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1. De integrale benadering van organisaties •

1.1 Inleiding.
Indien men de historische ontwikkeling van het vakgebied
wat wordt aangeduid met de term "organisatieleer" beschouwt
valt direkt in het oog dat deze ontwikkeling eerder wordt
gekenmerkt door divergentie dan door konvergentie in

de

benaderingswijzen van het fenomeen "organisatie".
Deze divergentie wekt bij vele schrijvers het ongenoegen op
over de stand van zaken in het vak. Een aantal van de vele
publikaties die over dit onderwerp zijn beschreven willen wij
de revue laten passeren. Tevens zal daarbij blijken dat suggesties
worden gedaan om tot een oplossing te komen.
Teneinde evenwel enig inzicht te verkrijgen in enkele mogelijke
oorzaken van deze ontwikkeling willen wij hier een beknopte
beschouwing aan wijden.

Het verschijnsel "organisatie" wordt gekenmerkt door een groot
aantal aspekt en. Wij duiden op de navolgende typen:
- de sociologische aspekten
- de psychologische aspekten
- de ekonomische aspekten
- de technische aspekten.

Naar ik aanneem is het bij U bekend dat de twee "klassieken"
Taylor

en Fayol beiden een technische vooropleiding hadden.

Zij waren beiden ingenieur. Taylor was "werktuigbouwer" en }i'ayol
mijningenieur. Hun benadering van het organisatiefenomeen
abstraA.erdè~

bewust of onbewust, van sociaal psychologische

aspekten.
Men zou thans de navolgende hypothesen kunnen formuleren.
Hypothese 1.1
De wijze waarop een organisatie door een individu wordt beschouwd,hangt samen met zijn voorgeschiedenis.
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Hypothese 1.2
De meest~ssenti~i~ aspekten van de voorgeschiedenis van een
individu, in verband met zijn specifieke benaderingswijze van
het organisutiefenomeen zijn:
- zijn vooropleiding
- de beschouwingen van anderen betrekking hebbend op het
organisatiefenomeen waarvan hij kennis heeft genomen.
Hypothese 1.3
De vooropleiding van een individu bepaalt mede van welke beschouwingen van anderen hij kennis neemt.

Een nadere uitwerking van deze hypothesen zou zeker kunnen
geschieden.
Hoe dit bijvoorbeeld zou kunnen willen wij aan een voorbeeld
verduidelijken.
Wij nellèBI'slechts de vier eerder genoemde aspekten in beschouwing
en memoreren deze.
-

de technische aspekt en

(TA)

- de sociologische aspekt en (BA)
- de psychologische aspekten ~A)
- de ekonomische aspekt en

(EA).

Parallel daarmee nemen wij aan dat er individuen zijn met
een technische opleiding (TO), een psychologische opleiding
(PO), een sociologische opleiding (SO) en een ekonomische
opleiding (EO).

Terwille van de notatie voeren wij nog in:
P ( X A\ Y 0 )

=

kans dat de x-aspekt en in de benadering van

een individu zullen domineren over de niet x-aspekt en indien
het individu een y-opleiding heeft genoten.
Voor dit zeer gesimplificeerde voorbeeld kunnen nu bijvoorbeeld
hypothesen worden geformuleerd als:
P (XA\YO) <P (YA\YO)
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Hoewel het interessant is na te gaan op welke wijzen men
dergelijke hypothesen kan toetsen besluiten wij deze diskussie
met de ruwe konklusie dat de vooropleiding van een individu
tot uiting komt in zijn benaderingswijze van

~de

organisatie".

Nu zijn, om welke reden dan ook, in de geschiedenis, beoefenaren
van zeer verschillende disciplines geInteresseerd geraakt in
het organisatiefenomeen. Vaak waren dit praktici·.
Vanuit hun verschillende achtergrond benadrukten zij zeer
verschillende aspektèn.

Wij mogen stellen dat de voorgaande diskussie een van de
oorzaken van de status van het vak omstreeks 1955 à 1960
plausibel

heeft gemaakt.

In de volgende paragrafen gaan wij de opvattingen van enkele
deskundigen na.

1.2 Harold Koontz.
In 1961 publiceert Koontz een artikel getiteld "The management
theory jungle" (Koontz 1961). In zeker opzicht is de kritiek
.an Koontz op de toestand van de management-theorie·· in deze
titel gekondenseerd. Koontz, die over de ontwikkeling van het
vak zeer ontevreden is tracht via een indeling inzicht in de
situatie te verkrijgen en doet tevens enkele aanbevelingen.

Koontz begint met de konstatering dat het systematisch onderzoek
van management een produkt is van de twintigste eeuw.
Desniettemin hebben zich sinds mensenheugenis managementproblemen voorgedaan. Daarnaast konstateert hij dat de eerste
geschriften van betekenis van de hand van praktici waren
(Fayol, Urwick e.a.).

