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I. INLEIDING. 

Systeemleer staat op dit moment in het middelpunt van de (wet en

schappelijke) belangstelling. Het is in. Niet aIleen in Nederland, 

maar op vele andere plaatsen treft menbeoefenarenaan. Menigmaal 

hoort men echter, wanneer wetenschapsbeoefenarenen praktijkmensen 

elkaar treffen, opmerkingen over de toepasbaarheid van wetenschappelijk 

gefundeerde concepten in het leven van alle dag. Dit illustreert 

dat men vaak twijfelt aan het praktische nut van velerlei weten

schappelijk onderzoek. Dit verwijt treft niet aIleen de systeemleer, 

maar ook de verdere wetenschap. Het is de legitieme vraag naar 

praktische bruikbaarheid van wetenschappelijk werk. 

Er bestaat daarom behoefte aan de uitbouw van de systeemleer in 

de richting van het leveren van methoden, waarmee op verantwoorde 

wijze praktische problemen kunnen worden aangepakt. De systeem

leer als methode staat daarom in deze studie centraal. (Voor andere 

aspecten van de systeemleer zie o.a. de Leeuw, 1974, Hanken en 

Reuver, 1973 en Kramer en de Smit, 1974). In het bijzonder wil 

ik mij bezighouden met het vraagstuk op welke wijze de systeemleer 

als methode richtlijnen biedt voor beleidsgericht organisatie

onderzoek. 

Dit laatste is een gevolg van mijn belangstelling voor organisatie

problematiek. Confroritatie met het praktijkgebeuren in organisaties 

d.m.v. leden van die organisaties gaven al snel aanleiding tot 

het stellen van de genoemde bruikbaarheidsvraag, specifiek wat 

betreft beleidsvraagstukken. Deze kan niet altijd op voor beiden 

bevredigende wijze worden beantwoord. Echter gezien parallellen 

tussen organisatiekunde en systeemleer lijkt een nadere uitwerking 

vruchtbaar. Daartoe wil deze voorstudie een aanzet zijn. 

Achtereenvolgens zalnadere aandacht geschonken worden aan de probleem

stelling (hoofdstuk 2). Hierbinnen zal een onder scheid tussen 

theorievormend en beleidsgericht organisatie-onderzoek aan de orde 

komen, het probleem van de praktische bruikbaarheid zal aangestipt 

worden, tens lotte zal de vraagstelling vanuit de systeemleer 

geformuleerd worden. 
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Deze probleemstel1ing geeft mijns inziens aanleiding tot drie deel

studies nl. over de systeemleer, de theorie en de praktijk van het 

beleidsgericht organisatie-onderzoek. De aanzet tot de deelstudie 

over de systeemleer zal in hoofdstuk 3 behandeld worden, waarbij een 

onderscheid in drie takken gemaakt zal worden, te weten de organistische, 

axiomatische en methodische systeemleer. Tenslotte zal een eigen 

stel1ingname beschreven worden. In hoofdstuk 4 zal ik aan de hand 

van beschrijvingen van enkele exponenten een indicatie trachten 

te geven van de stand van zaken wat betreft de theorie (4.1.) als 

ook de praktijk (4.2.) van het beleidsgericht organisatie-onderzoek. 

In hoofdstuk 5 zal ik de stand van zaken schetsen hoe men tot nog 

toe getracht heeft vanuit de systeemleer bijdragen te leveren tot 

organisatie-onderzoek. Ret laatste hoofdstuk bevat een voorstel 

tot de aanpak en fasering van de verdere studie. 
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2. PROBLEEMSTELLING. 

2.1. Beleidsgericht vs. theorievormend onderzoek. 

Binnen hetwetenschappelijkonderzoek wordt veelal een onderscheid 

gemaakt tussen beleidsgericht en theorievormend onderzoek (Van 

Schilfgaarde, 1970) of decisiegericht en conclusiegericht onderzoek. 

(Zwart, 1972). Ret onderscheid wordt gemaakt vanwege een verschillend 

doel wat met de be ide typen onderzoek nagestreefd wordt. Beleids

gericht of probleemgericht onderzoek heeft als uitgangspunt het 

oplossen van praktische problemen. Er wordt onderzoek bedoeld, waar

van de conciusies aanieiding geven tot het nemen van maatregelen 

in praktische situaties. Er moeten verantwoord verbeteringen 

geentameerd en veranderingen bestuurd kunnen worden. Beleidsgericht 

onderzoek vindt dus plaats in het kader van de besturing van 

systemen c.q. organisaties. 

Bij theorievormend onderzoek ligt de nadruk op het verwerven van 

wetenschappelijke kennis, in dit geval dus over organisaties en 

het functioneren van organisaties. Ret oogmerk is het kunnen doen 

van uitspraken van algemene aard. 

Beleidsgericht onderzoek is specifiek naar tijd, plaats en situatie, 

terwijl theorievormend onderzoek meer streeft naar gegeneraliseerde 

uitspraken. Bij gevolg komt dit tot uitdrukking in de methoden 

die gehanteerd worden. Ret theorievormend onderzoek zal gebruik 

maken van comparitieve methoden teneinde tot uitspraken te komen. 

Riertoe zal deze methode expliciet moeten zijn vastgelegd. Bij 

beleidsgericht onderzoek zullen vanwege de specifieke omstandig-

heden intuitie. ervaring en deskundigheid opgedaan bij vorig 

onderzoek een rol spelen om greep te krijgen op de probleemsituatie. 

Dit betekent niet dat dergeIijke factoren bij theorievormend onderzoek 

geen rol spelen. Veeleer wil ik aangeven dat vanwege de situationele 

bepaaldheid van de probleemsituatie iedere keer opnieuw de toepas

baarheid van theorieen onder de loep genomen moet worden. De beslissing 

van het al of niet toepassen van een bepaalde theorie kan in de 

situaties waarin beleidsgericht onderzoek plaatsvindt, vaak later 
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niet meer worden teruggedraaid, omdat op de resultaten van dergelijk 

onderzoek beslissingen worden gebaseerd die de situatie onomkeerbaar 

wijzigen. Rierbij krijgt dus het impliciete model van de onderzoeker 

een grotere plaats. Er schuilt echter het gevaar in van een bevooroor

deelde kijk op de zaak. Dit kan aanleiding zijn tot verkeerde probleem

stelling of onjuiste uitwerking. Op de rol van dit impliciete model 

van de onderzoeker zullen wij in 4.2. terugkomen. 

Ret onder scheid tussen beleidsgericht en theorievormend onderzoek 

maak ik om het verschillend karakter en doel tot uiting te brengen, 

zoals eerder is uiteengezet. Van Schilfgaarde voegt er echter aan 

toe dat theorievormend onderzoek een zaak van de wetenschap is, 

terwijl het beleidsgerichte onderzoek dat niet zou zijn. Dit is een 

gevolg van een aantal factoren als taalverschil, karakter van 

wetenschapsbeoefening, interesse en moeilijke toegankelijkheid van 

het probleemveld voor de wetenschapper. Ik ben echter van mening, 

dat beleidsgericht onderzoek weI op wetenschappelijke wijze verricht 

kan worden. Op de eerste plaats moet dan het impliciete model van 

de onderzoeker expliciet worden gemaakt of worden vervangen door 

een expliciet model. Op de tweede plaats kan dan bij de werkwijze 

rekening gehouden worden met methodologische eisen van o.a. validi

teit en toetsbaarheid. Riermee zal de wetenschappelijke correctheid 

bij onderzoek al veel gebaat zijn. 

Beleidsgericht onderzoek vindt in verschillende fasen van het 

besturingsproces plaats: in de voorbereidende analyse; onderzoek 

van het daaropvolgende beslissingsproces en bij de evaluatie van 

de resultaten van de uit het beslissingsproces voortgekomen acties. 

Ret karakter van het in de verschillende fasen van het besturings

proces verrichte onderzoek verschilt. In de fase van de voorbereidende 

analyse richt men zich meer op de exploratie van alternatieven en 

middelen om deze alternatieven te verwezenlijken. Te noemen zijn 

ondermeer: doelonderzoek en kosten/baten analyse. Binnen het 

beslissingsproces ligt het zwaartepunt op besluitvormingsprocessen 

en groepsinteractie. In de fase na de beslissing tracht men de 

resultaten te evalueren in het licht van de verwachtingen en richt 

men zich meer op b.v. effectiviteits- en efficiency onderzoek. 
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Actionresearch of agogisch onderzoek daarentegen kan men in aIle 

fasen aantreffen. Afhankelijk van waar men de problemen concipieert, 

kan men van deze onderzoekingen gebruik maken. Deze onderzoekingen 

hebben aIle gemeen dat zij zich met besturingsproblematiek van 

organisaties bezighoudt. Deze problematiek loopt hier als een 

rode draad doorheen. Gegeven dit feit, lijkt het opportuun de binnen 

de systeemleer geformuleerde inzichten betreffende (goede) besturing 

(zie o.a. de Leeuw (t974), Conant en Ashby (1970) en Kramer en de 

Smit (1974) te confronter en met de uitgangspunten van beleids

gericht onderzoek teneinde mogelijke aanbevelingen te doen omtrent 

richtlijnen voor zulk onderzoek voortspruitend uit genoemde in

zichten. Bierbij zal aandacht geschonken moe ten worden aan de 

eisen die praktische bruikbaarheid van wetenschap stelt aan die 

wetenschap wat betreft methodologie en terminologie. 

