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1 . I n 1 ei d i ng. 

De vakgroep sociotechniek van de afdeling bedrijfskunde van de tech

nische hogeschool Eindhoven houdt zich reeds enige tijd bezig met het 

ontwikkelen van een sociotechnische systeemtheorie, met behulp waarvan 

empirisch onderzoek aan organisaties mogelijk zal zijn. Dit verslag 

kan gezien worden als een poging een bijdrage aan deze ontwikkeling te 

leveren. 

Voordat er sprake kan zijn van de ontwikkeling van een theorie, dient 

er een model uitgewerkt te zijn. (van der Zwaan, 1973). Een model is 

de verzameling van een aantal basisbegrippen en hun definities, verge

zeld van de axioma 1 s betreffende de onderlinge relaties tussen die ba

sisbegrippen. In ons voorbeeld zal er dus sprake zijn van een systeem

model, dat tot stand komt in voortdurende wisselwerking met de empirie. 

Bij toetsing van het model aan de praktijk, dient men met name de vol

gende vragen te beantwoorden: 

- kunnen alle relevant geachte praktijkgrootheden ••vertaald11 worden 

in systeembegrippen; 

-zijn de systeembegrippen en hun onderlinge relaties voldoende 

scherp en eenduidig beschreven; 

Wij zouden deze modelformulering de eerste fase van de theorieontwik

keling willen noemen. 

De tweede fase bestaat hierin, dat men op grond van het systeemmodel 

overgaat tot de feitelijke theorievorming rond het gedrag van sociale 

systemen. Een theorie is een logisch samenhangende verzameling van hy

pothesen rond het systeemgedrag. Op basis daarvan kan het gedrag van 

konkrete systemen verklaard en voorspeld worden. Het spreekt vanzelf, 

dat ook deze fase in nauwe wisselwerking met de empirie uitgevoerd wordt. 

Voorts moge het duidelijk zijn, dat de scheiding tussen de eerste en de 

tweede fase in de praktijk niet scherp is. Met name zal het voorkomen, 

dat bevindingen uit de tweede fase aanleiding geven tot een verbetering 

van.het model, dat in de eerste fase geformuleerd is. 

Als eerste deel van ons onderzoek is een studie gemaakt van de litera

tuur, die op het gebied van de sociotechnische systeemtheorie beschik-
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baar is, met name de diverse publ ikaties van de vakgroep sociotech

niek. Op basis van deze studie is een beknopte, doch zo volledig moge

lijke beschrijving van eeh model van een sociaal systeem opgesteld. Het 

resultaat hiervan is beschreven in hoofdstuk 2. 

Uit het voorgaande is gebleken, dat zowel voor de modelbouw als voor de 

theorievorming de bestuderihg van eeh empirisch sociaal systeem een ver

eiste is. De keuze van de empirische situatie, die ten grondslag ligt 

aan ons ohderzoek, moet hier nader worden toegelicht, omdat deze in meer 

dan één opzicht afwijkt van wat gangbaar is. 

Het afstudeeronderzoek vond plaats in een schrijfmachinefabriek, waar 

tijdens de afstudeerperiode een projektteam bezig was met de produktie

voorbereiding van een nieuw type schrijfmachine. Ons onderzoek heeft 

zich beperkt tot de voorbereiding van de montage, die gekenmerkt wordt 

door het feit, dat het produkt gemonteerd zal worden in kleine, autonome 

werkgroepen, in plaats van in de tot dat moment gebruikelijke, lange mon

tagelijn. Besloten is om één autonome werkgroep in relatie tot de overige 

groepen en de diverse hulpafdelingen tot onderwerp van onze empirische 

studie te maken. 

Tijdens de projektvoorbereiding was er (vanzelfsprekend) nog geen sprake 

van een konkrete en observeerbare empirische situatie; de in groepen ver

deelde montageafdeling bestond immers slechts nog op papier. Op basis ech

ter van bestudering van interne rapporten, individuele gesprekken met le

den van het projektteam, het bijwonen van projektvergaderingen, en daad

werkelijke bijdragen, met name aan de gedachtenvorming rond de autonomie 

van de werkgroepen, is het mogelijk geweest ons eenduidelijk beeld te vor

men van de visie, die het projektteam had met betrekking tot het toekomstig 

funktioneren van de montageafdeling. Deze visie, die wij "Blauwdruk van een 

toekomstige organisatie" willen noemen, wordt beschreven in hoofdstuk 3. 

Een dergelijke beschrijving is echter niet geschikt als materiaal om ons 

systeemmodel aan te toetsen, omdat zij niet weergeeft, hoe het sociaal 

systeem funktioneert, maar eerder, binnen welk kader het funktioneert. Om 

in dit probleem te voorzien, is aan alle afdelingen in het bedrijf, die 

enigszins te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken in de montage

afdeling, een vraag van de volgende inhoud voorgelegd: 

"Geef een zo volledig mogelijke opsomming van mogelijke gebeurtenissen, 

die de gewenste gang van zaken in een werkgroep kunnen verstoren. 11 
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Met name is deze vraag gesteld aan vertegenwoordigers van de montage 

zelf, alsmede de afdelingen planning, kwaliteitsdienst en arbeidsstudie 

(T.E.O.). Een van de antwoorden van planning bijvoorbeeld luidde: 11 Er 

komt een spoedorder binnen 11
, terwijl de montage als een mogelijke gebeur

tenis opgaf: 11 Enkele aangevoerde onderdelen zijn van onvoldoende kwal iteit. 11 

De antwoorden van de diverse afdelingen zijn samengevoegd tot een : 11 Lijst 

van mogelijke gebeurtenissen.•• 

Door nu deze lijst te konfronteren met de hiervoor beschreven 11blauwdruk 11 

was het mogelijk een prognose op te stellen van het funktioneren van de 

montageafdeling gedurende bijvoorbeeld een tiental elkaar opvolgende da

gen. Het resultaat hiervan, de zgn. 11jourmalistieke beschrijving 11 is weer

gegeven in hoofdstuk 4. 

De gang van zaken is nog eens geschetst in figuur 1. 

orten 

notulen 

kwaliteitsdienst 

planning 

arbeidstudie 

journalistieke 
1--..... -1 

beschrijving 

figuur 1: tot stand komen van de journalistieke beschrijving 

De journalistieke beschrijving is gebruikt als empirisch materiaal, waar 

het systeemmodel aan getoetst kan worden. Wij achten dit in zoverre ver

antwoord, dat deze 11 toetsing 11 slechts kan bestaan uit een vertaling in 
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systeembegrippen van die empirische verschijnselen, welke uit de beschrij

ving naar voren treden. De mate* waarin dit mogelijk is, geeft ons een 

eerste indikatie omtrent de bruikbaarheid van de gedefinieerde begrippen 

alsmede hun onderlinge relaties. 

In de loop van de analyse van de journalistieke beschrijving (uitgevoerd 

in hoofdstuk 5) met behulp van de begrippen van het systeemmodel, worden 

enige voorzichtige uitspraken gedaan over de mogelijkheid cq. onmogelijk

heid van een bepaalde situatie, of de wenselijkheid van een (detail)ver

andering van het konsept van het projektteam (=blauwdruk). Deze uitspra

ken dienen (noodzakelijkerwijs) beschouwd te worden als voorspeil ingen, 

die niet op een methodologisch verantwoorde wijze getoetst kunnen worden. 

Zij vormen slechts een indikatie voor het projektteam het betreffende pro

bleem nader te analyseren, waarbij het in hoofdstuk 5 beoefende 11systema

tisch denken11 nuttig kan blijken te zijn. 

In hoofdstuk 6 tenslotte zijn enkele konklusles getrokken uit het onder

zoek, dat in dit verslag is beschreven. Ingegaan wordt op het systeem

model zelf, alsmede op de bruikbaarheid ervan. Dit geschiedt aan de hand 

van de resultaten van de systematische vertaling van empirische verschijn

selen in systeembegrippen. 

'Tot slot worden enkele uitspraken met betrekking tot het toekomstig funkti

oneren van de montageafdeling van kommentaar voorzien. 
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2. Begrippen en definities. 

2.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de begrippen, die 

ten grondslag 1 iggen aan het systeemmodel, dat wij bij onze analyse 

zullen gebruiken. De omschrijving van de gehanteerde begrippen is sum

mier; een diepgaande beschouwing ervan valt echter buiten het kader 

van dit verslag. Hiervoor wordt verwezen naar de in hoofdstuk 7 ver

melde 1 iteratuur, met name naar een aantal publ ikaties van de vak

groep sociotechniek, waaraan een groot gedeelte van de gegevens is 

ontleend. 

Hoewel het model, dat in de volgende paragrafen ontwikkeld zal wor

den, een sterke gelijkenis vertoont met systeemmodel Jen, zoals die 

bijvoorbeeld gebruikt worden in de regeltheorie, worden een aantal 

gelijkluidende begrippenwezenlijk anders gedefinieerd. Een verkla

ring hiervoor is gelegen in het feit, dat ons model gebaseerd is op 

de dynamiek van de sociale werkelijkheid, en dat het ons uiteinde] ijke 

doel is om dezewerkelijkheid in termen van ons model te beschrijven 

en te verklaren. In principe komen de definities (en herdefinities) 

van de diverse begrippen dan ook in een voortdurende wisselwerking 

met de empirie tot stand. 

2.2. Basisbegrippen. 

Een beschrijving van de werkelijkheid met behulp van een systeemmo

del kan men geven op een aantal manieren, die onder andere kunnen 

verschillen in niveau van detaillering. De werking van een benzine

motor kan bijvoorbeeld verklaard worden vanuit de funkties en onder

I inge relaties van akku, karburateur, versnellingsbak, enz. Wil men 

een meer gedetailleerde verklaring geven, dan kunnen in de versnel

I ingsbak onderdelen onderscheiden worden, zoals primaire as, sekun

daire as en diverse tandwielen. 

Bij een beschrijving van de werkelijkheid dient men in het algemeen 

het niveau van detail lering aan te geven, door te.definieren welke 

de kleinste bouwstenen zijn" waarvan men uitgaat. Deze kleinste 

bouwstenen noemt men elementen. 
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Van een element worden per definitie alleen die eigenschappen beschouwd, 

die uitwendig gekonstateerd kunnen worden. Deze eigenschappen noemt men 

attributen. De verzameling van attributen, die in principe onbegrensd 

kan zijn, karakteriseert een element volledig. Vanuit een bepaalde be

schouwingswijze is men echter dikwijls slechts geïnteresseerd in een 

deelverzameling van de attributen. Attributen kunnen beschouwd worden 

als (diskrete of kontinue) variabelen, en kunnen dus verschillende waar

den aannemen. 

Elementen staan middels hun attributen in relatie tot elkaar. 

Een retatie is een verandering in de waarde van één of meer attributen 

van een element als direkt gevolg van een verandering in de waarde van 

één of meer attributen van een ander element. Het begrip relatie is één

zijdig gedefinieerd, dwz een relatie van X naar Y is iets anders dan een 

relatie van Y naar X. 

Meerdere elementen kunnen een systeem vormen. Een systeem is gedefinieerd 

als een verzameling elementen, alsmede de samenhangende verzameling van 

relaties tussen deze elementen en dus tussen hun attributen. 

Met 11samenhangende verzameling van relaties 11 wordt bedoeld, dat ieder 

elelement van het systeem, direkt of indirekt, gerelateerd is aan ieder 

ander element. De verzameling van relaties in een systeem is in prin

cipe onbegrensd, maar een bepaalde beschouwingswijze definieert meestal 

een deelverzameling, zoals dit ook bij de attributen het geval is. 

Men spreekt van een subsysteem,als men duidt op een deelverzameling van 

de elementen van het systeem, tesamen met alle relaties tussen deze ele

menten. Een partieet systeem is een deelverzameling van de relaties tus

sen alle elementen van het systeem. 

De omgeving van een systeem wordt gevormd door de verzameling van ele

menten en hun onderlinge relaties, die~ tot het systeem behoren. 

Indien er een relatie bestaat van één of meerdere elementen van het 

systeem naar één of meerdere elementen van de omgeving, en omgekeerd, 

spreekt men van een uitwisBetingsrelatie tussen systeem en omgeving. 

Het gedeelte van de omgeving, waar het systeem uitwissel ingsrelaties 

mee onderhoudt, heet relevante omgeving. 

Op grond van de begrippen, die tot dusverre behandeld zijn, kunnen we 

konstateren, dat een systeem gekenmerkt wordt door een (mogelijke) ver-
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anderlijkheld in de tijd van de attributen van zijn elementen, en daar

mee van de relaties tussen deze elementen. Nu verstaan wij onder de 

toestand van een systeem OR een bepaald tijdstip de nominale relatie 

tussen de elementen en hun attributen op dat tijdstip. De toestand van 

een systeem wordt volledig bepaald door de waarde van zijn attributen 

op het betreffende tijdstip. 

Op grond van empirische overwegingen lijkt het nuttig om in staat te 

zijn om meerdere uitwissel ingsrelaties tussen een systeem en zijn om

geving, die tegel ijkertijd optreden, onder één noemer te brengen. Dit 

is mogelijk met behulp van het begrip toestand. Meerdere relaties van 

de omgeving naar het systeem geven wij weer met behulp van de begrippen 

input en inputfunktie. 

Een input van een systeem is de toestandsverandering in het systeem 

als uitsluitend gevolg van een toestandsverandering in de relevante 

omgeving. De toestandsverandering, die deze input veroorzaakt, wordt 

inputfunktie genoemd. 

Wanneer een systeem als gevolg van een inputfunktie een input onder

gaat, kan het systeem zelf een bijdrage leveren aan de eigen toestands

verandering. Deze eigen bijdrage van het systeem aan zijn toestandsver

andering wordt transfo~atie genoemd. Een transformatie komt tot stand 

door een operatie~ welk begrip is gedefinieerd als een verzameling 

(geordende) relaties tussen elementen en hun attributen. 

Een verduidelijking van het onderscheid tussen de begrippen operatie 

en transformatie is misschien gewenst. Een transformatie is een toe

standsverandering en kan dus beschreven worden in termen van het ver

schil tussen begintoestand en een eindtoestand. Een operatie is het 

konkrete proces, waardoor een transformatie tot stand gebracht wordt. 

De toestandsverandering van een systeem, die het gezamenlijke gevolg 

is van een input en een transformatie, heet output. Als gevolg van 

een uitwisselingsrelatie tussen systeem en omgeving, kan een output 

een toestandsverandering in de omgeving veroorzaken; deze wordt 

outputfunktie genoemd. Met behulp van de begrippen output en output

funktie beschrijven wij dus meerdere relaties van het systeem naar de 

omgeving, die tegelijkertijd plaats vinden. Omdat een toestandsveran

dering per definitie neerkomt op een verandering in de waarde van één 

of meer attributen van één of meer elementen, zijn de aan elkaar gekop

pelde definities van input en inputfunktie, en output en outputfunktie 

dus konsistent met de definitie van relatie. 
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2.3. Doelgericht systeem en norm. 

In de definitie van het begrip operatie in de vorige paragraaf wordt 

gesproken over een verzameling geordende relaties. Dat in deze definitie 

het begrip 11geordend 11 als het ware uit de lucht komt vallen, wordt ver

oorzaakt door het feit, dat het systeemmodel, dat in dit hoofdstuk wordt 

ontwikkeld, in sterke mate geënt is op de empirie, zoals in de inleiding 

reeds is opgemerkt. Men konstateert, dat er systemen zijn, die weliswaar 

een onnoemelijk groot aantal mogelijkheden hebben, waarop zij de relaties 

tussen hun elementen tot operaties kunnen rangschikken, maar klaarblijke

lijk slechts een beperkt aantal van deze mogelijkheden benutten. Binnen 

het systeem is blijkbaar een "ordenend principe 11 aanwezig, dat de kans 

op het voorkomen van de diverse systeemrelaties in de tijd bepaalt. 

Een dergelijk ordenend principe noemen wij een norm. De totaliteit van 

de ordenende principes van een systeem zullen wij het normenkomplex 

van het systeem noemen.Aan een operatie, die tot stand komt onder in

vloed van een norm, kan men twee aspekten onderscheiden: een bestuurlijk 

of regelend aspekt, en een bewerkend of uitvoerend aspekt. In plaats 

van over het besturende aspekt spreekt men ook wel over een regel

aktiviteit van het systeem. 

Systemen, die hun operaties kiezen op basis van normen, brengen daar

mee tevens hun transformaties, die immers het konkrete gevolg zijn van 

een operatie, binnen de invloedssfeer van de norm, en daarmee ook hun 

output. Dergelijke systemen beïnvloeden hun omgeving op een geordende 

wijze, en worden daarom doelgerichte systemen genoemd. 

Een nadere beschouwing van empirische doelgerichte systemen toont aan, 

dat dergelijke systemen, behalve de kennelijke selektiviteit in de 

keuze van hun operaties en transformaties nog een tweede eigenschap 

bezitten: gemiddeld over de tijd is er sprake van een konstante systeem

toestand. Men kan derhalve aannemen, dat het normenkamplex van een 

doelgericht systeem er naar streeft de systeemtoestand, gemiddeld over 

de tijd, zo konstant mogelijk te houden. Omgekeerd kan men zich voor

stellen, dat de verzameling van waarneembare en gemiddeld over de tijd 

konstante toestandsgrootheden van het systeem (dwz attributen), een 

afbeelding vormt van het normenkamplex van het systeem. 
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Een doelgericht systeem is op een tweetal manieren te onderscheiden van 

zijn omgeving. In de eerste plaats kan men uitgaan van de algemene defi

nitie van systeem, zoals die gegeven is in paragraaf 2.2. Het systeem 

wordt daarin bepaald door zijn elementen, en de omgeving wordt gevormd 

door die elementen, die niet tot het systeem behoren. 

Een tweede mogelijkheid is om het systeem te definieren op basis van de 

normen, die er ten grondslag aan liggen, met name aan het ordenen van 

de systeemrelaties. Men verstaat dan onder een doelgericht systeem die 

verzameling van relaties tussen elementen en hun attributen, welke af

hankelijk zijn van eenzelfde norm of normenkomplex. De omgeving is die 

verzameling van relaties tussen elementen en hun attributen, waarvan het 

ordenend principe onafhankelijk is van de systeemnorm. 

2.4. Sociaal systeem en variabiliteit. 

Zoals in paragraaf 2.1. reeds is aangegeven, is ons systeemmodel bedoeld 

om het gedrag van sociale systemen te beschrijven en te verklaren. 

Als soaiaaZ systeem wordt ieder. systeem beschouwd, waarvan de elementen 

gevormd worden door mensen. 

Empirisch valt aan een sociaal systeem waar te nemen, dat het doelgericht 

gedrag vertoont; operaties en transformaties vinden plaats op basis van 

een selektief principe; er is dus sprake van systeemnormen. 

Tevens wordt echter waargenomen, dat de verzameling van toestandsvaria

belen, gemeten over de tijd, niet konstant is, waardoor het normenkam

plex dit evenmin kan zijn. Hierdoor wordt het onduidelijk, hoe deze nor

men geïnterpreteerd moeten worden. 

Dit probleem is als volgt op te lossen. 

Men heeft empirisch vastgesteld, dat sociale systemen uitwisselings

relaties onderhouden met soortgelijke systemen. Deze uitwisselingsrela

ties zijn steeds wederzijds en men spreekt van interaktie. Men postu

leert nu voor een sociaal systeem, dat het ordenend basisprincipe, dat 

ten grondslag ligt aan het systeemgedrag (dwz operaties en transformaties), 

gericht is op de handhaving van deze interaktie met de omgeving. In het 

vervolg van dit verslag zal dit aangeduid worden als het basisaxioma van 

een sociaal systeem. 
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In tegensteil ing tot wat wij hierover hebben vastgesteld bij een doelge

richt systeem, kan men de grens tussen een sociaal systeem en zijn omge

ving uitsluitend definieren op basis van de norm, die aan het systeem

gedrag ten grondslag ligt. De Sitter illustreert dit aan de hand van het 

volgende eenvoudige voorbeeld: een arbeider in een produktiebedrijf is 

tevens lid van zijn vakbond. Afhankelijk van de normen, die het gedrag 

van de arbeider regelen in een bepaalde situatie, moet hij als element 

van het sociale systeem (bedrijf) of van de omgeving (vakbond) beschouwd 

worden. 

Een begrip, dat weliswaar hoofdzakelijk in relatie tot sociale systemen 

wordt gebruikt, maar er niet noodzakelijkerwijs toe is beperkt, is het 

begrip variabiliteit. Onder variabiliteit verstaan we formeel het aantal 

items, respektievelijk het aantal klassen, waarin een diskrete respek

tievelijk een kontinue grootheid zich kan voordoen. 

Onder de operationele variabiliteit van een sociaal systeem verstaan we 

de verzameling van operaties, waar het systeem op basis van zijn normem 

over kan beschikken. De transformationele variabiliteit is de verzame

ling van transformaties, die het systeem op basis van zijn normen tot 

stand kan brengen. Elk der beide begrippen wordt ook wel gebruikt als 

indikatie voor respektievelijk de operationele en transformationele 

struktuur van een sociaal systeem. 

Tot slot van deze paragraaf is het nuttig te wijzen op het begrip funktio

nele equivalentie. 

Het is in principe denkbaar, dat één transformatie, dwz een specifieke 

input/output-kombinatie, tot stand gebracht kan worden door meerdere 

operaties. Dergelijke operaties noemt men funktioneel equivalent. 

Op dezelfde wijze spreekt men van funktioneel equivalente transforma

ties, als eèn systeem een verschillende input, door de juiste keuze 

van zijn operaties, tot een zodanige output kan transformeren, dat 

eenzelfde outputfunktie in de omgeving er het resultaat van is. 

2.5. Interferentie en macht. 

In de vorige paragraaf is gekonstateerd, dat sociale systemen inter

akteren met meerdere omgevingssystemen. Mede op grond van deze konsta

tering is gepostuleerd, dat het normenkamplex van een sociaal systeem 

gericht is op handhaving van zijn interaktiekansen met de totaliteit 

van zijn omgevingssystemen. 
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Laten wij ons nu eens een situatie voorstellen, waarin een sociaal systeem 

in drie uitwisselingsrelaties is betrokken, dwz met drie omgevingssystemen 

interakteert (zie figuur 2} en laten wij voorts aannemen, dat het sociale 

8 

figuur 2: een sociaal systeem is in drie uitwisselingsrelaties 

betrokken 

systeem, indien het alléén met omgevingssysteem I in interaktie zou 

staan, zijn gedrag door norm (1} zou laten bepalen, terwijl norm (2} 

zijn akti~eiten zou regelen, indien het alleen met omgevingssysteem 11 

in relatie zou staan. Aangezien het sociale systeem echter met beide 

omgevingssystemen tegelijkertijd interakteert, zullen beide normen te

gelijkertijd gehonoreerd moeten worden, en kan het blijken, dat zij 

(ten dele} aan elkaar tegengestelde regelaktiviteiten vereisen. 

In een dergelijke situatie spreken wij van intePferentie. Het derde 

omgevingssysteem, waar in ons voorbeeld sprake van is, maakt de kans 

op interferentie voor het sociale systeem nog groter. 

Het volgende praktijkvoorbeeld dient ter illustratie van het begrip 

interferentie en is daarom enigszins zwart-wit geformuleerd. 

De fabrikageafdeling van een produktiebedrijf zal interferentie 

ervaren met betrekking tot zijn uitwisselingsrelaties met de afdelingen 

verkooe en kostenkalkulatie.De afdeling verkoop ziet het liefst, dat 

alle produkten op voorraad worden gemaakt, zodat bestellingen direkt 

kunnen worden geleverd. De afdeling kostenkalkulatie geeft er de voor

keur aan, dat er zo weinig mogelijk voorraad gehouden wordt, want voor-
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raad houden betekent vermogensbeslag en kost dus geld. 

Volgens de hierboven gegeven beschrijving is interferentie gedefinieerd 

als strijdigheid van normen binnen één systeem ten gevolge van uitwis

selingsrelaties met twee of meer omgevingssystemen. In hoofdstuk 5 van 

dit verslag zal blijken, dat wij bij het hanteren van het begrip inter

ferentie niet altijd konkreet zullen aangeven, wèlke uitwisselingsrela

ties van het systeem deze interferentie veroorzaken. 

Soms spreken wij bijvoorbeeld van interferentie, als er sprake is van 

meerdere subsystemen, die verschillende normen hanteren, en zelfs als 

een systeem één norm wi 1 hanteren, die strijdig is met zijn gegeven 

mogelijkheden. 

In het eerste geval is het echter mogelijk een dergelijke situatie te 

beschrijven in termen van twee (sub)systemen, die iedere interferentie 

ervaren met betrekking tot de uitwisselingsrelaties met hun eigen om

geving (voor elke der beide systemen wordt een deel van de eigen om

geving gevormd door het andere systeem). In het tweede geval is de 

konkrete mogelijkheid, die een systeem in een bepaalde situatie heeft 

(of niet heeft) te beschouwen als de 11neerslag 11 van een norm, die in 

het verleden van kracht is geweest. In beide gevallen is de zin·van 

onze definitie dus niet aangetast. 

Het zal inmiddels duidelijk geworden zijn, dat interferentie in het 

algemeen door het systeem als storend ervaren zal worden ten aanzien 

van zijn interaktie met de omgeving. Vanwege het basisaxioma, dat voor 

een sociaal systeem geldt, zal het dus trachten zijn interferentiekan

sen te reduceren. Nu is het in het algemeen mogelijk, dat: 

a. Het reduceren van de interferentiekansen naar één interaktie· 

partner de interferentiekansen naar een andere partner vergroot; 

b. Het reduceren van de interferentie op korte termijn (dwz een 

konkrete interferentie, die~ optreedt) de interferentiekansen 

op langere termijn doet toenemen. 

Onder andere op grond hiervan mogen wij aannemen, dat het interferentie

reduktieproces geregeld zal worden door normen. Aangezien deze normen 

op hun beurt onder bepaalde omstandigheden strijdig kunnen zijn, bestaat 

er dus kans op een soort 11 i nterferent ie van de tweede orde11 Wij wi 11 en 

hier verder noet op ingaan. 
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Het interferentiebegrip is in het voorgaande zo ruim gedefinieerd, dat 

een systeem in elke situatie wel gekonfronteerd zal worden met één of 

meer Interferenties, van ernstige of minder ernstige aard. Zo zullen 

er óók interferenties zijn, die regelmatig in dezelfde vorm terugkeren. 

Met betrekking tot dergelijke routine-interferenties zal het systeem 

zijn reduktieproces ook op routinematige wijze kunnen regelen. 

Een voorbeeld van zo een routine-interferentie is de (kontinue) inter

ferentie tussen de kwaliteitsnormen en de kwantiteitsnormen van een 

produktiesysteem. 

Wanneer daarentegen een systeem een bepaalde interferentie voor de 

eerste keer of slechts zeer zelden ervaart, zal het moeten zoeken naar 

(eventueel bestaande) normen om het reduktieproces te regelen, of er 

nieuwe normen voor moeten vaststellen. In dit geval heeft de inter

ferentie en dus ook het bijbehorende reduktieproces een incidenteel 

karakter. 

De keuze of een interferentie, die zich konkreet voordoet, routine

matig of incidenteel is, is In wezen arbitrair. 

Ten aanzien van de wijze, waarop het reduktieproces geregeld kan wor

den, zijn een tweetal manieren te onderscheiden: 

1. lntracycl isch regelen. 

Hiermee wordt bedoeld, dat de reduktie binnen het systeem plaats 

vindt, dus zonder dat de omgeving erbij wordt betrokken. 

Het systeem zal zoeken naar funktioneel equivalente operaties 

en/of transformaties. Deze kunnen reeds een onderdeel vormen van 

de operationele en transformationele variabiliteit van h~L 

systeem, maar het is ook mogelijk, dat de reduktie leidt tot een 

vergroting van deze variabiliteit, doordat nieuwe operaties en 

transformaties gekreëerd worden. 

2. lntercycl isch regelen. 

Hierbij beïnvloedt het systeem één of meer omgevingssystemen 

zodanig, dat deze de interferentie(kansen) geheel of gedeelte

lijk overnemen. Men noemt dit ook wel interferentieoverdracht. 

Een omgevingssektor, die een input voor het systeem kan verzor

gen, kan bijvoorbeeld zó worden bespeeld, dat deze inputfunktie 

verándert, waardoor een bepaalde interferentie voor het systeem 

verdwijnt. Door de noodzaak een andere output te leveren, kan 

de betreffende omgevlngssektor echter zelf interferentie ervaren. 
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Door het karakter en de wijze te beschouwen als twee dimensies van 

interferentiereduktie, kunnen wij konkrete reduktieprocessen inde

len in vier kategorieëen (zie figuur 3). 
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s::: 
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:::J 
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L.. 

Q) 
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+-' 
s::: 
Q) 

-c 
u 
s::: 

kategorie kategorie 

1 3 

kategorie kategorie 

2 4 

i ntercyc I i sch intracyclisch 

--t> 
wijze van interferentiereduktie 

figuur 3: de vier kategorieën van interferentiereduktieprocessen 

In alle vier de kategorieëen kan er sprake zijn van een reduktie 

op korte termijn (konkrete interferentie) of een reduktie op lange 

termijn (interferentiekans). 

Tot slot van deze paragraaf introduceren wij het begrip macht. 

De begrippen macht en interferentie dragen in sterke mate bij tot 

de verklaringskracht van ons systeemmodel. 

Onder de macht van een systeem verstaan wij de mate, waarin het 

systeem in staat is zijn interferentie(kansen) te reduceren. 

De macht heeft dus direkt betrekking op de mate, waarin het systeem 

beschikt over de genoemde vier kategorieën van interferentiereduktie. 
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Omdat er pas sprake is van interferentie, als een systeem ult

wisselingsrelaties onderhoudt met andere systemen, Is macht een 

relatief begrip. Zo zeggen we bijvoorbeeld: systeem A is machtiger 

dan systeem B. 
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3. Blauwdruk van een toekomstige organisatie. 

3.1. De montage in groepen. 

De situatie, die wij zullen beschrijven, speelt zich af in de 

montageafdeling van een schrijfmachinefabriek, waar men de pro

duktie heeft georganiseerd rond zgn kleine, autonome werkgroe

pen. Het produkt, dat gemonteerd wordt, is een elektrische bol

kopschrijfmachine, de Single Element geheten (SE) . 
• 

De SE is opgebouwd uit vier funktionele delen (segmenten), nl: 

- frame; 

- transport; 

- keyboard; 

- paperfeed; 

Elk segment wordt apart gemonteerd door één of meer groepen. 

Het aantal groepen, dat voor de montage van een segment nood

zakelijk is, wordt bepaald door: 

- het vereiste produktievolume; 

-de aard van de montagehandelingen van het betreffende 

segment (een paperfeed is eenvoudiger te monteren dan 

een frame; 

- een gewenste grootte van een werkgroep (bijvoorbeeld 

minimaal vier en maximaal twaalf personen); 

De vier segmenten worden in een eindmontage door een aantal 

groepen samengevoegd tot gerede produkten. Een klein aantal 

groepen tenslotte houdt zich bezig met eenvoudige voormontages. 

In figuur 4 is schematisch aangegeven, hoe de diverse groepen 

ten opzichte van elkaar in het montageproces zijn gesitueerd. 

In een tussentijds rapport van Groot en Lankamp wordt de monta

ge van de SE meer in detail beschreven (Groot en Lankamp, 1973, 

hoofdstuk 2 en bij lagen 11 en lil). 
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3.2. De organisatie van de montageafdeling. 

De basis van de organisatie van de montageafdeling wordt gevormd 

door de werkgroepen.Een organisatieschema is weergegeven in fi

guur 5. Het is nuttig in het kort in te gaan op de funktieinhoud 

van de groepenleider in vergel ijking met die van groepsbegeleider, 

en tevens aan te geven welke de taak en de positie zijn van de 

procesbeheersingsgroep en de instruktiegroep, die in het schema 

van figuur 5 worden genoemd. 

De groepenleider heeft een taak, die men procesgericht kan noe

men. Hij draagt zorg voor de koördinatie van de diverse groeps

opdrachten, maakt afspraken met de groepen over de produktie, 

zorgt er kortom voor, dat de geplande produktie gehaald wordt. 

De taak van de groepsbegeleider is hoofdzakelijk groepsgericht. 

Hij wordt meer beschouwd als iemand, die lid is van zijn groep, 

dan als iemand, die naast of boven de groep staat. Hij tracht 

een goede samenwerking in zijn groep op te bouwen, bemiddelt 

bij konflikten en vertegenwoordigt zijn groep soms naar buiten. 

Als men ervan uitgaat, dat de belangen van de leiding en die van 

de groep in principe tegengesteld zijn {binnen het beschouwde 

bedrijf gaat men soms impliciet van een dergelijk konfliktmodel 

uit), dan vertegenwoordigt de groepenleider de leiding en de 

groepsbegeleider de groep (zie figuur 6). 

I spanningave Zd tus
sen groep en leiding 

groepenleider groepsbegeleider 
c::: .=--. 

gesahilZen over kWali
teit, produktiehoeveeZ
heid, autonomie, enz ..• 
I 

figuur 6: het konfliktmodel 
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De procesbeheersingsgroep en de instruktiegroep hebben het karakter 

van stafafdelingen. 

De procesbeheersingsgroep wordt ingeschakeld, zodra de montage er

gens stagneert en de (technische) oorzaak niet direkt duidelijk is. 

Doordat deze groep samengesteld is uit technische specialisten, 

alsmede uit vertegenwoordigers van de kwaliteitsdienst en van 

planning, en omdat zij direkt aan de montageleider rapporteert, 

kan de oorzaak van een stagnatie in principe snel verholpen worden. 

Als de oorzaak buiten demontageafdeling blijkt te liggen,met name 

in de fabrikageafdeling (een fout onderdeel), treedt men in kontakt 

met een soortgelijke groep in deze afdeling, de zgn diagnosegroep. 

De instruktiegroep verzorgt alle opleidingen ten behoeve van de 

SE, voor zover deze niet binnen een groep kunnen plaats vinden. 

Tevens worden de leden van deze groep verondersteld expert te zijn 

op het gebied van de voorgeschreven montagehandelingen, zodat ZIJ 

ingeval van problemen hieromtrent door een groep te hulp kunnen 

worden geroepen. 

3.3. Uitgangspunten met betrekking tot de autonomie. 

De autonomie van de werkgroepen komt er hoofdzakelijk op neer, dat 

een groep de vrijheid heeft om binnen een periode van een week het 

werk naar eigen inzichten in te delen over de tijd en over de groeps

leden, mits aan het einde van de week een afgesproken aantal pro

dukten tegen een vastgestelde kwaliteit wordt afgeleverd. Enkele 

aanvullende bepalingen, die voortvloeien uit de noodzaak om de 

werkzaamheden van de groepen en de diverse hulpafdelingen op el-

kaar af te stemmen, perken de vrijheid van de groep enigszins in. 

Enkele van deze bepalingen zijn: 

- er is een minimum en een maximum aan de produktstroom per 

dag gesteld {bijvoorbeeld respektievelijk 100 en 200); 

-de partijen, die aan de kwaliteitsdienst worden aangeboden, 

dienen een vaste grootte te hebben (bijvoorbeeld 50 stuks); 

De mogelijkheden, die de groep heeft bij de onderlinge werkverde

ling, worden voorts bepaald door onder andere het kennis- en 

vaardigheidsniveau van de individuele groepsleden, en de technische 

outillage van de groep als geheel. 
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Om de onderlinge uitwisselbaarheid zo groot mogelijk te maken, 

wordt ruime aandacht besteed aan de opleiding van de groeps

leden. ledere maand wordt door de groep en het management (de 

montageleider) een afspraak gemaakt over het aantal indirekte 

uren, dat de groep mag besteden aan de opleiding van individuele 

groepsleden. 

De groepsopdracht, die elke week aan de groep verstrekt wordt, 

wordt in gezamenlijk overleg tussen de groep en het management 

(de groepenleider) vastgesteld. Er wordt gekeken naar het aantal 

indirekte uren, dat de komende week nodig is voor bijvoorbeeld 

groepsoverleg en voor opleiding. Op basis van het aantal over

blijvende direkte uren, en een algemene produktienorm, de zgn 

MTM-norm, komt men dan tot een konkrete afspraak over het pro

duktieaantal. 

Waar het management van de groep verwacht, dat zij binnen een 

vastgestelde periode een vastgestelde hoeveelheid produkten van 

goede kwaliteit aflevert, kan de groep verwachten,dat zij goede 

onderdelen en voormontages aangevoerd krijgt. Tussen de groepen 

bevinden zich daarom kontrolestations van de kwaliteitsdienst, 

die iedere door de groep afgeleverde partij volgens. een steekproef

systeem keuren. Deze kwaliteitskontrole heeft dus een tweeledige 

funktie: 

1. Nagaan, of de afleverende groep aan haar opdracht heeft 

voldaan; 

2. Ervoor zorgen, dat de volgende groep produkten van goede 

kwaliteit aangevoerd krijgt; 

Als een groep ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch gekonfronteerd 

wordt met een hoeveelheid onderdelen of voormontages van onvoldoende 

kwaliteit, waardoor het onmogelijk wordt om aan de groepsopdracht 

te voldoen, kan zij een zgn klachtenprocedure in werking stellen, 

die erop is gericht deze storing zo snel mogelijk te verhelpen 

(door bijvoorbeeld voor een nieuwe partij onderdelen te zorgen). 

Als ten gevolge van een storing, die buiten verantwoordelijkheid 

van de groep optreedt, produktieverlies In de groep ontstaat, wordt 

de groepsopdracht overeenkomstig gekorrigeerd. 
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3.4. De framegroep. 

Zoals in hoofdstuk 1 is vermeld, is in principe besloten om het 

funktioneren van één werkgroep in relatie tot haar omgeving tot 

onderwerp van onze analyse te maken. De keus is hierbij gevallen 

op één van de twee (identieke) framegroepen. Bij het bepalen van 

de keus hebben een aantal overwegingen een rol gespeeld. De situ

atie van het monteren van dit ingewikkelde produkt wordt gekenmerkt 

door een aantal aspekten, waarvan wij de volgende willen noemen: 

-er komen parallel geschakelde groepen voor, die identieke 

werkzaamheden verrichten; 

de handelingen binnen een groep kunnen varierenvan zeer 

eenvoudig tot zeermoeilijk (werkklasse 1 tot werkklasse 5); 

de individuele handelingen binnen een groep kunnen in 

meerdere of mindere mate een samenhang vertonen; 

- er is, afhankelijk van de plaats, die een groep in het 

geheel inneemt, sprake van voorgeschakelde en/of na

geschakelde groepen; 

De framegroep blijkt de groep te zijn, die deze aspekten in de 

grootste verscheidenheid vertoont. Er is zowel sprake van voor-

en nageschakelde groepen, als van een parallelle groep. Demon

tagehandelingen in de framegroep hebben alle een hoge werkklasse (4) 

en vertonen een grote onderlinge samenhang. 

De montage van ~et frame komt tot stand door m.iddel van drie af

zonderlijke handelingen. Een framegroep bestaat uit tien personen, 

die afhankelijk van hun ervaring en opleiding één, twee of drie 

handelingen kunnen beheersen. 

De toevoer naar de groep wordt gevormd door samensteil ingen uit drie 

voormontagegroepen, alsmede losse onderdelen (eigen fabricage en 

inkoop) en eenvoudige klinksamenstellingen. De framegroep levert 

haar produkten af aan de eindmontagegroepen. 

In figuur 7 is de hier gegeven beschrijving in schematische vorm 

weergegeven. 
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4. Werken in groepen: een journalistieke beschrijving. 

4.1. Eerste week. 

Maandag: 

Aan het einde van de vorige week is door een groepslid, de groeps

begeleider en de groepenleider een afspraak gemaakt over het deze 

week te produceren aantal. Er wordt een 25-tal indirekte uren af

gesproken (20 uur voor een 11 bij 1 eerder 11 en 5 uur voor g roeps

overleg). Op basis van een normale produktie (dwz wanneer alle 

groepsleden full-time zouden werken) van 875 stuks, komt men nu 

tot een aantal van 820. 

De groep werkt 1s ochtends normaal, maar 's middags ontstaan pro

blemen in de derde montage. De drie lijntjes van drie man krijgen 

na verloop van tijd alle dezelfde moeilijkheden. De all-rounder, 

die als expert in de groep wordt beschouwd, weet geen oplossing 

en de groepsbegeleider evenmin. Het is een geval voor de proces

beheersingsgroep. Deze 11 trouble-shoot 11 -groep onderzoekt het pro

bleem onmiddellijk. Omdat men vermoedt, dat het probleem schuilt 

in een onderdeel, dat pas in de derde montage wordt ingebouwd, 

besluit de groep door te werken en produkten voor 2/3 af te maken. 

Er is één man, die niets kan doen, omdat hij alleen de derde mon

tage beheerst. 

Aan het einde van de middag heeft de procesbeheersingsgroep de 

fout opgespoord, en wordt de groep medegedeeld, dat de volgende 

dag weer normaal gewerkt zal kunnen worden. De fout bleek inder

daad te I iggen bij een onderdeel voor de derde montage, dat niet 

aan de maat voldeed. Er is daarover kontakt geweest met de dia

gnosegroep. Morgen zal er een nieuwe voorraad goede onderdelen 

zijn. Het afgesproken weekaantal wordt negatief gekorrigeerd met 

8 stuks(overeenkomend met de produktie van een man gedurende een 

middag). 

Dinsdag: 

De SE wordt uitgevoerd met twee verschillende wagenlengten, nl 

13t inch en 15t inch. De twee frames hiervoor wijken in een ge-
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ring opzicht van elkaar af. Onze framegroep, die oorspronkelijk 

deze week alleen frames van 13~ inch zou produceren, krijgt een 

spoedopdracht voor 200 frames van 15! inch. 

Woensdag: 

Halverwege de ochtend krijgt de groep een partij terug, die zij 

de vorige dag aan de kwaliteitsdienst had aangeboden. De kwali

teitsdienst vertelt erbij, op welke aspekten de partij is afge

keurd. De groep vraagt aan de all-rounder, of hij de partij wil 

nazien. Deze stemt hierin toe en is er drie uur mee bezig. 

Donderdag: 

Aan het einde van deze dag vindt er groepsoverleg plaats (een 

soort werkoverleg). Aanwezig zijn: de voltallige groep, de groeps

begeleider en de groepenleider. De groepsleden brengen onder meer 

naar voren, dat zij enige tijd geleden een werkmethodeverbetering 

hebben ontwikkeld, die nu in beide framegroepen wordt toegepast 

en aanzienlijke besparingen blijkt op te leveren. Op grond hier

van wenst de groep in aanmerking te komen voor een ideëenbeloning. 

De groepenleider deelt mede, dat het streven erop gericht dient 

te zijn de werknemers zich verantwoordelijk te laten voelen voor 

het gehele bedrijfsgebeuren. In dit licht bezien wordt een werk

methodeverbetering beschouwd als een zaak, die het hele bedrijf 

ten goede komt, en dus ook(indirekt) de groep, die haar heeft 

bedacht. Bovendien worden op diverse indirekte afdelingen ook 

regelmatig methode- en procedureverbeterinqen bedacht. die even

min beloond worden. 

Vrijdag: 

Een groepslid, dat enige tijd geleden zijn ontslag had aangevraagd, 

is vandaag voor het laatst in de groep. Vanavond biedt hij ieder

een van zijn groep een biertje aan in zijn stamcafé. De groepsle

den hebben overigens tot dusverre nog niet gehoord, wie zijn op

volger zal gaan worden. 

Aan het einde van de werkdag wordt volgens de gewoonte een nieuwe 

groepsafspraak gemaakt voor de volgende week (door een groepslid, 

de groepsbegeleider en de groepenlei der), en tevens wordt gekeken 
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in hoeverre de afspraak van de vorige week gehaald is. Ten aanzien 

van dit laatste vallen drie dingen op: 

1. De kwaliteit is de gehele week ruim voldoende geweest (hier

bij wordt slechts de kwaliteit van goedgekeurde partijen 

in ogenschouw genomen). 

2. De eis, dat de dagaantallen tussen 100 en 200 moeten liggen, 

is maandag en dinsdag niet nagekomen. De oorzaak lag echter 

buiten de groep (foute onderdelen veroorzaakten een storing). 

3. Het gekorrigeerde weekaantal (812) zal niet worden gehaald. 

Ofschoon op dit moment nog wordt geproduceerd, zal de nood

zakelijke weekproduktie niet binnen de daarvoor beschikbare 

tijd gereed komen; de groep komt ongeveer 15 produkten te

kort. Het groepslid geeft als mogelijke oorzaken op, dat er 

vandaag te weinig geproduceerd is (laatste dag van de week, 

anticipatie van het feestje van vanavond) en dat de groep 

intern geëxperimenteerd heeft met een andere werkmethode, 

wat ook enige tijd gekost heeft. De groepenleider merkt op, 

dat de eerste oorzaak geen excuus mag zijn, en dat het twee

de zonder ruggespraak met de leiding zelfs niet is toege

staan.De groep blijft dus verantwoordelijk voor het tekort 

aan produktie. Na enige ruggespraak biedt het groepslid aan 

met drie kollega's ongeveer één uur over te werken (dit le

vert ongeveer acht produkten op). Wat er overblijft van het 

tekort, wordt genoteerd en zal te zijner tijd in de groeps

beloning worden verdiskonteerd. 

4.2. Tweede week. 

Maandag: 

Op de afgelopen vrijdag is bij het maken van de afspraak voor deze 

week het groepsaantal op negen leden geste]d. Hieruit is weer met 

behulp van de afspraak aangaande het aantal indirekte uren een week

aantal bepaald. Tevens is aangekondigd, dat op maandag een nieuw 

groepslid zal worden voorgesteld. Op de ochtend van deze dag komt 

de groepsbegeleider met het nieuwe groepslid aanzetten. Hij is 
afkomstig uit één der voormontagegroepen van het frame en gaat eerst 

twee weken naar de instrukteursom zijn eerste handeling te leren. 
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De groep bekijkt de nieuweling zeer wantrouwend. Als hij weg is, 

komen een aantal groepsleden de groepsbegeleider vertellen, dat 

dit nergens op lijkt. Een paar mensen kenden de nieuweling reeds 

en vinden hem onsympathiekt 11 Met die vent wil ik niet in één 

groep zitten 11
• Bovendien zijn de algemene klachten: 

-waarom is de groep zo laat voorgesteld aan de nieuwe

ling; het was toch zeker al eerder beslist en hij zal het 

zelf toch ook wel eerder geweten hebben; 

-waarom is de groep niet in de selektieprocedure betrokken; 

De groepsbegeleider raakt geïrriteerd door deze kritiek en probeert 

de zaak op een nogal autoritaire manier af te doen. 
11 Er is niets aan te doen, het kon deze keer niet anders; ga nou 

maar weer gewoon aan je werk 11 

Nu barst de bom pas goed. De groepsbegeleider en de groep krijgen 

een hooglopende ruzie, die erin resulteert, dat één van de groeps

leden naar de groepenleider loopt en hem vertelt, dat zijn groep 

weigert om nog langer onder deze groepsbegeleider te werken. De 

groepenleider vermoedt, dat een reeds lang aanwezige spanning aan 

de oppervlakte gekomen is en neemt het probleem hoog op. Met de 

groep en de groepsbegeleider wordt onmiddellijk een afspraak ge

maakt, dat er dezelfde dag nog een gesprek plaats zal vinden. Hier

bij zal, behalve de groepenleider en de montageleider, ook een 

vertegenwoordiger van PZ aanwezig zijn. 

Dinsdag: 

Een ouder groepslid meldt zijn groepsbegeleider, dat hij zich niet 

zo thuis voelt in zijn groep, waar alleen maar mensen zitten, die 

erg veel jonger zijn dan hij. De groepsbegeleider heeft dit pro

bleem al enige tijd aangevoeld, er al eens over gepraat en kan het 

goed begrijpen. Het probleem wordt voorgelegd aan de groepenleider. 

De betrokken werknemer stelt, dat hij het werk an sich wel inte

ressant vindt, maar: 

1. Hij kan moei lijk het tempo van de jeugdiger werknemers vol

houden. Daarom moeten zij harder werken om zijn lagere pro

duktie te compenseren. Dat vinden ze vermoedelijk niet leuk 

(hij zou het zelf ook niet Jeuk vinden). 
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2. Enerzijds maakt hij deel uit van een groep, maar anderzijds 

voelt hij zich in deze groep niet opgenomen, omdat hij een 

andere mentaliteit heeft. 

Op verzoek komen een tweetal (jongere) groepsleden er even bijzit

ten, en vertellen desgevraagd, dat ze het best kunnen begrijpen, 

dat een wat oudere werknemer iets minder produceert dan zijn jongere 

collega's. Deze kunnen het tekort best aanvullen. Tevens blijkt, 

dat de oudere werknemer, ondanks zijn geringe bijdrage aan het 

groepsproces, toch een gewaardeerd groepslid is. De betrokken werk

nemer doet blij verrast, maar handhaaft-zijn verzoek om overplaat

sing. De mogelijkheden zijn echter gering. De enige groep met ver

gelijkbaar werk is een transportgroep of één der eindmontagegroe

pen. Doorstroming naar de eindmontage vindt echter volgens een 

vast prioriteitenschema plaats. Besloten wordt derhalve, dat de 

betrokken werknemer naar een transportgroep kan, zodra daar een 

plaats vrij komt (de verhouding jong-oud ligt er iets gunstiger). 

Woensdag: 

In de loop van de ochtend verzoekt de groepsbegeleider de groep 

voor ongeveer een half uur naar het instruktielokaal te komen. Daar 

ZIJn de groepenleider en een instrukteur aanwezig. De groepenleider 

deelt mede, dat de kwaliteitseisen met betrekking tot een tweetal 

deelmontages verscherpt zijn, en legt uit, waarom dit zo is. 

De instrukteur behandelt de konsekwentles voor de handelingen van 

de betreffende montage. Aan de groep wordt voorgesteld, dat één van 

hen de nieuwe kwaliteitseisen in zijn produkten zal gaan toepas

sen, en dat hij dit enige tijd zal volhouden. 

Door hem zal samen met iemand van TEO (eventueel) een nieuwe norm 

opgesteld worden. Er zal onder andere op worden gelet, of de han

deling moeilijker of makkelijker is geworden, en of het gereedschap 

nog toereikend is. Na verloop van tijd zal het dan ervaren groeps

lid de overige groepsleden, die hetzelfde zullen moeten gaan doen, 

in de nieuwe handelingen inleren. De groep accepteert het voorstel. 
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Donderdag: 

De groep krijgt via de groepenleider en vervolgens via de groeps

begeleider een partij van 40 frames terug. De oorspronkelijke 

partij van 50 stuks was door een eindmontagegroep in bewerking ge

nomen, maar de eerste 10 frames leverden zoveel problemen op, dat 

deze groep besloot de partij niet verder te verwerken, maar te

rug te geven onder vermelding van de plaatsen, waar de fouten 

zaten. De procesbeheersingsgroep is tevens in kennis gesteld en 

bevestigt het standpunt van de eindmontagegroep. 

De framegroep is er niet erg gelukkig mee en kijkt met een schuin 

oog naar haar kwaliteitskontroleur, die de betreffende partij 

immers heeft goedgekeurd. Nadat de groepenleider heeft uitgelegd, 

wat voor soort moeilijkheden de eindmontage precies met deze par

tij heeft gehad, gaat de groep tot kontrole over en vindt inder

daad een redelijk aantal defekten. Deze worden gerepareerd en de 

partij wordt opnieuw gekeurd, met een positief resultaat. 

Een door de eindmontage teruggezonden partij komt als negatieve 

faktor tot uiting in de beoordeling van de betrokken kwaliteits

kontroleur, maar de groep, die de fout heeft veroorzaakt, moet 

de reparatie uitvoeren. 

Vrijdag: 

Tijdens het maken van een afspraak voor de volgende week deelt 

de groepenleider mede, dat hij graag zou hebben, dat dan reeds 

gewerkt zal worden met de nieuwe kwaliteitseisen. Het groepslid, 

dat er reeds twee dagen ervaring mee heeft, en zijn bevindingen 

met TEO heeft besproken, wordt erbij gehaald, evenals de betrok

ken TEO-funktionaris. Het groepslid deelt mede, dat de nieuwe 

kwaliteitseisen resulteren in een iets moeilijker afstellen, en 

dat het huidige gereedschap hier niet helemaal geschikt voor is. 

Met aangepast gereedschap zal de norm echter niet veranderd hoe

ven te worden.De TEO-funktionaris deelt zijn standpunt. 

De groepenleider kondigt aan, dat er zo snel mogelijk gewerkt 

zal worden aan aangepast gereedschap en vraagt de groep om zo

lang met het bestaande gereedschap te werken. De groep vindt 

dit best, mits er extra tijd wordt toegekend (minder behoeft te 
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worden geproduceerd) om de te verwachten moeilijkheden het hoofd 

te bieden. Hiervoor kan in samenwerking met TEO een redelijke schat

ting opgesteld worden. 

Oe groepenleider stelt echter, dat deze extra tijd ten koste moet 

gaan van het geplande budget voor indirekte uren ten behoeve van 

bijleren. De groep is het daar volstrekt niet mee eens, want een 

dergelijk budget is bedoeld om een volledige nieuwe handeling aan 

te leren, en niet een wijziging op een overigens reeds bekende 

handeling. 

De groepenleider en de groep (in de persoon van één groepslid) 

komen fel tegenover elkaar te staan. De groepsbegeleider mengt 

zich nauwelijks in de diskussie, omdat hij zich gefrustreerd 

voelt vanwege zijn ambivalente positie (loyaliteit jegens zijn 

groep versus ondergeschiktheid aan de groepenleider). 

Het groepslid gaat ruggespraak houden met de rest van zijn groep. 

Als hij terugkomt en mededeelt, dat de groep het volledig met hem 

eens is, vertelt de groepenleider hem, dat de montageleider be

sloten heeft, dat de extra tijd ten koste van de reeds geplande 

indirekte uren gaat, en dat er verder niet meer over gediskussieerd 

zal worden. Het groepslid accepteert deze beslissing onder protest. 

Terug bij de groep krijgt de groepsbegeleider felle verwijten naar 

zijn hoofd geslingerd. Hij zou de groep te weinig steun hebben 

gegeven. Zonder veel succes probeert hij zijn neutrale houding te 

verdedigen. Wanneer hij door de groep tenslotte sterk onder druk 

wordt gezet, geeft hij uiteindelijk toe, dat hij het standpunt van 

de groepenleider onderschrijft. 
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5. Systeemtheoretische analyse. 

5 . 1 . I n 1 e i d i ng . 

Het systeemmodel, dat in hoofdstuk 2 is geformuleerd, is bruik

baar op meerdere analyseniveau's. Immers, een systeemtheoretische 

benadering van een individuele werknemer, een bedrijfsafdeling, 

of een geheel bedrijf, gaan alle uit van hetzelfde model. Het is 

mede deze eigenschap, die de systeemleer tot een waardevol in

strument in de sociale wetenschappen maakt. 

In een konkrete situatie zal men in de eerste plaats aangeven, 

wat het beschouwde systeem is; men stelt hiermee als het ware 

de bovengrens van het analyseniveau vast. In de tweede plaats 

dient men aan te geven, welke elementen binnen het systeem be

schouwd zullen worden, waarmee de ondergrens van het analyse

niveau vastgelegd is (zie paragraaf 2.2.). In de systeemtheo

retische beschrijving, die in de volgende paragrafen wordt 

uitgevoerd, zal in een aantal gevallen op een aangrenzend ana

lyseniveau worden overgegaan. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de termen systeem en 

sociaal systeem door elkaar gebruikt worden. 

5.2. Definitie van het sociale systeem. 

Reeds in de inleiding van dit verslag is vastgesteld, dat wij 

het funktioneren van één werkgroep in relatie tot haar omgeving 

tot onderwerp van onze analyse willen maken. In hoofdstuk 3 is 

gemotiveerd, waarom de keuze op één van de twee framegroepen is 

gevallen. Nu is het echter op grond van paragraaf 2.4. niet mo

gelijk om zonder meer te definieren: "De tien leden van de frame

groep vormen het sociale systeem, dat ik wil beschouwen". 

Immers, de vraag of een groep mensen als een sociaal systeem 

beschouwd kan worden, kan slechts beantwoord worden, als men 

inzicht heeft in eventueel gemeenschappelijke normen, die ten 

achtergrond liggen aan het gedrag van deze mensen. Het lijkt erop, 

dat we hiermee in een vicieuze cirkel zijn geraakt, want enerzijds 
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kunnen we pas over normen praten (die immers de kans op het voor

komen van systeemrelaties in de tijd bepalen), als er sprake is van 

een systeem, en anderzijds kunnen we ons sociale systeem pas defi

nieren, als er sprake is van een groep elementen met een gemeenschap

pelijk normenkomplex. Om uit deze impasse te geraken, beschouwen 

wij het gedrag van de framegroep, zoals dat afleidbaar is uit de 

journalistieke beschrijving van hoofdstuk 4. Het blijkt, dat de 

tien leden van de framegroep: 

a. ledere dag tussen kwart voor acht en kwart voor vijf aan 

dezelfde werktafel zitten; 

b. Gedurende hun werktijd hoofdzakelijk met elkaar in kontakt 

staan; 

c. Gedragingen vertonen, die gericht zijn op het voldoen aan 

eisen, die de omgeving stelt aan de groep als geheel; 

Op grond hiervan koniuderen wij, dat het gedrag van de groepsleden, 

althans gedurende de werktijd, geregeld wordt door een normenstelsel, 

dat voor een gedeelte gemeenschappelijk is, en dat de groep dus onder 

bepaalde omstandigheden als sociaal systeem zal funktioneren. 

Het is derhalve zinvol om de framegroep in eerste instantie als 

sociaal systeem te beschouwen en te analyseren aan de hand van het 

systeemmodel. Wannee~ in de loop van deze analyse inzicht wordt ver

kregen in de normen van het systeem en de normen, die de diverse 

omgevingssystemen hanteren, kan alsnog blijken, dat een herdefinitie 

van het sociale systeem noodzakelijk is. 

Wanneer het systeem is gedefinieerd, is daarmee tevens de omgeving 

vastgelegd. In onze analyse van de framegroep als systeem beschouwen 

wij slechts de volgende omgevingssystemen: overige werkgroepen, kwa

liteitsdienst, arbeidsstudie (TEO), procesbeheersingsgroep, instruk

tiegroep en management (= groepenleideren/of montageleider). 

De groepsbegeleider is een bijzonder geval. Omdat het projektteam er 

blijkbaar vanuit gaat, dat hij zijn gedragingen in sterke mate door 

de normen van zijn groep zal laten bepalen, beschouwen wij hem als 

element van het systeem (zie paragraaf 3.2.). In de loop van de 

analyse zal blijken, of en zo ja in welke situaties, deze aanname 

gerechtvaardigd is. 
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5.3. Eerste week. 

Maandag: 

Het feit, dat één van de groepsleden de groep vertegenwoordigt in een 

gesprek met de groepsbegeleider en de groepenleider, geeft aanleiding 

tot een tweetal vragen: 

- is steeds hetzelfde groepslid vertegenwoordiger of rouleert deze 

taak; 

-heeft de (tijdelijke) taak van groepsvertegenwoordiger een bij

zondere betekenis in de ogen van de groepsleden; 

Als steeds hetzelfde groepslid de groep vertegenwoordigt, kan dit één 

van de volgende twee redenen hebben: 

1. Het betreffende element heeft de meeste macht binnen het systeem. 

Groepsvertegenwoordiger zijn is kennelijk aantrekkelijk, en het 

machtige element weet deze taak naar zich toe te trekken, door 

bijvoorbeeld de overige groepsleden zó te beïnvloeden, dat zij 

hem werkelijk zien als de meest geschikte persoon (de overige 

elementen kennen hem bijzondere attributen toe). Het uitoefenen 

van de taak van groepsvertegenwoordiger kan voor het element een 

bevestiging van zijn macht binnen het systeem betekenen, maar te

vens is het denkbaar, dat het een effektieve ver2roting van zijn 

macht inhoudt. 

2. Het betreffende element heeft de minste macht binnen hei systeem. 

Groepsvertegenwoordiger zijn is blijkbaar niet aantrekkelijk. Het 

minst machtige element neemt de taak noodgedwongen op zich. 

Als de taak daarentegen rouleert,betekent dit waarschijnlijk, dat er 

binnen het systeem sprake is van een evenwichtige machtsverdeling. 

Het maken van een afspraak is een vorm van overleg tussen de groep en 

de groepenlei der. Een analyse van een dergel ijk overleg in termen van 

het systeemmodel wordt gegeven in de beschrijving van de donderdag van 

de eerste week. We gaan er hier vanuit, dat het overleg heeft geresul

teerd in een afspraak van 820 stuks. 

Op het moment, dat deze afspraak een feit wordt, is er sprake van een 

inputfunktie, die optreedt in de omgevingssektor 11groepenleider11
, ten 

gevolge waarvan het systeem een input (= toestandsverandering) onder

gaat, die als volgt te beschrijven is: 
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"Twee elementen (groepslid en groepsvertegenwoordiger) weten, wat er 

de volgende week van de groep verwacht wordt". 

Wanneer.vervolgens de afspraak binnen de groep besproken wordt, en er 

gekeken wordt, of en zo ja hoe, aan deze eisen ten aanzien van de pro

duktie voldaan kan worden, wordt die input door het systeem getrans

formeerd tot een output. Eén van de komponenten van deze output zal 

een systeemnorm zijn, nl een produktienorm voor de komende week. De 

bedoelde transformatie vindt plaats door één of meer operaties, die 

bepaald worden door de inputkompanenten en de normen, die in het 

systeem aanwezig zijn. Het volgende is een voorbeeld van een kombinatie 

van een specifieke inputkomponent en een systeemnorm, die tot een 

bepaalde outputkomponent, in casu weer een systeemnorm, leidt. 

De groepenleider heeft gebruik gemaakt van zijn formele positie als 

meerdere om de afspraak op een autoritaire wijze af te dwingen (= input). 

De groep houdt er echter niet van, dat de groepenleider 11op zijn stre

pen gaat staan 11 (= systeemnorm), en reageert hierop, door intern af te 

spreken, dat zij het door de groepenleider afgesproken aantal niet zul

len halen, er tevens zorg voor dragend, dat zij er een gegronde reden 

voor kunnen aanvoeren (=output). 

Voorbeelden van andere systeemnormen, die medebepalend kunnen zijn voor 

de uiteindelijke produktienormen, die ontstaan, zijn: 

- de groep streeft ernaar om aan het begin van de week zoveel 

mogelijk te produceren, om aaA het einde van de week enige 

speelruimte te hebben; 

- de groep streeft ernaar, dat de montagehandelingen regelmatig 

over de groepsleden rouleren; 

De framegroep heeft zich blijkbaar georganiseerd volgens drie groepjes 

van drie samenwerkende groepsleden (drie lijntjes) en één zelfstandige 

werker (de allrounder). De drie lijntjes en de allrounder maken elk 

volledige produkten (dwz voeren een volledige framemontage uit). 

We kunnen hier spreken van vier subsystemen; de elementen van deze 

subsystemen kunnen alle in principe verschillende attributenverzamelingen 

hebben (bijvoorbeeld op basis van kennis, vaardigheid, sociale achter

grond, werkinstelling, enz), waardoor de operationele variabiliteit en 
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de transformationele variabiliteit per subsysteem verschillend kunnen 

zijn. Elk subsysteem zal zijn eigen normenkemplex bezitten,, dat zowel 

overeenkomsten als verschillen zal vertonen met de normen van het systeem. 

De regelaktiviteiten, die gericht zijn op wat ik de materiële trans

formatie van het systeem zou willen noemen (=de transformatie van 

onderdelen en voormontages tot groepsprodukten) vinden uitsluitend 

plaats op·het niveau van de subsystemen. 

De input, die voor het systeem als geheel geldt, en gesplitst kan 

worden gedacht in inputkomponenten, hoeft niet gelijkelijk over de 

subsystemen verdeeld te worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk, dat één 

van de subsystemen zoveel macht heeft, dat het een ongunstige inputkom

ponent kan weren (bijvoorbeeld een lastige reparatieorder). 

De problemen, die in de derde montage ontstaan, wil ik analyseren 

met behulp van het begrip interferentie (zie paragraaf 2.5.). 

We gaan er hier vanuit, dat de interferentie incidenteel is, dwz 

dat de groep voor het eerst met dit probleem gekonfronteerd wordt. 

Wanneer een incidentele interferentie optreedt, zal het systeem aktivi

teiten ontplooien, die er bijvoorbeeld op gericht zijn naar alterna

tieve regel- en bewerkingsmogelijkheden te zoeken, die de strijdige nor

men toch honoreren, of een zo goed mogelijk kompromis mogelijk maken. 

Dit zoekproces zal op zijn beurt geregeld worden door normen. Zo zul

len er bijvoorbeeld normen zijn, die aangeven wat in een gegeven 

situatie een aanvaardbaar kompromis is, en hoe lang het zoekproces mag 

duren. Het zoekproces is te beschouwen als een systeemoperatie, die 

de ontstane interferentie zoveel mogelijk tracht te reduceren .. Een andere 

mogelijkheid voor het systeem om de interferentie te reduceren, bestaat 

erin, dat het tracht deze naar de omgeving over te dragen. 

We keren terug naar het probleem, dat veroorzaakt wordt door onderdelen, 

die zoveel van de maat afwijken, dat een afstelling in de derde montage 

niet binnen zijn tolerantiegrenzen te krijgen is. Er treedt kennelijk 

interferentie op tussen de normen kwaliteit en kwantiteit. 

Het hanteren van de norm kwaliteit betekent: niet produceren, want de 

produkten zijn toch fout. Het hanteren van de norm kwantiteit betekent: 

wel produceren. 



- 36 -

Als we nagaan, hoe de framegroep kan trachten dit probleem op te lossen, 

en welke kategorie van interferentiereduktie daarbij wordt gebruikt 

(kategorie 2 of 4: paragraaf 2.5.), krijgen we het volgende beeld: 

a. De groep weigert de foute onderdelen te verwerken èn eist goede 

onderdelen. 

Het systeem maakt gebruik van zijn macht om de interferentie naar 

een omgevingssektor over te dragen (montageleiding? fabrikage

afdeling? voormontagegroep?). Er is sprake van intercyclisch 

regelen (kategorie 2). 

b. De groep accepteert de foute onderdelen en tracht binnen de 

bestaande montage- en afstelvoorschriften toch nog goede pro

dukten te leveren. Eventueel tracht de groep nog door af te 

wijken van deze voorschriften goede produkten te leveren. 

Het systeem zoekt hierbij naar funktioneel equivalente operaties 

en transformaties. Er is sprake van intracyclisch regelen (kate

gorie 4). 
c. De groep levert produkten af, waarvan de bedoelde afstelling niet 

binnen de tolerantiegrenzen ligt. 

Het systeem draagt de interferentie over aan een omgevingssektor 

(montageleiding? eindmontagegroep?). Er is sprake van inter

cyclisch regelen (kategorie 2). 

We zien, dat een 11commom sense 11 -beschrijving aanleiding geeft om 

drie methoden van interferentiereduktie te onderscheiden, doch dat 

een indeling volgens het systeemmodel in slechts~ kategorieëen 

uiteenvalt (intercyclisch en intracyclisch). 

Blijkens de journalistieke beschrijving van deze dag kombineert de 

framegroep de oplossingsmethoden a. en b. Het systeem heeft de inter

ferentie overgedragen naar de omgeving, maar het intercyclische regel

proces, waar hierbij sprake van is, kan een looptijd hebben van enkele 

uren tot enkele dagen. Gedurende deze tijd gaat de groep over op het 

fabriceren van halfprodukten, die voor 2/3 gereed zijn. Het systeem 

maakt derhalve gebruik van zijn operationele variabiliteit. Het zou op 

deze manier in konflikt kunnen komen met de omgeving, omdat deze be

paalde eisen stelt ten aanzien van de kontinuiteit van de produkt

stroom. Dat dit niet gebeurt, is te verklaren vanuit het feit, dat de 
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omgeving kennelijk de volgende norm hanteert: 

"Als ten gevolge van een bepaalde inputfunktie in de omgeving een input 

in het systeem ontstaat, die de oorzaak is van een ernstige_ interferen

tie, mag het systeem deze interferentie overdragen naar de omgeving, na 

aftrek van de eigen pogingen tot interferentiereduktie11
• 

Het feit, dat één van de groepsleden niet in staat is om 's middags 

aan de montagewerkzaamheden deel te nemen, wil niet zeggen, dat hij 

als element geen bijdragen aan de operaties en transformaties van het 

systeem levert. Hij kan bijvoorbeeld één van de volgende aktiviteiten 

ontplooien: 

koffie halen voor zijn kollega's; 

de werkplek opruimen; 

-trachten om één van de handelingen, die hij niet beheerst, alvast 

aan te leren; 

In de eerste twee van deze voorbeelden levert hij een bijdrage aan 

de output van het systeem, in het laatste voorbeeld is hij bezig de 

operationele variabiliteit van het systeem te vergroten. 

Het is moeilijk om hier op basis van de gegeven journalistieke beschrij

ving van deze dag konkreter over te worden. Zijn aktiviteiten dienen 

in elk geval begrepen te worden vanuit het basisaxioma: "Handhaving 

van de interaktiekansen met de omgeving''· 

Dinsdag: 

Een spoedorder is te beschouwen als een inputfunktie, die ontstaat in 

de omgevingssektor 11managemene'. Het systeem ondergaat onder invloed 

hiervan een input, en zal op normen gestuurde operaties en transfor

maties gaan uitvoeren. Deze normen kunnen beschouwd worden als te zijn 

afgeleid uit de alles overheersende norm, die volgt uit het basisaxioma. 

De groep kan op een veelheid van manieren op deze spoedorder reageren: 

- de groep kan meteen al het onderhanden werk staken en de spoed

order zo snel mogelijk afwerken, in de hoop een goede beurt te 

maken bij het management. 

Het systeem produceert hier kennelijk een output, die gericht 

is op vergroting van de interaktiekansen met de omgeving. 
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- de groep ervaart de spoedorder als een inbreuk op haar plannings

autonomie, en traineert de verwerking ervan zo lang mogelijk, in 

de verwachting, dat het management in het vervolg dan wat minder 

snel een spoedorder zal uitgeven! 

Het systeem ervaart de spoedorder als een interferentie en tracht 

deze interferentie naar de omgeving over te dragen. 

Woensda~: 

De kwaliteitsdienst (KD) dient beschouwd te worden als een relevante 

omgevingssektor voor het systeem. De kwal iteitskontroleur, die het 

werk van de framegroep steekproefsgewijs kontroleert, is een element 

van deze omgevingssektor. 

Wanneer we ons realiseren, dat de produkten van de framegroep via de 

KD naar de eindmontage gaan, en dat zowel de KD als de eindmontage 

de produkten naar de framegroep terug kunnen sturen (of laten sturen), 

dan valt het ons op, dat de framegroep betrokken is in tenminste drie 

uitwisselingsrelaties (zie figuur 8), nl: 

1. Met de kwaliteitsdienst (die haar produkten keurt). 

Met betrekking tot deze uitwissel ingsrelatie hanteert het systeem 

de norm, dat het moet trachten, zodanige partijen aan de KD aan 

te bieden, dat deze ze goedkeurt. 

2. Met de eindmontage (die haar produkten moet verwerken). 

Met betrekking tot deze relatie hanteert de groep de norm, dat 

haar produkten in ieder geval zo goed moeten zijn, dat een eind

montagegroep ze niet terugstuurt. 

3. Met ~e groepenleider (die de afspraken maakt). 

De groep hanteert een norm,die gebaseerd is op het aantal, dat 

met de groepenleider is afgesproken. 

figuur 8: drie uitwisselingsrelaties van de framegroep 
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Blijkbaar zijn de normen, die het systeem wil hanteren met betrekking 

tot deze uitwisselingsrelaties, strijdig en hebben de tweede en de derde 

norm boven de eerste geprevaleerd. Er is dus sprake van interferentie 

in de zin van paragraaf 2.5. 

We kunnen ons nog afvragen, hoe het mogelijk is, dat de framegroep, 

deKDen een eindmontagegroep verschillende normen hanteren met be

trekking tot dezelfde produkten. Een· verklaring voor dit verschijnsel 

kan zijn, dat de drie systemen weliswaar uitgaan van dezelfde montage

en afstelvoorschriften, en dezelfde technische attributen hebben, die 

hierop betrekking hebben {meet- en afstelapparatuur)·, maar dat op de 

grenzen van de diverse tolerantiegebieden sprake za~ zijn van afwijken

de metingen en verschillende interpretaties van de ~eetresultaten. Hier

door kunnen de systemen verschillende normen hanteren. 

Een tweede belangrijke verklaring voor het verschijnsel van verschillen

de normen is gelegen in het feit, dat de systemen zich met het oog op 

de handhaving van hun interaktiekansen met de omgeving (= basisaxioma) 

richten op verschillende omgevingssektoren, en daarom onderling ver

schillende transformationele normen hanteren. 

Door het afkeuren van een partij produceert de KD een inputfunktie voor 

het systeem. De specifieke kwaliteitsaspekten, die in gebreke zijn, 

en waarmee het afkeuren wordt gemotiveerd, kunnen beschouwd worden als 

komponenten van deze inputfunktie. Het systeem ondergaat ten gevolge 

hiervan een input (= toestandsverandering), die er bijvoorbeeld in 

bestaat, dat het systeem van het ene moment op het andere beschikt 

over: 

a. Een hoeveelheid extra werk; 

b. Potentiële informatie over in het verleden gemaakte fouten; 

We kunnen a. en b. als komponenten van de input beschouwen. Het valt 

hierbij op, dat we de inputfunktie en de input, ondanks het feit, dat 

deze begrippen noodzakelijkerwijs sterk met elkaar verband houden, 

niet op dezelfde wijze in komponenten splitsen. Dit heeft als oorzaak, 

dat de systeemtheoretische beschrijving, die gekozen wordt, afhangt 

van de facetten van het probleem, waarin men geïnteresseerd is. 
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De input wordt door middel van een operatie tot een output verwerkt, 

op basis van één of meer van bijvoorbeeld de volgende outputnormen: 

1. Deze partij van 50 stuks moet zo~ mogelijk worden nagezien 

en weer aan de KD worden aange~oden; 

2. Deze partij moet zo goed mogelijk worden nagezien (de kansen 

op opnieuw afkeuren moeten worden geminimaliseerd); 

3. De groep moet de gemaakte fouten zo goed mogelijk in de gaten 

krijgen; 

4. De normale werkzaamheden van de groep moeten zo min mogelijk 

door de reparatie verstoord worden; 

5. De KD kan ons nog meer vertellen; deze partij is ten onrechte 

afgekeurd; 

Uit de journalistieke beschrijving valt niet direkt op te maken, 

welke van de hiervoor genoemde normen een rol spelen. Omdat echter 

de allrounder (die als expert in de groep wordt beschouwd) gevraagd 

wordt om de partij na te zien, kunnen we veronderstellen, dat de 

groep vermoedelijk normen van het karakter van 2, 3, en 4 hanteert. 

De norm 1 is kennelijk niet in het spel (anders zouden er wel meer 

groepsleden meehelpen), evenmin als norm 5 (het afkeuren wordt immers 

door de groep geaccepteerd). 

Donderdag: 

Het groepsoverleg, dat regelmatig tussen groep, groepsbege\eider 

en groepenleider plaats vindt, kan door bepaalde partijen beschouwd 

worden als een vorm van interferentiereduktie tussen systeem en 

omgeving. 

Het systeem en de omgevingssektor 11management 11 zullen echter beide 

een eigen opvatting (= norm) hebben over: 

- welke interferentie gereduceerd moet worden; 

- hoe de interferentie gereduceerd moet worden; 

Het systeem kan bijvoorbeeld verwachtingen hebben ten aanzien van de 

reduktie van wat het als een belangrijke interferentie ervaart, en 

kan hierin teleurgesteld worden (11de werkelijke problemen komen toch 

nooit aan de orde 11
). Voor wat betreft de feitelijke reduktie zal het 

trachten de interferentie over te dragen 2R het management of via het 

management op een andere omgevingssektor (beide op basis van het uit

oefenen van macht) 
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Het management zal het groepsoverleg bijvoorbeeld kunnen zien als een 

middel om enig inzicht te krijgen in het interne funktioneren van de 

groep, om daardoor beter in staat te zijn om de groep te beïnvloeden 

en dus interferentie over te kunnen dragen in de voorkomende gevallen 

(=vergroting van de macht van het management). 

Waar de groep en het management van mening zijn, dat de interferentie 

overgedragen dient te worden naar een andere omgevingssektor, kunnen 

zij het tamelijk snel eens worden. In de sociologie spreekt men van 
11koalitievorming 11 (bijvoorbeeld: 11de fabrikageafdeling moet nu einde

lijk maar eens goede onderdelen leveren 11
). 

Hoewel het in principe mogelijk zal ZIJn om de konkrete overleg

situatie te beschrijven met behulp van ons systeemmodel, willen we 

volstaan met hier enkele opmerkingen over te maken. 

De volgende cyclus (bezien van de kant van het systeem) zal vele malen 

doorlopen worden (zie figuur 9): 

systeemnorm 

t ~ 

C 
input t> transformatie ------'t> outpu~ 

inputfunktie ~~----transformatie ~~------outputfunktie~ 

1 * omgevingsnorm 

figuur 9: uitwisselingstyclus tijdens groepsoverleg 

Het is echter zonder uitzondering erg moeilijk om op ondubbelzinnige 

wijze aan te geven uit welke komponenten bijvoorbeeld de inputfunktie 

is opgebouwd, of via welke operaties de systeemtransformatie tot stand 

komt. Beschouwen wij als voorbeeld eens het volgende. Als de groepen

leider een mededeling doet (bijvoorbeeld: 11 jullie krijgen géén ideëen

beloning, want .... 11
), dan is er sprake van een inputfunktie. 

De feitelijke inhoud van de mededeling is echter slechts één van de 

komponenten van deze input. Een andere komponent kan zijn de wijze, 

waarop de mededeling gebracht wordt. Als de groepenleider dit (wel-
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licht onbewust) op een autoritaire wijze doet, en de groepsleden hier

door geïrriteerd raken, is er sprake van een extra komponent van de 

inputfunktie, waardoor de input in het systeem 6ók een extra komponent 

krijgt. Beide laatstgenoemde komponenten zijn in een konkrete situatie 

echter moeilijk waarneembaar. 

Hoe het antwoord van de groep (= output van het systeem) tot stand 

komt, dwz wèlke normen gehanteerd worden en wèlke operaties tot stand 

gebracht worden, is eveneens moeilijk waarneembaar. 

Wij kunnen hier voorlopig de konklusie uit trekken, dat het systeem

theoretisch model weliswaar in principe in staat is om een konkrete 

overlegsituatie tussen groep en omgeving te beschrijven, maar dat 

onze observaties niet toereikend zijn om de werkelijkheid van een der

gelijke overlegsituatie zo gedetailleerd weer te geven, dat alle model

variabelen met vrucht gebruikt kunnen worden. 

Een werkmethodeverbetering komt in het algemeen neer op: 

-of sneller werken; 

-of beter werken (=nauwkeuriger werken); 

- of een kombinatie van beide; 

Omdat nauwkeuriger werken vermoedelijk zal betekenen, dat met betrek

king tot het verbeterde aspekt de outputvariabiliteit kleiner zal 

worden, waardoor het percentage afkeur ook zal verminderen, resulteert 

een werkmethodeverbetering dus altijd in een netto tijdwinst voor de 

groep. 

De werkmethodeverbetering zelf is een transformatie van het systeem, 

die wegens de afwezigheid van een input tevens als output beschouwd 

kan worden. 

De netto tijdwinst is op te vatten als een vergroting van zowel de 

operationele als de transformationele variabiliteit van het systeem: 

-de operationele variabiliteit, omdat de extra tijd op verschillende 

manieren tussen de werkzaamheden verdeeld kan worden; 

de transformationele variabiliteit, omdat in de extra tijd een 

output geproduceerd kan worden (bijvoorbeeld een extra kopje 

koffie drinken; een kwartiertje trimmen; meer produkten maken;). 

Het totale aantal input/output-kombinaties, dus het aantal 

transformaties, neemt hierbij dus toe. 
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Vrijdag: 

Wanneer we het feit willen beschrijven, dat één van de groepsleden de 

groep heeft verlaten, zijn we geneigd te konkluderen, dat we een ander 

systeem hebben gekregen. Immers, het vertrekkende element kan in sterke 

of minder sterke mate invloed hebben gehad op het normenkamplex van het 

systeem. Dientengevolge zal dit normenkamplex kunnen veranderen, als 

dit element het systeem verlaat. 

Bij de analyse van een konkreet systeem lijkt een dergelijke konlusie 

alleen noodzakelijk, indien de verandering van het normenkamplex ook 

empirisch te konstateren valt. Is dit niet het geval, dan kan men vol

staan met na te gaan, in hoeverre bijvoorbeeld de operationele en 

transformationele variabiliteit veranderen. 

In ons geval is uit de journalistieke beschrijving niet af te leiden, 

dat het normenkamplex van het systeem verandert ten gevolge van het 

vertrek van één van de groepsleden. De negen overblijvende groepsleden 

plus de groepsbegeleider worden derhalve nog steeds als het sociale 

systeem beschouwd, waarbij wordt opgemerkt, dat: 

de operationele variabiliteit kleiner wordt (negen man ku~ je op 

minder manieren over het werk verdelen dan tien1; 

-de transformationele variabiliteit misschien kleiner wordt 

(de man, die weggaat, zou wel eens de enige kunnen zijn, 

die de derde montage beheerst); 

Dat de groepsleden vanavond gezamenlijk een glaasje bier gaan drinken 

duidt op het bestaan van normen, die het gedrag van de groepsleden be

palen in wat ik hun sociale relaties wil noemen (bijvoorbeeld gevoelens 

van sympathie of antipathie jegens elkaar). Hoewel dit niet expliciet 

naar voren komt in de journalistieke beschrijving, zullen deze normen 

ook van invloed zijn op de keuze, die het systeem doet voor bepaalde 

in deze analyse reeds beschreven operaties en transformaties. Zo zal 

bijvoorbeeld bij het verdelen van de arbeidstaken over de groepsleden 

(=bepalen van de systeemoperateis) niet alleen een rol spelen, wie 

wat wil doen, maar ook wie met wie wil samenwerken. 
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5.4. Tweede week. 

Maandag: 

Het groepslid, dat de groep verlaten heeft, zal reeds enige tijd gele

den aangekondigd hebben, dat hij zijn ontslag bij de bedrijfsleiding 

heeft ingediend. Hiermee heeft hij een input in het systeem veroorzaakt. 

Nu kan de groep met betrekking tot het opvullen van vakatures ver

schillende normen hanteren; enkele voorbeelden hiervan zijn: 

1. Het management moet maar een nieuw groepslid uitzoeken; wij 

zien wel, hoe het uitpakt. 

2. Wij willen als groep onze eisen en wensen kenbaar maken ten 

aanzien van de persoon van een nieuweling; het management moet 

vervolgens trachten hier zo goed mogelijk aan te voldoen. 

3. Als de nieuweling uit het eigen bedrijf komt, en de mogelijkheid 

bestaat, dat wij hem kennen, willen wij er als groep over mee

beslissen; 

4. Wij willen in een zo vroeg mogelijk stadium geraadpleegd worden 

en verder op de hoogte gehouden worden; 

Blijkens de reaktie van de groep (= output van het systeem) op deze 

maandag, hanteert het systeem normen van het soort 2, 3 of 4. Op basis 

van deze normen heeft het systeem de hiervoor genoemde input {=ontslag

aanvraag van een kollega) getransformeerd tot de volgende output: 
11 Wij verwachten, dat het management in ieder geval kontakt met ons zal 

opnemen11
• 

Het klaarblijkelijk uitblijven van enige reaktie van de zijde van het 

management is er de oorzaak van, dat het systeem steeds meer interferen

tie ervaart tussen de systeemnorm en wat het als omgevingsnorm percipi

eert. Deze groeiende interferentie in het systeem is te beschouwen als 

een input, die veroorzaakt wordt door het feit, dat het management 

in de ogen van het systeem niets doet (toestandsverandering omgeving= 0). 

Het uitblijven van een toestandsverandering in de omgeving dient dus 

in dit geval gezien te worden als een inputfunktie voor het systeem. 

Een soortgelijke situatie treedt op als een input een systeem juist in 

een toestand brengt, die overeenkomt met zekere outputnormen. Het 

systeem zal dan op basis van deze normen geneigd zijn niets te doen, 

en aldus een transformatie= 0 uit te voeren. De input is daarmee tevens 

output geworden. Het nalaten van de regelaktiviteiten kan daarbij be-
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schouwd worden als een systeemoperatie. 

Het konflikt, dat optreedt tussen de groep en de groepsbegeleider, 

is weer te beschrijven met behulp van het begrip interferentie. 

Kennelijk hanteren de subsystemen 11groep11 en 11groepsbegeleider11 

afwijkende normen ten aanzien van de procedure voor het opvullen van 

een vakature in de groep. De diskussie, die gevoerd wordt, is te zien 

als een poging van het systeem deze interferentie intracyclisch regelend 

op te lossen. Als dit niet lukt, tracht het subsysteem 11groep11 deze 

interferentie over te dragen op het omgevingssysteem 11management 11
, 

door de groepenleider voor de keuze te stellen: 110f de groepsbegeleider 

verdwijnt, of wij staken11
• De groep dreigt hier met een extreem machts

middel en tracht op deze wijze formeel het element, wiens normen inter

fereren met de systeemnormen, buiten de groep te plaatsen. 

Een andere methode, die de groep kan kiezen om de interferentiekansen 

te reduceren, is door te besluiten om de groepsbegeleider zo weinig 

mogelijk in haar aktiviteiten te betrekken. De verschillende normen

komplexen, die beide subsystemen hanteren, zullen dan zo min mogelijk 

aanleiding geven tot konkrete interferenties. De groep kan deze methode 

waarschijnlijk effektief toepassen, omdat de groepsbegeleider weinig 

formele bevoegdheden heeft en zijn funktieomschrijving betrekkelijk 

vaag is. Eenzelfde houding aannemen ten aanzien van de groepenleider 

is in veel mindere mate mogelijk. 

De normen, die de groepsbegeleider hanteert, komen kennelijk meer over

een met omgevingsnormen, dan met systeemnormen. Op grond hiervan en op 

grond van het feit, dat we een sociaal systeem definieren op basis van 

zijn normenkamplex (zie paragraaf 2.4.), dienen we de groepsbegeleider 

hier eigenlijk te beschouwen als element van de omgeving. 

Op de ambivalente positie van de groepsbegeleider komen we in de be

schrijving van de laatste dag nog terug. 

Dinsdag: 

Dat een ouder groepslid zich niet thuis voelt in de groep, is te· 

beschrijven door dit groepslid als systeem te beschouwen en de rest 

van de groep als (relevante) omgeving (ander analyseniveau: zie paragraaf 

5.1.). 
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Dit systeem heeft een geringe kans op interaktie met zijn omgeving en 

ziet geen mogelijkheid hier in de toekomst verbetering in te brengen. 

Dat de overige groepsleden de oudere werknemer niet als storend ervaren, 

is te verklaren, doordat !li' als systeem beschouwd, elkaars relevante 

omgeving vormen, en hun eigen interaktiekansen voldoende vinden. 

Bovendien hanteren zij kennelijk een norm van de strekking: 

''Respekteer oudere mensen" of ''Iedereen heeft het recht z i eh binnen 

onze groep op te stellen zoals hij dat wil". 

Woensdag: 

Door het aankondigen van de nieuwe kwaliteitseisen produceert de 

omgevingssektor 11management 11 een inputfunktie voor de groep. 

Het is de bedoeling van het management, dat de input, die ten gevolge 

hiervan in het systeem ontstaat, zodanig wordt getransformeerd, dat 

nieuwe systeemnormen ontstaan, die korresponderen met de nieuwe kwa

liteitseisen. Als het systeem om de een of andere reden deze trans

formatie niet uitvoert, zal er interferentie tussen het systeem en de 

omgeving ontstaan (in dit geval onder andere deKDen het management). 

Weliswaar is het management in staat om deze interferentie op grond 

van zijn macht naar het systeem over te dragen, maar dit kan niet 

ongelimiteerd gebeuren. Të veel overdracht van interferentie door 

het management kan ertoe leiden, dat op den duur de interferentie

overdracht bemoeilijkt wordt, of zelfs dat het systeem interferentie 

naar het management gaat overdragen. 

De uitleg van het "waarom" van de nieuwe kwaliteitseisen kan daarom 

dan ook gezien worden als een extra komponent van de inputfunktie, 

die bedoeld is als ''katalysator" van de door het management gewenste 

systeemtransformat ie. 

Dat één van de groepsleden de nieuwe kwaliteitseisen zal gaan u.it

proberen, terwijl de overigen nog volgens de oude eisen werken, is 

mogelijk op grond van de operationele variabiliteit van het systeem. 

J·mmers, deze maakt het mogelijk, dat één van de groepsleden individueel 

een heel frame monteert, en dus onafhankelijk van de overige groepsle

den kan werken. 
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Donderdag: 
De partij van veertig stuks, die teruggestuurd wordt is te beschouwen 

als een inputfunktie voor het systeem, veroorzaakt door de omgevings

sektor 11management 11
• 

De partij wordt in de eerste instantie aan de groepsbegeleider terug

gegeven. Daar we deze als element van het systeem beschouwen, vindt de 

input in het systeem du~ via hem plaats. Wanneer hij het 11hoe en waarom" 

van de teruggegeven partij met de groep bespreekt, is er sprake van 

systeemoperaties en -transformaties. 

Opvallend is het, dat een teruggegeven partij via een vastgestelde 

volgorde een aantal omgevingssystemen doorloopt, voor hij in de 

groep terecht komt (zie figuur 10). 

r- --------- ------; 

: I: I eindmontagegroep 1---t:>l groepenleiderl---l:f-1 groepsbigelelder" i 

1 ! 1 V l 
I procesbeheersingsgroepj I groepj : 

I I 
I 

I I 

!-- ----------------- _, 

figuur 10: gang van zaken bij het teruggeven van een partij 

De problemen worden ontdekt in de eindmontage; één van de eindmontage

groepen konstateert daar interferentie tussen de eigen normen en de 

normen, die de framegroep en de KD kennelijk hebben gehanteerd. 

Ofschoon men weet, dat de foute partij uiteindelijk terug moet naar de 

framegroep, moet men het via de groepenleider(s) spelen. Anders gefor

muleerd: een eindmontagegroep is niet in staat om direkt interferentie 

over te dragen aan de framegroep, maar wel aan de groepenleider. Deze 

heeft op zijn beurt weer macht over de framegroep op grond van zijn for- · 

mele positie binnen de montageafdeling. 

Dat de groepenleider het verkiest om de interferentieoverdracht via 

de groepsbegeleider te laten verlopen (=via één systeemelement), 

kan verschillende redenen hebben: 

- de input in het systeem kan het meest efficiënt via één element 

verlopen; 



- 48 -

- de groepenleider beschouwt de groepsbegeleider als het systeem

element, dat zich het best kan verplaatsen in de normen van het 

management; 

De groepenleider zorgt ervoor, dat de procesbeheersingsgroep de klacht 

heeft beoordeeld, en eventueel ondersteunt. Door dit te doen, gaat hij 

ervan uit, dat hij de inputfunktie voorziet van een extra komponent, 

die ertoe zal bijdragen, dat het systeem de door hem gewenste output 

zal leveren (=snelle reparatie van de partij). De extra komponent 

werkt weer als katalysator ( vgl de woensdag van deze week). 

Dat de betreffende partij niet tot eindprodukten verwerkt kan worden 

door de betreffende eindmontagegroep (die we nu even als systeem be-

schouwen), kan op de volgende manier beschreven worden: 

- dit systeem heeft geen normen, die een zodanige operatie kun

nen kiezen, dat de gegeven Input tot een output getransformeerd 

wordt, die voldoet aan de outputnorm, die overeenkomt met de 

gegeven kwaliteitseisen. 

In plaats van de frames te verwerken, besluit de eindmontage

groep ze terug te geven aan hun groepenleider, vergezeld van de 

mededeling, dat ze te veel van de maat afwijken. Waar we de 

eindmontagegroep als een systeem hebben beschouwd, is dit óók 

een output, die op basis van een norm tot stand is gekomen. 

Vrijdag: 

Deze dag staat in het teken van het konflikt tussen de groepenleider 

en de groep. Er is sprake van een interferentie (in de vereenvoudigde 

betekenis van strijdige normen) tussen het systeem en een omgevings

systeem. Beide systemen hanteren een eigen normenkomplex, dat is afge

leid uit het basisaxioma, dat voor hen beide geldt. De systemen hebben 

echter een verschillende relevante omgeving. 

Het systeem 11groepenleider" heeft als relevante omgeving in de onder

havige situatie bijvoorbeeld het hoogste management (de direktie) en 

de verkoopafdeling. Met het oog op de interaktie met deze omgeving 

is het voor de groepenleider belangrijk, dat de nieuwe kwaliteitseisen 

zo snel mogelijk geëffektueerd worden. Op basis hiervan richt hij zich 

naar de norm, dat de groep de bijleeraktiviteiten maar voor enige tijd 

moet onderbreken. Overigens is voor de groepenleider de framegroep zelf 

óók een relevante omgevingssektor, en hij ervaart dan ook interferentie 

tussen de hiervoor genoemde norm, en een norm van de strekking: 
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11Zorg, dat je op goede voet met de framegroep bl ijft11
• 

Hij tracht deze interferentie te reduceren door, als puntje bij paal

tje komt, te zeggen, dat de montageleider de uiteindelijke beslissing 

heeft genomen. 

De belangrijkste omgevingssektor voor de groep wordt in deze situatie 

gevormd door de groepenleider, de KD en de eindmontagegroepen. Om zijn 

interaktiekansen met deze omgevingssystemen op langere termijn te kun

nen handhaven, wil het systeem de mogelijkheid om de operationele 

variabiliteit te vergroten, niet uitstellen. (=norm). 

Ook de groep zal interferentie ervaren tussen deze norm en een norm 

van de strekking: 
11Zorg, dat de verstandhouding met de groepenleider goed blijft". 

De eerste norm blijkt echter te prevaleren. 

Beide partijen trachten in dit konflikt de interferentie naar elkaar 

over te dragen, maar de macht is zeer ongelijk verdeeld. De groepenleider 

heeft macht over de groep op grond van zijn formele positie en de 

mogelijkheid om sankties te treffen (door bijvoorbeeld de groepsbeloning 

te beïnvloeden). De groep kan alleen maar macht uitoefenen door te la

ten blijken, dat de leden als één man achter het groepsstandpunt staan. 

Zij mist echter de mogelijkheid om sankties te treffen (uitgezonderd 

de extreme sanktie: staking, en indirekte sankties, zoals subtiele 

sabotage). 

Interessant in dit konflikt is de rol en de positie van de groepsbege

leider. In de taakomschrijving, zoals deze door het projektteam ge

hanteerd wordt, staat onder meer: "dat hij meer als lid van zijn groep 

gezien moet worden, dan als iemand, die naast of boven zijn groep staat". 

Op grond van deze zinsnede vooral hebben wij hem in eerste instantie 

als element van het systeem gedefinieerd. In dezelfde funktieomschrijving 

komt de zinsnede voor: "dat hij de groep vormt en in stand houdt". Dit 

zou zó geïnterpreteerd kunnen worden, dat hij interferenties, die zich 

binnen het systeem voordoen, zo goed mogelijk moet trachten te reduceren. 

Daarvoor is het noodzakelijk, dat hij een element is van het systeem. 

Daartegenover staat echter, dat de groepsbegeleider hiërarchisch tussen 

de groep en de groepenleider staat. Dit houdt onder meer in, dat hij 

van de groepenleider opdrachten kan ontvangen, en verantwoording aan 

hem schuldig is over zijn aktiviteiten. Tevens kan hij zich van hem 
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afhankelijk voelen, bijvoorbeeld voor wat betreft ZIJn promotiekansen. 

Een en ander heeft tot gevolg, dat de groepenleider voor de groepsbege

leider een zéér relevant gedeelte van de omgeving voorstelt, náást de 

groep, die hij begeleidt. Om zijn interaktiekansen met beide omgevings

sektoren te handhaven, dient hij zijn gedragingen zoveel mogelijk op 

de normen van beide systemen af te stemmen. Dit kan beschouwd worden 

als een schoolvoorbeeld van interferentie. 

Van de problemen, die in deze situatie ontstaan en in de sociale 

psychologie bekend staan onder de term 11 rolkonflikt 11
, vormt deze dag 

een goed voorbeeld. 

Dat de groepsbegeleider, eenmaal onder druk gezet door de groep, de 

kant van de groepenleider kiest, duidt erop, dat de norm met betrekking 

tot~ uitwisselingsrelatie prevaleert boven de norm, die zijn 

relatie met de groep regelt. 
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6. Konklusies. 

6. 1 . Het systeemmode 1 . 

Het systeemmodel, dat in hoofdstuk 2 is ontwikkeld, wordt in de eerste 

plaats hierdoor gekenmerkt, dat het kwalitatief van aard is. Dit is 

niet zo verwonderlijk, als men bedenkt, dat het model gericht is op de 

beschrijving van organisaties (dwz empirische sociale systemen), die 

in hoofdzaak niet-kwantificeerbare aspekten vertonen. 

Deze gerichtheid op de beschrijving van sociale systemen heeft nog een 

tweetal konsekwenties voor het model, die uit de formulering van hoofd

stuk 2 duidelijk naar voren komen. 

In de eerste plaats komen in het begrippenstelsel van het model een 

drietal begrippen voor, die ontleend zijn aan de sociologie en de soci

ale psychologie, te weten~' interferentie en macht. In hoofdstuk 5 

is gebleken, dat het met name deze begrippen zijn, die een belangrijke 

rol vervullen in de beschrijving van het gedrag van een sociaal systeem. 

In de tweede plaats blijkt, dat met betrekking tot de definitie van ba

sisbegrippen ons model reeds afwijkt van systeemmodellen, die in andere 

disciplines gehanteerd worden. Nemen wij als illustratie het begrip 

input.ln het systeemmodel, dat bijvoorbeeld ten grondslag ligt aan de 

regeltheorie, wordt input veelal gedefinieerd als: 11 een invloed van 

de omgeving op het systeem 11
• Ons model echter verstaat onder input: 

11 de toestandsverandering in het systeem, die een direkt gevolg is 

van een toestandsverandering in de omgeving11
, en definieert de input 

dus aan het systeem. Bovendien gaat het model ervan uit, dat een input 

pas betekenis heeft voor het systeem, als hij een aanleiding vormt tot 

het uitvoeren van (op normen gestuurde) operaties. Een dergelijke 

input, die dus door het systeem herkend moet worden (dwz dat er een 

norm voor moet bestaan), noemt men manifest. Een input, waar géén norm 

voor bestaat en waar het systeem dus niet (doelgericht) op kan reageren, 

wordt latent genoemd. Tot zover het begrip input, zoals dat typisch i_.s 

gedefinieerd voor een sociaal systeem. 

Uit ditzelfde voorbeeld blijkt tevens, dat het systeemmodel slechts 

gestalte kan krijgen in sterke wisselwerking met de empirie. Men kon

stateert nl, dat het begrip input, zoals het gedefinieerd is in reeds 

bestaande systeemmodellen,in onvoldoende mate in staat is om te beschrij

ven, hoe een sociaal systeem door zijn omgeving beïnvloed wordt. 
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Men lost dit op door een bestaand systeembegrip te herdefinieren 

(i.c. input) en een drietal nieuwe begrippen te introduceren (i.c.input

funktie, latent en manifest). 

De wisselwerking tussen model en empirie is een noodzakelijk hulp

middel (een eerste stap) tot generatie en ontwikkeling van valide 

hypothesen en een valide theorie. Deze wisselwerking is in figuur 11 

in sterk vereenvoudigde vorm weergegeven als de zgn modelcyclus. 

/toetsing~ 

l,...s_y_s_t_e_e_m_m_o_d_e_l...,, , l,...e_m_p_i_r_i_s_c_h_s_y_s_t_e_e_m_, 

~;erfijnin~ 
figuur 11: de modelcyclus 

6.2. Vertaling van een empirische situatie in termen van het systeemmodel. 

De systeembegrippen, die in de loop van de 11vertal ing 11 gehanteerd zijn, 

zijn zo konsekwent mogelijk gebruikt in de zin van de in hoofdstuk 2 

gegeven definities. 

De vertaling zelf geeft aanleiding tot een tweetal opmerkingen. 

Ten eerste is het mogelijk een konkrete situatie vanuit diverse invals

hoeken, dwz aan de hand van verschillende systeembegrippen, te benaderen. 

In de vertaling van de maandag van de eerste week (paragraaf 5.3.) is 

een voorbeeld aangehaald, dat het maken van een afspraak tussen de groep 

en de groepenleider betrof. Deze situatie is beschreven met behulp van 

de begrippen input, norm en output. 

Een dergelijke keuze van de invalshoek is geen arbitraire zaak, maar 

wordt bepaald door de facetten van het probleem, waar de onderzoeker 

in is geïnteresseerd. In het algemeen zullen de begrippen norm, inter

ferentie en macht, die een centrale rol in het model spelen, de groot

ste verklarende kracht bezitten. Dit is in hoofdstuk 5 voor de door 
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ons beschreven situatie duidelijk gebleken. Een beschrijving van het 

hierboven aangehaalde voorbeeld aan de hand van het begrip interferen

tie zou er als volgt uit kunnen zien: een omgevingssektor (groepenlei

der) en het systeem (groep) hanteren verschillende normen aangaande de 

wijze, waarop een groepsafspraak tot stand dient te komen; er is dus 

sprake van interferentie, enz. 

Ten tweede kan in een aantal gevallen de beschrijving van een konkrete 

situatie aan de hand van het systeemmodel aanleiding geven tot het 

stellen van vragen, die wellicht niet voortgekomen zouden zijn uit 

een 11common sense11-beschrijving. Zeer duidelijk spreekt dit uit het 

voorbeeld, waarin de groep onderdelen van onvoldoende kwaliteit aan

gevoerd krijgt. De sys teemverta 1 i ng van dit prob 1 eem 1 u i dt a 1 s vo 1 gt: 
11Het systeem ervaart interferentie tussen de normen kwaliteit en kwan

titeit11. 

Als men zich nu afvraagt, hoe de groep op een dergelijk probleem zou 

kunnen reageren, dan volgt uit het systeemmodel, dat eerst nagagaan 

moet worden, of het een routine interferentie of een incidentele inter

ferentie betreft, en vervolgens of het systeem intercyclisch of intra

cyclisch regelend kan optreden. Aan de hand van een dergelijk schema 

·(zie paragraaf 2.5.: figuur 3} komt men op een 11systematische11 wijze 

tot een aantal voor de praktijk relevante vragen, met behulp waarvan 

zinvol en systematisch onderzoek mogelijk is. 

6.3. Enige konklusies aangaande de autonomie van de framegroep. 

Wij dienen eerst een beschrijving te geven van het begrip autonomie, 

zoals dat door de leden van het projektteam wordt gehanteerd, voor 

we er aan de hand van ons systeemmodel iets naders over kunnen zeggen. 

Het projektteam omschrijft het begrip autonomie als volgt: 

11 Een werkgroep is autonoom in een aspekt, het werk en de werksitu

atie betreffende, indien zij met betrekking tot dit aspekt naar 

eigen inzichten besturend kan optreden 11
• 

De letterlijke betekenis van autonomie is zelfbestuur. Een operationele 

definitie van het begrip dient dus tenminste aan te geven: 

1. Het subjekt van de autonomie. 

Welke persoon of welke groep is autonoom? 
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2. Het objekt van de autonomie. 

Waarin is het subjekt autonoom en aan welke grenzen is deze 

autonomie gebonden? 

Wanneer we nu overgaan op de begrippen van ons systeemmodel, dan be

tekent het bovenstaande enerzijds, dat we moeten aangeven van welk 

systeem we de (eventuele) autonomie willen beschouwen en anderzijds, 

dat het niet mogelijk is te spreken over de autonomie van een systeem. 

Immers, ieder systeem funktieneert in een omgeving en is dus betrokken 

in een aantal (dikwijls zeer vele) uitwisselingsrelaties met omgevings

systemen. In elke uitwisselingsrelatie is er sprake van een zekere 

afhankelijkheid, die bepaald wordt door de relatieve macht van het 

systeem ten opzichte van het betreffende omgevingssysteem. 

Resumerend kan een analyse van autonomie aan de hand van het socio

technische systeemmodel op de volgende wijze uitgevoerd worden: 

1. Geef aan, van welk systeem de autonomie onderzocht wordt. 

2. Geef aan, op welke uitwisselingsrelatie{s) de autonomie 

betrokken wordt. 

3. Bepaal de relatieve macht van het systeem in de gekozen uit

wisselingsrelatie, maw stel vast, aan welke grenzen de be

schouwde autonomie van het systeem is gebonden. 

Om iets over de autonomie van de framegroep te kunnen zeggen, dienen 

we derhalve de uitwisselingsrelaties met de diverse omgevingssystemen 

nader te beschouwen (zie figuur 12). 

kwaliteits
dienst 

3 

,11' framegroep 
,' ' 4,,, .___...._,....--.....J .. ' ...... 4 

~' '',, 

groeps
begeleider 

, .... 
~~' '~ 

voormontage
groepen 2 

eindmontage
groepen 

figuur 12: relevante uitwisselingrelaties van de framegroep 
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Wanneer we nader op de diverse uitwisselingsrelaties ingaan, krijgen 

we het volgende beeld: 

1. Met de kwaliteitsdienst. 

Er is sprake van interferentie, als de KD een aangeboden partij 

afkeurt. De partij wordt naar de framegroep teruggestuurd, dwz 

de KD kan de interferentie naar de groep overdragen. De groep is 

relatief machteloos. Deze machteloosheid is met name hierin gele

gen, dat de groep niet beschikt over outputs, die bijzonder ple

zierig voor de KD zijn. Was dit wèl het geval, dan zou de groep 

met de KD kunnen onderhandelen op basis van het dreigement derge

lijke outputs niet meer te produceren. 

2. Met de groepenleider. 

Interferentie treedt bijvoorbeeld op, als de groep en de groepen

leider het niet eens kunnen worden over de inhoud van een afspraak. 

De groepenleider staat hiërarchisch boven de groep en kan op grond 

van deze formele positie in een konkrete situatie zijn interferentie 

naar de groep overdragen (via bijvoorbeeld zijn invloed op de groeps-. 

beloning, promotie en ontslag). Toch is de groep niet volledig machte

loos. Door het uitvoeren van subtiele sankties,bijvoorbeeld het trai

neren van een spoedorder, kan de groep haar interferentiekansen met 

de groepenleider op langere termijn enigszins reduceren. 

Een output van de groep, die voor de groepenleider bijvoorbeeld erg 

wenselijk is, is een kwaliteit, die zeer ver uitstijgt boven het mini

mum vereiste. Een sanktie van de groep kan er dan uit bestaan, dat 

de kwaliteit niet verder gaat dan de minimaal vereiste. Over dit 

soort sankties beschikt de groep kennelijk niet ten opzichte van 

de KD (vgl punt 1). 

3. Met de groepsbegeleider. 

In het slot van paragraaf 5.2. is gesteld, dat de groepsbegeleider 

(in eerste instantie) als element van het systeem is beschouwd, vanwe

ge de beschrijving, die het projektteam van zijn funktie geeft. 

Zodra echter interferentie ontstaat tussen de groep en haar bege

leider (bijvoorbeeld het probleem aangaande het opvullen van een 

vakature in de groep), hanteert de groepsbegeleider kennelijk an-

dere normen dan de systeemnormen, en moet hij dus als element van 

de omgeving beschouwd worden. 
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De funktie van groepsbegeleider wordt gekenmerkt door weinig for

mele bevoegdheden, en is betrekkelijk vaag omschreven. De mate, waar

in de groepsbegeleider zijn funktie konkreet kan uitoefenen, wordt 

sterk bepaald door de mate, waarih de groep hem hiertoe de gelegen

heid geeft (bijvoorbeeld door hem wel of niet te betrekken in interne 

groepsproblemen}. De groep heeft in deze uitwisselingsrelatie dus 

relatief de grootste macht. Interferenties tussen groep en groeps

begeleider zullen derhalve vnl naar de laatstgenoemde overgedragen 

worden. 

4. Met de eindmontage- en de voormontagegroepen. 

Een eindmontagegroep kan een partij onderdelen of voormontages,die 

niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, weigeren. In eerste 

instantie gaat deze partij naar de groepenleider van de eindmontage, 

die ervoor zal zorgen, dat hij gerepareerd wordt op de plaats, waar 

de fout is ontstaan. Dit is bijvoorbeeld de fabrikageafdeling, of 

één der voormontagegroepen, of een keyboard-, transport-, frame- of 

paperfeedgroep. In de laatstgenoemde gevallen dient de groepenlei

der van de eindmontage zijn kollega van de voormontages in te scha

kelen. 

Op analoge wijze kan de framegroep bijvoorbeeld een 11 foute 11 partij 

voormontages via haar groepenleider terugspelen naar de voormontage

groep, waar de fout is ontstaan. 

In het alsemeen kan wellicht gesteld worden, dat interferentie met 

betrekking tot de kwaliteit van aangevoerd materiaal door de diverse 

groepen overgedragen kan worden naar groepen, die in deze serie

opstelling vóór de betreffende groep zijn gesitueerd (zie figuur 13). 

~/ 
/ ~ 

l / I 
keyboard/ 

::::::t> fabrikage- voormontage transport/ eindmontage 

~ 
==c> :::{) 

/ frame/paper-

/ 
feed 

' I i' J 

/ 

figuur 13: interferentieoverdracht met betrekking tot de kwaliteit 
van aangevoerd materiaal 
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Omdat deze interferentieoverdracht echter steeds via de betrokken 

groepenleider(s) dient plaats te vinden, is er slechts sprake van 

een indirekte macht van een groep over haar voorgangers, die van 

geval tot geval kan verschillen. 

Het in punt 4 genoemde verschijnsel van achterwaarts gerichte inter

ferentieoverdracht is interessant, omdat de gangbare mening luidt, 

dat in een serieopstelling van produktieeenheden voorwaartse afwen

teling normaal is (afwenteling naar de volgende eenheid). Als voor

beeld wordt dikwijls het volgende aangehaald: de eerste produktie

eenheid levert zijn produkt met enige vertraging af; de eenheid, die 

de volgende bewerking moet uitvoeren, begint hierdoor reeds te laat, 

en voegt er (eventueel) een extra vertraging aan toe, enz. 

In dit verslag, en ook in ander empirisch onderzoek (van der Zwaan, 1973) 

blijkt, dat juist achterwaartse afwenteling (naar een eerder gesi

tueerde produktie-eenheid) dikwijls erg belangrijk is. 

Samenvattend kan gekonkludeerd worden, dat de framegroep in haar 

relaties met de diverse omgevingssystemen (figuur 12) vnl een 

relatief geringe macht (=autonomie) bezit. Slechts in haar relaties 

met de groepsbegeleider en met de voormontagegroepen is er sprake van 

een zekere macht van de groep over het betreffende omgevingssysteem. 

De mate, waarin de framegroep beschikt over autonomie in de zin van de 

door het projektteam gehanteerde definitie komt hierop neer, dat zij 

de vrijheid heeft het werk naar eigen inzichten te verdelen over de 

tijd en de groepsleden, mits aan een zeker aantal (beperkende) voor

waarden is voldaan. 

In systeemtermen betekent dit, dat de groep beschikt over een zekere 

operationele en transformationele variabiliteit. 
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