•

op de betekenis van deze praktijkoriëntatie komen we later
terug •

••

wij maken geen onderscheid tussen management-theorie en
organisatie-theorie. Op dit onderscheid komen we terug
in par. 2.3.3.

- 6 Thans evenwel zien we een overstelpende hoeveelheid publikaties

•

verschijnen vanuit universitaire instituten. Volgens Koontz
is nu het boeiende dat deze stroom publikaties met zich
heeft meegebracht een grote verscheidenheid en verwarring.
"From the orderly analysis of mana.gement at the shop-room
level by Frederick Taylor and the reflective destillation
of experience from the general management point of vieuw
by Henri Fayol, we now see these and other early beginnings
overgrown and entangled by a jungle of approaches and
approachers to management theory."

In de inleiding hebben wij mogelijke oorzaken van dit fenomeen
gesuggereerd. In dit verband is de karakteristiek van Kuhn,
het "pré~paradigm stadium", wellicht van toepJlssing
(Kuhn, T.S. (1962)). Kuhn argumenteert in zijn stimulerende
boek dat de ontwikkeling van de wetenschap wordt gekenmerkt
door het optreden van "relil'oluties".
Hij onderscheidt in de ontwikkeling twee stadia. Gedurende het
pré-paradigma stadium is er sprake van een grote verscheidenheid van benaderingen van het empirisch objekt die elkaar
bestrijden. Een eerste teken van rijping van

~Bn

discipline

is het algemeen aanvaarden door de vakgenoten van ~~n
"paradigma".
Voorbeelden daarvan zijn de mechanica van Newton en de theorie
van het elektromagnetische veld van Maxwell. Deze zeer beknopte
weergave van een deel van de historische analyse van Kuhn doet
geen recht aan deze belangrijke bijdrage. Wij moeten
verder laten rusten

deze echter

onder aantekening dat de navolgende hypothese

sterk wordt gesuggereerd indien men de theorie van Kuhn toepast
op het artikel van Koontz.
Hypothes~

2.1

Het stadium waarin de organisatietheorie momenteel verkeert
kan zinvol worden aangeduid met de term "pré-paradigma"
stadium van Kuhn.

- 7 Koontz noemt het verontrustend dat de grote verscheidenheid
or

van benaderingen van de management-theorie heeft geleid tot
een verwarrende en destruktieve jungle-strijd.
Als oorzaak hiervan noemt hij onder meer de behoefte van
aka.demici om steeds een nieuwe en "originele" benadering te
presenteren. Deze uitspraak zou zeker nader wetenschapssociologische en methodologische studie waard zijn. Koontz
suggereert nl. dat zulks zowel waar is als nadelig.
Hoe*.~

het eerste plausibel

is zou het nader moeten worden

onderzocht. Aan het tweede moet ernstig worden getwijfeld
op grond van o.m. Popper (1961, 1966), Feyerabend (1962, 1965),
Kuhn T.S. (1962) en Albert (1966). Wij gaan er hier niet
nader op in.

In zijn artikel laat Koontz vervolgens de belangrijkste
"scholen" de revue passeren. Hij noemt dan:
- de "management process" school (Fayol)
- de "empirische school" ("case-method") (Dale)
- de "human-behavior" school (Human RelationsO
- de "social-system school" (Barnard, Simon)
- de "decision-theory school" (ekonomisch handelen)
de mathematische school (management science, O.R.)
Vanzelfsprekend is de scheiding tussen deze scholen niet
scherp.
Een belangrijk gedeelte van de verwarring is volgens Koontz
gelegen in de "semantische jungle". Onder dit hoofd wijdt
hij uit over het gebrek aan overeenstemming over begrippen als
"organisatie" e.d.
Hickson schrijft in dit verband: "It may well be true that
in diversity lies innovation*. But when diversity is more in
jargon ,than in ideas, research time is wasted bafore the
common base is discovered, and what purports to be a lively
range of exploration may disguise a general restrietion within
the bounds of one limiting perveption. Such a convergence
can be seen in the approaches of leading students to the
structure of organizations". (Hickson (1966/67».
• dit ondersteunt onze twijfel aan het nadeel van de verscheidenheid zoals dat door Koontz wordt gesuggereerd.

- 8 _
De navolgende uit het artikel van Hickson overgenomen tabel
illustreert de door Koontz en Hickson gesignaleerde terminologische verwarring.
Uit: D.J. Hickson "A convergence in organiaation theory".
Adm. Sc. Quarterly, vol. 11 1966/1967.
:

I

I

The terminologiee uaed by varioue studente of organization
structure for specificity of role prescription
studente of organiz~tion
atructure
structure analysts
(sociologiets and administration theorista)
Weber
Burne and Stalker
Barnes
Whyte
Bage
Crozier
Gordon and Becker
Thompson
Litwak
Janowitz
Frank
Simon
Presthue
Bennis
structure designers
(management writers)
Taylor
Fayol
Urwick
Brech
Brown

!