2.2. Systeemleet en organisatieondetzpe!. 

Tot nog toe is meer in zijn algemeenheid over beleidsgericht organi

satie-onderzoek gesproken. Ik heb getracht aan te geven wat er 

zoal onder verstaan wordt en hoe het van theorievormend onderzoek 

onderscheiden kan worden. Bier en daar zijn enkele raakvlakken 

met de systeemleer gesignaleerd. In het volgende wil ik mijn 

probleemstelling verder uitwerken en aangeven tot welke deelstudies 

dat mijns inziens aanleiding geeft. 

Zoals gesteld wil ik mij richten op methoden voor beleidsgericht 

onderzoek binnen organisaties. In dat kader kunnen twee typen 

onderzoek uitgevoerd worden. De ene richt zich op de methodologische 

eisen die aan methoden voor organisatieonderzoek gesteld moeten 

worden. De ander tracht een operationele methode te ontwikkelen 

of tenminste richtlijnen te ontwikkelen waaruit afhankelijk van 

de probleemsituatie een methode van onderzoek voIgt. Beide studies 

kunnen uitgevoerd worden vanuit een systeembenadering. 
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Ik wil mij in dit onderzoek bezig houden met het ontwerpen van 

zo'n methode gebaseerd op de systeemleer. De redenen hiervoor zijn 

in de inleiding a1 enigszins aangegeven en zijn voor het merendeel 

terug te voeren tot het uitgangspunt om de systeemleer meer 

praktisch toepasbaar te maken. Hierbij zu11en de methodologische 

eisen uiteraard niet uit het oog verloren worden. 

Gevolg van deze probleemstelling is dat de systeemleer als methode 

voorop staat. Gezien de problematiek zal ook de nadruk worden gelegd 

op besturing, waarbij de in de systeemleer hieromtrent geformuleerde 

inzichten en paradigms's van nut zijn. Vooralsnog zal deze studie 

zich nog niet beperken tot een bepaalde fase in het besturings

proces. Als punt en van onderzoek kunnen o.a. genoemd worden: het 

doelstellingsprobleem, analyse van de informatiebehoefte, operationele 

middelen, gevolgen vanmachtsrelaties etc. Daarmee samenhangend welk 

type onderzoek er. op een bepaald aggregatieniveau verricht moet 

worden om tot consistente resultaten voor de besturing te komen. 

Van meer algemene aard moet aandacht besteed worden aan methoden 

voor probleemstelling en oplossingen. 

Deze probleemstelling geeft aanleiding tot de volgende deelstudies. 

In de eerste plaats moet inzicht verkregen worden in de mogelijkheden 

die de systeemleer als methode biedt voor methoden voor organisatie

onderzoek. Er moet een studie gemaakt worden in hoeverre de ver

schillende vigerende denkrichtingen in de systeemleer m.n. ruwweg 

de organistische (zie o.a. J.G. Miller (1972) en Keuning (1973)), 

de axiomatische (zie o.a. Zadeh en Desoer (1963)) en de methodische 

(zie o.a. Ackoff (1971)) aanknopingspunten bieden voor het gestelde 

probleem. Deze studie wordt besloten met een beschouwing van de 

e~gen stellingname en de verwantschap met de genoemde denkrichtingen. 

Op de tweede plaats dient een onderzoek plaats te vinden naar de 

aard van het beleidsgerichte onderzoek. Hierbij zal aandacht 

worden geschonken aan wat er utt de literatuur bekend is, ook zal 

een onderzoek gedaan worden naar de praktijk van het beleidsgerichte 

onderzoek, zoals een adviseur of staffunctionaris dat in de 

werkelijkheid verricht. Steeds zal hierbij getracht worden een ver

band te leggen naar de systeemleer. Enerzijds door de vertaling van 

de aanpak en het doel daarvan naar de systeemleer, anderzijds door 

te bezien of dit nieuwe gezichtspunten voor de systeemleer oplevert. 
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Vervolgens zal ik trachten de verworven inzichten te integreren in 

een systeemmethode. Gezien de situationele bepaaldheid van de 

problematiek, zal hiermee binnen deze methode rekening gehouden 

moeten worden, wil zij toepasbaar zijn op meer dan een organisatie. 

Zij zal enerzijds aanvullingen geven op bestaande methoden, ander

zijds een herformulering daarvan bieden. Het ligt in de bedoeling 

de vruchtbaarheid voor onderzoek van de ontworpen methode te toetsen 

aan een concreet probleem. 

In het navolgende zal getracht worden een eerste proeve van de 

studie te geven. Het is bedoeld als aanzet tot nader onderzoek, 

maar probeert ook de gekozen uitgangspunten te preciseren en te 

expliciteren. 
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3. VERSCHILLENDE SYSTEEMOPTIEKEN. 

In principe zijn drie typen systeembenadering te onderkennen: de 

organistische, de axiomatische en de methodische. Zij zijn verschil

lend naar grondslagen, methodologie en methodiek. Daarom geven zij 

aanleiding tot verschillende uitgangspunten bij theorievorming en 

onderzoek. In het navolgende wit ik de uitgangspunten nader toe

lichten en tevens in het licht van de eerder geformuleerde probleem

stelling komen tot een eigen standpuntbepaling. 

3.1. De organistische systeemleer. 

De organistische systeemleer(l) vindt een aanwijsbaar startpunt, 

bij von Bertalanffy (1928, 1968). Hij heeft zich echter in zijn 

werk niet aIleen tot deze tak beperkt. Enkele bijdragen van hem 

zijn ook tot de axiomatische tak te rekenen (3.2.). 

Von Bertalanffy kwam tot de konklusie, dat verschillende verschijn

selen uit de biologie, die hij waarnam, niet met de middelen van 

de toen vigerende moleculaire biologie adequaat verklaard konden 

worden. Hij meende dat daartoe een "organismic view" noodzakelijk 

was. Een beschouwing die uitgaat van de onderlinge, onverbrekelijke, 

afhankelijkheid van de constituerende delen. 

Vanuit dit startpunt evolueerde von Bertalanffy, geleid door zijn 

geloof in het "unity of science ll idee, naar een hreder standpunt, 

dat uitmondde in zijn "General System Theory" (t 956). Hierin bepleitte 

hij het zoeken naar structurele analogieen in de wetenschap, am 

zodoende tot theorievorming voor "blank spots" in die wetenschap 

te komen. 

(1) Het verdient aanbeveling uiteen te zetten waarom ik spreek van 

systeemleer en niet van systeemtheorie en waarom de term systeemleer 

niet helemaal bevredigend is. 

In Kramer en de Smit (1974) wardt hierover opgemerkt (p.23): "Een 

leer is eigenlijk een methode, een aantal samenhangende afspraken 

en voorschriften. Zij geeft aan (en gaat uit van) een bepaalde be

schrijving (-swijze) van entiteiten en geeft aan hoe met die enti

teiten te handelen. Een leer is daarmee oak tegelijk een techniek. 

Aan een leer ligt natuurlijk weI een theorie ten grondslag (ze heeft 

een theoretische lading), maar ze heeft niet de openheid van theorie, 
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Dit denken in isomorfismen, gebaseerd op een organistisch paradigma 

("organismic view") is voor organisaties o.a. uitgewerkt door Katz 

en Kahn en J.G. Miller. Mijn inziens is deze benadering niet erg 

vruchtbaar. Mijn bezwaren tegen deze benadering wil ik daarom toe

lichten aan de ideeen van J.G. Miller. 

Miller heeft zijn ideeen ontvouwd in zijn hoek "Living Systems Theory" 

(1972). Hij ontwikkelt hierin een organistisch paradigma dat toe

pasbaar is op zeven niveaus van systemen nl. cellen, organen, organismen. 

groepen, organisaties, samenlevingen en supranationale systemen. 

Teneinde te kunnen voorthestaan dienen de systemen op de verschillende 

niveaus te beschikken over 19 subsystemen of functies betreffende 

de behandeling van energie en/of informatie. Deze functies worden 

door hem afgeleid uit de werking van mechanismen, zoals die bij 

organismen voorkomen. Vandaar ook de term organistische systeemleer. 

