
 

Over de vereiste besturingsinformatie

Citation for published version (APA):
Leeuw, de, A. C. J. (1975). Over de vereiste besturingsinformatie. (TH Eindhoven. Vakgr. organisatiekunde :
rapport; Vol. 26). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1975

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/8e93ecbb-c048-4e1e-8c62-b08ab268e800


april 1975 

University of Technology Eindhoven 

Netherlands 

Department of Industrial Engineering 

Over de vereiste besturingsinformatie' :(;\! 

Dr.ir.A.C.J.de Leeuw 

Vakgroep Organisatiekunde 

(1) Dis~ussiestuk t.b.v. werkgroep 80 

"Benodigde besturingsinformatie" van het K.I.V.I. 

rapport nummer 26 



Over de vereiste besturingsinformatie(1) 

Dr.ir.A.C.J.de Leeuw 

1. Inleiding 

Technische Hogeschool Eindhoven 

Afdeling Bedrijfskunde 

Vakgroep Organisatiekunde 

2. Benodigde besturingsinformatie 

3. Besturingsparadigma 

4. ste besturingsinformatie 

5. Konklusie 

(1) Diskussiestuk t.b.v. 80 

"Benodigde besturingsinformatiel! van het K. 1. V. 1. 



-1-

1. Inleidin5 

In de zich ontwikkelende bedrijfskunde staat het thema van de 

besturing tamelijk centraal. Voor de theorievormende aktivi

teiten in het kader van de bedrijfskunde blijkt het beschouwen 

van bedrijfskundige verschijnselen door een "besturingsbril" 

zeker nuttig. Dit komt onder meer tot uitdrukking in modernere 

theorieen van het sociale systeem (bv. Luhmann, 1970 en de 

Sitter, 1974) en in de recente en naar mijn oordeel veelbelo

vende tak van de organisatiekunde die onder de naam kontingen

tietheorie bekend staat. 

(bv. Lawrence and Lorsch, 1969 en Thompson, 1967). 
Hoewel uiterst belangrijk zullen we hier op de betekenis van 

het thema van de besturing voor de theorievorming nader 

ingaan (zie de Leeuw, 1974). 

V~~r de organisatiekundige of algemener de bedrijfskun

dige praktijk geldt eVenzeer dat het thema van debesturing in 

toenemende mate centraal komt te staan. En dat is aIleen 

zo omdat de praktijk baat heeft bij theorie doch ook omdat het 

belang van planning, budgettering, kwaliteitsbeheersing, corporate 

strategy boven twijfel is verheven terwijl deze aktiviteiten 

gemakkelijk als voorbeelden van besturende aktiviteiten in or

ganisaties kunnen worden onderkend. 

Trouwens, met enige goede wil kan men in het "planning, organizing, 

directing, staffing en coordinating" van de Klassieken evenzo-

vele vormen van besturing herkennen. 

In het kader van het vraagstuk van de besturing dringt zich nu 

de vraag op, welke informatie noodzakelijk is teneinde bepaalde 

besturende taken goed te kunnen vervullen. 

In dit artikel zal worden getracht vanuit de systeemleer nader 

licht te werpen op de problematiek van de besturing in het bij

zonder toegespitst op de voor deze besturing benodigde informa-
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2. Benodigde besturingsinformatie 

Uitspraken OVer de benodigde besturingsinformatie kunnen op een 

drietal manieren plaatsvinden. 

a) Ret opstellen van lijsten, die vermelden welke informatie 

nodig is waarbij wordt uitgegaan van de vooronderstelling 

dat hierover onkonditioneel algemeen geldende uitspraken 

zijn te doen die tegelijkertijd operationeel,of zo men wil, 

konkreet zijn. 

b) Ret bepalen van de benodigde besturingsinformatie voor een 

specifieke besturingstaak door middel van onderzoek. 

c) Ret doen van zeer algemene uitspraken over de benodigde 

besturingsinformatie die voor iedere specifieke besturings

taak nader moeten worden ingevuld en aangevuld op basis van 

onderzoek. 

We zullen de wegen a,b en c respektievelijk aanduiden als uni

verseel methodisch en paradigmatisch. 