Istructure critcs
(social psychologists)
Likert
McGregor
Argyri8

terminologies for specificity (or
precision) of role prescription
specificit~

higher specificity

lower

traditionalistic,
bureaucratie
mechanistic

charismatic
organic (or organismie)
open system
flexible
low formalization

closed system
formalized
high formalization
(stndardization)
routinized
uncertain
specified procedures unspecified
overspecification
structural looseness
weberian
human relations
domination: manifraternal
pulation
well-defined
underdefined
(and overdefined)
programmed
nonprogrammed
etructured percep- unstructured
tual field
habit
problem-solving

scientific taak
determination
clear statement of
responaibilities
explicittauthority
and accountability

authoritative
theory X
rational organization

peraonal rule-ofthumb
personalities pre
dominant (rather than
intended design)
undefined roles a d
relationships

l

participative
theory Y
self-actualizatio

I

- 9 Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hickson aan het slot van
zijn artikel de volgende vraag stelt:
"Could the idea of a bureaucratic-mechanistic-closed-formalizedroutinized-specified-dominant-well defined-programmedperceptually structured-habit-"scientific"-authoritativerational structure be condensed into a prescriptionspecificity score?"

Koontz noemt derhalve als eerste bron van de verwarring: de
"semantische jungle". Voorts suggereert hij een gebrek aan
overeenstemming over de betekenis van de termen manager en
management. In de derde plaats acht hij het verwerpen van uitspraken van Fayol e.a. op grond van het feit dat ze a-priori
van karakter zijn onjuist en een bron van verwarring. In de
vierde plaats heeft het verkeerde begrip van de "principes"
ongunstige effekten. Tenslotte, stelt Koontz, zijn de theoretici niet bereid of in staat elkaar te begrijpen.

Koontz noemt een aantal oplossingen voor deze problemen.
Daarvan noemen wij:
- de vakbeoefenaars moeten het eens worden over de inhoud van het
vak en de gebruikte begrippen.
- er moet een integratie plaats vinden met andere disciplines.

Het .standpunt van Koontz is evenwel niet zonder kritiek gebleven. Simon (hoofdstuk 2D in Koontz

(1964»

is het volstrekt

oneens met het door Koontz geschetste beeld van de stand van
zaken in het vakgebied. Hij meent dat

er geen sprake is van

een "jungle" maar Van specialisatie.en "As a management theorist,
I understand that 'kere must be 'a-aivision of labor in any
elaborate enterprise".
feitsma

(1968) zegt hierover: "Want wetenschappelijke speciali-

satie, •••••••• , heeft ook nadelen. Niet zelden resulteert zij
in het ontstaan van een niemandsland. Dit niemandsland ligt
tussen de theorie en de praktijk."

-
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Vanuit deze gezichtshoek kan een aspekt van het artikel van
Koontz worden belicht. Wij doelen op de zeer sterke gerichtheid
van Koontz op de toepasbaarheid, de praktische bruikbaarheid
van de theorie. Een van de kriteria die Koontz aan het slot
vermeldt luidt dan ook: "The theory should be useful in
improving practice and the taak and person of the practitioner
should not be overlooked".*
Deze gerichtheid op praktische toepasbaarheid is kenmerkend voor
een groot deel van de literatuur.

HeisKanen

(1967) spreekt in

dit verband over "application assumptions". Hij onderzoekt
in zijn belangrijk

boek de methodologische implikaties van deze

toepaasingegerichtheid en komt tot de konklusie dat deze belemmerend werkt op de theorievorming. Wij zijn van oordeel dat
toepaseingsgerichthe~d, indien

is, ook voor het praktische

de stelling van HeisKanen

juist

nut van de theorieën nadelig is.

Wij vatten e.e.a. samen in de navolgende hypothese.
Hypothese 2.2
Indien men

organisatietheorieën wil formuleren die praktische

bruikbaarheid bezitten kan juist sterke gerichtheid op deze bruikbaarheid belemmerend werken.

1.3 Scott, Frederick, Rapoport en Horvath.
Nadat we in hoofdstuk 2 hebben gezien dat er sprake is van
verw~rring

op het gebied van de organisatietheorie willen we

nu enkele artikelen bespreken die trachten voorspellingen te
doen over de toekomstige ontwikkeling van het vak. Daarbij
zullen we vooral aandacht besteden aan het voortreffelijke
artikel van Scott getiteld "Organization Theory: An overview
and an appraisal". (Scott (1961».
Wellicht is het nuttig nog een beknopte omschrijving te geven
van de organisatietheorie als systeem van proposities over het
fenomeen "organisatie".

