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Voorwoord 

Door het algemeen gebruik van audio-visuele hulpmiddelen en de 
opkomende toepassing van 'multi-media' -technieken in onderwijs en 
bedrijfspraktijk, zijn de studerenden en werkenden van vandaag zeer 
aanschouwelijk ingesteld. Als gevolg daarvan zijn de eisen die aan 
deze vormen van ondersteuning worden gesteld, sterk toegenomen. 
Het idee voor een kijkboek is ontstaan naar aanleiding van herhaalde 
verzoeken van toehoorders die na afloop van mijn voordrachten om 
een kopie van de ge bruikte sheets vroegen. Het fenomeen kijkboek 
past in de huidige medialiseringstendens, en vormt in gedigitaliseerde 
vorm een .thigh-tech' -variant op de welbekende .thand-out', die aan het 
begin van een lezing aan gelnteresseerden wordt uitgereikt. 
Dit kijkboek is bestemd voor al diegenen die zich willen verdiepen in 
de Sociotechniek in het algemeen, en in de N ederlandse variant in het 
bijzonder. Het vervangt nadrukkelijk niet de geschreven literatuur, 
noch de vele boeiende lezingen die over dit onderwerp worden 
gehouden. Met nadruk wordt gesteld dat dit kijkboek puur aanvullend 
is, en dus niet op zichzelf valt te beschouwen. Het is daar niet voor 
bedoeld en niet voor gemaakt. 
Voor zover specifieke afbeeldingen in dit kijkboek werden ontleend 
aan collega-auteurs, zijn hiervan de desbetreffende referenties achter
in opgenomen. Het kijkboek wordt vooralsnog als intern rapport van 
de Faculteit Technische Bedrijfskunde, TV-Eindhoven uitgebracht. 
Omdat het de bedoeling is deze mini-publikatie periodiek bij te werken 
en uit te breiden, wordt op de titelpagina steeds het desbetreffende 
uitgave-nummer vermeld. 
De auteur hoopt met dit kijkboek in een behoefte te voorzien, en stelt 
op- en aanmerkingen, die gericht zijn op verbetering, zeer op prijs. 

Dr. Frans M. van Eijnatten 
Technische Vniversiteit Eindhoven, Faculteit Technische Bedrijfskunde 
Vakgroep Technologie en Arbeid, Paviljoen V-10, T&A 
Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 
Telefoon: 040-472469/472493, Fax: 040-451275 



Deel I 

Sociotechniek: 
Omschrijving en definilie 
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Sociotechniek: 

De studie en verklaring van de wijze waarop 
technische instumentatie en arbeidsverdeling in 
onderlinge samenhang en in relatie tot gegeven 
omgevingskondities, het systeemgedrag, de 
systeemkapaciteit en systeemfunkties bepalen, 
alsmede de toepassing van deze kennis bij het 
ontwerpen en herontwerpen van produktiesystemen. 

De Sitter, 1974 

Sociotechniek: 

De studie en verklaring van de wijze waarop 
arbeidsverdeling en technische instrumentatie in 
onderlinge samenhang en in relatie tot gegeven 
omgevingscondities de mogelijkheden voor de 
produktie van interne en externe functies bepalen en 
toepassing van deze kennis bij het ontwerpen en 
herontwerpen van produktiesystemen. 

De Sitter, 1989 



technische 
instrumentatie 

gegeven veranderende 
omgevingscondities 

arbeids
verdeling 

Sociotechniek, een aanschouwelijke voorstelling 

mogelijkheden 
voor de produktie 
van interne en 
externe 
systeemfuncties 

Van Eijnatten (1992) 



Sociotechniek: 

De wetenschap van integrale structuurbouw op basis 
van inzicht in de structurele samenhang tussen 
interne en externe systeemfuncties. 

De Sitter, 1989 

Sociotechniek: 

Ook de studie naar de interactie tussen structurele en 
technische variabelen enerzijds en groeps
dynamische en psycho-dynamische variabelen 
anderzijds. 

Kuipers & Van Amelsvoort, 1990 

Sociotechniek: 

Een methodiek voor integraal (her)ontwerpen van 
organisaties. 

Van Eijnatten, 1992 



- Semi-autonomous 
work group 

- Self-managing 
team 

- Multi-phased 
group 

- Hele taakgroep 

- Produktiecel 



partieel ontwerpen 

doorlooptijd 

integraal ontwerpen 

De Sitter et ale (1986) 



Sociotechniek beoogt integratie van: 

1. - diverse systeem-elementen: 
mensen/ groepen/ organen, met 
machines/ geautomatiseerde systemen 

2. - diverse sub-systemen: 
produktie, logistiek, personeel, accountancy 

3. - diverse aspect-systemen: 
prod uktie- /besturing-/ informa tie-structuur (PBI) 

4. - diverse ~levels of aggregation': 
operationele, tactische, strategische nivo's 
micro-, meso-, macro-nivo's 
locale, interlocale, globale nivo's 

5. - diverse processen in de keten: 
marketing, ontwikkeling, engineering, werk
voorbereiding, produktie, verkoop en service 

6. - diverse systeemfuncties: 
vervaardigen, verbeteren, vernieuwen 

7. - diverse benaderingen: 
materiekundige en veranderkundige aanpakken 
inhoud en proces 



ccoun
ling 

innovatieproces 

Den Hertog (1988) 



PLATFORM VOOR INTEGRATIE VAN ACADEMISCHE DISCIPLINES 

SOCIOLOGIE 4 .. - .. --------- ....... , PSYCHOLOGIE 
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Van Eijnatten (1991) 



PLATFORM VOOR INTEGRATIE VAN ORGANISATIE·ASPEKTEN 

P 

PRODUKTIE-ASPEKT~ 
B 

/ BESTURINGS-ASPEKT 

SOCIOTECHNIEK 

ALS 

INTEGRALE 

PBI·DISCIPLINE 

I 

INFORMATIE-ASPEKT 

Van Eijnatten (1991) 



PLATFORM VOOR INTEGRATIE VAN DEEL EN GEHEEL 

MICRO 

- taken 

- werkplekke 

SOCIOTECHNIEK 

ALS 

"MULTI·LEVEL" 

BENADERING 

MACRO 

MESO 

/

taakgroep 

- afdeling 

- business unit 

• business unit/organisatie 

. maatschappij 

Van Eijnatten (1991) 



Enkele sociotechnische basisprincipes: 

1. - minimale arbeidsdeling 
simpele organisaties met complexe taken, Lp.v. 
complexe organisaties met simpele taken, d.w.z. 
integra tie van uitvoering, regeling en sturing, 
en van vervaardigen, verbeteren en vernieuwen 
binnen elke hele taakgroep 

2. - zelfregulatie: 
autonomie en speelruimte in elke taak op aIle 
nivo's, zowel bij uitvoeren, regelen, en sturen, als 
bij vervaardigen, verbeteren en vernieuwen 

3. - continu leerproces 
leren middels feedback over het eigen handelen 
in elke taak op alle nivo' S, ondersteund door het 
voortdurend ter discussie stellen van de normen 

. 
op groepsnlvo 

Ideaal van de Sociotechniek: 

Het bereiken van 'participatieve in plaats van 
representatieve democratie 



II Arnhem 

-

Utrecht-Oost 

zelfregulatie 

1lJ[)B 

Infiltration 
point 

_ ..... West 

rJJ)] --.. 

1lJ[) .. 

Zuijderhoudt (1990) 
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ALLOKATIE-ORGAAN 

een hoger nivo hetzelfde nivo 

FOG 
PAG 

VAST funktioneel 
georganiseerde pseudo- autonome 
werkgroep werkgroep 

PATROON 
ALLOKATIE-SITUATIE 2 ALLOKATIE-SITUATIE 1 

VARIEERBAAR NAG SAG 
niet-autonome semi-autonome PATROON werkgroep werkgroep 
ALLOKATIE-SITUATIE 3 ALLOKATIE-SITUATIE 4 

Vier typen werkgroepen naar allokatie-situatie J Van Eijnatten ( 1986 ). 
vrij naar Van Eijnatten ( 1985 ) I 



Deel II 

Sociotechniek: 
Een historische schets 
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iASEI 
- - --

• STSD 
Pioneering Woft< 

- - --
-

PHASE II •• ~S~T~S~D __________ ~~ 
Classical Approach 

semi-autonomous 
workgroup 

1950 

classical 
STSD 

vanance 
analysi 
& contro 

1960 

psycho
logical 
reqt'.lre
ments 

-

1970 

Van Eijnatten (1992) 



arch conf. 

1970 

• Contemporary STSD Track D 
Variant D: North American Consultancy 

-------------
• STSD PHASE III 

Modern Approaches 

modern self- . 
system managtn 
concepts groups 

multi- inter-org. 
level networks 
approach 

.. 

.. 
multi
phased 
groups 

1980 1990 

Van Eijnatten (1992) 



~HASEI 

1950 

- - - -. 
• S~D . 

Pioneering Wo~ 
- - - - I 

PHASE II ._~S~~~D~ ________ •• ~ 
Classical Approach 

semi-autonomous 
workgroup 

classical 
STSD 

1960 

psycho
logical 
require
ments 

1970 

• Contemporary S~D .. 
Variant C: Democratic Dialogue 

• Contemporary STSD ... 

• 

Variant D: North American.Consultanc 

-------------
STSD 
Modem Approaches 

1980 

inter-org. 
networks 

.. 

1990 

Track A 

Track B 

TrackC 

Track D 

Van Ei·natten (1992) 
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Sociotechniek: 
Benaderingen vergeleken 
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JOO ® cd! ~ rr Jlll ~ 
~®~rr®1!~~IhlJlllrr~Ik~ 

Wrr~Jf 

1b ~ Jlll <1l cd! ~ Jf rr Jlll ~ ~ Jlll ~ 

- Participatief Ontwerp 
Fred Emery, Australie 

- Integrale Organisatie
Vernieuwing 
Ulbo de Sitter, Nederland 

- Democratische Dialoog 
Bjorn Gustavsen, Zweden 

- Americaanse Advisering 



high 

low 

democratic values/principles 
expressed in 

SOCIAL PROCESS 

loW" high 

TYPE 4 TYPE 2: 
social participative 

• • delTlocracy englneering 

TYPE 1: TYPE 3: 
bureaucracy parochial 

democracy 

Van Beinum (1990) 



social 
engineering 

INTEGRAL 

democrqtic 
structure 

participa tive 
democra 

DE SITTER 

undemocratic 
process 

II bureaucracyl 

LASSICAL 

SD 
ST/EMERY 

P ARTICIP A TIVE 
DESIGN ... 

undemocratic 
structure 

EMERY 

DEMOCRATIC 
DIALOGUE 

GUSTAVSEN 

democratic 
process 

parochial 
democra 

Van Eijnatten (1992) 
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IN ~~~Jl'llellIID.~~~ 
~®~rr®ll~~JhIID.n.~~Jh~ 

W ell Jl'rr ell IID.1l ~ 

IOV 
Integrale 

Organisatie 
Vernieuw-ing 



ineffectiviteit 

(a) 

beheers
mogelijkbeden 

beheers
behoefte 

voordeling evenwicht 

(c) 

beheers
mogelij"kbeden 

beheers
behoefte 

inefficiency 

(b) 

beheers
mogelijkheden 

beheers
behoefte 

nadelig evenwicht 
(d) 

beheers
mogelijkheden 

beheers
behoefte 

Vier mogelijke verhoudingen tossen beheersmogelijkheden en beheersbehoefte. 

Hoevenaars (1991) 



Sociotechnisch 
BalansInodel 

systeem
mogelijkheden 

systeem
behoeften 

De Sitter, 1978 



Gtoei 
un cit 

ondernemng 

t 
.-----. 

de llexibele firma 

de kwaHteits firma 

de efficiente firma 

-60 

·70 

·80 

·90 

--t""",," tij d 

MarkteIs.n Performance criteria B.drijl (fdaaaftypa) 

Prijs Efficiency De efficiente firma 

Prijs. kwaUteit Efficiency + kwaliteit De kwa.lileits firma 

Prijs. kwafiteit Efficiency + kwaJiteit De tlexibele firma 
keuzelJevertijd + ffexibilileit 

. 
Prijs. kwafiteil Efficiency + kwaliteit De . innovatieve firma 
keuzellevertijd. + tlexibiliteit + 
uniekheid innovativiteit 

Ir'larkteisen, performance criteria en ideaaltypisclze ondernemingen 
in de periode 1960 tot 2000. 

Bolwijn (1988) 



regel
behoefte'f' 

beheers
behoefte 'f' 

r-------~ 

verander
mogelijkheden 

verander 
verander- flexibiliteit ... --------
mogelijkheden (balans) behoefte 

I I 
• • verander-

beheers
'f' behoefte 
I 

behoefte 

beheers
mogelijkheden 

beheersbaarheid 
(balans) beheers

mogelijkheden 
I 
• beheers-

behoefte 

regel-
'f' behoefte 

regel- kwaliteit van 
---------~ de arbeid 
behoefte (balans) 

regelmogelijkheden 

De wisselwerking tussen kwaliteit van de arbeid, beheersbaarheid en flexibiliteit. 

strategisch nivo 

tactisch nivo 

operationeel nivo 

Van Eijnatten et al. (1991) 



DAAROM 3 EISEN STELLEN AAN ORGANISA TIES 

- GOEDE KW ALITEIT V AN DE ARBEID 

- HOGE BEHEERBAARHEID 

- FLEXIBILITEIT 

HIERARCHISCHE SAMENHANG: 

r " 

" 

kwaliteit 
vande 
arbeid 

nodig 
voor ... 

,... 

r 
nodig 
voor ... 

,... 
flexi
biliteit 

Hoevenaars (1989) 



· flexibiliteit 
voldoende financiele middelen 

goede prognoses 

goed opgeleid, breed inzetbaar personeel 

up to date machine-park 

innovatie-potentieel 

beheersbaarheid 

L vergroten beheersmogelijkheden 

integratie uitvoering en regeJing 
integratie van besturingsaspekten 
(goede kwaliteit van de arbeid) 

aktuele informatie-voorziening 
en feedback omtrent prestaties 

ondersteunende funkties dichtbij 
storingsbronnen 

uitgebreid arsenaal aan 
oplossingsmogelijkbeden voor 
storingen 

L verkleinen beheersbehoefte 

eenvoudig produkt-ontwerp 

parallelliseren/segmenteren van 
produktstromen 

keuze voor deel van beheersbehoefte 

Hoevenaars (1990) 



Vergroten van beheersmogelijkheden: 

- flexibele n1achines 

- multi-inzetbaar personeel 

- integratie van uitvoerende en regelende 
taken per aspekt en segment 

- combineren van meerdere aspekten binnen 
een funktie of segment 

- toewijzen van beslissingsbevoegdheid zo 
dicht mogelijk bij storingsbronnen 

- vergroten van de mogelijke antwoorden 
op storingen 

-lerend vermogen (door feedback) in 
funkties inbouwen 

- personeel uitrusten met on-line informatie 

- groepen uitrusten met middelen zodanig 
dat ze op korte termijn volledig en op 

(middel) 
lange termijn gedeeltelijk zelfstandig kunnen 
funktioneren 

Hoevenaars (1989) 



Reduceren van de beheersbehoefte: 

-eenvoudig produktontwerp 

- slimme produktie-methoden 

- eenvoudige produktie-struktuur: 
parallelliseren van produktstromen 
segmenteren van produktstromen 

- eenvoudige besturingsstruktuur 

- keuze voor voldoen aan beperkt deel 
van de beheersbehoefte 

- verminderen van fluktuaties in input 

Hoevenaars (1989) 



OU1PUT: "PRAKTIJKTHEORIE" 

- --...... 

INPUT: Theoretische 
kennis en vaardigheden 

~--~----------~--~ 
EV ALUATIE van: /' 

/ 

5 Probleemstelling 1 

4 Ingreep 
Diagnose' 2 

Diagnostisch deel 

3 Plan 

Thempeutisch deel 

INPUT: Veranderkundige receptuur en vaardigheden 

Een schematische representatie van de 'regulatieve cyclus van het 
diagnostisch denken'. Vrij naar Van Strien (1986). 

Van Eijnatten & Hoevenaars (1989) 



Van Eijnatten & Hoevenaars (1989) 

"beperkt generaliseren": van N=l naar N=K 

theoretische 
kennis en 
vaardigheden 

LITERATUUR 

onderzoek 

globale 
veranderings
richting 

PRAKTIJK --~ 

kennisfouten 
kunstfouten 
keuzefouten 

t 
evaluatie 

advies 

gewenste 
praktijk 

herontwerp 3 

kennisbasis 
herontwerp 

veranderkundige 
receptuur en 
vaardigheden 

PRAKTUK 
TIIEORIE 

N=l 

praktijktbeorie 
(N=K) 

Een schematische representatie van de metbodologiscbe grondfiguur 
van ontwerpgericht onderzoek en advies. Van Eijnatten (1989). 



Van Eijnatten (1990) 

C "beperkt generaliseren": van N=l naar N=K 

~ 
LITERATUUR 

LY 
D B 

kemisfouten 
kunstfouten 
keuzefouten 

t 
PRAKTDK 
THEORIE 

N=l 

(I) 

b 
~ 
::> 
/Xl 
(I) 

~ 
~ 



1. Omgeving 

OOELEN 

(her-) 1...111111 ontwerpr 

MIDDELEN 

(her-) ontwerp-interface 

3. Kennis 

• micro 

I' I' 
... " ... ... I' I' I' I' 
... ... ... , 

I' I' I' I' ... , ...... 
I' I' I' I' 
I' 'I' ... I' ... I' ' ...... --_ ... , ... ... , 
I' I' I' , ... , ... ... 
, I' , , 

... ... , ... 
I' I' , I' 

... ... ... ... 
, , I' I' 

2. 
Methodo

logie 

Een schematische representatievan het analytisch (her-) ontwerpmodel, 
naar Van Eijnatten, Hoevenaars en Rutte (1988). 

Van E~jnatten & Hoevenaars (1989) 



theorie * 

markt-eisen 

funktie-eisen 

1 

(her-) ontwerp
eisen 

(her-) 
ontwerp 

(her-) ontwerp 
rege1s 

3 

(her-) ontwerp 
paradigma's 

(her-) ontwerp 
interface 

praktijk * 

2 methodenen 
technieken 

Een verdere detaillering van het analytisch (her-)ontwerpmodel. 
Naar Van Eijnatten, Hoevenaars en Rutte (1988). 

*kenmsgebieden 

Van Eijnatten & Hoevenaars (1989) 



Van Eijnatten en Hoevenaars, 1989 

markt 

herontwerpdoelen 

methodologie 

herontwerpproces 

PBI 

integraal 
her-ontwerp I~----------------~~ 

sociotechnische 
he rontwerpstrateg ie 

kennis 

herontwerpmiddelen 

PBI 

micro meso macro 

BFA· BFB 

hertontwerptheorie 

macro/meso/micro 

faseringsmethode 

Een, schematische representatie van de BFO-herontwerpmethodiek 



• mIcro 

meso 

macro 

kwaliteit van 
de arbeid 

nodig voor 

beheers baarheid 

nodig voor 

Hoevenaars (1989) 



markt 

herontwerpdoelen (norm) 

kwaliteit 
van de 
arbeid 

micro 

flexibiliteit 

beheersbaarheid 

meso macro 

Van Eijnatten en Hoevenaars, 1989 

methodologie 

herontwerpproces 

PBI 

integraal 
her-ontwerp I~-----------------+--~ 

sociotechnische 
herontwerpstrategie 

kennis 

herontwerpmiddelen 

macro/meso/micro 

faseri ngsmethode 

Een. schematische representatie van de BFO-herontwerpmethodiek 



BFA 
Benadering van Flexibele Arbeidssystemen 

(Katholieke Universiteit Nijmegen, A&O-Psychologie) 

- Eijnatten, F.M. van, Buyse, J.J., Keijsers, G.J., & 

Otten, J.H.M. (KWO- groep), Koopman-Iwema, 

A.M. (Red.)(1986), Automatiseren is reorganiseren: 

richtlijnen voor personeelsmanagement. Deventer: 

Kluwer. 

BFB 
Benadering van het Flexibele Bedrijf 

(Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bedrijfskunde) 

- Sitter, L.U. de, Vermeulen, A.A.M., Amelsvoort, 

P. van, Geffen, L., Troost, P., en Verschuur, F.O. 

(Groep Sociotechniek)(1986). Het flexibele bedrijf: 

integrale aanpak van flexibiliteit, beheersbaarheid I 

kwaliteit van de arbeid en produktie-automatisering. 

Deventer: Kluwer. 



SA 

personeel 

fase 
vooronderzoek 
SDM 

STPA 
proces-analyse 

STTA 
taak-analyse 

Benaderlng van de Flexlbele Arbeldssystemen 

. organ; satie 

systeem - analyse 

informatie techniek management 

fase 
funktioneel en technisch ontwerp 
SDM 

stuur
kapaciteit 

vlerkwijze 

denkwijze 

werkwijze 

STO 
sociotechnisch 
mede-vormgeven 
ontwerpregels 

regel
kapaciteit 

BFA ontwerpfilosofie 
speelruimte 

De plaats van de diverse methoden binnen de 
Benaderlng van de Flexibele Arbeldssystemen. Van Eijnatten (1986) 



structuurontwerp 

BFB 
Ingreep: 

structuur ontwerp 
veer optimale • mix' 

groepering en koppeling van functies 

verdeling van uitvoerende en regelende 
functies over mensen en machines 

arbeid ~ 

middelen ---i.~ 

kapitaal 

preces 
architectuur 

kwaliteit 
levertijd 
prijs 

kwaliteit van 
arbeidsver
houdingen 

kwaliteit van 
de arbeid 

Benadering van het Flexibele Bedrijf 

normen 
per aspect 

resultaten 
beoordelen 

flexibiliteit 
beheerstheid 
innovatievermogen 

conflict versus 
cooperatie 
spelregels 
voor overleg 

uitvoeren en 
regelen 
leermogelijkheden 
betrokkenheid 
ontwikkelingsmog. 
toekomstperspectief 

De Sitter et ale (1986) 



Van Eijnatten et ale (1988) 

macro BFB 
meso ontwerp-interface 

• micro BFA 
ontwerp-interface 

BFO 
Benadering flexibele organisaties 



VERGELUKING BENADERINGEN OP ONTWERP-PRINCIPES 

BEHEERS
BEHOEF'l"E . VER.K.l.EINEN 

BEHEERS
MOOEWK .. 
HEDEN 
VERGROIEN 

TAVlSTOCK 
SOCIOTECHNIEK 

GOEDE'KWAUTErr VAN 
DE ARBEID BEREIKEN 
DOOR: 
·VARIETY IN TASK 
-MEANINGFUL PATTERN 

OFTAS'KS 
*OPIlMUM LENGTH OF 

WORKCYCLE 

, 

Van Eijnatten (1991) 

BFA 
Benadering van 
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Een. schematische representatie van de BFO-herontwerpmethodiek 
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Sociotechnische faseringsmethode 

A. Probleem-identificatie/evalu atie: 
1. globale strategische analyse op macro-nivo 
2. globale systeem-analyse op meso-nivo 
3. identificatie van de knelpunten 

B. Diagnose: 
4. bepaling van de systeemgrenzen 
5. gedetailleerde strategische analyse, macro-nivo 
6. gedetailleerde systeem-analyse, meso-nivo en micro-nivo 
7. vaststelling van de (her-)ontwerpdoelen op macro-, meso- en micro-nivo 

C. Planning van het (her-)ontwerp: 
8. (her-)overweging van produd-ontwerp 
9. (her-)ontwerp productiestructuur op macro-nivo 
10. (her-)ontwerp productiestructuur op meso-nivo 
11. (her-)ontwerp productiestructuur op micro-nivo 
12. (her-)ontwerp besturingsstructuur op micro-nivo 
13. (her-)ontwerp besturingsstructuur op meso-nivo 
14. (her-)ontwerp besturingsstructuur op macro-nivo 
15. (her-)ontwerp informatiestructuur op macro-, meso- en micro-nivo 

D. Implementatie: 
16.implementatie van nieuwe structuur 

A. Evaluatie/probleem-identificatie: 
17. controle van de knelpunten 

Een schematische representatie van de sociotechnische (her-) 
ontwerp strategie. 

Naar Van Eijnatten, Rutte en Hoevenaars (1989). 
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Stream Analysis 
Jerry I. Porras 
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besturings-
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Van Amelsvoort (1989) 

Het sociotechnisch model voor de besturingstrucluur. 



RVE RESULTAAT VERANTWOORDELIJKE EENHEID 

FLEXITAS B.V. 
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Van Eijnatten & Hoevenaars (1989) 
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Van Eijnatten & Hoevenaars (1989) 
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Sociotechniek en informatiestructuur 

- Wat zijn kenmerkende overeenkomsten en verschillen 
van de wijze waarop sociotechnici en 
informatiedeskundigen organisatie en informatie 
beschrijven en analyseren. Welke concepten gebruiken 
ze, welke taal, instrumenten, methoden, relaties, 
indicatoren, assumpties, etc. . 

. - Wat zijn overeenkomsten en verschillen in de 
uitgangspunten die sociotechnici en 
informatiedeskundigen hanteren in concrete projecten. 

- Wat zijn kenmerkende overeenkomsten en verschillen in 
de werkwijze die sociotechnici en informatiedeskundigen 
gebruiken om organisatie en/of informatie te ontwerpen. 

- Hoe kunnen informatie en organisatie in onderlinge 
samenhang worden beschreven, geanalyseerd en 
vormgegeven, en wat is de meerwaarde daarvan voor het 
functioneren van het resulterende geheel. 

- Wat kunnen concepten uit de Informatiekunde bijdragen 
aan de sociotechnische theorie en wat kunnen concepten 
uit de Sociotechniek bijdragen aan de informatiekundige 
theorie. 

Loeffen (1990) 



Deel V 

Sociotechniek: 
Literatuurreferenties 

Kijkhoek Sociotechniek 
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