De universele manier zullen we onmiddellijk verwerpen. Ret is 

uiterst onaannemelijk dat algemene uitspraken kunnen worden ge

daan over de benodigde besturingsinformatie omdat aile wet en

schappelijke inzichten erop wijzen dat er juist een sterke af

hankelijkheid is yan de specifieke besturingsproblematiek in 

kwestie. Dit punt zal overigens in paragraaf 3 nader worden ver

duidelijkt. De methodische manier roept als vanzelf de vraag op 

welke methoden er nu bestaan om voor een specifiek besturings

probleem de benodigde informatie vast te stellen. In de literatuur 

jn verschillende methoden beschreven. (bv. In 't Veld, 1971 

Vermeulen en van der Veer, 1974; Bluroenthal,1969; interviewtech

nieken e.d.) Een inventarisatie van methoden valt buiten dit 

artikel. Veeleer zullen we een aantal opmerkingen maken over de 

mogelijke bijdragen tot zo'n methodische weg vanuit de systeem

leer. De paradigmatische manier spreekt het meest tot de verbeel

ding. Ashby's wet van de vereiste varieteit (Ashby, 1961) toont 

overtuigend aan dat het mogelijk uiterst relevante doch zeer 

abstrakte inzichten te verkrijgen omtrent nodige en voldoende 

voorwaarden voor succesvolle besturing. Deze inzichten hebben 

slechts een bezwaar. Ze zijn niet operationeel. V~~r elke speci-
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fieke situatie moeten ze worden verbijzonderd. Met een variant 

op Ashby's Law of the requisite variety zou ik hier willen 

spreken over Laws of the requisite information~ 

Samenvattend zou ik willen proberen enige bijdragen van de 

systeemleer te schetsen tot de methodische en de paradigmati

sche manier om uitspraken te doen over de benodigde besturings

informatie. 

3. Besturingsparadi~a 

Voordat ik zal trachten in kort bestek enkele hoofdlijnen van 

het besturingsparadigma te memoreren is het goed duidelijk te 

stellen dat het begrip besturing in de systeemleer een rUlme 

inhoud heeft. Zonoer hier van de terminologie van de systeemleer 

gebruik te maken kan het begrip besturing het beste worden om

schreven door erop te wijzen dat daarmee aIle vormen van gerich

te beinvloeding worden bedoeld.* Als vormen van gerichte bein

vIae ding en daarmee als besturing kunnen dan als voorbeelden de 

volgende zaken worden genoemd: 

het maken van reklame ter verhoging van de afzet is een ge

richte beinvloeding van de markt en is daarmee besturing; 

het overhalen van een kollega om lid te worden van een per

soneelskommissie; 

het geven van onderwijs er op gericht leerprocessen te doen 

plaatsvinden. Het is een vorm van gerichte beinvloeding 

en dus van besturing; 

een student die tot de overtuiging komt dat een zekere studie 

te zwaar voor hem is lost dit besturingsprobleem op door zijn 

doelstelling te veranderen; 

een reorganisatie in een bedrijf; 

de werving van personeel; 

psychologische defensiemechanismen. 

Deze voorbeelden iaten zien dat het begrip besturing een ruime 

inhoud heeft, ruimer dan gebruikelijk. 

* . Ik maak geen onderscheld tussen sturen en regelen. 
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Als uitgangspunt van de studie van besturingsvraagstukken in 

de systeemleer wordt een te besturen systeem genomen (Hanken 

en Reuver, 1973 spreken hier over een systeemcel) en wei een 

black-box (figuur 1) 

~(t) stuurvariabelen 

~(t) :y:( t) 

input o~tput 

figuur 1. Black-box met stuurvariabelen 

In het geval dat we met1een deterministisch, niet anticiperend 

systeem te doen hebben kan het gedrag van de black-box als 

volgt worden beschreven. (Zie voor nadere informatie by. de 

Leeuw, 1974) 

s(t + 1) = f(s(t), x(t), u(t)) 

y(t ) = g(s(t), x(t), u(t)) 

toestandsvergelijking 

uitgangsvergelijking 

Omdat de uitgangsvergelijking niet essentieel lS voor het 

inzicht in het ons interesseren~aspekt kiezen we de triviale 

uitgangsvergelijking 

y( t) = s (t ) 

en laten hem verder buiten beschouwing. 

Als doelgebied wordt gekozen 

Gc D(s(t)) 

Onder besturen wordt nu verstaan het nemen van maatregelen die 

bevorderen dat zoveelmogelijk toestanden optreden in het ge

wenste gebied G. 

Het gebied van mogelijke uitkomsten wordt hier eenvoudig opge

deeld in een gewenst en een ongewenst deel. Als voorbeeld kan 

men denken aan doelstellingen als geen verlies maken, minimale 

omzet zoveel etc .. In het algemeen dus koncepten van "satisficingfl
• 

In beginsel kunnen ook ingewikkelde doelstellingen worden gekozen, 

dat is echter voor het doel van dit artikel nodeloos ingewikkeld. 
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Achtereenvolgens zullen nu aan de orde komen 

a) Ret vraagstuk van de bestuurbaarheid 

b) Ret vraagstuk van de doelbepaling 

c) De stuurkarakteristiek 

d) De bestuurbaarheidskarakteristiek 

e) Enkele wpmerkingen over konflikt en macht 

f) Dekompositie van de bestuurstaak. 

Ret ligt daarbij niet de bedoeling van deze punten een uit-

puttende behandeling te geven. 

Daarvoor is zowel de kennis te beperkt als de benodigde ruimte te 

groot. 

Op enkele aspekten ga In mlJn boek dieper In. 

In zijn eenvQudigste vorm kan het koncept bestuurbaarheid worden 

gedefinieerd voor een eenvoudig systeem, waarvan het gedrag wordt 

beschreven met : 

yet) = f( x(t), u(t)) 

Neem aan dat men graag uitkomsten wil hebben die liggen in een 

zekere G c D(y(t)). 

Van de mogelijke uitkomsten D(y(t)) lS dus een deel G gewenst. 

We vragen ons nu af of dat gewenste gebied bereikt kan worden 

door een slimme keuze van u(t) de stuurvariabele. 

Een simpel voorbeeld toont aan dat dat in het algemeen niet zo 

18. In figuur 2 een 8pecl funkt f gekozen en gerepre-

senteerd ~n de vorm van een zgn. tabel van Ashby. 

~ u l 
u

2 
u

3 
u 4 

Xl Yl Y2 y~ 

x2 Y4 Y1 Y2 Y1 

x 
3 Y3 Y2 Y4 Y3 figuur 2. Ashby tabel 

x4 2 Yl Y1 Y3 



In de figuur 2 nu 

D(x(t)) = {x1' x2 ' x3 ' x4} 

D(u(t)) = {u l ' u
2

, u
3

, u
4

} 

D(y(t) ) = {y l' Y2' Y3' Y4} 

We kiezen als voorbeeld eens enkele doelstellingen * 
Stel G = {Y1} 
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Nu is het mogelijk door verstandige keuze van u te zorgen dat 

y(t) E G zo lang maar x(t) beperkt blijft tot {xl' x
2

' x4}' 

Treedt x3 op dan kan het gewenste gebied niet worden bereikt. 

Ret systeem dus bestuurbaar v~~r G = {Yl} en inputs uit 

{x1' x2 ' x4'} 

Rier is het systeem bestuurbaar voor inputs die beperkt blijven 
tot {x

3
} 

Stel G = {Yl' Y2} 

Nu is het systeem bestuurbaar v~~r aIle inputs. 

Meer algemeen zouden we de black-box [X,G] bestuurbaar willen 

noemen indien voor aIle inputs uit X een stuursignaal u bestaat 

zodanig dat de output in het gewenste gebied G ligt. 

Hiermee is aangetoond dat de bestuurbaarheid afhangt van de 

doelstelling en de optredende verstoringen,hetgeen natuurlijk 

niet verbazend is. 

We zullen hier geen ingewikkelde definities van bestuurbaarheid 

introduceren, maar slechts opmerken dat dat mogelijk is (Zie de 

Leeuw, 1974) 

* 4 De machtsverzameling van D(y(t)) bevat 2 = 16 elementen. Van 

deze 16 zijn er 14 triviale G c D(y(t)). Een G heet triviaal 

als G = ~ of G = D(y(t)). 
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Omdat de doelstelling van invloed is op de besturing moet deze 

voor elk specifiek geval worden vastgesteld. 

V~~r het bepalen van de doelstelling willen we twee hulpmidde

len geven uit de systeemleer. Daarvoor is het echter nodig meer 

algemeen te definieren wat een doelstelling is. 

Als het gedrag van een black-box wordt beschreven door middel 

van een funktie f, die aangeeft welke inputs leiden tot welke 

* outputs dan een doelstelling een uitspraak over de relatieve 

wenselijkheid van de element en uit f. Of ~nders gezegd, een 

doelstelling is een ordening naar wenselijkheid van de mogelijke 

kombinaties van inputs en outputs. 

Zo'n uitspraak over wenselijkheid is een menselijke uitspraak. 

Er kan dan daarom slechts sprake zijn van een doelstelling , 

indien er een relatie is tussen tenminste een individu en het 

betrokken systeem. Wordt een organisatie of een deel daarvan als 

systeem beschouwd dan is de eerste stap van een doelbepaling 

het opsporen van aIle personen, groeperingen, instanties etc., 

die met de als systeem beschouwde organisatie in relatie staan 

(als participanten of in de omgeving). In beginsel ontstaan er 

nu even zovele ddeluitspraken. Zo zal een aandeelhouder uit 

zijn op het rendement van zijn aandelen, een werknemer op werk

gelegenheid, een:plaatselijke leverancier op het leveren van 

zoveel mogelijk goederen aan die organisatie, omwonenden formu

leren als doel dat het geruisloos en zonder stank moet gebeuren 

enz. enz •. 

In beginsel zal men met al deze doeluitspraken rekening moeten 

houden wil van een bewuste keuze van de doelstelling die men bij 

ontwerpaktiviteiten tot uitgangspunt neemt sprake zijn. 

In dit verband is het nuttig er op te wijzen dat het operatio

nee I bezien verstandig is er vanuit te gaan dat de organisatie 

een zekere mate van voldoening moet kreeren bij aIle betrokkenen 

* We stellen het hier met opzet simpel en daarmee ook minder 

precies. 
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en niet aIleen omdat dat zo modern staat doch om de eenvoudige 

reden dat, binnen de grenzen van hun eigen macht ontevreden be

trokkenen de organisatie veel narigheid kunnen bezorgen. 

Als men het marktbegrip ruim opvat. dan kan, met Seashore en 

Yuchtman (1968) het doel van de organisatie worden gezien als 

het bereiken van een gunstige positie op de totale markt. 

De hier beschreven medthode is zeer verwant met de door Hijmans 

bedachte methode die ook door In It Veld wordt toegepast. 

Het tweede hulpmiddel kunnen we kart omschrijven. Het gaat daar

bij om een simpele maar systematische vraag bij elke relatie 

met de omgeving moet worden gesteld: kan het verloop van de met 

die relatie korresponderende input of output je iets schelen. 

c) De stuurkarakteristiek 

Een volgende vraag van belang is de vraag naar de mogelijke maat

regelen am het doel te realiseren. 

Dat is in volgorde: 

1. Slim manipuleren met de stuurvariabele (interne routine' 

besturing I .R. ) 

2. Veranderen van de funktie f (Veranderen van de struktuur 

van het systeem). Dit heeft direkte invloed op de bestuur

baarheid en bepaalt dus mede de taak van de I.R. sturing 

(interne adaptieve besturing I.A.) 

3. Veranderen van de doelstelling G. Dit lijkt triviaal doch 

in werkeIijkheid is het veranderen van de doelstelling een 
~ 

veel gehanteerd probleemoplossingsmechanisme en is als zod~ig 

zeker een mogelijkheid van besturing. 

(interne strategische besturing I.G.) 

Als men de omgeving oak als systeem ziet kan, vanuit de optiek van 

het systeem ook worden getracht de omgeving te beinvloeden am te 

bevorderen dat voor de eigen doelbereiking gunstige inputs optre

den. Deze beinv16eding kan eveneens op drie niveaus plaatsvinden. 



4. Extern routine besturing E.R. 

(bv. bestellen van grondstoffen) 

5. Extern adaptieve besturing E.A. 

(Wijziging van de struktuur van de omgeving) 

6. Extern strategische besturing. 
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Deze besturingsvormen tezamen vormen de besturingskarakteris

tiek < LR., I.A., loG., E.R., E.A., E.G.~> welke aangeeft 

van welke vormen in een specifiek geval gebruik wordt gemaakt. 

Bij organisatie-onderzoek kan van dit koncept gebruik worden 

gemaakt als een check-list. 

d) De bestuurbaarheidskarakteristiek 

Onder deze noemer vall en de meer defensieve maatregelen van 

besturing. Als men bedenkt dat beginsel ook de omgeving als 

systeem (eventueel meerdere systemen) kan worden beschouwd is 

het zo dat de organisatie als voorwerp van besturing fungeert. 

Ret nemen van maatregelen om te bereiken dat de bestuurbaarheid 

van de organisatie door de omgeving afneemt zijn dan te zien als 

besturingsmaatregelen ter bevordering van de eigen doelbereiking. 

Deze afschermende maatregelen kunnen eveneens op drie niveaus 

betrekking hebben. 

In het voorgaande is op geen enkele wijze de mogelijkheid uit

gesloten om besturingsvraagstukken relatief t.o.v. verschillende 

deelstellingen te benaderen. Men kanevenzogbednagaan we1ke 

informatie de afdeling planning nodig heeft om de produktie te 

kunnen besturen als welke informatie de produktiewerkers nodig 

hebben om de planning afdeling te besturen om hun doelstelling 

te bereiken. Dat in de praktijk onderzoekingen gericht op be

sturingsvraagstukken van de laatste soort zelden plaatsvinden, 

doet niets af aan het feit dat de systeemleer deze mogelijkheid 

zeker open laat. De problemat welke ontstaat als men twee 

systemen beschouwt die elkaar besturen ter bereiking van eigen 

doelstellingen is 
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vrij gekompliceerd. We zullen die hier niet bespreken (zie 

de Leeuw 1974) In plaats daarvan volstaan we met de opmer

king dat de systeeroleer zeker niet uitsluit dergelijke Ver

schijnselen te beschrijven. 

uit het oogpunt van de besturing van groot belang is de moge

lijkheid de tot ale besturingstaak in een organisatie op te 

delen in relatief onafhankelijke deeltaken. Deze dekompositie 

slaagt i.h.a. niet geheel. Daaruit voIgt dat de totale bestu

ringstaak wordt opgedeeld in deeltaken die dan nog moeten wor

den gekoordineerd. 

We verwijzen verder naar Mesarovic e.a. (1970) en de Leeuw (1974). 

Analyse van een I.R. stuurtaak kan nader licht werpen op de 

vereisten voor goede besturing 

lu 
__ ~x __ ~~~ ______ ~ __ ~y~) 

figuur 3. 

De I.R. sturing heeft tot taak te zorgen dat y(t) € G (het doel

gebied) door keuze van U E D(u). 

Men kan inzien (d~ Leeuw, 1974) dat doorvoor het besturingsorgaan 

moet beschikken over 

1. De doelstelling 

2. Informatie over de input 

3. Een model van het te besturen systeem 

4. Informatie over de toestand van het systeem. 

Deze zijn onderling afhankelijk in die zin dat bijvoorbeeld 

verandering van doelstelling inhoudt dat de vereiste informatie 

verandert. Als by. voor besturing relatief ten opzichte van een 
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zekere doelstelling ~~,de nodige en voldoende informatie is 

gevonden is het in het algemeen zo dat deze ten opzichte van 

een andere doelstelling G
2 

niet toereikend is. Evenz~ gelden 

analoge opmerkingen bij het model van het te besturen systeem. 

Uit bovenstaande vereisten voor besturing op I.R.niveau 

voIgt dat de vereiste besturingsinformatie betrekking moet 

hebben op 

1. De input 

2. De toestand 

3. De doelstelling 

4. Informatie nodig om te zien of het model nog weI deugt. 

(De modelkwaliteit kan immers achteruit gaan doordat de 

struktuur van het systeem verandert o~ de doelstelling is 

gewijzigd). 

Op een sOQrtgelijke wijze moet een I.A. bestuurder informatie 

verkrijgen die het mogelijk maakt een metamodel te konstrueren 

waarmee kan worden vastgesteld hoe de bestuurbaarheid van het 

te besturen systeem en hoe deze kan worden gewijzigd. Op een 

hoger niveau dan dat van de I.R. sturing ontstaat dan een ana~ 

loog verhaal over de vereiste besturingsinformatie. 

Op het derde nlveau gaat het om die informatie die bruikbaar is 

voor de beinvloeding van het te besturen systeem op het niveau 

van de doelstelling. 

Een nadere analyse van de abstrakte besturingsproblematiek zal 

stellig meer inzichten opleveren over de benodigde besturings

informatie. De uitspraken zijn echter, zoals in paragraaf 2 

is opgemerkt zeer algemeen en behoeven voor een specifiek ge

val nadere invulling. 

4. Konklusie 

Ret schijnt dat de systeemleer een bijdrage kan leveren tot de 

bepaling van de benodigde besturingsinformatie door de bestu-
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ringsproblematiek in kaart te Jlrengen, te analyseren in het 

licht van de onderlinge afhankelijkheid van doelstellingen 

modellen etc .. en tenslotte door algemene richtlijnen te formu

leren over de punt en waarover in elk geval informatie moet wor

den toegeleverd. Deze laatste moeten echter, hetzij nogmaals 

vermeld, naar het specifieke geval worden toegebracht. 

Nader theoretisch onderzoek kan naar mijn oordeel meer rele

vante inzichten opleveren. 

Met het signaleren van een van de belangrijkste winstpunten 

wil ik deze beschouwingen afronden. 

Veelal wordt de problematiek van de besturing en de vereiste 

besturingsinformatie bezien door de automatiseringsbril. Ret 

besturingsparadigma dwingt, ondanks de beperkingen die het ook 

zelf ongetwijfeld heeft, ertoe de automatisering te zien als 

een niet onbelangrijk maar beperkt deel van de besturingspro

blematiek. 
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