• nog sterker spreekt de toepassingsgerichtheid van Koontz uit
het volgende citaat: " Moreover, unless basic management
science can be useful for practicioners in varying circumstances, it is certainly suspect." (Koontz (1969».
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Wij zouden van dat systeem willen stellen dat het wordt gekenmerkt door een lage koherentiegraad*, een lage interne konsistentie en een geringe empirische inhoud. Hoewel een nader
methodologisch-filosofisch onderzoek zeker op zijn plaats zou
zijn gaan wij er hier aan voorbij.

Scott onderscheidt de klassieke-, de neo-klassieke- en de
moderne organiaatietheorie.
De klassieke leer.
Deze klassieke leer heeft zich, volgens Scott, voornamelijk
bezig gehouden met de anatomie van de formele organisatie.
D8 arbij worden vier belangrijke konsepten gehanteerd.
1. de arbeidsdeling (division of labor)j
2. de akalaire- en funktionele processen.
Hiermee worden de "vertikale-" en de "horizontale" groei
van een organisatie aangeduid. Men kan hier bijvoorbeeld
denken aan de groei van de bevelslijn (chain of command),
de delegatie van gezag en verantwoordelijkheid, eenheid
van bevel e.d. als skalaire processen en de arbeidsdeling
als funktioneel proces;

3. de struktuur.
De struktuur wordt opgevat als logische en konsistente
geheel van relaties tussen de verschillende funkties
waaruit de organisatie ia opgebouwd om het doel van de
organisatie efficient te bereiken;

4. de reikwijdte van de leiding (span of control).
Scott konkludeert hieruit dat de klassieke leer abstraheert
van de aspekt en die door de "human-relations" beweging zijn
beschouwd. Konsepten als "individu", "informele groep",
"konflikten" vinden in de klassieke leer geen plaats.
Hoewel door deze eenzijdige konsentratie op de formele anatomie
van de organisatie de klassieke leer een beperkte strekking
heeft moet men het kind niet met het

badwater weggooien.

De klassieke leer heeft"volgens Scott, zeker belangwekkende
inzichten geproduceerd.
• Feitsma (1968) spreekt over " ••••• een niet geintegreerd geheel van wetenschappelijke uitspraken op deelgebieden."
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De neo-klassieke leer.
Deze kan kort worden aangeduid met de term "human-relations"
beweging. De neo-klassieke leer verwerpt de klassieke theorie
niet maar modificeert deze in het licht van gedragswetenschappelijke onderzoekresultaten.
Voorbeelden hiervan zijn voor elk der vier konsepten van de
klassieken die wij eerder noemden te geven. Naar aanleiding van de
arbeidsdeling zijn o.m. studies verricht naar de monotomie van
de deelarbeid, naar de anonimiteit van de arbeider, naar het
leiderschap en naar de motivatie van de arbeiders.
De skalaire- en funktionele processen zijn onderwerp van studie
geweest. Als voorbeeld daarvan kunnen dienen onderzoekingen
die suggereerden dat indien gezag en verantwoordelijkheid niet
evenredig worden gedelegeerd frustratie het gevolg zal zijn.
Het konsept "struktuur" der klassieken is uitgangspunt geweest
v·Qor onderzoek betreffende de verhouding tussen "lijn" en "staf",
de konflikten daartuBsen en de participatie van de leden van de
organisatie.
Het konsept "span of control", waarvan de klassieken (Graicunas)
meenden dat deze eenduidig 'en universeel kan worden vastgelegd
is door de "human-relations school" afhankelijk gesteld van
menselijke eigenschappen.

Als tegenhanger tegen het zeer eenzijdige benadrukken van de
formele organisatie door de klassieken introduceerden de neoklassieken het konsept "informele organisatie".
Eigenschappen van deze informele organisatie zijn:
- de sociale kontrole
- weerstand tegen verandering.
Haar status- en kommunikatiesystemen zijn veelal onafhankelijk
van die der formele organisatie. Er is sprake van een informele
leider. Het onderzoek van de informele organisatie vereist
andere analysetechnieken (sociometrisch onderzoek).
Oorzaken van het ontstaan van de informele organisatie zijn de
plaats (fysieke nabijheid), de funktie (zelfde soort werk),
de belangstelling (gelijkgerichte belangstelling) en tenslotte
speciale

voorva~len

waaruit een sociale relatie kan voortvloeien.

- 13 De verschillenie standpunten t.a.v. de verhouding tussen de
formele- en de informele organisatie kunnen in twee hoofdgroepen
worden onderverdeeld. En wel het "leven en laten leven" enerzijds
en het "integreren van beide" anderzijds.
Met name bij het laatstgenoemde standpunt bestaat aldus Scott
een gevaar. Het werken met de informele organisatie mag niet
ontaarden in een manipuleren van mensen. Hieruit blijkt dat Scott
zijn vak niet waardevrij beoefent. Zoals Feitsma

(1968) stelt

is zulks tengevolge van de waardegebondenheid van het objekt
onvermijdelijk.
De neo-klassieken hebben aldus belangwekkende bijdragen geleverd
tot het inzicht in het

organisat~efenomeen zonder

echter een

integratie van de inzichten te hebben gerealiseerd.

