
 

Over het doel van een black-box

Citation for published version (APA):
Leeuw, de, A. C. J. (1969). Over het doel van een black-box. (TH Eindhoven. Vakgr. organisatiekunde : rapport;
Vol. 12). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1969

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: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/8ed286d0-f356-4bb0-af4c-d27c080bdd59


A R \'! 
o 4 

THE 26 september 1969 

University of Technology Eindhoven 

Netherland$ 

Department of Industrial Engineering 

~ OVER HET DOEL VAN EEN "BLACK-BOXll 

ir. A.C.J. de Leeuw 

groep organisatieleer 

rapport nr. 12 

'2 



,. 

groep organisatieleer 

afdeling der bedrijfskunde i.o. 

Technische Hogeschool Eindhoven 

Over het doel van een "black-box". 

ire A.C.J. de Leeuw. 

1. Inleiding 

2. Het begrip "doel" 

2.1 De black-box 

2.2 Enkele koncepten uit de "utility" theorie 

2.2.1 De preferentie relatie 

2.2.2 Ekwivalentieklassen 

2.2.3 Het meten van de utility 

2.3 Het doelkoncept 

3. Voorbeelden 

3.1 "Constraints" 

3.2 Winstmaxi~alisatie 

3.3 Winstmaximalisatie onder nevenvoorwaarden. 

~6-9-1969 ! 

AdL/MvG 

, • I 



;., 

- 1 -

1. Inleiding. 

Het begrip "doel ll kan in de bedrijfskundige wetenschappen 

niet worden gemist. Het is daarom niet verwonderlijk dat 

sommige auteurs die de organisatie beschouwen als een 

systeem het begrip IIdoel" opnemen in de definitie van het 

begrip systeem. 

Jenkins en Youle [1J definieren een systeem als volgt: 

"A system is any grouping of human beings and machines 

with a definite objective." (1) 

Het opnemen van het doelkoncept in de definitie van het 

koncept "systeem"houdt o.i. een ongewenste beperking van 

de toepassingsmogelijkheden van het koncept systeem in. 

Dit zullen wij in dit rapportje aannemelijk maken. Tenslotte 

zullen wij een doelkoncept definieren wat o.i. een zeer ruim 

toepassingsgebied heeft. 

2. Het begrip "doel". 

2.1 De "black-box". 

In [1J is een "black-box" gedefinieerd als een systeem S. 

S =<{'-'oS ,E, q ES> 

waarin: 

t..:> 1 de objektenverzameling van S welke slechta ~~n o 
element,nl. ~ , bevat o 

E de omgeving van S 

tfES de verzameling van relaties tussen E en 11.Do} 

In [fJ is uiteengezet dat het gedrag van een black-box 

in het interval [to'~ 
(zie fig. 1'). 

f t ~ C D(~ [t t] 
0' 0' 

waarin: 

kan worden beschreven door f 
t ,t o 

D(x (to,t].): de verzameling van banen die de:.input doorlopen kan 

D(Z [to,t] ): de verzameling van banen die de output doorlopen kan 

(1) Onderstreping van mijzelf. 



;.. 

- 2 -

s 
_ .... , 

figuur 1. 

Indien Seen geheugen(1) heeft ter lengte L (L> 0) dan 

is alle informatie omtrent het gedrag van S in het inter

van [to,t] bevat in f* t t-
o' 

f'''t t C D(!. [t -L tJ ) 
0' 0 ' 

) 

Een uitspraak over het doel van S kan derhalve op t uito 
sluitend een uitspraak zijn over f*t te Aangezien op t 

0' 0 

!. [t -L, t ) 
o 0 

over f t t 
0' 

vastligt, komt dat neer op een uitspraak 

bij een gegeven !. [t -L t)" 
o t 0 

Intuttief zal duidelijk zijn dat een wezenlijk element 

van een doelkoncept wordt gevormd door een ordening van 

de eleme~ten in f
t 

,t naar wenselijkheid. Of, anders uit-
o 

gedrukt een preferentierelatie over f
t 

,to Voor een nauw-
o 

keurige definitie van een preferentierelatie is het zinvol 

allereerst enkele koncepten uit de utility-theorie te 

behandelen. 

2.2 Enkele koncepten uit de utility-theorie. 

2.2.1 De preferentierelatie. 

~~~;~~~-;~~~~~~~--([;J en [4J ) is een utility-

theorie in essentie opgebouwd uit: 

- een verzameling van alternatieven A 

- een binaire-relatie ~ gedefinieerd over A 

a~ b wordt uitgesproken als: 

"a wordt niet geprefereerd boven bIt 

- axioma's betreffende de eigenschappen van de 

qinaire relatie 

- uit de axioma's afgeleide stellingen. 

(1) Zie hiervoor [2J. 
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Wij beschouwen nu enkele eigenschappen en koncepten 

aan de hand van: 

een alternatievenverzameling A (A F ¢) 

een binaire-rela tie V: 
1Jc..AxA 

V=1<a, b>\a~bAaE.Af\b(AJ (1) 

Vervolgens kennen we aanlT axiomatisch drie eigen

schappen toea 

1. 17 is reflexief 

4La(a€..A9<a,8;>c..7J) 

Dit stemt overeen met de intuitieve notie van een 

preferentie-relatie: "Voor elk alternatief geldt 

dat het niet wordt geprefereerd boven zichzelf. 

2. LT is kompleet 

Va ¥- b (a E. A 1\ b E A A a F b =9 <a, b> E.lJ V < b , a"7 (. V ) 
3. lIis transitief 

\fa V-bV c(af. A f\ bE. A!\ cE..A A<a,b"/£.V 1\ 
<b, c> f. 7J~<a, c)€- 11 ) 

Een binaire relatie die reflexief, kompleet en tran

sitief is, wordt een zwakke orderelatie genoemd.(2) 

Op grond van de relatie ~ kunnen we definieren: 

a<b~a~ bl\-'b~a 

a :: b~a~ bl\b ~ a 

a> b~b< a 

a ~b~b< a 

We stellen ons nu de vraag wat de eigenschappen zijn 

van deze relaties indien van::E; bekend is dat het een 

zwakke orderelatie is. 

De relatie • 

De relatie • is een ekwivalentierelatie. Dit betekent 

dat ~ reflexief, symmetrisch en transitief iS e 

reflexief 

JJ.a(aE.A4a~ al\a ~ a ~ a ~ a) 

(1) Notatie:<.a, b>f;~a~b 

(2) Engels: Iiweak-order:Lng". 
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symmetrisch 

V-aV-b(a€Al\bES AI\ a ~ b~a~bi\b~a9 

b:;:;;:a f\ a ~ b~ b ~ a) 

transitief 

lJ.aVblJc (a€.M't£A6c6A~a ~ bAb ~ c ~ 

a~l\b~a f\ b~cj\c~b~ 

a~cl\c~a~a ~ c) 

De relatie-< 
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De relatie<is irreflexief, anti-symmetrisch en transitief. 

irreflexief 

Ua(aG A 9~ al\~a~-, (a~af\-, a<a) 

=9- --, (a-< a» 

anti-symmetrisch 

.v a V-b(af: A{\ bE. AI\ a <b =)0 a~ b 1\ --, b ~a 
~-,(--, a~bl\b~a)91 b<a) 

transitief 

-VaVbJ,)c (a{:.Af\b(,Al\c€Al\a<b<.b<c~ 

~<bl\--' b~al\ b~cl\---, C~b~ 
a~cl\-, c~a~a<c) 

2.2 0 2 Ekwivalentieklassen. ------_._ ........ _---_._--_ .... 
Definitie: 

Va oJ bV c(aE:.-A*/\ bE. A* (\ c ¢ A*" A*C A-===> 

a ~ bl\.--"\ a ~ cl\--, b ~ c) 

~ A* is een ekwivalentieklasse van A. 

De naamgeving is begrijpelijk indien we bedenken dat dd~ 
relatie = een ekwivalentierelatie i~~ 

Definitie: 

raJ ={ b\ beAl\b 

'We" noemen raj een ekwivalentieklass/!van A gegenereerd 

door a. 

Een belangrijke eigenschap van ekwivalJrttieklassen is db 
volgen'de. ' 
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Indien raJ en tb] ekwivalentieklassen van A zijn dan 

geldt: - of [a] - [b] 
raJ (\ [b] F ¢ - of 

B 
.. (1) 

eW~Js 

Onderstel dat raJ fl [~ F ¢ 
Dan geldt: 

] c ( c ~ [aJ n [bJ ==> c ~ a 1\ c ~ b~ a ~ b) 

Dit is in strijd met de definitie van ekwivalentieklassen 

tenzij [a] = [bJ 

De verzameling van ekwivalentieklassen A • 

Zij A. de verzameling van ekwivalentieklassen van A 

A~ = [[a] 1 [a] is een ekwivalentieklasse van A} 

Wij vragen ons ~f of de (homomorfe) afbeelding van A op 

A~ een ordening "induceert" in A~ •. 

Daartoe definieren we allereerst: 

[aJ-< [b)~\J.c.v..d (cE: [a]l\d (;. [bJ9 c<a) 

Stelling: 

De relatie<op A. is antisymmetrisch, transitief,irre

flexief en kompleet. 

Bewijs: 

antisymmetrisch 

-V-[aJV-LbJ ([a]<tbl::=~.lJ..cE[aJ I\.Vd~ [b] (c<d) 

~VcV-a(Cb[aJ I\dt:. [bJ (-, a<c» 
=5- ---, [Q] < [a] ) 

transitief 

V. [a1J \J. [a2] V[a
3J ([ a 1J € A~" [a2]e A~ "[a

31 ~ A~ 

I\ta
1J -< [a

21 f\ [a2] -< [a
3
] ~ 

Va Vb V c(aE ta
1
J 1\ of; [a

2
] 1\ c e[a

3
J 

~ a<..b 1\ b<c) 

=:pVaVb..J c (a E: [a 1] 1\ bE. [a
2
)f\cc.[a

3
] 

~ a-<c) 

~ [a1]< [a31 ) 

(1) ,Zie [5J •. . , , I 
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irreflexief 

Hiervoor moeten we bewijzen: 

::";'a.(aE.A~ --,[aJ< La] ) 
Dit is evident. 

kompleet 

Hiervoor moeten we bewijzen: 

~ [ aJV- [b] ( [aJ€ A~J\ CbJ6 A~1\ CaJ ~ [~~ 
raJ < [b] V [b]< laJ ) 

Dit is evident. 

Men noemt de relatie< op A. weI een strikt simpele ordening. 

2.2.3 ~=~_~=~=~_~~~_~=_~~!~!~l. 
Wij stellen ~ns thans de vraag of het mogelijk is een 

een-eenduidige afbeelding u te vinden van A op de ver

zameling der reele getallen R zodanig dat: 

u: A -? R 

V-a¥ beaG A/\ bE-A (a~b<9 u(a) ~ u(b» 

Dit probleem zullen we niet uitputtend behandelen. We 

merken slechts op dat we u. zodanig kiezen dat: 

Indien'[aJ E A~ dan geldt: 

-VbV-c (b€ [aJl\c 6 [a]~u(b) = u(c) 

En voorts: 

Indien [aJ ~ A. en [bJ f. A~ en [~ ~ [bJ 

dan geldt: 

,vCa]V-[b] ( [aJ<[bJ~ u(a)< u(b) 

Indien het aantal ekwivalentieklassen eiridig of aftelbaar 

is, kan u inderdaad zo worden gekozen.(1) 

Een bewijs geven we niet. Dat is te vinden in r5J . 
Een noodzakelijke (maar niet voldoende) voorwaarde daarbij 

is dat de relatie ~ op A een zwakke orderell:j.tie is. 

Hoewel wij in het volgende ons op het standpunt zullen 

stellen dat een afbeelding u te vinden is die aan de 

eisen voldoet, dienen de beschouwingen van deze paragraaf 

ertoe duidelijk ie maken dat hiermee nag weI problemen 

gepaarq. gaan • 

(1)' Voor een zwakkere eis verwijzen we naar [6J . 
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Samenvatting: 

Zij A een verzameling van alternatieven en/jreen binaire 

relatie 

UC-A x A 

V'=[<a, b7\aE..AI\ b€'Al\a~b} 
17 is zodanig dat er een functie U ,te vinden is met A 

als dome in en een range welke een deelverzameling is van 

de verzameling der reele getallen. 

Bovendien geldt voor u: 

JJ-aV-b (ae-Af\beAl\a~ b~u(a)~u(b» 

We noemen Veen preferentierelatie over Ae 

2.3 Het doelkoncept. 

Zoals in paragraaf 2.1. is gesteld is een uitspraak over het 

doel van een black-box op tijdstip to een uitspraak over f
t 

t 
0' 

bij een gegeven x [ ) 
- t -L,t • o 0 

Notatie: 

fto,.t I ~ [t -L,t ) ~ D(~ [to,t] I ~ 
o 0 

[ t -L t » x D(Z [t t] o toot 

( 2S [t -L, t » 
o 0 

Het is evident dat doeluitspraken over de black-box slechts kunnen 

worden gedaan over het interval [to' + CO ). 

Daarom zal elke doeluitspraak 

+ T 1 ~ [t -L t) 
o ' 0 

een uitspraak zijn over 

Hierin stelt T de planninghorizon v~~r. (TC. (Ot + eI) » 
Op grond van de beschouwingen in paragraaf 2.2. definieren we 

een preferentierelatietT over de binaire relatie 

\ 
• (We schrijven voor de binaire relatie 

+ T ~ [t -L, t ) 
o 0 

kortweg f) 

trc f x f 

1.J ={<a, b7\ a E: fl\b€fl\ a< b} 

, Bovendien onderstellen we dp.t 1T zodanig is dat er een functie 

u bestaat waarvoor geldt: 



We kunnen thans het doelkoncept definieren als: 

Hax U(a) = a* 
aEf 

- 8 -

Op grond van de beschouwingen in paragraaf 2.2.2. over ekwiva

lentieklassen zal het duidelijk zijn dat deze vergelijking i.h.a. 

meerdere oplossingen heeft. 

3. Voorbeelden. 

3.1 "Constraints". 

Veelal wordt een doelformulering uitgedrukt in termen van "voldoen 
(1)"" aan een aantal randvoorwaarden 0 

Ret is eenvoudig in te zien dat dit een bijzonder geval is van 

het algemene doelkoncept van paragraaf 2.3. Om dit aan te to~n 

zullen we deze doelformulering vertalen in de "algemene ll termi

nologie. 

Notatie: 
(2) 

Zij A de verzameling van alternatieven t x E A; p(x) <;:==;> x 

voldoet aan de randvoorwaarden. Ret is evident dat bij p(x) een 

verdeling van A behoort. Nl.: 

A1 = {x, x(. A f\p(x)] 

A2 = { x I x E. A" -, p(x)} 

Derhalve geldt: 

A1 V A2 = A en A1n A2 = ¢ 
Definieer nu: 

V' = {< x ,ij > I x € A f\ ij' A" -, p (x) V (p (x) t\ p ( ij) ) 

Ret is eenvoudig in te zien dat 17 een zwakke orderelatie is. 

Daarenboven is het aantal ekwivalentieklassen eindig (nl. 2). 

Er bestaat dus een u(x). 

(1) Ret begrip randvoorwaarde kan tot verwarring aanleiding geven. 

We gebruiken het hier in de betekenis "constraint". 

(2) Bij een black-bo~ is.A = £ \ 
to,t 2S.[t

o 
- L,to) 
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In onze formulering is het doel nu: 

Max u(x) 
xeA 

indien p(x) 

indien --, p (x) 
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Merk op dat u(x) een diskontinue functie is. De oplossing is 

daarom analytisch moeilijk te vinden. Een heuristische techniek 

is vaak de aangewezen weg. 

3.2 Winstmaximalisatie. 

Met name in de economie werd (en wordt) het doel van de onder

neming wel gedefinieerd als het maximaliseren van de winst. Het 

is evident dat deze doelformulering slechts operationeel kan zijn 

indien hierbij de peri ode waarover de winst gemaximaliseerd moet 

worden in de beschouwing wordt betrokken.(2) 

In onze terminologie: 

A = f t t I 
0' 0 + T ?5.[to - L, to) 

Waari'n T de planninghorizon voor$l t • 

Definieer nu: 

1/c A x A 

'2f={<x, lj ?\X€:Al\lj€AI\P(X,ij) J 
met: 

p(x ,ij) -# winst bij x ~ winst bij ij. 

Zonder'bewijs stellen we dattr een zwakke orderelatie is. 

Het aantal ekwivalentieklassen is oneindig (i.h.a. is A oneindig). 

Toch bestaat er een geschikte U. En wel: 

Doel: Max U(x) 
x€A 

met U(x) = Winst bij x. 

3.3 Winstmaximalisatie onder nevenvoorwaarden. 

H.W. Lambers stelt in een voortreffelijk artikel [7] "De onder

neming werkt ~nder een reeks 'van randvoorwaarden, limieten, aan 

(1~ Er z1Jn oneindig veel,~lternatieve keuzen 

(2) Zie o.m. [7J . 
voor U denkbaar. 
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haar bewegingsvrijheid: daarbinnen zoekt zij het voortbestaan, 

in economische termen uitgedrukt: een blijvendinkomen; dat is 

het strategisch doel". Hij verlaat daarmede formuleringen waarin 

het koncept winst (0f winstmaximalisatie) voorkomt en voegt tevens 

"randvoorwarden" toe .. 

Tot deze konklusie komt Lambers na een analyse van het begrip 

winstmaximalisatie in de economische theorie en de premissen 

waarop deze theorie is gebaseerd. Hij stelt dat door de gewijzigde 

sociaal-ekonDmische omstandigheden deze premissen niet meer 

houdbaar zijn. Wij citeren: "Kan men onder deze omstandigheden 

nog toe met een uniek ondernemingsdoel, de winstmaximalisatie, 

gericht op de onderneming als technisch-ekonomische eenheid? 

Moet in de doelstelling het sociaal-ekonomisch gezichtspunt 

niet worden ingevoegd?" ••••••••• 

"Als ik thans het betoog verder richt op de onderneming als 

technisch-ekonomische eenheid, is dit niet om het bekende 

plaatsgebrek. Het is omdat ik in deze orde niet weet, hoe het 

sociaal-ekonomisch gezichtspunt in te brengen anders dan als rand

voorwaarde." Kort samengevat stelt Lambers dat het doel van een 

onderneming is:"Het verwerven van een.blijvend inkomen onder 

randvoorwaarden". In zijn betoog neemt een doelformulering als: 

"winstmaximalisatie onder randvoorwaarden" een belangrijke plaats 

in. Deze laatste doelformulering zullen wij in onze termen ver

talen teneinde te laten zien op welke wijze randvoorwaarden in 

een doelformulering kunnen worden opgenomen. Ter voorkoming van 

. t d (1) 11 .. h' k d mlsvers an en .zu en W1J ler spre en over nevenvoorwaar en. 

Wij defini~ren meteen een geschikte U. 

= {

o als --, p(x) 

U(x) 

Winst(x) als p(x) 

p(x) bevat de nevenvoorwaarden alsmede de eis dat de winst niet 

negatief mag zijn. 

Doel Max U(x) 
x,"A 

waarin A = f t t 
0' 0 

(1) In verband met het gebruik van de term randvoorwaarden in 

bepaalde. wiskundige. theorieen. 
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3.4 Het doelkoncept van Simon. 

Het door Simon [8] gemaakte onderscheid tussen "satisficing" en 

"maximizing" kan naar ons inzicht nu worden herleid tot een uit

spraak over U. 

"Satisficing". 

Dit begrip korrespondeert met een doelformulering. 

Doel: Max U(x) 
x E;. A 

waarin U zodanig is dat er meerdere oplossingen zijn. (Zie het 

in paragraaf 3.1. behandelde voorbeeld). 

"Maximising". 

Dit begrip korrespondeert met een doelformulering 

Doel: Max U(x) 
X£A 

waarin U zodanig is dat er slechts een oplossing bestaat. (zie 

het in paragraaf 3.2 behandelde voorbeeld). 

Thans zullen we proberen het koncept "organisational goal" van 

Simon [9] op een meer formele wijze te beschrijven. 

Allereerst merken wij op dat wij geen onderscheid maken tussen 

doel' en doele·n. Wij spre~en steeds over doel en nemen aan da t di t 

doel "meerdimensionaall1 kan zijn. Simon stel t dat het veelal 

verstandig is de gehele verzameling van nevenvoorwaarden (constraints) 

op te vatten als het doel van de organisatie. 

In formulevorm: 

Doel: Max U(x) 

x € A {1 indien p(x) 
met U(x) = 0' 

indien -,p(x) 

p (x) ~ x vo Idoe t aan de nevenvoorwaarden. 

Nu zal een individuele "decision-maker" gebruik maken van een 

bepaald algoritme om een oplossing te vinden. In essentie be-

staat dit algoritme uit een zoek-procedure en een "stop-procedure". 

In de termen van Simon :"alternative generation" en "alternative 

testing" • 

Daartoe stellen we p(x)~G.(x)1\ T.(x). Het algoritme valt nu 
~ ~ 

in twee delen uiteen: 

1: "Gallem tion": 

Max U 1 (x) 
x€:A 

met U
1 

(x) = 
indien G1(x) 

indien --, G. (x) 
~ 
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noem x
1 

een oplossing. 

2. "Testing": 
{1 indien 

lo ilildien 
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Indien nu U
2

(x
1

) = Max U2(x) = 1 wordt het zoeken beeindigd. 
xtA 

Indien dat niet het geval is, wordt een nieuwe oplossing gegenereerd. 

Wij merken op dat: 

- i.h.a. Max U(x) meerdere oplossingenheeft. 
x6A 

.... voor de individuele "decision maker" de dekompositie van p(x) 

in G.(x) en T.(x) verschilt. 
~ ~ . 

Tengevolgde hiervan kunnen de beslissingen van verschillende 

"decision-makers" verschillen. Viij gaan thans niet verder in op 

de theorie aangezien wij slechts de bedoeling han'den te la ten zien 

dat het door ons gedefinieerde doelkoncept inderdaad een aantal 

doelformuleringen omvat. 

4. Slotbeschouwing. 

In dit rapportje hebben we een doelkomcept gepresenteerd in een formele 

taal. In de definitie van het begrip "systeem" is een doelformulering 

met opzet vermeden. Hierdoor is het mogelijk geworden over dezelfde 

black-box meer dan een doel te formuleren. Dat dit wenselijk is, moge 

blijken uit het volgende eenvoudige voorbeeld. 

Zij Sp(W, ¢, ~S'" een gesloten systeem waarin W ={ w1' w2J en w1 ' w2 
individuen zijn. In principe kunnen nu doeluitspraken worden gefoimu

leerd over w
1 

en w
2

" Het is evident dat i.h.a. w
1 

zelf een bepaald 

doel nastreeft; dit komt neer op het definieren van U 10 
w1 , 

Daarenboven' zal w
1 

een uitspraak doen over wat hij wil dat w
2 

na-

streeft. ilit geeft aanleiding tot U. l' Op dezeifde wijze zal w
2 w2 ' . 

doeluitspraken formuleren over w
1 

eU ) en over zichzelf (U ). 
w1'~ w2 ,2 

Wij konstateren nu dat er over een systeem (bv. de black-box w
1

) 

twee doeluitsprak~n bestaan (nl •. U en U )~ . 
. w1 ,1 w1 ,2 

In het algemeen zijn U en U
w 

I niet identiek. 
w1 ,2 ' , " 1,1 
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Eensysteemtheorie welke uitsluitend handelt over systemen met 

een~paald doel is ongeschikt om deze situaties te beschrijven. 

Dat met.name voor de organisatietheorie het kunnen beschrijven 

van konflikt-situaties in verband met de analyse van systemen 

wezenlijk is moge o.m. blijken uit de beschouwingen van 

Argyris (1 OJ. 

Indien Argyris spreekt over een konflikt tussen het individu 

en de organisatie kan men stellen dat dit neerkomt op twee, 

strijdige doeluitspraken over een black-box (nl. het individu). 

Waar wij er naar streven organisaties te beschouwen als systemen 

zal thans duidelijk zijn dat de door ons voorgestelde systeem

definitie de voorkeur verdient • 

• , I 



.. 
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