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De opvattingen van het Human Resources Centre van het Tavistock 

Institute for Human Relations te London. 

Het Human Resources Centre van het .Tavistock Institute is, evenals het 

instituut zelf. van huis uit sterk gedragswetenschappelijk geori~nteerd. 

Het wordt voornamelijk bevolkt door psychologen, anthropologen en 

sOciologen. Het uitgangspunt is psycho-sociologisch. Volgens deze 

benadering moet het gedrag van mensen worden begrepen enerzijds uit 

de eigen kenmerken en anderzijds uit eigenschappen van de situaties waarin 

zij hebben te verkeren. Deze opvatting kenmerkt goeddeels de benadering 

van het instituut van industri~le problemen als verloop, verzuim, ongelukken, 

ontevredenheid, gebrekkige inzet, vervreemding, lage produktie, enz. 

Deze "abnormaliteiten" zijn te herleiden tot menselijke gedragingen, welke 

voor de mensen die ze vertonen waardevolle aanpassingsmechanismen 

vormen, maar in economische zin schadelijk zijn. Volgens de benade ring 

van het Centrum zijn deze gedragingen m. a. w. niet te herleiden tot 

onverantwoordelijke kenmerken als luiheid, onverantwoordelijkheid, 

domheid en wat dies meer zij, maar tot de specifieke relatie van een 

bepaalde werker tot zijn specifieke werksituatie. 

Sedert de oprichting kort na de W. O. II, hebben medewerkers van het Centrum 

een benaderingswijze van organisaties ontwikkeld welke wordt aangeduid 

als de "open socio-technische systeembenadering van organisaties II. Hierin 

vindt de psycho-sociologische benadering van mensen, zij het in een 

wijdere context, haar plaats. Enkele kernpunten van deze benadering 

worden in dit stuk uiteengezet. Aangevangen wordt met een korte schets 

van de achtergrond waartegen de bemoeienis van een toenemend aantal 

beoefenaars van de gedragswetenschappen en die van Tavistock met 

organisaties kan worden begrepen. 

De bemoeienis met organisaties, uitgaande van hen die gedragswetenschappen 

beoefenen is ingebed in de grondige verandering welke het denken over 

organisaties en organiseren sinds de de rtiger jaren ondergaat. 

De industri~le revolutie veriest dat de mens, voorheen agrari~r en ambachts

man, een uibreiding van de machine werd. Dit was ten dele verklaarbaar 

uit het betrekkelijk lage ontwikkelingspeil van de technologie. ten dele uit 

de mechanistische kijk op mensen welke uit de vorige en eerste helft van deze 

eeuw over'heerste. Dellie op elkaar inhakende iactoren leverden produktie-
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organisaties op waarin mensen zich hadden te gedragen alsof het machines 

waren. Het sluitstuk van deze benadering is wellicht de lopende band, waar geldt: 

hoe meer de mens zich als machine gedraagt, hoe beter dat is. De mens 

werd beschouwd als een l·astige, onvoorspelbare, slecht programmeerbare 

machine. Hij werd getolereerd zolang er geen echte machines waren die zijn 

werk konden overnemen. Deze gerichtheid weerspiegelde zich ook in het 

ontwerpproces. Na het produkt werden produktiemethoden en machines 

gekozen; pas in laatste instantie werden mensen aan het proces toegevoegd 

ten einde een aantal minder mechaniseerbare taken uit te voeren. Deze takl.:!n 

hadden evenwel zelf sterk machinematige trekken. Dit is niet verwinderlij!<: 

omdat het ontwerp van deze taken veelal was gebaseerd op het mechanistisch 

organisatie -ideaal, dat zo doeltreffend is beschreven door Taylor, Urwick, 

Gulrich en anderen. Deze benadering zal de meeste mensen, betrokken bij 

organisaties niet onbekend voorkomen. De realise ring van deze benadering, 

inclusief de mechanistische mensbenadering waarop zij is gebaseerd, kan 

in veel bedrijven worden aangetroffen. 

Van de andere kant is duidelijk waarneembaar, dat deze benaderingswijze 

voor een toenemend aantal mensen niet langer aanvaardbaar is. Steeds meer 

mensen raken ervan overtuigd, dat zij zich in het besturen en ontwerpen van 

organisaties rekenschap moeten geven van tide menselijke factor", Hiervoor 

zijn verschillende redenen aan te geven: 

1. mensen zijn duurder geworden; 

2. " a bnormaal gedrag" kan schade aanbrengen aan de steeds duurdere 

machines waarvoor werknemers verantwoordelijk zijn of de rentabiliteit 

van deze machines verlagen; 

3. een toenemend aantal leden van onze maatschappij raakt tot de overtuiging 

dat het noodzakelijk is mensen niet slechts brood en spelen, maar ook 

, , 

een waardevol bestaan te verschaffen, waarbij zij als norm voor IIwaardevol ll
. 

afgaan op het ongemcmpuleerde oordeel van de werker; 

4. men komt steeds meer tot de conclusie dat men weliswaar in zijn ontwerp mens en 

als machines kan opvatten, maar dat mensen zich niet als zodanig gedragen. 

Wanneer zij dat niet doen, leve rt dat schade op voor de organisatie en 

blijven de uitkomsten beneden de verwachting. 

Realisering van het mechanistisch organisatie -ideaal blijkt minder doel

treffende organisatievormen op te leve reno 

Hoe het ook zij, of men door altrui'stische of door egoi'stische motieven 

wordt geleid, het lijkt erop dat steeds meer mensen tot de overtuiging 

raken dat beslissingen over produktiemethoden, organisatie-ontwerp,enz. 

mede in termen van sociale criteria moeten worden genomen. Tot deze 

mensen behoren - niet in de laatste plaats - ontwerpers en bestuurders van 

organisaties. 
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De bijdragen van de gedragswetenschappen tot deze verandering in orga

nisatie-opvattingen kwam het eerst aan het licht in de zgn. Human Relations

beweging, een term die een zeer heterogeen gezelschap van opvattjngen en 

auteurs onder een noemer zet. Deze benadering van organisaties polariseert 

de discussie. Zij stelt tegenover het mechanistisch ideaal het menselijk 

ideaal van de bevredigende intermenselijke relaties. Deze benadering heeft 

in de loop der jaren de nodige kritiek te doorstaan gehad. De bezwaren tegen 

de Human Relationsbeweging, waarvan wij de essentie hie r bekend veronder

stellen, geldt evenwel m.inder voor haar uitgangspunten dan weI voor haar 

strategie. 

Haar uitgangspunten waren menselijk, in die zin dat men de mening was 

toegedaan, dat beslissingen aangaande besturing en ontwerp van organisaties 

tegemoet dienen te komen aan de criteria, welke door deze beslissingen 

worden ge raakt: de organisatieleden. De strategie, de voorgestelde weg tot 

de oplossing van eerder gesignaleerde problemen, bleek minder succesvol. 

De Human Relationsbeweging zocht, als wij dat zo generaliserend mogen 

zeggen, de wortel van het Irobleem in de relaties tussen mensen die de 

organisatie bevolken. Wanneer wij de verhouding tussen mensen maar ver

beteren, dan komen de verbeteringen vanzelf. De aanzienlijke hoeveelheid 

leide rschapscursussen die nu in Nederland worden georganiseerd, is een 

regelrecht uitvloeisel van de gedachte dat wanneer men de leiderschapsstijl 

maar verbetert, de problemen de wereld uit zijn. Het bezwaar tegen deze 

llfilosofie" van de vriendelijke schouderklop betreft haar absoluutheid. Op 

zichzelf kan zij misschien nut hebben, al zijn er onderzoekingen die op het 

tegendeel wijzen. Een oplossing tot problemen als vervreemding van mensen, 

de geringe betrokkenheid, ontevredenheid, verloop, verzuim, enz. biedt 

zij evenwel niet. De reden hiervoor is dat men de relaties tussen mens en 

hoopte te kunnen verbeteren binnen bestaande structuren, welke men zelf 

ongemoeid laat. Dit geldt de wijze van werkverdeling, verdeling van macht, 

beloningssygemen, enz. Het blijken juist deze factoren te zijn die het v66rkomen 

en de intensiteit van bovengenoemde problemen in zeer overheersende mate 

bepalen. De Human Relatiosbeweglng blijft m. a. w. aan de periferie van het 

probleem. 