De moderne organisatietheorie.
Volgens Scott wordt de moderne organisatietheorie gekenmerkt
door de premisse dat de enig zinvolle manier om een organisatie te
beschouwen is deze te beschouwen als een systeem.
Op de wijze waarop hij zich dit voorstelt komen wij in een later
stadium terug.

Toekomstvoorspellingen.
Het is niet verwonderlijk dat in dit stadium van ontwikkeling
van het vak door velen wordt "gedacht over de toekomstige ontwikkeling. Scott

nee~t

hier geen uitzonderingspositie in.

Zijn voorspellingen zijn gebaseerd op een analyse van de
ontwikkeling in andere vakgebieden. Hij komt tot de konklusie
dat er sprake is van een "macro-fase" waarin theorieën worden
opgesteld voor "grote" verschijnselen (bv. theorieën over de
beweging van hemellichamen). Deze "macro-fase" wordt gevolgd
door een "micro-fase" waarin de theorieën van toepassing worden
gebracht op steeds kleinere delen (bv. de toepassing van de
mechanica van Newton op steeds kleinere massa's). Deze microfase strandt dan doordat "het gedrag van het geheel niet gelijk
is aan de som van het gedrag der delen". Dan krijgt het "geheel"
hernieuwde aandacht en begint een nieuwe macro-fase (bv. statistische mechanica, entropiebegrip).

-

Hier tracht men de

14 -

verschijnselen te verklaren door uit te gaan

van het gedrag van de "delen" én de organisatie, of zo men wil
de onderlinge relaties van deze delen.
Veelal postuleert men dan ook de stelling dat het gedrag van een
deel moet worden beschouwd en bestudeerd in zijn samenhang met
het "geheel"

*.

De moderne organisatietheorie heeft, aldus Scott, een kader
(frameYDIk) --nodig~ Wellicht kan de algemene systeemtheorie dit
kader leveren.
Sommige schrijvers gaan veel verder in hun voorspellingen.
Frederick (1963) stelt in dit verband:
"Within perhaps five years - certainly not more than ten years
hence - a genera 1 theory of management will be evolved, stated
and generally accepted in management circles. Given the state of
management knowIedge, the invention is almost inevitable.
Wij menen dat in de nog resterende 3 jaar het optimisme van
Frederick zal worden gelogenstraft. De klachten over de stand van
zaken in het vak zijn nog onveranderd. Nog steeds wordt "Der
gegenwärtigen Erkentnisstand der Organisationstheorie ........•
von Wissenschaft und Praxis als weitgehend unbefriedigend angesehen."
(Grochla (I 969)) •
In grote trekken korrespondeert de schets van het vak zoals Frederick
die geeft met die van Koontz. Opvallend is evenwel dat Frederick een
min of meer uitgewerkt beeld van de toekomstige theorie presenteert. Komponenten van deze theorie zijn de klassieke managementprincipes, de bijdragen van de "human-relations", de beslissingstheorie (decision-theory), de gedragswetenschappen en tenslotte
de waardenleer )value-theory).
Deze waardenleer heeft tot taak management als wetenschap te definieren, de doeleinden van de onderneming en het management vast te
stellen en de sociale- en politieke verantwoordelijkheden vast te
leggen.
Bovendien

moet deze waardenleer "integrate t:he diverse themes found

in management principles, human relations, decision-theory and
behavioral science.

* voor

een nadere uiteenzetting van het begrip "geheel" zij o.m.

verwezen naar Schlick (1938) en Nagel (1955).

- 15 The major function of value theory will be to integrate the other
major components and weave their themes into a coherent body of
management theory. This is obviously

a key and strategie role

"

Inderdaad zouden wij willen zeggen. Daar ligt precies de kern van
het vraagstuk. Uit de beknopte aantekeningen van Frederick is ons
volstrekt niet duidelijk hoe hij zich de oplossing ervan voorstelt.
Een opvallende trek van het artikel is ook de

verwantschap met de

opvattingen van o.m. Nagel (1961) over de ontwikkeling van de
wetenschap.
Deze opvattingen kunnen ruw worden getypeerd* door de wetenschap
te zien als een bouwwerk wat steen voor steen wordt vervaardigd en rust
op

een

stevig fundament van waargenomen feiten. Een exponent van

een andere opvatting** is T.S. Kuhn. Hij beschrijft in zijn belangwekkende boek "The structure of scientific revolutions" een geheel
ander beeld. Wij spraken er reeds over in hoofdstuk 1.2. De
"general theory of managementIl zal vier karaktertrekken bezitten.
Zij zal wetenschappelijk zijn, een mathematisch karakter dragen,
zwaar steunen op de gedragswetenschappen en filosofisch georiënteerd zijn.
Het is jammer dat Frederick

zijn wetenschapsopvatting niet expli-

ciet maakt. Met name is ons niet geheel duidelijk wat de rol en
de betekenis van de filosofie in deze kontekst is. Kennelijk doelt
Frederick niet op wetenschapsleer, methodologie e.. d .. Zijn argument
voor de filosof:ilé luidt nL: "lt (the general theory of management)
will be philosofical in orientation for it must deal with issnes
of value and ethics." In elk geval kan ik niet plaatsen de opmerking
dat de waardenleer