Om de toepashaarheid van dit paradigma op hogere niveaus dan het 

organisme plausibel te maken, voert Miller aan dat: "Although large 

organizations may have immens buildings, machines and other artifacts, 

these are mere facilitators to the processes of the living system 

which functions within or around such artifacts" (Zie Duncan, 1972). 

(1) is minder (of anders) reflexief en zelf-reflexief, stel t minder 

de entiteiten en oak zichzelf lIim Frage". Ze reflecteert minder 

over uitgangspunten ••••• In een systeemleer is het niet goed 

mogelijk te denken in termen van non-systemen, in een systeemtheorie 

weI; d.w.z. in een systeemleer is alles systeem, in een systeem

theorie hoeft dat niet zo te zijn". De systeemleer, die ik voorsta, 

bezit inderdaad de methodische elementen die era an toegeschreven 

worden, echter biedt ook de mogelijkheid te spreken van son-systemen. 

Ret standpunt van de onderzoeker in deze is immers bepalend. Analoog 

aan de overgang die de laatste jaren plaats gevonden heeft van 

organisatieleer naar organisatiekunde, zou de inhoud van de systeem

leer meer gedekt zijn door de term systeemkunde, waarin beide aspecten 

verenigd zijn. Gezien het vigerende spraakgebruik onder vakgenoten 

in Nederland zal ik echter de term systeemleer blijven hanteren, 

echter met deze noot in het achterhoofd. 



- 12 -

Dit geeft aanleiding tot overspanning van de begrippen, omdat zij 

een lading krijgen, die niet afleidbaar is uit het theoretisch kader. 

Ook geeft toepassing van deze begrippen op het niveau van de orga

nisatie, waartoe ik mij verder wil beperken, geen inzicht in de 

factoren die van wezenlijk belang zijn voor het functioneren van die 

organisatie. Hiervoor zijn de volgende redenen aan te voeren. Miller 

verklaart de 19 subsystemen of functies van toepassing op elk niveau 

van systemen, dat hij onderscheidt. Dit houdt in feite in dat hij 

voor nieuw te onderzoeken systemen deze subsystemen postuleert. Wil 

iets in de beschouwing van Miller een systeem ziJn, dan bestaan 

deze functies gewoonweg. Dit geeft aanleiding tot moeilijkheden bij 

de identificatie van de verschillende functies in de beschouwde 

systemen. Zij moeten soms geforceerd gevonden worden. Dit is een 

gevolg van operationalisatie moeilijkheden bij toepassing van Miller's 

begrippenkader. Deze moeilijkheden zijn niet aIleen een kenmerk van 

Miller's benadering, maar tekenen de gehele organistische systeemleer. 

Men blijft steken op de formulering van hypothesen op basis van 

analogieredeneringen, maar men gaat niet over tot toetsing. 

Een tweede bezwaar is het feit dat deze proces-gerichte benadering 

misschien weI in staat is de procesgang in het systeem te beschrijven, 

maar gezien zijn functionele benaderingswijze daarbij voorbij gaat 

aan de menselijke factor in het systeem. Zij gaat uit van een me

cbanistisch beeld van de mens. Conflicten kunnen in deze visie 

aIleen beschouwd worden als afstemmingsproblemen tussen machines. 

Gegeven de huidige inzichten in het functioneren van organisaties 

is dit een wezenlijke tekortkoming. 

Een derde punt dat het memoreren waard is, is de nadruk die gelegd, 

wordt op de interactie tussen systeem en omgeving. Beschouwde 

systemen zijn uitsluitend (relatief) open systemen. Afgezien van 

het feit dat dit een beperking is van de flexibiliteit van de 

benaderingswijze is dit uitgangspunt mijns inziens ook aanleiding 

tot redeneringen over de besturing van organisaties die maar een 

partie~l beeld van de werkelijkheid geven. WeI moet vooropgesteld 

worden dat hiermee voor het eerst het omgevingsprobleem systematisch 

aan de orde gesteld wordt. Een voorbeeld van een dergelijke benadering 

vinden wij bij E.J. Miller en A.K. Rice (1967). zij komen in dit 

kader tot uitspraken als: "the primary task of management is to 
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manage the boundary conditions of the enterprise". Hieraan ten grond

slag ligt een uitgesproken opvatting over het begrip systeemgrens. 

Deze moet opgevat worden als een zekere IIhuid" van het systeem, waar 

niet alles zomaar doorheen kan dringen. Tengevolge hiervan leggen 

Miller en Rice het zwaartepunt van hun redenering op de externe 

besturing (zie de Leeuw, 1974). zij forrnuleren geen criteria voor 

de interne besturing van de organisatie. Dit wordt mede veroorzaakt 

door de eerder genoemde mechanistische visieop het interne proces. 

Tot slot kan in het algemeen opgemerkt worden dat de organistische 

systeemleer, gebaseerd op analogie-redeneringen tussen organismen 

en andere systemen, gekenmerkt worden door starheid van het kader 

van benadering, zie b.v. Miller, waardoor de toetsbaarheid van 

uitspraken gebaseerd op deze theorie in gedrang komt. Starheid van 

benadering, doordat het een schema van functies voorschrijft, waarvan 

tevoren wordt aangenomen dat ze bestaan. Hiermee worden slechts 

bepaalde aspecten van het organisatiegebeuren naar voren gehaald, 

terwijl andere, zeer cruciale, onder de oppervlakte blijven. Dit 

maakt de organistische systeemleer tot een monistische theorie 

(zie o.a. Staehle, 1973 en de Leeuw, 1974). Dergelijke theorieen 

worden gekenmerkt door het feit dat zij een deelaspect van het 

onderzoeksobject ideaaltypisch isoleren. Bij toepassing dreigt het 

gevaar dat met zo'n theorie verkregen resultaten met een beperkte 

geldigheid tot algemeen geidig verklaard worden. 

Niet toetsbare uitspraken, omdat bij toepassing van de coneepten, 

aIleen de identificatie van de verschillende functies overblijft, 

terwijl niet de vraag gesteld wordt of de funeties inderdaad 

weI bestaan. Tevens geeft deze benadering aanleiding tot premissen 

die niet meetbaar zijn en misschien aIleen enige heuristische waarde 

hebben. 

Een voorbeeid hiervan is de beschouwing over negentropie en tegen

gaan van de natuurIijke drang naar chaos in organisaties (zie Kramer 

en de Smit (1974) en Duncan (1972»). Deze komt voort uit de tweede 

wet van de thermodynamica, die stelt dat een systeem naar een even

wichtstoestand tendeert waarbij de entropie maximaal is. Verder is 
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afgeleid dat mathematisch gezien informatie opgevat kan worden als 

negatieve entropie (negentropie). De redenering is dan dat open 

systemen de natuurlijke tendens naar maximale entropie, die bereikt 

wordt in een situatie waarin alles gelijk verdeeld is en waarin 

dan geen nuttige arbeid meer mogelijk is, kunnen tegengaan door 

invoering van informat 

Het 1S duidelijk dat wij met dergelijke redeneringen ons op glad 

ijs begeven (zie Kramer en de Smit (1974». Op de eerste plaats 

wordt entropie gedefinieerd voor gesloten systemen, systemen die 

niet in energie/materie uitwisseling staan met hun omgeving. 

Organisat worden echter als open systemen beschouwd. Op de 

tweede plaats berust het verband tussen informatie en entropie 

op isomorfe mathematische modellen en kan het verder slechts plausibel 

gemaakt worden door het beroemde onuitvoerbare experiment van 

"Maxwell's Demon". (Zie o.a. Szilard (1929». Op de laatste maar 

niet de minst belangrijke plaats is het onmogelijk dit entropie c.q. 

informatie begrip binnen organisaties te operationaliseren. De 

meetbaarheid van deze begrippen, in de natuurwetenschappen al een 

probleem, is ver te zoeken. 

Gezien deze eigenschappen van de organistische systeemleer is zij 

niet geschikt als uitgangspunt voor organisatie-onderzoek. 

Flexibiliteit van kader en toets- en meetbaarheid van grondslagen 

en premissen is voldoende gewaarborgd. De opmerkingen van de Leeuw 

(1974) over het theoretisch pluralisme van de systeemleer dienen 

ook hier ter harte worden genomen. 

3.2. De axiomatische systeemleer. 

De axiomatische systeemleer heeft zich niet zoals de organistische 

ontwikkeld op grond van analogie-redeneringen. Haar belangrijkste 

wortels liggen in de informatietheorie en de cybernetica die 

tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog grote vooruitgang boekten 

ten gevolge van het feit dat er toen in korte tijd geautomatiseerde 
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wapensystemen ontwikkeld moesten worden. De formalisering van de 

achterliggende theorie door Wiener (1948) en Shannon en Weaver (1948) 

heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het ontstaan en de uitbouw 

van deze tak van de systeemleer. 