Parallel aan de groter wordende plaats welke de menselijke factor in het 

~ denken over organisaties inneemt en de opkomst en het betrekkelijke echec 

van de Human Relationsbeweging, wint de gedachte veld dat het gedrag dat 

mens en in hun werk tonen, minder uit de context waarin het werk plaatsvindt 

moet worden begrepen, maar uit de kenmerken van het werk zelf. 
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De oplossing van de problemen moet worden gezocht in de kenmerken van 

de taak, waarmee het bepaalde werk wordt geconfronteerd. 

Deze gedachte ontwikkelde zich aan het Human Resources Centre naar aan

leiding van het eerste grote project dat het ondernam: de reorganisatie van 

de Glacier Metal Company. Nog sterk onder de invloed van de Human 

Relationsbeweging togen onderzoekers van het Centrum onder leiding van 

Elliott Jacques in dit bedrijf aan het werk ten einde problemen in verband 

met de iniormatiestromen, besluitvormingsprocedures, werkorganisatie en 

produktie tot een oplossing te brengen en daarvan te leren. Het Glacier

project is door anderen, onder meer Jacques en Brown, uitvoerig beschreven; 

wij gaan er hier niet al te diep op in. 

Van belang is, dat ondanks de gedeeltelijke successen van dit project - onder 

meer een vergaande vorm van joint consulation - de onderzoekers enige 

teleurstellingen te verduren hadden. De belangrijkste hiervan en mogelijk 

ook de leerzaamste, was dat het op grond van de beschikbare kennis niet 

mogelijk bleek een vorm van werkorganisatie te cret;ren, welke zowel in 

termen van criterium van management als van werknemers bleek te voldoen. 

Gaandeweg realiseerde men zich meer dat de technologie - de aard van het 

verwerkingsproces en de daarvoor aanwezige middelen - een immense 

invloed heeft op de soort werkorganisatie die nodig is. Men bleek onvoldoende 

rekening te hebben gehouden met de kenmerken van de in het bedrijf ge

hanteerde technologie. 

Ten einde deze relatie nader te onderzoeken werd het verzoek gericht tot 

de National Coalboard om onderzoek te mogen verrichten in een aantal 

mijnen welke overgingen tot andere vormen van produktie. Dit onderzoek 

leidde tot een reeks van studies in het begin van de vijftiger jaren. De vragen 

die onderzoekers als Trist, Bamforth, Pollock & Higgins impliciet ten 

grondslag legden aan deze onderzoekingen waren, kort geformuleerd: 

Is het mogelijk een vorm van werkorganisatie te contrueren, welke zowel 

voldoet in termen van produktienormen (die veelal door management zijn 

gesteld) als in termen van sodale criteria: de verwachtingen en behoeften 

van de werknemers die hun rol in de werkorganisatie hebben te spelen? 

Bestaan er keuzemogelijkheden t. a. v. de werkorganisatie en welke is 

onder welke omstandigheden preferabel ? 

De oplossing van deze vragen werd een stuk dichterbij gebracht door de 

resultaten van een opmerkeUjke studie in een der onderzochte mijnen. Deze 

studie, die ook voor een belangrijk deel het gezag afknabbelde van de 

klassieke organisatie -opvatting, betrof twee zeer ve rschillende vormen van 
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werkorganisatie onde r de zelfde (technolgische) omstandigheden. De 

overeenkomstige omstandigheden waren: 

beide werkorganisaties bestonden uit twee groepen mijnwerkers van 

elk 41 personen; 

de mensen kwamen allen uit de zelfde gemeenschap; 

in be ide groepen werd hetzelfde produktiesysteem gehanteerd: het 

longwall-mining-system, dat zich bedient van een mechanisch aange

dreven schraapstaal ove r grote lengte van een kolenlaag; 

in beide groepen werd hetzelfde type conveyorbelt gehanteerd; 

beide groepen werkten elk in drie ploegen; 

de taken waren voor beide groepen identiek, te weten stutten, bouwen, 

laden op conveyorbelt (afvoer). 

Zoals gezegd waren de vormen van werkorganisatie van beide groepen 

(aangeduid als het "conventionele" en !'composie" systeem) verschillend. 

Het conventionele systeem benadert het meest het klas sieke management

ideaal. De drie basistaken zijn verdeeld over drie ploegen. Elke ploeg 

bestaat uit mensen die hetzelfde specialisme uitvoeren. In de ene ploeg 

wordt gestut, in de andere ploeg gehouwen, in de derde ploeg worden 

puin en kolen afgevoerd. In het composiet systeem daarentegen neemt 

iedere ploeg de hele cyclus van 3 basistaken voor zijn rekening. 

In het conventionele systeem zijn de werkrollen gefizeerd. Iedere man 

heeft een eigen taak en doet niet meer dan die ene taak. Voor de uitvoering 

van andere taken is hij niet verantwoordelijk. !In het composiet systeem 

heeft de werker verantwoordelijkheid voor de hele groep, hij is mede door 

de aard van het beloningssysteem verantwoordelijk voor de groepaitkomsten. 

In het conventionele systeem komen per ploeg van 14 mensen verschillende 

groepjes v~~r. Deze zijn strikt onafhankelijk van elkaar. In het composiet 

type van organisatie wordt een dergelijke verdeling en specialisatie niet 

aangetroffen. 

In het conventionele systeem blijken de individuele mijnwerkers elk niet 

meer dan een taak uit te voeren, in de composiet groep voert iedere persoon 

al naar gelang de behoefte van het moment een der drie taken uit. 

De mijnwerker in het composiet systeem is relatief all-round, in het 

conventionele type van produktie beweegt hij zich op een klein specialistisch 

vakgebied. 
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In de conventionele groep zijn beduidende statusverschillen, in de composiet 

groep is dat niet het geval; het leiderschap varieert al naar gelang de 

problemen die zich voordoen. 

In de conventionele groep was sprake van leiderschap van buiten af; extern 

toezicht. De composiet groep was autonoom; had intern leiderschap. 

De composiet groepsleden beslisten op grond van deze autonomie zelf en 

na onderling overleg aangaande zaken als recrutering, wisseling van mensen 

over verschillende ploegen. In het conventionele systeem heeft iedere persoon 

te maken met 2 of 3 man van het groepje, dat een bepaalde deeltaak van de 

basistaak (stutten, houwen of vervoer) op zich nam. Mede door het feit, dat 

frequente wisseling van ploeg mogelijk was en v66rkwam, strekten de 

sociale contacten van de man in het composiet systeem zich niet aIleen ult 

over zijn ploeg, maar over de hele groep van 41 man. 

Het management was zowel over de composiet als de conventionele groep 

tevreden. Nu is tevredenheid zonder meer een weinig zakelijk begrip. De 

onderzoekers ondernamen een poging om de doeltreffendheid van beide 

produktiesystemen met elkaar te vergelijken. Sociale en economische 

criteria werden expliciet geformuleerd. 

In termen van economische criteria bleek de composiet groep verregaand 

superieur. Dit gold op de eerste plaats de produktie, uitgedrukt in percentages 

gewonnen kool. Het composiet systeem bleek een score te halen van 95%, 

het conventionele systeem 78%. In het composiet systeem werd 65 achtereen

volgende weken gewerkt zonder dat een cyclus werd gemist; voor de 

conventionele groep was dit 12 weken. Terwijl de conventionele groep, op 

grond van de uitwisselbaarheid over ploegen en de all-roundheid van haar 

leden, geen hulp van buiten de groep behoefte aan te trekken, bestond de 

conventionele groep gemiddeld voor 6% uit mensen van buiten, die in gevallen 

van ziekte moesten inspringen. Hetzelfde geldt voor verloop en ziekteverzuim .. 

Deze waren in het conventionele systeem niet alleen veelvuldiger, maar 

hadden ook ernstiger consequenties (zie de hulp van buiten die door het 

conventionele systeem vereist was). 

Deze superioriteit van het composiet systeem blijft ook staan wanneer men 

sociale criteria aanlegt. Tussen de ploegen van de conventionele groep heerste 

een uitgesproken strijd. Dit is voor een groot deel verklaarbaar uit het 

belonings systeem en het systeem van van elkaar afbankeUjke specialisti-sche 

groepen. 
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Wanneer de ene ploeg, die voor het plaatsen van stutten werd betaald, de 

stutten er scheef in had gezet, kon de volgende ploeg (houwers) niet of na 

grote moeilijkheden de machines plaatsen. Dit veroorzaakte produktieverlies; 

maar de houwers werden betaald in termen van produktie. Zij leden dUB loon

verlies. En voor zover dat niet het geval was, waren deze en dergelijke frequent 

voorkomende gebeurtenissen een stevige schadepost voor het bedrijf, dat 

niet aIleen haar produktienormen niet haalde, maar ook het nodige geld moest 

investeren in salarissen van bemiddelaars en administratiepersoneel. Deze 

competitie deed zich tussen aIle drie de ploegen voor en wreekte zich ook op 

de mensen in het systeem. Ziekte en ongelukken waren aan de orde van de 

dag. De composiet groep kenmerkte zich volgens de onderzoekers door 

een grote tevredenheid en arbeidsmotivatie. Kenmerkend was ook de groeps

cohesie. Deze strekte zich tot ver buiten het bedrijf uit. Was bijvoorbeeld een 

van de groepsleden omgekomen bij een ongeluk, dan zag de groep toe dat zijn 

weduwe kon rondkomen. Uite raard oefende zij ook de nodjge druk op haar uit 

om te hertrouwen, maar dat doet aan het verschijnsel niets af. 

De vraagsteIling die aan dit onderzoek ten grondslag lag, werd aan een groot 

aantal andere studies in vele verschillende industrie~n aan de orde gesteld. 

Het meest recente en derde belangrijke project in de reeks onderzoekingen is 

het Industri~le Democratie -project in Noorwegen. Als uitgangspunt werd ook 

daar gekozen, dat de oplossing voor industri~le problemen moet worden 

ge zocht, niet in de eerste plaats in de context waarin het werk plaatsvindt, 

noch door formele aangelegenheden als arbeidscommissarissen, ondernemings

raden (hoewel doe om andere redenen nuttig kunnen zijn), maar in de relatie 

van de werker tot zijn werkrol, welke hij in de organisatie bekleedt. Het is 

de constructie van zowel sociaal als economisch adequate werkrollen dat de 

oplossing is gelegen. 

Interessant aspect van dit Noorse Industri~le Democratie-project is nog dat 

het zowel financieel als moreel wordt ge steund door werkgevers, werknerners 

en overheid. zowel op landelijk als lokaal niveau. 

De ervaringen door het Instituut opgedaan sinds de koolmijnstudies, kunnen 

in een paar punten worden samengevat. 

1. De gedachte dat er maar een manier is om de dingen goed te doen welke 

men weI aan. Klassieke Management Profeten toedicht, blijkt op te gaan. Bij 

nadere beschouwing blijkt deze opvatting te kloppen, maar dan ten nadele voor 

de mechanist:i,sch-rationele vorm van de werkorganisatie. Zodra men extreme 

taakspecialisatie, minitieuze werkcycli, "toezicht f' , individu-tot -individu 

management vervangt door all-roundheid, autonomie voor de werkgroep en 



groepsmanagement leidt dit tot verrassende resultaten. Resultaten, 

welke op grond van de "klassieke II or ganisatie -opvattingen niet te 

verwachten zouden zijn. 

2. De mechanistisch -rationale benade ring van organisaties steunt op 

een aantal veronderstellingen over de mens, welke - tot toepassing 

gebracht - sociaal-economisch minder doeltreffende vormen van 

produktie -organisaties opleve ren. 

In de opvattingen wordt de mens voorgesteld als iemand die een 

inherente hekel heeft aan werken: die als hij moet werken een zo 

groot mogelijke uitkomst VOOIT zichzelf wi! halen tegen een zo gering 

mogelijke uitgifte van energie; die niet in staat is om samen te werken, 

omdat hij zijn soortgenoten ffopvreet" en die het dragen van ve rant

woordelijk heid mijdt. 

Vanuit het Tavistock Institute zijn om strategische redenen de volgendc 

psychologische eisen geformuleerd, welke aan de basis moeten liggen 

van het produktieproces en taakontwerp. 

The need for the content of a job to be reasonably demanding in 

terms other than sheer endurance and yet providing a minimum of 

variety; 

The need for being able to learn on the job and go on learning. Again 

it is a question of neither too much nor too little; 

The need for some area of decision-making that the individual can 

c all his own; 

The need for some minimal degree of social support and recognition 

in the workplace; 

The need to be able to relate what he does and what he produces 

to his soc ial life; 

The need to feel that the job leads to some sort of desirable future. 

Binnen het centrum wordt niet ontkend, dat mensen verschillen van 

hun wekbehoeften. Deze lijst is dan ook geen psychologische persoon

lijkheidstheorie. 

Deze lijst van behoeften heeft strategische waarde, in zoverre zij voorziet 

in een betere set van veronderstellingen dan de Tayleriaanse opvattingen 

verschaffen. Zij is een weerspiegeling van de gedachte dat het gedrag 

van mensen : de mate van inzet, verantwoordelijkheidsgevoel, ijver en 

tevredenheid, te ve rklaren zijn uit zowel zijn eigenschappen als de 

eigenschappen van zijn taak. 



3. Een eigenschap van zowel de mechanische organisatiebenadering 

en de Human Relationsori~ntatie is, dat de oplossingen die zij bieden 

parti~le systemen betreffen. Hie rin ligt de reden voor hun falen. 

Suboptimalise ring van een van beide systemen is het maximaal haalbare, 

maar in het licht van sociale zowel als economische criteria niet 

wenselijk. Gezocht moet worden naar organisatievormen, welke zowel 

aan technisch-economische als sociale eisen tegemoet komen. 

Organisatie en haar delen moeten worden benaderd als systemen 

bestaande uit technische, economische en sociale elementen, welke bepaalde 

sociale, technische en economische doelstellingen moeten halen. In dit 

kader past de door het Instituut voor het eerst gebruikte term "socio-technische 

systeembenadering": de benadering van organisaties als een interdepent geheel 

van sociale en mate ri~le elementen. 

4. Zoals wij hebben gezien is een der oorzaken van het feit, dat de 

realise ring van een op rationeel-mechanistische opvattingen gebaseerde 

organisatievorm niet aan de verwachtingen voldoet, te vinden in de 

irrealistische opvattingen over de "menselijke natuur" die aan de basis 

ligt van taak- en organisatie-ontwerp. 

Een andere oorzaak ligt in het feit dat bij de vervaardiging van de blauwdruk 

er op onverantwoord optimistische wijze van wordt uitgegaan, dat de 

realiteit zich conformeert aan het rationalistische model. Dit is daarom 

al niet mogelijk omdat de gesloten systeembenadering die eraan ten grondslag 

ligt tekort schiet en de inadequate opvatting van "taken". 

De Tavistock-benadering kenmerkt zich door een open systeernbenadering 

en een andere opvatting over wat er onder "taak" moet worden verstaan. 

De open systeembenadering benadert organisaties als samenhangende 

gehelen welke funktione ren in een omgeving welke enerzijds het funktione ren 

van de organisatie bei"nvloedt en anderzijds door de activiteiten van de 

organisatie wordt bei"nvloed. Deze benadering kan worden gehanteerd zowel 

in het geval van organisaties als delen van organisaties. Deze benade ring 

is daarom doeltreffend omdat het leidt tot een beter model van relevante 

invloeden welke de uitkomsten van het systeem bei"nvloeden. Het sluit m. a. w. 

de gebeurtenissen buiten de organisaties, welke het funktioneren van de 

organisaties bei"nvloeden, bij de beschouwing in. Samen met de rationalistisch

mechanisistische benaderingswijze wordt aangenomen, dat een groot gedeelte 

van deze gebeurtenissen behee rst kunnen wo rden. Het zijn evenwel minde r 

de beheersbare en daal'door voorspelbare gebeurtenissen, maar de onvoor

spelbaarheden welke het funktioneren van een bedrijf beheersen. Dit geldt 

t. a. v. delen van de organisatie. De niet -planba re gebeurtenis sen, de plotselinge 

toeloop van orders, het wegblijven van iemand op een ka1"dinaal punt, 



overbezetting van een bepaalde groep en dito vertraging, zijn aIle voorbeelden 

van gebeurtenissen die zich kunnen voordoen. De adequate beantwoording 

van deze gebeurtenissen behoort, zo stelt het Centrum terecht, tot de 

taken van een organisatie. De mechanistische benadering verschilt hierin 

van de socia -technis che benade ring, dat de laatste zich van de mogelijkheid 

van voorkomen van deze gebeurtenissen en haar consequenties ten volle 

rekenschap geeft en er zijn werkorganisatie -ontwe rp op afstemt. Het 

werkorganisatie -ontwe rp dat Taylor I S opvolge rs voorstaan ontveinst de 

mogelijke kans op voorkomen van dergeUjke "onwaarschijnlijke!! gebeurte-

nissen en verdisconteert deze niet of inadequaat in haar werkorganisatie-ontwerp. 

Uiteraard is ook een dergelijke traditionele organisatievorm nog in staat er 

iets van te maken. Dat komt onde r meer aan het licht bij stiptheidsakties. Het 

gaat er evenwel niet om wat er desondanks nog van gemaakt kan worden, miiar 

om de afstand tussen wat er in goede condities van gemaakt kan worden en 

wat ervan gemaakt wordt te verkleinen, door het scheppen van deze 

condities. Hiermee wordt uiteraard niet beweerd dat er geen "verlichte 

personen" zijn, die de flexibiliteit niet als eis hanteren bij de opzet en 

beoordeling van organisaties. WeI wordt gezegd, dat deze meer gebaat is 

bij ande re opvatting van werkorganisaties. 

5. De resultaten van een groot aantal onderzoeken he bben geleid tot de 

ontwikkeling van een strategie, aangeduid als open socio technische 

systeembenadering. Deze strategie tracht een weg aan te geven welke leidt 

tot zowel sociaal- als technisch-economisch doeltreffende organisaties. 

Naaste de eerde r gegeven Ujst van psychologische eisen heeft men een 

aantal werkhypothesen geformuleerd aangaande de eisen waaraan de 

werkorganisatie moet voldoen wi! zij zowel in termen van de psychologische 

eisen als in termen van flexibiliteit doeltreffend zijn. 

Volgens deze hypothesen moeten de werkrollen (taken van personen) waaruit 

de werkorganisatie bestaat, onder meer aan de volgende, kort weergegeven, 

eisen voldoen: 

de we rkrol dient een optimale variatie aan taken te bevatten; 

de taken moeten een zinvol patroon van taken vormen, dat iedere 

werkrol een gelijkenis geeft van een enkele taak; 

de taken waaruit de werkrol bestaat dienen van een optimale lengte 

te zijn; 

de werkrol moet de gelegenheid bieden kwaliteits- en kwantiteitsnormen 

me de vast te stellen; 

de we rke r zelf dient een pass ende te rugkoppeling van info rmatie te 

krijgen over het resultaat van zijn werkzaamheden; 

de werkrol dient mede de voorbereidende taken naast de hoofdtaak te 

bevatten; 



de werkrol moet een waarneembare bijdrage leveren tot de bruik

baarheid van het produkt voor de consument: 

de in de werkrol betrokken taken moeten een bepaalde mate van 

zorgvaardigheid, kennis of inzet vereisen, welke in de gemeenschap 

wordengerespecteerd. 

De toepassing van deze strategie blijkt in de praktijk succesvol. Dit neemt 

niet weg dat er niet een groot aantal vragen zijn die nadere oplossing behoeven. 

Deze vragen worden door tal van instituten, waaronder de Afdeling der 

Bedrijfskunde T. H. E., te r hand genomen. 
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