II

will define the ends and goals of business

enterprise and management

define the social and public

responsibilities of management and business. 1I
In onze wetenschapsopvatting is dit een buitenwetenschappelijke
aktiviteit. Dat neemt niet weg dat een beoefenaar van de wetenschap
zich niet kan en mag onttrekken aan bezinning over deze vragen.
Wij willen in een later stadium onze wetenschapsopvatting nader
expliciteren.

in feite zijn de opvattingen van Nagel veel genuanceerder.
enig inzicht in de kontroverse kan worden ontleend aan RoleHansen (J 969) .

- 16 Tot slot van deze, zeker niet-aselekte, steekproef uit de toekomstvoorspellingen nog een beschouwing van Rapoport en Horvath (1959).
Volgens deze schrijvers zal de theoretische ondergrond van de
organisatietheorie worden geleverd door de cybernetica (i.h.b. de
informatietheorie), de topologie (i.h.b. de theorie der netwerken;
grafen) en de beslissingstheorie (i.h.b. de speltheorie).
Samengevat komt de konklusie van Rapoport en Horvath hierop neer
dat er enerzijds verschillende benaderingswijzen van het abstrakte
begrip "organisatie"

bestaan en dat anderzijds het verschijnsel

"organisatie" op verschillende wijzen wordt benaderd. Zij spreken
de hoop uit dat er zich tussen deze twee stromingen vruchtbare
kontakten en menging zal plaatsvinden.
De konklusie wordt aannemelijk gemaakt door een redenering die wij
thans beknopt weergeven. Allereerst memoreren zij de diskussies
over "het geheel" en de "delen" uitmondend in de stelling "Het geheel
is meer dan de som der delen." Vaak wordt dan

verwezen naar de werk-

wijze van de biologie en men spreekt over organisme. Interessant zijn
nu volgens de schrijvers de verschillen tussen biologische- en
natuurwetenschap. Twee verschillen van methodologische aard zijn:
- de biologische wetenschap hanteert veel meer dan de natuurwetenschap de methode van klassifikatie.
de verklaringen binnen de biologie

z~Jn

veelal teleologisch

("doelgericht", "streven") terwij I de natuurwetenschappelijke
verklaringen -k;~s~r

z~Jn.

Volgens Rapoport en Horvath nemen deze verschillen sterk af. Er
is

sprak~

tracht

van een toenadering in methodologisch opzicht. De biologie

f~siologische fenomenen te verklaren op basis van de fysica*,

het belang van klassifikatie is relatief verminderd, de cybernetica
(regeltheorie) heeft "goal- seeking machines" ontworpen en daarmede
de tegenstelling kausaal - teleologisch in elk geval afgezwakt zo
niet opgeheven.
Enige suggesties omtrent de wijze waarop deze "organized complexity"
wetenschappelijk moet worden aangepakt worden door Rapoport en Horvath
gedaan in hun eerder vermeld konklusie.

* over

het vraagstuk van de "reduktié'! van de biologie tot de fysica

is veel geschreven. We verwijzen o.m. naar Roll Hansen (1969).

-
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1.4 The General Systems Theory.
In het voorgaande hebben we de visie van

enkele deskundigen gepre-

senteerd.
Samengevat komt deze neer op de konstatering van een enorme spraakverwarring, de behoefte aan een algemene theorie en aan een
integratiekader. Eigenschappen van deze theorie zijn haar wetenschappelijk karakter. Men moet niet alle door de klassieken en neoklassieken verworven inzichten verwerpen. De

theorie

zal mathe-

matisch zijn, zwaar steunen op de gedragswetenschappen, de cybernetica, de informatietheorie en de systeemtheorie. Voorts zal
deze theorie praktisch nut moeten hebben. Over deze praktische
toepasbaarheid zijn enkele belangrijke opmerkingen te maken. Wij
zullen dat doen in het hoofdstuk over de methodologie.
Het is van belang te konstateren dat het vraagstuk wat

is gesigna-

leerd zich op meerdere wetenschapsgebieden voordoet.
Boulding (1956) wijdt hieraan een interessante beschouwing.
Boulding stelt dat wetenschap datgene is waarover wetenschapsmensen,
in hun rol als wetenschapsman met voordeel kunnen spreken. Deze
kommunikatie wordt, vooral door de toegenomen specialisatie, sterk
bemoeilijkt. Dit kan aanleiding zijn voor een krisis. "One wonders
sometimes if science will not grind to stop in an assemblage of
walled-in hermits, each mumbling to himself words in a private
language that only he can understand." De "General Systems Theory"
zal nu de taal moeten ontwikkelen die de kommunikatie tussen disciplines
weer mogelijk maakt. Ook de interdisciplinaire disciplines zouden
voordeel genieten van een "General Systems Theory". Voorbeelden van
interdisciplinaire disciplines zijn: biochemie, medische elektrotechniek en sociale psychologie. Een "General Systems Theory" zou
aldus Boulding kunnen verhoeden dat interdisciplinair ontaardt in
ondisciplinair. Vervolgens geeft Boulding twee benaderingen van een
"Genera 1 Systems Theory". Kort gekarakteriseerd komt het hierop neer:
- Zoek naar gelijksoortige verschijnselen in verschillende disciplines
en konstrueer daarvan een theoretisch model.
- Stel een rangorde op naar komplexiteit van de empirische onderzoeksgebieden.
Deze twee benaderingen vullen elkaar aan, ze zijn komplementair.

-
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Voorbeelden van de eerste benadering zijn:
- Groeiverschijnselen worden in vele disciplines bestudeerd. Vaak
kunnen ze worden beschreven door een relatief eenvoudig stelsel
differentiaal vergelijkingen.
- Evenwichtsverschijnselen. Hiervoor geldt, mutatis mutandis, hetzelfde
als voor de groeiverschijnselen.
- In vele disciplines tracht men het gedrag van een systeem te
verklaren door uit te gaan van het gedrag van de objekten en hun
onderlinge relaties.
Voor de tweede benadering stelt Boulding voor een hiërarchie van
systemen te konstrueren.
Hij suggereert de volgende ordening:
I. statische strukturen ('lframeworks")

2. eenvoudige dynamische systemen (" c l ockworks")
3. control mechanism ("thermostat")
4. open systeem (" cell")
5. genetisch - sociaal systeem ("plant")
6. niveau van dierlijk leven (" animal tl )
7. mens ("human")
8. sociale organisaties
9. transcendente systemen.
De theoretische systemen bevinden zich nog voornamelijk op de eerste
niveaus hoewel er in dit opzicht vooruitgang wordt geboekt.
De hiërarchie van systemen is zodanig dat, in zeker opzicht, elk
niveau de systemen van de lage niveaus als bijzonder gevalomvat.
Ten aanzien van de waarde -van-de voorgestelde hiërarchie hebben
wij het volgende standpunt. Zij is dienstig om, globaal, vast te
stellen wat de graad van komplexiteit van het te bestuderen systeem
is. Het is plausibel dat een volledig bevredigend model van hetzelfde niveau moet zijn.
Indien een theoretisch systeem van het gewenste niveau ontbreekt en
wij dus met een model van een lager niveau moeten volstaan, geeft
het niveauverschil een eerste indikatie voor rle mate van overeenkomst tussen model en systeem. Een "universele taal" evenwel zal
noodzakelijk zijn om de systemen uit de hiërarchie theoretisch te
beschrijven.

- 19 Wij willen op deze plaats nog wijzen op een vaak gehoorde o.i.
onjuiste interpretatie van het artikel van Boulding. Men spreekt
bijvoorbeeld over de "door Boulding ontwikkelde "General Systems
Theory"". Boulding heeft zeker geen algemene systeemtheorie ontworpen. Hij heeft de behoefte aan zo'n theorie beargumenteerd en
heeft wegen gesuggereerd die tot de ontwikkeling van zo'n theorie
kunnen leiden. Dat deze misvatting voorkomt blijkt ook uit een informatiefolder die door de "Society for General Systems Research"
is uitgegeven. Wij citeren: "Thus, at the 1954 •.•..• meeting, the
Society for the "Advancement of General Systems Theory" was
lounched ••••••••• • The name originally chosen occasionally gave
the impression that a theory already existed and merely needed
propagation. Therefore the name was changed in 1957 to "The Society
for General Systems Research".
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2. Methodologische aspekten.
2.1 Inleiding.
Bij het bestuderen van de literatuur op het gebied van de organisatietheorie valt sterk op dat slechts een gering aantal publikaties ingaan op de methodologische aspekten van de organisatiewetenschap. Enkele belangwekkende publikaties die hierop
een uitzondering vormen zijn van de hand vanHeisKanen

(1967).

Krupp (1961) en Grochla (1969). Wij zijn van oordeel dat. met
name bij de ontwikkeling van een systeemtheorie van organisaties.
methodologische beschouwingen niet kunnen worden gemist.
Het spreekt welhaast vanzelf dat deze beschouwingen kort en onvolledig moeten zijn.
Wellicht is het nuttig allereerst in te gaan op de vraag wat
een wetenschap nu eigenlijk is.
2.2 Wetenschap versus "common-sense".
Een heldere en inzichtelijke uiteenzetting van de overeenkomsten en verschillen tussen "common-sense" en wetenschap geeft
Nagel (1961). Wij ontlenen de volgende diskussie aan hem.
Men kan in eerste benadering stellen dat wetenschap georganiseerde of geklassificeerde "common-sense" is. Deze formule geeft
evenwel geen duidelijk onderscheid aan. De vraag moet worden
gesteld hoe die organisatie is. Een der karakteristieke verschillen is het feit dat hoewel "cornmon-sense" uitspraken
binnen zekere grenzen geldig zijn veelal geen verklaring van
de verschijnselen wordt gegeven en niet wordt gespecificeerd
binnen welke grenzen de uitspraak geldt. Indien er wel een verklaring wordt gegeven voor de feiten wordt deze vaak niet kritisch getoetst. Met name is de behoefte aan verklaringen die
zowel systematisch zijn als kontroleerbaar door feitelijke
evidentie de reden van bestaan van wetenschap. Wij zouden een
wetenschap nu kunnen omschrijven als een min of meer koherent
systematisch stelsel konsistente en toetsbare uitspraken over
"de wereld". Men tracht te streven naar een hoge koherentiegraad van dit stelsel. dus naar een deduktief systeem.
(bv. de mechanika van Newton) Enkele belangrijke eigenschappen
kunnen we duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld.
De "alledaagse ervarings" uitspraak "water bevriest als het voldoende wordt afgekoeld" schijnt op het eerste gezicht een duide-
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lijke uitspraak. De term "water" wordt echter gebruikt voor het
aanduiden van een verscheidenheid van vloeistoffen die belangrijke fysisch-chemische verschillen vertonen (bv. regenwater,
rivierwater, bronwater, zeewater) terwijl stoffen die niet of
minder verschillen' ~ii··fjlÎsch·chernische samenstelling niet of
minder vaak worden aangeduid als water (zweet, vruchtensap).
De klasse van de vloeistoffen is dus niet scnerp gescheiden
in twee "stukken" (water én niet-water). Evenzo is de term
"voldoende" onvoldoende precies. De termen van het alledaagse
spraakgebruik zijn niet precies en voorts missen ze de specificiteit nodig om "fijnere" i.'las SfïJàt 18s te maken nodig ter aanduiding van geringere maar belangrijke verschillen tussen deze
klassen. Een gevolg van deze vaagheid is het feit dat een kritische toetsing onmogelijk wordt. Als een vloeistof wordt afgekoeld en hij bevriest niet dan zijn er twee mogelijkheden.
Men besluit dat de vloeistof geen water is of de afkoeling was
niet voldoende(I). Op deze wijze is falsifikatie van de uitspraak niet mogelijk. Een wetenschappelijke uitspraak moet kri, ..

~ ~

tisch· ".\kunnen worden getoetst, hetgeen nauwkeurige begrippen vereist. Een gevorderde wetenschap specificeert veelal welke
afwijkingen nog toelaatbaar::zijn. De wetenschap tracht de grenzen van deze afwijkingen te verkleinen. Samenvattend zouden wij
wetenschap kunnen omschrijven als een koherent en konsistent
stelsel van toetsbare uitspraken over de "wereld". Wij merken
nog op dat deze omschrijving niet zo duidelijk van toepassing
is op niet-empirische wetenschappen. In de kontext van een betoog over een integrale organisatiewetenschap kunnen wij een
diskussie over dit punt zonder bezwaar als minder relevant terzijde leggen.
2.3 Wetenschappelijke verklaringen.
Volgens Hempel (1965) heeft een wetenschappelijke voorspelling
en een wetenschappelijke verklaring een identieke struktuur.
Wij zullen in het vervolg de term verklaring hanteren en telkens impliciet onderstellen dat daarmee ook de voorspelling is
bedoeld. Een (wetenschappelijke) verklaring bestaat uit twee
komponent en de explanans en het explanandum. Sterk geschematiseerd ziet een verklaring er als volgt uit.

(I) In een extreem geval wordt zodoende de uitspraak tautologisch.
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.....
........

Cl' C2 , C3
L I ' L2 ,

E

C ) explanans
K

)
LR )

logische deduktie
explanandum

Hierin zijn Cl' •••.. C uitspraken over partikuliere feiten
K
(bv. de plaats en de momenten van bepaalde hemellichamen op
zeker tijdstip tI) en L], ...•. LR algemene wetten (bv. de mechanika van Hewton). E (het explanandum) kan logisch worden
afgeleid uit de explanans en is een uitspraak over datgene wat
moet worden verklaard (bv. de plaats van een der hemellichamen
op zeker tijdstip t ).
2
Hempel noemt deze procedure "deduktieve systematisering". