends ervaren. 

Hoewel de groepsinvloed groot was, bleek in enkele gevallen bijstu

ring nauwelijks mogelijk. 

Werkbesprekingen namen steeds minder tijd in beslag. Kommunikatie

stoornissen kwamen minder v~~r. Horizontale kommunikatie kreeg meer 

inhoud. Eigen initiatieven kwamen meer voor en bleken steeds meer een 

konstructieve bijdrage aan de samenwerking te zijn. 

Ruime aandacht is besteed aan de funktie de vorm en de inhoud van 
----------------------------------------~-------------------------

Dit heeft echter weinig of niets opgeleverd. Het bleek intern een 

moeilijk te verwerken materie. Breinstormen met enkele buitenstaanders, 

meer deskundig geacht op dit vlak, leverde ook weinig houvast. 
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Tot slot bleven de randvoorwaarden personeelsbeoordelingen eisen vol

gens een voorgeschreven patroon via de Centrale Personeelsdienst. 

Werksatisfaktie. ----------------

Voor de werksatisfaktie, als belangrijkste optimaliseringskriterium, 

werd een eigen meetmethode ingevoerd. Deze wordt wat uitgebreider 

besproken in de volgende paragraaf. 

9. De werksatisfaktie. 

Aanvankelijk stelde de groep "welzijn" als het belangrijkste optimali

seringskriterium. Dit omvat echter veel meer dan in de werksituatie 

bestuurbaar is. Om praktisch en realistisch te blijven koos men toen 

"werkbevrediging" die weI in de werksfeer beinvloed kan worden als 

een belangrijke komponent van "welzij.n". 

Om dit begrip te kunnen hanteren voor optimaliseringsdoeleinden is 

het nodig om een tijdsafhankelijke funktie te hebben van deze varia

bele. De ter beschikking staande meetmethoden voor werksatisfaktie 

bleken te bewerkelijk voor een routinematige toepassing. Er waren ook 

nog al wat bedenkingen tegen het meten van werksatisfaktie d.m.v. een 

stel min of meer kunstig samengestelde vragen. 

"Wanneer je wilt weten wat mijn werkbevrediging is dan moet je dat 

gewoorr zo vragen. We kunnen er zelfs regelmatig een cijfer voor geven, 

dan heb je ook nog, zo gekwantificeerd, de gewenste tijdsafhankelijke 

funktie". Dit dan werd de eigen meetmethoden voor werksatisfaktie. 

Na een werkdag gaf eenieder zijn werksatisfaktie aan op een schaal 

tussen ) en 10 Z1e figuur 3. 

Per dag gemeten geeft het gemiddelde van deze cijfers hoe de werksa

tisfaktie verloopt als funktie van de tijd zie figuur 4. Ook de 

spreiding over zulk een gemiddelde is een belangrijk gegeven. Het 

gemiddelde kan voldoende hoog zijn met toch voor enkele medewerkers 

een zeer lage werksatisfaktie. 
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Optimalisatie van de werksatisfaktie betekent dus zoeken naar effek

tieve akties om deze funktie een aksepteerbare waarde te geven zon

der te veel individuele negatieve uitschieters hierop. 

Na de aanloopperiode met deze meetroutine vonden de eerste gebeurte

nissen plaats die uiteindelijk geleid hebben tot de opheffing van de 

groep. Na een klein half jaar maakte de krislssituatie een verdere 

toepassing van deze methode zinloos. De groep bezat toen zelf niet 

meer voldoende beleidsruimte om een lage werksatisfaktie te verbete

rena 

Met deze beperkingen t.o.v. de opgedane ervaringen in gedachten kunnen 

de volgende resultaten worden genoemd: 

- Met deze methode wordt inderdaad werksatisfaktie gemeten (vergelij

kend onderzoek Mercx) 

- Zoals te verwachten bij gevoels- en gedragsvariabelen vertoonde de 

werksatisfaktiefunktie een dynamisch karakter zie figuur 4. Dominante 

schommelingen traden op met perioden van 2 Lot 5 dagen. 

- De procestechniek toont aan dat je dan minstens dagelijks (minimaal 

tweemaal zo frekwent a1s de hoogste dominante frekwentie in zulk een 

signaal) een meting moet doen (signaalmonster nemen) om vo1doende 

inforrnatie te krijgen over het verloop van de werksatisfaktie. 

- De autokorrelatie van de werksatisfaktiefunktie gaf vaak een ter

mijn tot maximaal 5 dagen voor ~en meting als van mede bepalende in

vloed op wat de score tijdens de meting werd. 

- Een lage individuele score initieerde nog a1 eens direkte persoon

lijke akties om tot relevant geachte verbeteringen in de werksituatie 

te komen. Soms was dit op de groep gericht, maar vaker leidde dit 

tot een beter ~~!~organisatie bij het werk. 

- Over gezamenlijke akties om deze funktie te optimaliseren is binnen 

de korte proeftijd en bij de weI zeer speciale werkpmstandigheden 

geen signifikante informatie te verstrekken. 

Samenvattend mag men stellen dat zulk een dynamische aanpak van het 

begrip werksatisfaktie een aantal interessante inforrnaties oplevert, 

waarvan een dee I een sturende funktie kan hebben op het groepsproces. 

Een nader onderzoek van dit meet-analyse- en stuurmechanisme voor een 

werkeenheid wordt zeer zinvol geacht. 



-13-

Zulk een onderzoek is in voorbereiding bij de Werkgroep Organisatie

Ontwikkeling en Gedragsverandering (O.O.G.) van de Technische Rogeschool 

te Eindhoven. 

10. De krisisfase (1971). 

Eind 1970 werd de groep gekonfronteerd met een ministerieel voornemen 

om de Athenereaktor te doen sluiten. Hierdoor kwam de groep onder zeer 

hoge druk te staan. 

- Er was uiteraard een sterk gevoel van onzekerheid. 

- Er kwam een grotere onderwijsbelasting; er werden meer studenten 

toegelaten voor stage ,en eindstudie, omdat dit als een belangrijke 

faktor werd gesteld bij het beslissingsproces over het al of niet 

sluiten van de reaktor. 

- Er kwam meer druk achter experimentrealisatie omdat ook de onderzoek

produktie zulk een belangrijke faktor zou zijn. 

- De onderbezetting werd groter; de nog niet bezette formatieplaatsen 

werden geblokkeerd; wat later verdwenen enkele medewerkers naar 

andere funkties (voornamelijk wegens hun onzekere positie bij Athene). 

- Ret inhoud geven aan een objektieve kontra-argumentatie tegen het 

ministerieel voornemen vergde bijzonder veel extra tijd. 

- Vaak domineerde een frusterend gevoel van onmacht een bepaalde infor

matie, relevant geacht voor het beslissingsproces, tijdig op de juiste 

plaats te krijgen met een voldoende gewichtsfaktor. 

In dit verslag kan niet worden ingegaan op de vele verwikkelingen in 

dit jaar. Volstaan wordt met het aangeven van de belangrijkste punten 

voor het funktioneren van de groep in deze fase. 

Door de grote druk van buitenaf ontstond een groot gevoel van saam

horigheid in de groep. Aan de kommunikatie naar buiten werd steeds meer 

inhoud gegeven door meerdere groepsleden. 
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Belangrijke nota's ittereerde soms enige malen met de gehele groep 

voor ze uitgingen. Steeds vaker werd hierbij de groep vermeld als 

afzender. In meer diskussies dan normaal het geval zou zijn geweest 

yond een gedachtenwisseling plaats tussen een bestuursorgaan en de 

groep als geheel. 

De behoefte aan informatieuitwisseling en evaluatie van aktievoor

stellen kon niet meer worden opgevangen met een frekwentie van een

maal per kwartaal. De frekwentie hiervan moest steeds worden aange

past aan het hoge tempo van de veranderingen in de groepsrandvoor

waarden en de reakties van de groep hierop. 

Het varieerde van enkele malen per dag, vaak en1ge malen per week 

tot een a tweemaal per maand. 

Deformalisatie. 

Door de intense vorm van direkte samenwerking in deze fase was er 

steeds minder behoefte en ook steeds minder tijd voor het handhaven 

van de formele schriftelijke vorm van voortgangsrapportage, beleids

evaluatie en beleidsaanpassing, zoals die in de voorgaande jaren was 

ontstaan. De koordinatie van de werkzaamheden yond steeds meer plaats 

op plenaire werkbesprekingen, vaak aangevuld met plenair koffiedrinken 

waarbij de werkplanning wat werd bijgestuurd en waar dit nodig bleek, 

zorgde hoofd Athene in laatste instantie voor de ad hoc aanpass1ngen 

in de werkvoortgang. Het was hierbij evident dat een en ander zo 

effektief mogelijk was geworden door het grotere inzicht in het groeps

funktioneren ontstaan in de formele fase voor 1971. 

Verschillende malen kwamen er extreme voorstellen voor aktie op tafel 

zoals bijvoorbeeld akties buiten de bestaande hierarchische lijn en 

sommige met een uitgesproken revolutionair karakter. 
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De argumentering voor de extreme voorstellen en de reaktie hierop 

van het wat meer gematigde deel van de groep was vaak sterk emotio

neel geladen. Bij de beslissingsprocessen hierbij is menigmaal komen 

vast te staan dat een besluit met een kleine meerderheid van stemmen 

hiervoor niet aksepteerbaar was. Om een extreem voorbeeld .te noemen; 

een kleine meerderheidsbeslissing om erg ens een bom te plaatsen zou 

tevens de effectieve ontbinding van de groep tot gevolg hebben omdat 

de kleine minderheid zich hierdoor gedwongen acht om zich helemaal 

te distantieren van die kleine meerderheid. Geleidelijk aan kwam er 

in de groep een beh6efte om nadat in een eerste orientatie over een 

voorstel een meerderheidsvoorkeur was komen vast te staan, toch nog 

wat verder te zoeken naar een oplossing waar ook de minderheid zich 

wat beter mee kon verenigen. 

11. De eindfase (1972 - 1973). 

Nadat de beslissing tot het sluiten van Athene definitief was geworden 

werd de groep gekonfronteerd met het wegvallen van uitzicht op de toe

komst en de taak om een zeer hoog werktempo te handhaven om het expe

rimenteel gedeelte van de lopende projekten met voldoende inhoud te 

kunnen afwikkelen voor de sluitingsdatum. De belangrijkste werkfacetten 

in deze fase waren: 

- De noodzaak om voortdurend aan projektinhouden te knabbelen omdat de 

wensen steeds groter bleken dan de middelen om ze nog tijdig te 

realiseren. 

- Het bereiken van nog voldoende inhoud voor de projekten maakte het 

noodzakelijk om veel meer dan 45 uur per week de reaktor in bedrijf 

te hebben. Dit varieerde van 50 tot over lange periodes van non-stop

bedrijf meer dan 100 uur per week. 

- Werkplanningen dienden steeds stringenter te worden aangehouden. 

Overschrijden van streefdata was nauwelijks toelaatbaar. Hiervoor 

moest vaak dag en nacht en soms ook fysiek zwaar overwerk worden ver

richt. 

- Ook de inbreng van derden was gebonden aan stringente planningen. Dit 

vereiste veel overleg en tijd om de motivaties hiervoor op peil te 

houden. 



-16-

Uitzicht op nieuwe funkties na de sluiting bleef lang in de mist. 

Hoewel de leden van de afdelings-personeels-pverleg-kommissie 

zich op dit viak ten zeerste hebben ingespannen nam de oplossing 

van deze personeelsproblematiek ruim een jaar in besiag. 

Over de wijze waarop de groep de praktische samenwerking inhoud gaf 

~n deze eindfase bestond de mening dat deze zo ideaal mogelijk was 

en waarschijnlijk nog weinig ingrijpend zou zijn veranderd wanneer 

de groep niet was ontbonden eind 1973. De belangrijkste aspekten 

waren: 

Hoewel er enig hierarchisch verband bleef (rond de bedrijfsvoering 

en de student-coach verhoudingen) domineerde heel sterk de projekt

groep-organisatievorm. AIle medewerkers, ook de studenten, waren 

verdeeld over de diverse taken en projekten zoals aangegeven in 

figuur 5. 

Iedere medewerker had daarbij een hoofdtaak met een grote mate van 

zelfstandigheid en verschillende bijtaken met een dienstverlenende 

karakter. 

Door het gekompliceerde takenpakket was het nodig steeds een planning 

te hebben over ongeveer een jaar vooruit, een meer in detail over 2 

tot 4 maanden vooruit en een zoveel mogelijk gedetailleerd voor de 

komende 7 a 14 dagen. De eerste had vooral een funktie in het onder

handelen over harde tijdsfaktoren in de randvoorwaarden voor de 

Athenegroep. De tweede was nodig om te bewaken dat ieder projekt zijn 

deel kreeg en niet meer tijd en effort dat dan ten koste zou gaan van 

de andere projekten. De laatste planning was nodig voor het zo goed 

mogelijk voldoen aan de lopende projektwensen maar ook om tijdig te 

weten wanneer avond en nachtwerk gevraagd werd. 
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Vooral de eerste maar voor een deel ook de tweede planning namen de 

funktie over van de vroegere beleidslijnen lange termijn. De beleids

punten korte termijn werden vervangen door klussenlijsten. Een door 

genummerde lijst van deeltaken per projekt met de naam van de mede

werker verantwoordelijk voor de uitvoering en de streefdatum soms 

hard soms mede bepaald door andere taken in een netwerkverband. 

De voortgangsrapportages geschiedden mondeling. Men gaf hierbij feed

back over de experimenten (motivatie-bevordering) en men rapporteerde 

over de stand van zaken bij de verschillende klussen (verantwoording). 

Vervolgens werden nieuwe klussen geformuleerd en in diskussie gebracht 

(inspraak). Soms moest er gekozen worden uit enkele alternatieven. In 

ieder geval moesten aIle betrokkenen ermee akkoord gaan (medebeslissing). 

Zelden funktioneerde hierbij nog een 'one man one vote-stemprocedure. 

Waar nodig werd meestal net zolang doorgepraat tot de persoon (personen) 

verantwoordelijk voor de realisatie zich in een soort persoonlijk kon

trakt akkoord kon(den) verklaren met de nieuwe klus(sen). 

De globale werkinhoud van de medewerker over de verschillende projekten 

of taken, zie ~iguur 5, was slechts weinig aan venandering onderhevig 

gezien op lange termijnen. Op termijnen van enkele maanden was vaak een 

duidelijke aksentverandering nodig. De werkbesprekingen werden gehouden 

naar behoeften. Vaak bleek dat eenmaal per maand een minimum was om de 

hoeveelheid-ad-hoc problemen binnen aksepteerbare grenzen te kunnen 

houden. Er was slechts zelden een gevoel dat de organisatievorm een sta

tisch karakter ging vertonen. 
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De funktie van hoofd. ---------------------

Bij de groter wordende autonomie van de projektgroepen bleek een 

groeiende aandacht vereist voor de raakvlakken tussen de projekten 

bij de verdeling van aIle middelen. Er was veel planningsarbeid 

nodig. De groepskommunikatie naar buiten centraliseerde zich weer 

meer in de funktie van hoofd. De werkmotivatie was soms een groot 

probleem dat veel aandacht en zorg vereiste. 

De botsende belangen in het keurslijf van de eindige ti.id en be

perkte middelen leverde veel konflikten op die direkte en volle 

aandacht opeisten. 

De problemen waarvoor de groep zich steeds gesteld zag, waren veler

lei en groot in aantal. Ook de konfliktsituaties welke men hieronder 

moet rangschikken waren zeker niet gering. Opvallend is echter dat de 

groep zulk een groot vermogen ontwikkeld had voor het oplossen van 

die problemen. Dit wordt als de belangrijkste faktor gezien voor het 

feit dat iedere medewerker uit deze groep nog steeds met plezier 

terugdenkt aan die bijna onmogelijke toestanden bij Athene, vooral ~n 

die eindfase 1972 - 1973. 

12. De bal-ans. 

De doelstelling van dit organisatieexperiment was een demokratisering 

van de samenwerking van de Athenemedewerkers. 

Roewel niet alles altijd even ideaal is verlopen wordt deze poging tot 

demokratisering door de groepsleden succesvol geacht. Ret is nimmer 

de bedoeling geweest om hiermee tevens een bijdrage te leveren aan 

Organisatie-Ontwikkeling. Tot het opheffen van de groep eind 1973, 

was hierover niet eens enige kennis van zaken aanwezig binnen de groep. 
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Wanneer we nu achteraf de balans verder opmaken dan doen we dat met 

in gedachte wat de schrijver uit zijn persoonlijke ervaringen van 

belang acht wanneer hij nog eens zou participeren in een soortgelijke 

poging tot demokratisering. 

Ret Athenemodel. 

Een duidelijken zo konsekwent mogelijk gevolgd organisatie-model 

heeft een belangrijke funktie als kader voor kommunikatie. 

Ret Athenemodel (par. 4 en 5) is op dit vlak bijzonder bruikbaar 

gebleken. Vooral in de beginfase had dit model een belangrijke funktie. 

Bij een samenwerking van meerdere autonome groepen wordt voor de for

mele aspekten van zulk een model een meer blijvende funk tie gezien. De 

systeemtechnische aspekten van dit model zijn bruikbaar gebleken als 

richtingwijzer voor de voortgang van zulk een demokratiseringsproces. 

Ret verdient aanbeveling om in de beginfase als groep een aantal 

trainingen te volgen ondermeer over kommuniceren, vergaderen, asserti

viteit, samenwerking. Veel aanvangsproblemen bij Athene zouden zo 

waarschijnlijk voorkomen zijn. 

De plenaire groepsbijeenkomst is de ziel, de motor, de manifestatie 

van het demokratiseringsproces. Riervoor is een nimmer verflauwende 

grote aandacht en zorgvuldigheid een eerste vereiste. 

In de beginfase wisselde de technische voorzitter regelmatig. 

Dit wordt nog steeds funktioneel geacht voor veranderingsmotivatie, 

de weer eens verfrissende nieuwe aanpak en voor de demokratische ver

deling van de groepsbelasting op dit punt, die vooral in de beginfase 

groot is. In de laatste Athenefase is het nuttig gebleken om de 

diskussieleiding en de algehele koordinatie als deeltaak onder te 

brengen bij een medewerker die zo min mogelijk direkt bij een of meer

dere projekten betrokken is. 
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De noodzakelijk zorg voor de plenaire bijeenkomsten vraagt vooral 

inhoud bij de voorbereiding. Bij Athene is hierbij de volgende pro

cedure gegroeid: 

- Minimaal voor iedere plenaire vergadering een rondje persoonlijk 

kontakt met aIle medewerkers om: 

• een goede agenda samen te stellen; 

• knelpunten tussen de verschillende taken en projekten manifest 

te maken; 

• de motivatie voor de komende bijeenkomst op peil te brengen; 

• als klankbord te fungeren waar gewenst voor nieuwe ideeen, ge

voelens van onbehagen, etc. met als uitkomst (a) niet verder 

over praten (b) zelf ter diskussie stellen of op de bijeenkomst 

of onder vier ogen (c) e.e.a. doen kanaliseren door de diskussie

leider. 

- Met deze kennis konsepten voor oplossing en/of planning op stellen 

als basis voor diskussie, om iedere relevante opmerking steeds te 

kunnen plaatsen in het geintegreerde geheel van de lopende belang

rijke zaken en om de probleemoplossingsprocessen een zeker aanvangs

tempo te geven. 

Tijdig een agenda uit doen gaan, waarin opgenomen de verwachte input 

van bepaalde medewerkers waaronder vooral de nodige aandacht voor 

positieve voortgangsresultaten van belang geacht voor het op peil 

houden van de werksatisfaktie en werkmotivatie. 

De tijdintervallen tussen overleg, veranderingen, bijsturing, etc. 

vormen een van de belangrijkste komponenten in zulk een groepsproces. 

Voor een goede implementatie van een verandering is een zekere stabi

liteit (arbeidsrust) ge,,,enst. De implementatie veroorzaakt zelf insta

biele verschijnselen. Voor een volgende verandering dient men te wachten 

tot deze onrust voldoende gedempd is. Dit bepaald het minimale tijdsin

terval tussen belangrijke veranderingen wil men de groep niet 'verande

ringsdol'maken. 
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Zorg en vooral tempo is echter ook nodig om deze tijdsintervallen 

niet veel groter te laten worden dan strikt noodzakelijk, omdat 

dit een negatieve invloed kan hebben op de veranderingsmotivatie. 

Een zekere verwachtingsvolle spanning mag niet weg zakken. Aandacht 

hiervoor en voor het bovenstaande moet leiden tot een optimale keus 

voor de veranderingsfrekwentie. Dit zal meestal geen konstante groot

heid zijn. 

Zorg is ook vereist om de overlegfrekwentie steeds te doen bepalen 

door de snelste veranderingen in de groepsrandvoorwaarden of in de 

onderlinge betrekkingen. Men verliest anders kontakt met de werke

lijkheid met vervreemding en vaak onnodige onrust als resultaat. 

Plenair overleg kost 'effort' (tijd en mankracht). Te lage frekwentie 

van overleg doet het aantal ad hoc problemen toenemen. Ook dit vraagt 

'effort'. Bij voldoende aandacht voor beide aspekten kan hieruit een 

optimale overleg-frekwentie worden afgeleid. Naar het gevoel van 

projektleiders was deze frekwentie,bij Athene steeds aan de hoge kant 

terwijl bij de andere medewerkers, in wat meer afhankelijke werkver

banden, een behoefte aan vaker overleg aanwezig bleef. 

De frekwentie voor overleg en veranderingen is bij Athene nimmer een 

konstante geworden, maar steeds behandeld als een belangrijke variabele 

bepaald door de dynamiek van het groepsgebeuren. 

Om het groepsfunktioneren inzichtelijk te maken en richting te geven 

aan de onderlinge kommunikatie wordt het essentieel geacht om korte en 

duidelijke formuleringen te realiseren voor de doelstellingen en de 

beleidslijnen van de groep en aIle daarin ongebrachte taken en projekten. 

Klussenlijsten en planningen (zie par.ll) zijn hierbij een bruikbare vorm 

gebleken voor het vastleggen van beleid, vooral over korte termijnen. 
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De Atheneervaring heeft geleerd dat het noodzakelijk is om zulk een 

veranderingsproces voortdurend te observeren, te analyseren en van 

impulsen te voorzien. Wanneer de groep hiermee niet een of meerdere 

medewerkers speciaal belast dan wordt de kans op sukses gering geacht. 

In de Athenegroep is deze funk tie voor het belangrijkste deel geplaatst 

geweest bij de eerdergenoemde algemene koordinator. 

De werksatisfaktie. 

Ret Athenemodel voor het meten van werksat isfactie wordt bruikbaal;:. geacht 

als middel om verbetering te brengen in de onderlinge samenwerking. Ret 

laat zich ook eenvoudig instrumenteren. 

Bij de Athenegroep is vooral duidelijk gebleken dat deze meetroutine 

bepaalde negatieve werkeffekten voor de werksatisfaktie voldoende bewust 

maakten om vaak een direkte nijsturing op deze punten tot gevolg te 

hebben. Een nader onderzoek naar applikatie mogelijkheden in werkeenheden 

wordt zeer zinvol geacht. 

De Atheneervaringen hebben een sterke voorkeur doen ontstaan voor een 

horizontale vorm van samenwerking waarbij aIle medewerkers verdeeld 

zijn over taken en projekten (zie fig. 5) tegen een vertikale struktuur 

op de achtergrond voor het kanaliseren van bepaaide specifieke verant

woordelijkheden en deskundigheden en voor de nodige koordinatie tussen 

de verschillende taken en projekten. 

De begrippen 'horizontaal' en 'vertikaal' zijn ontstaan in het kader 

van de oude organisatiedriehoek. Binnen de Athenegroep is echter alies 

wat valt onder 'vertikaal', koordinatie of management, behandeld als 

deel van een taak naast andere taken en projekten binnen de groep. 
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In de taakomlijning per medewerker worden de volgende punten belang

rijk geacht: 

- Iedere medewerker kan deel uitmaken van verschillende taak- of 

projektgroepen, 

Binnen zekere grensen is dit variabel en bepaald door lopende be

hoeften en persoonlijke wensen. 

- Iedere medewerker heeft een bepaald vast takenpakket waarvoor hij 

zelf aIle verantwoording draagt en een grote autonomie bezit voor 

de uitvoering hiervan. 

In onderling overleg krijgt iedere medewerker zijn deel van het 

lopende klussenpakket, waarvoor de autonomie bij de uitvoering mees

tal veel geringer is. 
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13. LIJST ATHENEMEDEWERKERS. 

Techn. Wet. Admin. ------------------
A. Brouwers 

W.H. Daams 

H.J. Breimer 

M.C.van Hout 

H.Kruyshaar 

K.T.M. Koekkoek 

ira D.J. Kleyn 

ira P.C. Mulders 

K.H.Th.J.van Otterdijk 

ira P.W. Renaud 

Mevr. A.Schouten 

M.L.C. Sluiter 

H.M.J.Theelen 

W.J.A.v.d. Ven 

ira G.L.C.M. Vayssier 

J.H.P.M.van Wees 

~!~~~~!~~:~!~gi~iE~~ 

L. Bour N 

J.J.C. Salemans E 

G.J. Selten E 

J.H.M. van Dijk E 

A. Geutjes N 

A.H.J.de Loos N 

R. Kruizinga E 

Afstudeerders. --------------

'70 

'69 

'69 

'70 

'70 

'71 

'72 

P.C. Mulders E ' '68 

H. van Heel N ' 68 

A.J.J.Wamsteker N '69 

A.H.J. Renders N '71 

J.P.M. Wielders T '73 

H.J. Dijkstra 

M.A. Fierloos 

L.W. Schuurmans 

Th. Vos 

M.H.N. Vermeulen 

Cemsto. -------

'71-'73 

'68- '74 

'68-'69 

'68- '70 

'68-'71 

'67-'74 

'67-'74 

'67-'72 

'68-'73 

'68-'69 

'71-'73 

'71-'73 

'68-' 74 

'70 

'69-'74 

'68-'74 

'68-' 74 

'67-'73 

'67-'73 

'69-'74 

'68-'69 

Mevr.M.H. Derks-Jansen 

A.C. van den Hurk 

Mevr.T.Heymans-Strem
kowski 

'68-'69 

'68-'69 

'70-'74 

C. van den Moosdijk 

J.A. Schellekens 

S.B.D. 

W.Chr. Kok 

P.L.M. Thijssen 

C.T.D. 

H.J.J. van der Looy 

P. Janssen N '70 

C.J. Drost E '69 

M. Huppertz E '69 

J.C.Duroussaud E '70 

G.van Heusden N '70 

T.W.Siemensma E ' 71 

J.H.T.M.Langeslag E '72 

J.M. Vonhogen E '69 

I.N.M.A.Beerendonk E '69 

M. Severijn THD '70 

J.K.N. Bos E '73 

'67 

'69-'73 

'68-'74 

'69-'74 

'72-'73 

B.M.J. de Waal 

J.J.Overdulve 

D.J. Kleyn 

P. Hammer 

A.H.J.Renders 

F.M. Lange 

C. v.d. Tak 

D.J.Kleijn 

J. Geutjes 

L.J.M.Kuypers 

E '69 

E '69 

E '69 

E ' 71 

N '70 

E '72 

THD '70 
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