De axiomatische systeemleer gaat uit van een stelsel basisbegrippen 

als: systeem, relatie, toestand, omgeving, input, output en bouwt 

daarmee een consistent begrippenapparaat op (zie by. Kramer en de 

Smit, 1974), waarmee systemen en het gedrag van systemen beschreven 

kunnen worden. Dit begrippenapparaat is leeg en krijgt pas inhoud 

bij hantering in specifieke gevallen. In principe is zij daarmee 

een pluralistische theorie, omdat zij a priori geen deelaspecten 

isoleert (zie Staehle. 1973). Zij vermijdt het beperkte uitgangs

punt van de organistische systeemleer. 

Met behulp van dit stelsel begrippen, dat op zich een systeem is, 

zijn wij in staat tot beeldvorming van waargenomen verschijnselen 

in de empirie. Daarmee staat tevens het modelbegrip centraal in de 

axiomatische systeemleer. Dit dwingt de onderzoeker zich te realiseren 

dat hij bezig is met een model van het beschouwde systeem, met als 

gevolg dat hij zijn uitspraken dient te toetsen aan de empirie. De 

operationalisering van begrippen krijgt daardoor veel meer aandacht. 

Op dit punt is de axiomatische systeemleer in het voordeel boven 

de organistische. 

Naast dit begrippen apparaat heeft zich de laatste jaren een grote 

verzameling meest mathematische technieken ontwikkeld waarmee een 

correcte toepassing gerealiseerd kan worden. Hiermee kunnen modellen 

van de werkelijkheid geconstrueerd worden. Zeker in de wat "hardere" 

wetenschappen heeft men hiermee flinke resultaten geboekt. Methoden 

als de "state spece approach" (zie Zadeh en Desoer, 1963), en "System 

identification" (zie Sage en Melsa, 1971) hebben hun waarde bewezen. 

Een unificerend gezichtspunt is aangedragen door Hanken en Reuver (1973). 
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Zij trachten uitgaande van een metamodel en met behulp van de 

modelcyclus of empirische cyclus een universeel kader aan te geven, 

waarbinnen met behulp van o.a. speltheorie mogelijk ook tot verant

woorde kennis over sociale verschijnselen gekomen kan worden. 

Enkele andere pogingen zijn echter, gezien hun gerichtheid op het 

organisatiegebeuren en zeker om hun heuristische waarde daarin, 

vermeldenswaard. De eerste die ik zou willen noemen is de theorie 

van Mesarovic et. al. (197U). Zij ontwerpen op grond van decompositie 

van de doelstelling van een systeem een geformaliseerde theorie voor 

systemen met een gelaagde structuur. 

Beperkingen van de theorie liggen in het feit dat zij aIleen geldt 

voor het formele aspect van de organisatie en b.v. doelconflict niet 

incorporeert, doordat zij gebaseerd is op een rationeel mensbeeld. 

In hoofdstuk 5 zal ik hier nader op terug komen. 

Een andere benadering, ontworpen door de Leeuw (1974), is die waarbij 

de formalisering van de concepten - voorwaarde voor eenduidigheid -

plaats vindt met behulp van de verzamelingenleer en het besturings

vraagstuk in het middelpunt staat. Door hantering van de verzamelingen

leer wordt een logisch kader verzekerd, terwiji een aantal stringente 

vooronderstellingen niet gesteld behoeven te worden. 

Een van de knelpunten bij hantering van deze benadering ~s het 

probleem dat entiteiten in de praktijk vaak slechts ten dele tot 

een bepaalde verzameling gerekend kunnen worden. Dit probleem 

heeft Zadeh (1965) trachten te ondervangen door de theorie van de 

"fuzzy sets". Hierin definieert hij een lidmaatschapsfunctie waarmee 

de graad van lidmaatschap tot uitdrukking wordt gebracht. AIle 

problemen zijn hiermee de wereid nog niet uit. In de praktijk blijkt 

het nl. zeer moeilijk bij deze lidmaatschapsfunctie eenduidige 

waarden te vinden. In feite heeft zich een verschuiving van het 

probleem voorgedaan. 
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Concluderend kunnen wij stellen dat in de axiomatische systeemleer 

de bezwaren van de organistische systeemleer zijn ondervangen. Daar 

tegenover staan echter met name in de mathematisch georienteerde 

tak van de axiomatische systeemleer stringente eisen als lineariteit, 

stationariteit, differentieerbaarheid etc., die de toepasbaarheid 

gemakkelijk inperken. Zeker in het vlak van de mens- en maatschappij

wetenschappen is dat het geval. Ook problemen bij meting en kwantifi

cering van verschijnselen dragen daartoe bij. De axiomatische 

systeemleer kan echter door zijn opbouw bijdragen tot heuristiek en 

theorievorming. 

3.3. De methodische systeemleer. 

In het kader van dit onderzoek, dat zich richt op een bijdrage tot 

de methode van organisatie-onderzoek, zijn de methodische aspecten 

van de systeemleer van belang. De methodische systeemleer, als 

verzameling hulpmiddelen bij systeemonderzoek, zullen wij onder

scheiden van de organistische en de axiomatische tak. Dit onder scheid 

is niet geheel zuiver, omdat het duidelijk is, dat methodische 

aspekten een samenhang vertonen met een theoretische optiek. (Zie 

noot onder 3.1. systeemleer vs. systeemtheorie). In beginsel kunnen 

wij daarom methoden onderkennen die de organistische tak en methoden 

die meer de axiomatische tak vertegenwoordigen. Uit de beschouwingen 

over de organistische en de axiomatische systeemleer blijkt dat de 

axiomatische systeemleer uit het oogpunt van theoretisch pluralisme 

en operationalisering van begrippen de voorkeur verdient bij 

organisatie-onderzoek. Daarom zal in deze studie het zwaartepunt 

liggen op methoden uit de axiomatische systeemleer. 

Een bekend exponent van de methodische systeemleer is R.L. Ackoff 

en in mindere mate o.a. Churchman en Emery. Ackhoff heeft zich 

beijverd voor de ontwikkeling van een systeemleer die sterk steunt 

op de "Scientific method" (Ackoff, 1962). Deze dient niet verward 

te worden met wetenschapsleer, waar men gegeven theorieen onderzoekt 

op logische consistentie, validiteit etc., maar formuleert in feite 

een aantal verstandige regels voor het verantwoord aanpakken van 
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problemen. In deze aanpak worden zes fasen onderscheiden: 

1. probleemformulering 

2. modelconstructie 

3. modeltoetsing 

4. verkrijgen van een oplossing uit het model 

5. toetsing en validering van de oplossing 

6. implementatie van de oplossing. 

Deze werkwijze vertoont grote overeenkomst met de door Hanken en 

Reuver (1973) gepropageerde modelcyclus en probleembenadering binnen 

de operations research. Daar is het expliciete uitgangspunt echter 

het construeren van een mathematisch model van het beschouwde 

systeem. De benadering van Ackhoff biedt echter ook de mogelijk-

heid niet strikt format'istische modellen te construeren. Dit 

raamwerk heeft Ackhoff opgevuld door het ontwerpen van een consi

stente terminologie, een "system of systems concepts" (1971). Deze is 

axiomatisch opgezet en bevat dezelfde basisbegrippen als de 

axiomatische tak. Zij bevat in feite een mimimale voorbeschrijving 

van systemen noodzakelijke verzameling samenhangende basisdefinities. 

De praktische bruikbaarheid van dit begrippenapparaat en deze methode 

is door Ackhoff en Emery getoetst in hun studie van "purposeful 

systems" (1972). Deze studie kan beschouwd worden als een van de 

eerste systematische pogingen tot integrale toepassing van concepten 

uit de systeemleer in de gedragswetenschappen. Hiertoe leiden zij 

uit hun basisdefinities, definieringen af van begrippen die in de 

gedragswetenschappen gebruikt worden als "belief, trait etc". 

Ik ben van mening dat hier toch van een te grote pretentie sprake 

is. Door ponering van dergelijke definities is de lezer geneigd de 

inhoud van deze begrippen als gegeven te concipieren. De dekking 

van de eigenlijke betekenis van het begrip in de gedragswetenschappen 

is hiermede geenszins gewaarborgd. Een betere werkwijze zou 

geweest zijn uit de basisbegrippen een bepaald hypothetisch begrip 

af te leiden volgens de axioma's en de regels. Vervolgens dit begrip 

te confronteren met het oorspronkelijke begrip uit de gedrags

wetenschap en daarna pas te besluiten tot eventuele overeenkomst. 

De wijze waarop het nu is geschied kan aanleiding geven tot begrips

overspanning. 
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Ondanks deze bezwaren Z1Jn wij met de benadering van Ackoff in staat 

tot een flexibele beeldvorming van de werkelijkheid. De precisie 

is hierbij niet verwaarloosd. De onderliggende methode garandeert 

een systematische opzet van onderzoek. Hierbij staat objectiviteit, 

meetbaarheid en bruikbaarheid bij experimenten voorop. Deze worden 

door de systematiek van dezelfde methode voldoende gewaarborgd. 

Soortgelijke methoden worden aangedragen door o.a. systems engineering 

en systeem analyse. Ook onderzoekstechnieken uit de sociotechnische 

systeemtheorie leveren een bijdrage (zie o.a. van der Zwaan, 1973). 

Dit betekent niet dat de methodische systeemleer in aIle opzichten 

bevredigend ontwikkeld is. Het is nuttig, indien het scala van methoden 

dat voor systeemonderzoek gehanteerd kan worden, verder wordt uit

gebreid. In die richting moet nog veel werk verricht worden. Deze 

studie zal dit doen voor toepassing bij organisatie-onderzoek. 

3.4. Eigen stellingname. 

In dit hoofdstuk heb ik binnen de systeemleer een onderscheid gemaakt 

naar twee takken van de systeemleer: de organistische en de axioma

tische tak. Omdat deze studie specifiek gericht is op het ontwerpen 

van een methode voor beleidsgericht organisatie-onderzoek is daarnaast 

aandacht geschonken aan de systeemleer als methode d.w.z. als ver

zameling van richtlijnen en hulpmiddelen bij het onderzoek van 

systemen. Vanwege het bevooroordeelde karakter en de prescriptie 

van beschouwingswijze heb ik geconcludeerd dat de organistische 

systeemleer op grond van overwegingen met betrekking tot eisen van 

theoretisch pluralisme en operationalisering van begrippen niet 

in staat geacht moet worden om aspecten, die het organisatie 

gebeuren bepalen, op evenwichtigewijze in beschouwing te nemen. 

De axiomatische tak stelt, zeker als men d.m.v. een mathematisch 

model uitspraken wil doen over het beschouwde probleem, stringente 

eisen aan de beschouwing. Het voordeel van een en1gsz1ns geformali

seerde benadering is echter dat het dwingt tot expliciet maken van 



- 20 -

de vooronderstellingen en vanwege de aanpak d.m.v. een model tot 

toetsing in de empirie. Zij heeft bovendien het voordeel van een 

sterke systematiek en precisie, die niet aan de organistische 

systeemleer zijn voorbehouden. Ret vermoeden is gewettigd, dat 

zij als heuristisch hulpmideel bij organisatie-onderzoek goede 

diensten kan bewijzen. Formalisering m.b.v. verzamelingenleer en 

nadruk op besturingsproblematiek (zie de Leeuw, 1974) kunnen in het 

kader van dit onderzoek voordelig zijn. 

Gezien deze conclusies zal ik rn1J 1n het vervolg van dit onderzoek 

baseren op de axiornatische systeemleer. Rierbij zal ik de nadruk 

leggen op inzichten betreffende besturing van systemen, vanwege het 

feit dat ik mij wil richten op beleidsgericht onderzoek. Uit deze 

inzichten zal ik trachten richtlijnen te ontwerpen voor een 

operationele methode voor beleidsgericht organisatieonderzoek. 

Ret rnethodische aspect van de systeemleer zal dus in het middelpunt 

staan. 
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4. BELEIDSGERICHT ORGANISATIE-ONDERZOEK. 

In dit hoofdstuk wil ik een indruk geven wat het organisatie-onderzoek 

inhoudt en welke soorten mogelijk zijn. Hiertoe zal ik een aantal 

auteurs ten tonele voeren en aan de hand van hun opvattingen de 

ontwikkelingsgang van het beleidsgericht onderzoek schetsen. In 

4.1. zal ik de theoretische achtergrond aan de orde stellen. Hierin 

zal blijken dat aan factoren ,'als ervaring en deskundigheid van de 

onderzoeken een rol toegekend wordt bij de wijze waarop het onder

zoek plaatsvindt en tot welke resultaten het leidt. Aan de invloed 

van deze persoonsgebondenfactoren zal ik in 4.2. aandacht schenken. 

4.1. De theoretische achtergrond. 

~{hitley (1974) maakt bij het organisatie-onderzoek~ zoals wij dat 

op dit moment kennen, een onderscheid langs twee hoofdlijnen, 

overeenkomend met de tweedeling in theorievormend en beleidsgericht 

onderzoek. De eerste houdt zich bezig met de algemene studie 

van vormen van organisatie en de verbetering daarvan. De ander 

ziet de organisatie als een systeem van gecoordineerde activiteiten, 

en houdt zich bezig met patronen van georganiseerde activiteit en 

hun besturing in het licht van zekere doe len. 

Volgens Whitley heeft dit implicaties voor de uitgangspunten van 

de twee soorten onderzoek. Het essentiele uitgangspunt van het 

beleidsgericht onderzoek is dat een bepaald doel door de leden van 

de organisatie wordt nagestreefd of na waarneming van het gedrag 

door de onderzoeker aan hen wordt toegekend. In de organisatie 

bestaan bekende en geaccepteerde procedures die de continuering 

van de hoofdactiviteit zoals die uit het doel worden afgeleid, ver

zekeren. 

Beleidsgericht onderzoek bestaat dan uit een analyse van deze 

procedures teneinde deze te verbeteren. Aan dergelijk onderzoek 

liggen twee assumpties ten grondslag: bestaande organisaties worden 

als gegeven aangenomen en doelstellingen zijn specificeerbaar, 

consensus bevorderend en niet historisch bepaald. (Whitley, 1974). 

Opgemerkt moet worden dat deze assumpties naar de huidige inzichten 

gemeten, niet erg realistisch zijn. Zij hebben echter wel tot 
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gevolg dat bestaande vormen van organisaties dienen als startpunt 

voor de analyse maar ook als referentiepunt voor conclusies. De 

nadruk ligt sterk op het verbeteren van bestaande structuren in 

het licht van veranderende omstandigheden. Zij gaat hierbij uit 

van de waarden van de leiders van de organisatie en probeert 

mogelijkheden te ontwikkelen waardoor dezen hun doel kunnen bereiken. 

Dit heeft tot gevolg dat in deze opvatting volgens Whitley (1974) 

vraagstukken als fundamentele doelconflicten en lange termijn 

structurele veranderingen zelden beschouwd worden. 

Theorievormend onderzoek gericht op een algemene studie van vormen 

van organisatie en hun verbetering vraagt daarentegen volgens 

\fhitley om een historisch begrip van hoe organisaties zijn opgekomen, 

hebben gebloeid en tenonder zijn gegaan in verschillende socio

economische structuren. Hierdoor verleggen wij het referentiepunt 

van de studie van het niveau van de bestaande organisatie naar het 

niveau van de samenleving. Hierdoor wordt vermeden dat niveau van 

analyse en referentieniveau samenvallen waardoor moeilijkheden uit 

de weg gegaan worden. Dit maakt volgens Whitley echter een discussie 

noodzakelijk van waarden en doelen die niet gebonden zijn aan 

specifieke tijd- en cultuuromstandigheden, om het referentieniveau 

voldoende duidelijk te maken. Hiertegen kunnen dan de bevindingen 

van het organisatieonderzoek, worden afgezet. 

Zowel bij het beleidsgericht als bij het theorievormend organisatie

onderzoek komt het pleidooi van Whitley neer op de noodzaak van het 

hebben van een theoretisch kader dat voldoende ruimte voor toetsing 

biedt en waarin de logische consistentie gewaarborgd is. Ik meen 

echter dat het hebben van een stevig theoretisch kader een algemeen 

geldend beginsel van wetenschapsbeoefening is. Zonder dat is gericht 

onderzoek niet mogelijk. Een organisatie-onderzoeker heeft altijd, 

expliciet of impliciet, een model of theorie, waarmee hij te werk 

gaat. Afhankelijk van de bruikbaarheid of doeltreffendheid kan 

een impliciete theorie geprefereerd worden boven een expliciete. 

Uit het oogpunt van overdraagbaarheid en toetsbaarheid is echter 

een expliciete theorie te prefereren boven een impliciete. 
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Nadat ik de inhoud en vooronderstellingen van beleidsgericht on

derzoek in het voorgaande heb verduidelijkt, wil ik nu verder in

gaan op de manieren waarop het beleidsgericht onderzoek zoal ver

richt is. Een exponent van de vorm van beleidsgericht organisatie- J 

onderzoek in de vijftiger jaren is Verburg (1959). Hij beschouwt 

het als hulpmiddel bij de beleidsvorming in de organisatie. Hij 

vat de organisatie op als een doelmatige ordening van handelingen 

en middelen. Gegeven het feit dat hij uitging van de leider(s) 

van de organisatie stonden twee "topics" in de belangstelling: 

wat is leiding geven? en wat is organiseren? Als functies van 

de leider merkt hij daarbij aan: doelbepaling voor de organisa-

tie rekening houdend met de omgeving; en doelverwezelijking uit

gaande van een economisch (kosten) beslissingscriterium en gefor

maliseerde (overheids) constraints. In dit kader is organisatie

onderzoek gericht op de beoordeling van de mate van efficiency van 

de uitvoering van het werk en het leidinggeven daaraan, met als 

doe I om, via het opsporen van de oorzaken van een eventueel gebrek 

aan efficiency te komen tot verbeteringen in de organisatie van 

het werk en de leiding. 

Deze doelstelling geeft aanleiding tot verschillende neveneffecten. 

Vaak roept zij tegenwerking op, doordat zij een controle-aspect in 

zich draagt. Dit controle-aspect komt tot· uitdrukking doordat men 

teneinde tot een beleidsadvies c.q. beslissing te komen, moet kunnen 

beschikken over informatie. Deze moet door metingen in de organisatie 

verkregen worden. Dit vereist vaak observatie van mensen en deze ob

servatie wordt als controle van de eigen werkzaamheden ervaren. 

Verburg stelt dat de gegevens van deze metingen echter dienen als 

basis voor advies en als zodanig dus noodzakelijk zijn. De weer

standen hiertegen dienen weggenomen te worden. Aan de gronden van 

deze weerstanden wordt door Verburg geen aandacht besteed. Binnen 

zijn benadering is dat ook niet relevant. Hij volstaat met het geven 

van een aantal richtlijnen waarmee de weerstanden weggenomen kunnen 

worden. 

Resumerend kan gesteld worden dat organisatie-onderzoek in deze 

stijl gebaseerd is op een mensbeeld, waarin de mens rationeel han

delt t.o.v. door anderen geformuleerde doelstellingen. De omgeving 
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wordt opgevat als een (statische) constraint. Het is gericht op 

efficiencyverbetering d.m.v. tijd- en methodenstudies. 

Op grond van het besturingsparadigma van de L~euw (1974) kan be

argumenteerd worden dat men dan bezig is vnl. op het niveau van 
de interne routine besturing met incidenteel een overs tap naar 

de interne adaptieve besturing. Aan doelwijzigende besturing komt 

men niet toe, doordat men zich conformeert aan de doelstellingen van 

de leider c.q. opdrachtgever en de doelbepaling als zijn functie 

beschouwt. Aan externe besturing wordt geen aandacht geschonken 

doordat men de omgeving als constraint opvat en niet als dynamisch. 

In deze hiaten wordt echter zo langzamerhand voorzien door o.a. 

"action-research" (zie Zwart 1972), doel onderzoek (Eekels 1973) 

en contingentietheorieen (Kast en Rozenzweig, 1973). In het volgende 

wil ik tezamen met enkele andere meer algemene methoden aan de orde 

stellen. 

Tot deze laatste behoort het comparatieve onderzoek van organisaties 

zoals Blau en Scott (1962) het geintroduceerd hebben. Zij schenken 

aandacht aan het formele aspect van organisaties, hoewel zij zich 

bewust zijn dat hiermee tegelijkertijd sprake is van een informele 

organisatie. Teneinde tot valide gegeneraliseerde uitspraken over 

organisaties te komen moet volgens hen van een vergelijkend onder

zoek uitgegaan worden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het be

zwaar dat de onderzochte organisatie zowel veld van onderzoek als 

referentie voor conclusies is. Generalisatie zou anders een hache

lijke zaak zijn. Deze benadering onderscheidt zich op dit punt dui

delijk van de weg, die Verburg bewandelt. Vergelijking met fenomenen 

uit andere organisaties vindt daar slechts impliciet in het hoofd 

van de onderzoeker plaats. Al eerder is voor een expliete benadering 

gepleit en is op de gevaren van een impliciete theorie gewezen. 

Vergelijkend onderzoek zou in dit kader tot beter theorievorming 

over beleidsgericht onderzoek kunnen bijdragen. 

De "action-research", als aanvulling op de beperkte opvatting van 

beleidsgericht onderzoek van Verburg, richt zich op organisatie ont

wikkeling en verandering. Zwart (1972) geeft hiervan een grondig 

overzicht. Hij vat organisatie op als een vorm van aetie. "Organisatie 

als actie is dynamiekreductie ten behoeve van de permanente veran

dering van een sociaal veld in de richting van de daarin heersende 
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dominante optie voor de toekomst, welke zowel rationele, emotionele 

als intentionele componenten bevat". (Zwart 1972, p.60). Hij houdt 

zich bezig met het beheersingsaspect van deze actie en weI op het 

niveau van de adaptieve besturing. Zijn bijdrage tot de organisatie

ontwikkeling ligt op het gebied van hulpverlening ten behoeve van 

de structurele verandering van beleidsstelsels. Hiervoor ontwikkelt 

hij verschillende strategieen. In dit kader ligt ook zijn bijdrage 

tot het beleidsgerichte onderzoek. 

Eekels heeft in zijn studie over industriele doelontwikkeling (1973) 

een bijdrage geleverd tot het strategische beleid: het niveau van 

de doelwijzigende besturing. Hij stelt twee aspecten van de doel

ontwikkeling aan de orde: het proces van doelvinding en dat van 

doelontwikkeling en probeert een methodologie voor doelontwikkeling 

te ontwerpen. Indien wij aan beleidsgericht onderzoek een bijdrage 

willen leveren, kunnen inzichten uit deze studie ons wellicht verder 

helpen. 

Tot slot wil ik aandacht schenken aan twee meer integrale methoden: 

zij die voortspruiten uit de contingentietheorieen zij die geba

seerd is op de te nemen beslissingen in de organisatie. Kast en 

Rozenzweig (1973) omschrijven het essentiele van de contingentie 

theorie als: "The contingency view of organizations and their 

management suggests that an organization is a system composed of 

subsystems and delineated by identifiable boundaries from its 

environmental suprasystem. This contingency view seeks to under

stand the interrelationships within and among subsystems as well 

as between the organization and its environment and to define 

patterns of relationships or configurations of variables. It 

emphasizes the multivariable nature of organizations and attempts 

to understand how organizations operate under varying conditions 

and in specific circumstances. Contingency views are ultimately 

directed toward suggesting organizational designs and managerial 

practices most appropriate for specific situations". 

Hierin proeft men de systeemgedachte sterk. In het kader van dit 

onderzoek is het nuttig verder na te gaan welke gezichtspunten 

de contingentietheorie, met zijn sterke nadruk op onderlinge 

afhankelijkheid, oplevert voor beleidsgericht onderzoek. 
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Een andere benadering, die de laatste tijd opgang ~indt, is die 

welke gebaseerd is op de te nemen beslissingen op de verschillende 

niveaus in de onderneming. Vermeulen en van der Veer (1974) hebben 

getracht hiermee af te leiden welke de benodigde hoeveelheid 

bestuursinformatie is, waarmee deze beslissingen doeltreffend 

genomen kunnen worden. Op zich blijkt dit probleem niet eenvoudig. 

Hun onderzoek wees uit dat slechts met grote moeite hiervoor regels 

geformuleerd konden worden, die bovendien afhankelijk waren van 

de persoon van de beslisser en de situatie waarin deze verkeert. 

Verder gaan zij uit van een "klassieke" benadering van de organi

satie. Zij houden geen rekening met de mogelijkheid dat b.v. in

formatie-manipulatie en distorsie optreedt en dat ieder lid van 

de organisatie rationeel handelt op basis van de hem/haar ter 

beschikking staande informatie. Voor een meer uitgebalanceerde 

benadering zal ook met dit soort aspecten rekening gehouden 

moe ten worden. In dat kader past grotere aandacht voor gedrags

wetenschappelijke onderzoekstechnieken. In het algemeen zou naar 

mijn mening organisatie-onderzoek aan de in de gedragswetenschappen 

ontwikkelde methoden meer aandacht moe ten schenken. 

Uit dit" overzicht van gehanteerde benaderingswijzen moet echter 

geconcludeerd worden dat een algemeen integraal theoretisch 

kader ontbreekt. Dit is naar mijn mening een groot bezwaar. 

Zoals eerder gesteld is dit theoretisch kader noodzakelijk 

om tot verantwoord onderzoek te kunnen komen. Tevens kunnen dan 

waarnemingen gedaan worden waarvan de resultaten beoordeeld 

kunnen worden binnen dit kader. 

Tot dit verbrokkeld theoretisch kader wordt ook aanleiding gegeven 

door het feit dat velen met een zeer verschillende achtergrond 

zich met beleidsgericht onderzoek bezig houden. Dit varieert van 

extern adviseur tot organisatiestafmedewerker en van ingenieur 

tot gedragswetenschapper. Deze pluriformiteit in benadering en 

achtergrond draagt bij tot een verbrokkeld theoretisch kader. 

Ik wil onderzoeken in hoeverre de systeemleer bij kan dragen tot 

integratie van dit kader en in hoeverre uit de systeemleer als 
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methode richtlijnen ontwikkeld kunnen worden voor beleidsgericht 

onderzoek in organisaties. Riertoe is onderzoek noodzakelijk naar 

de expliciete theorieen zoals die binnen de organisatiekunde ont

wikkeld zijn als ook naar de impliciete theorie zoals die gehanteerd 

wordt door organisatieonderzoekers in de praktijk, als b.v. 

organisatie-adviseurs. D.w.z. welk model hanteren zij impliciet 

bij hun onderzoekingen en hoe destilleren zij hieruit een probleem

stelling voor onderzoek in een gegeven situatie, tesamen met 

richtlijnen voor dit onderzoek. 

4.2. De praktijk. 

In de literatuur over beleidsgericht organisatie-onderzoek (zie 

o.a. van Schilfgaarde, 1970 en Verburg, 1959) wordt expliciet 

verwezen naar factoren als ervaring, deskundigheid en eigen 

verantwoordelijkheid van de onderzoeker, die een belangrijke rol 

kunnen spelen in het verloop van het onderzoek. Hiermee wordt 

direct gedoeld op een impliciet model of theorie 1) die de onder

zoeker hanteert. 

Dit is een gevolg van het diagnostische karakter dat het beleids

gericht onderzoek kenmerkt. Men begint altijd het onderzoek 

vanuit de "er is iets fout in de organisatie, of er is iets 

gebeurd, of er is een verschuiving van doelstelling van de organi

satie" (van Schilfgaarde, 1970, p. 105). Dit geeft aanleiding 

tot het vinden en juist stellen van een probleem. Dit probleem 

moet opgelost worden. Rierbij spelen de bovengenoemde factoren, 

naast wetenschappelijke inzichten, een rol. Men zou zich kunnen 

voorstellen dat dit probleemoplossingsproces op de volgende 

wijze plaatsvindt. Na de probleemstelling vindt gegevensverzameling 

1) Ret onderscheid tussen model en theorie kan als voIgt gemaakt 

worden (zie Bass, 1974): "a theory is a systematic, generalized 

explanation of some part of reality that is scientifically 

acceptable; a model is a simplified representation of reality 

instead of a broad explanation. Theory generalizes to all 

cases; models cover a few specific situations". Ret is niet 

duidelijk of in dit geval nu sprake is van een impliciet 

model of van een theorie. Gezien bovenstaande omschrijving 

liggen zij ook in elkaars verlengde. In dit gedeelte gebruik 

ik beide termen in feite zonder direct onderscheid. 
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plaats. Daarna voIgt een structurering van de gegevens in het 

licht van de probleemstelling. Dit mondt uit in een poging een 

bevredigende oplossing van het probleem te vinden. Vaak moet 

het probleem iteratief, door steeds weer de stappen te doorlopen, 

opgelost worden. Ret is duidelijk,dat bet probleemoplo~sings

proces ook met een model van een geheel andere structuur 

verklaard kan worden. Ret hier geschetste model lijkt echter 

enigszins plausibel. 

Om verder inzicht te krijgen in dit probleemoplossingsproces 

kan gebruik gemaakt worden van inzichten uit de cognitieve 

psychologie (zie o.a. Vaags, ]975). Met name inzichten betreffende 

heuristiek en kennisverwerving, zijn rechtstreeks van toe

passing. Ook het reeds gesignaleerde verband tussen model en 

probleemoplossingsproces, met name het kennisverwervingsstelsel 

is daarin al onderwerp van studie geweest (zie de Zeeuw, 1974). 

Gezien de nadruk die op dergelijke factoren als deskundigheid 

etc. gegeld wordt, is een onderzoek naar de structuur van het 

impliciete model van de onderzoeker die zich met beleidsgericht 

onderzoek bezighoudt, nuttig voor de wijze waarop vanuit de 

systeemleer richtIijnen geformuleerd kunnen worden voor dit 

onderzoek. Hierbij dient aandacht geschonken te worden aan 

welke elementen "geleend" zijn uit de wetenschap en hoe die 

een rol spelen en op welke wijze genoemde factoren van belang 

zijn en welke rol zij spelen. Hiervoor moet een veldonderzoek 

worden opgezet. 
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5. BIJDRAGEN VANUIT DE SYSTEEMLEER. 

Gezien de huidige belangstelling voor systeemleer in het algemeen 

en de parallellen tussen systeemleer en organisatiekunde in het 

bijzonder ontwikkelt zich op dit moment een waterval van publi

caties over bijdragen van de systeemleer tot organisatie~onderzoek. 

Hierin wordt aandacht geschonken aan zowel de methodiek en 

systematiek van onderzoek als aan de theorievorming over organisaties 

Ret valt echter op dat het niet allemaal nieuw is onder de zon. 

Kenmerkend is ook dat men veel publicaties vindt in de hoek van 

de organistische systeemleer. Gezien mijn opvatting over toe

passing van de organistische systeemleer bij organisatieonder-

zoek (zie par. 3.1.) lijkt mij dit weinig vruchtbaar. Teveel 

schenkt men aandacht aan het overplanten van het organistische 

grondmodel, te weinig biedt het richtlijnen voor onderzoek en 

mogelijkheden voor toepassing in de praktijk. Voorbeelden hier-

van zijn o.a. het werk van Kast en Rozenzweig (1970), van Gigch 

(1974) en Churchman (1968). 

In dit hoofdstuk wilde ik de stand van zaken in de systeemleer 

schetsen aan de hand van het werk van een aantal auteurs. Ener

zijds zal ik aangeven waartoe toepassing van de organistische 

systeemleer leidt aan de hand van het werk van van Gigch (1974), 

anderzijds zullen cybernetische en hierarchische benaderingen 

aan de orde komen aan de hand van werk van Fuchs (1974) en 

Mesarovic (1972). Ook zal een pragmatische aanpak geschetst 

worden van Checkland (1973). Tenslotte zal ik het nut van verder 

onderzoek beargumenteren. 

Van Gigch (1974) maakt in zijn benadering een onderscheid tussen 

"systems improvement" en "systems design". Deze laatste term 

verbindt hij aan de systeembenadering. Bij de "systems improvement" 

gaat het am het laten functioneren van een systeem zodanig dat 

het aan de verwachtingen (norm) voldoet. Zo niet dan dient de 

oorzaak daarvan opgespoord te worden. Hierbij kunnen mijns in

ziens concepten uit de systeemleer gehanteerd worden. Men kan 

echter ook op klassiek analytische wijze te werk gaan. Van Gigch 

beperkt zich tot dit laatste. Bij "systems design" staat het 

antwerp van nieuwe systemen of functies voorop. Hierbij gaat 
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men uit van het "superordinate system" en zijn doelstellingen. Hij 

evalueert ontwerpen in termen van "opportunity costs" of afwijking 

van het optimale ontwerp. Het vergt een inductieve en synthetiserende 

wijze van denken die afwijkt van de deductieve en reductionistische 

wijze van de "systems improvement". De besturing moet niet gebaseerd 

zijn op volgen maar op voorspellende anticipatie. 

Aan de hand hiervan worden vier gebieden voor de toepassing van de 

systeembenadering voor organisaties geschetst: afgrenzing van het 

systeem van de omgeving; het stellen van doelen; bepaling van de 

functionele structuur; en beschrijving van de systeembesturing. 

Deze toepassingen zijn gebaseerd op de organistische systeemleer. 

Opvallend is echter dat er elementen in aangetroffen worden waar

toe het kader van de systeemleer geen aanleiding geeft. Er komen 

normatieve elementen in voor waar de modellenbouwdoos van de 

systeemleer niet in voorziet. 

Tegen deze mogelijkheid van modeloverspanning in de organistische 

systeemleer is al in par.' 3.1. gewaarschuwd. In het kader van 

deze studie naar beleidsgericht onderzoek biedt de benadering 

van van Gigch weinig aanknopingspunten. Haar operationalisering 

blijft steken op het niveau van object en relatie identificatie 

volgens het organistische schablone. Aan werkelijke richtlijnen 

voor beleidsgericht onderzoek, dus in het kader van de besturing 

van systemen c.q. organisaties, ontbreekt het. 

Benaderingen die wellicht meer aanknopingspunten bieden zijn de 

theorie van hierarchische systemen van Mesarovic et. al (1972) 

en de cybernetische benadering van organisaties (zie b.v. Fuchs 

(1974) of Eyzenga (1974)). De benadering van Mesarovic tracht 

een kader aan te geven, waarbinnen men de problemen in hierarchische 

systemen, als afstemming, coordinatie, delegatie, decentralisatie 

en besluitvorming op formele wijze kan weer geven. Hiertoe 

formuleert hij coordinatie-principes, waarlangs de verschillende 

niveau's in de organisatie (hierarchisch systeem), qua besturing 

en doelstelling op elkaar afgestemd kunnen worden. 

Impliciet kan deze benadering dan echter als uitgangspunt dienen 

voor aspecten van beleidsgericht onderzoek, aangezien uitgaande 

van deze principes discrepanties tussen werkelijke en ideale 
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situatie geconstateerd kunnen worden. Deze kunnen aanleiding geven 

tot beslissingen om deze te verkleinen. Deze benadering schenkt 

echter aIleen aandacht aan het formele aspect van organisaties. 

Een aantal belangrijke aspecten van het organisatie gebeuren die 

van bijzonder belang kunnen zijn voor beleidsbeslissingen, als 

conflict en macht, kunnen door deze benadering niet of in onvol

doende mate onderzocht worden. 

De cybernetische benadering ziet de organisatie als een verzameling 

van hierarchisch geordende regelingen. 
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(Zie Fuchs, 1974, p. 93). Kenmerkende grootheden, die men beschouwt, 

zijn versterking, tijdvertraging, overbrenging, regelnorm etc. 

Ookgrootheden uit de informatietheorie vindt men terug. Indien 

men aanneemt dat op deze wijze zicht verkregen kan worden op het 

besluitvormingsproces op verschillende niveau's in de organisatie, 

dan zou met dit cybernetisch grondmodel beleidsgericht onderzoek 

verricht kunnen worden. Zaken als norms telling (ook voor de Iagere 

niveau's), informatiebehoefte, delegatie etc. zouden hiermee aan-
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gepakt kunnen worden. We dienen weI te beseffen dat hier over het 

algemeen dezeIfde bezwaren gelden als voor de benadering van 

Mesarovic en dat gedragswetenschappelijke factoren vrijwel buiten 

beschouwing blijven. 

Waarschijnlijk een van de meest pragmatische, direct op de management 

praktijk gerichte benaderingen is die van Checkland, zoals ontvouwd 

in het artikel: "Towards a systems-based methodology for real-world 

problem solving" (1973). Zij is specifiek op beleidsgericht onder

zoek in organisaties toegesneden en volgens Checkland met succes 

toegepast. Checkland heeft getracht, gebaseerd op het systeemcon

cept een methodologie te ontwerpen, die de systeembenadering 

beschrijft als een wijze van beschouwen, analyseren, waarmee 

praktijkproblemen opgelost kunnen worden. Zij moet toepasbaar 

zijn, volgens Checkland "accross the spectrum from the relatively 

"hard" systems involving industrial plants characterised by easy

to-define objectives, clearly defined decision-taking procedures 

and quantitative measures of performance to "soft" systems in 

which objectives are hard to define, decision-taking is uncertain, 

measures of performance are at best qualitative and human behaviour 

is irrational", Dit gaf aanleiding tot een researchproject waarin 

met behulp van een rudimentaire onderzoeksmethode een aantal 

problemen van organisaties onderzocht werden. De hieruit verkregen 

informatie werd gebruikt bij de uitbouw van de onderzoeksmethode, 

welke uit een negental stappen bestaat. (Zie Checkland, 1973, p. 98). 

De bruikbaarheid hiervan werd weer bij onderzoek in organisaties 

getest. Volgens Checkland is deze zeer bevredigend. 

Wat opvalt is de overeenkomst met de "scientific methode" van Ackoff 

(3.3.) en ook met de manier waarop systems engineering te werk 

gaat (zie Hall, 1962). Evenals bij de "scientific method" is 

opgemerkt, is wij geen methodologie, maar een verstandige manier 

om problemen op te lassen. (Zie par. 3.3.). Zij biedt weI een 

fasering van onderzoek, maar geen richtlijnen voor de manier 

waarop de verschillende stappen moe ten worden uitgevoerd. In die 

zin draagt zij het meest bij tot de heuristiek. Dat zij desondanks 

succesvol is geweest, is behalve aan haar heuristische waarde ook 

te danken geweest aan de deskundigheid en ervaring van de onder-
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FIGURE 2: The Emerging Methodology. 

zoekers. Dergelijke factoren behoren tot het impliciete model van 

de onderzoeker (4.2.). Het is eens te meer een reden dit model 

te onderzoeken. 

De geschetste benaderingen geven aIle nog aanleiding tot vraagtekens 

wat betreft de mogelijkheid tot formulering van richtlijnen v~~r 

beleidsgericht onderzoek binnen organisaties. Op basis van de 

methodische systeemleer wil ik trachten enkele van deze vraag-

tekens weg te nemen. Hierbij kunnen met name de geformuleerde in

zichten omtrent besturing (zie o.a. de Leeuw, 1974) van nut zijn. 

Het is de bedoeling de gevonden inzichten op relevantie en praktische 

bruikbaarheid te toetsen binnen praktijkproblemen. 
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6. AANPAK EN FASERING VAN DE STUDIE. 

Ik ga ervan uit dat het een onmogelijke zaak is tevoren een exakt 

schema van aanpak en fasering te geven. 

Een gevleugeld woord in deze is: een planning wordt gemaakt om 

ervan af te wijken. In weerwil van nieuw verworven kennis en 

inzichten is dit ook weI noodzakelijk. Gezien een strakke tijds

bestedingseis die aan de mogelijkheid tot uitvoering van dit 

promotie-onderzoek verbonden is (einde 0]-08-1978) zal ik toch een 

poging wagen. 

Daarnaast is het onmogelijk een deelonderzoek dat verband houdt met 

de rest van de studie zodanig af te ronden dat verdere uitbouw 

niet mee nodig is. Door verworven kennis in een deelonderzoek wordt 

n1. het inzicht in een ander dee1onderzoek veranderd. Zo zij met 

elkaar in verband staan. D.w.z. er dient een zekere iteratieve 

weg gevolgd te worden. 

Gezien de op dit moment bij mijze1f aanwezige voorkennis, waarvan 

het zwaartepunt bij de systeem1eer ligt, wilde ik eerst meer grip 

krijgen op de denkbee1den over organisatie-onderzoek. Riermee 

kan dan ook inzicht verkregen worden in de eisen welke aan de 

systeemleer dienaangaande gesteld moeten worden. Een literatuur

onderzoek is daarvoor op dit moment de aangewezen weg. Dit moet 

voor het begin van het academisch jaar 75/76 worden afgesloten. 

Het eerste en tweede semester van dat jaar wordt dan besteed aan 

een uitbouw van de methodische achtergrond aangegeven door de 

systeemleer. Dit houdt in het opsporen van de noodzakelijke 

elementen uit de methodische systeemleer voor een vruchtbaar uit

gangspunt voor beleidsgericht organisatie-onderzoek. Een confrontatie 

van de resultaten uit de literatuurstudie op het gebied van het 

organisatie-onderzoek met dit uitgangspunt dient dan te resulteren 

in het opstellen van een eerste verzameling richtlijnen en con

clusies t.a.v. op de systeem1eer gebaseerd beleidsgericht organi

satie-onderzoek. Deze zijn noodzakelijk als kader voor de studie 

maar de praktijk van het beleidsgericht onderzoek: het impliciete 

model van de organisatie-onderzoeker. 

Dit onderzoek moet in de zomer van 1976 voorbereid worden. Theore

tische aspecten van cognitieve psychologie en "human problem 

solving tl dienen hierbij betrokken te worden. Ret onderzoek moet 
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opgezet worden in het licht van de bevindingen omtrent de theorie 

van beleidsgericht onderzoek. Het veldonderzoek kan dan in het 

eerste semester van het academisch jaar 76/77 uitgevoerd worden. 

In de tweede helft van dit semester kan dan ook de toetsing met 

een praktijkgeval uitgevoerd worden. Mogelijkerwijs geschiedt 

dit in het kader van afstudeeropdrachten. Hierbinnen worden de 

geformuleerde richtlijnen aan de praktijk getoetst. 

De totale studie kan dan afgerond worden in het tweede semester 

en de zomer van 1977. De bevindingen uit de verschillende deel

onderzoeken worden dan kritisch met elkaar geconfronteerd. Dit 

resulteert in opstelling van de definitieve richtlijnen voor 

beleidsgericht onderzoek. 

Het academisch jaar 77/78 rest dan om de procedurele regelingen 

te treffen rond de promotie zeif. De uitgave en het drukken van 

het boek te verzorgen en aandacht te schenken aan de toekomst die 

dan komen gaat. 
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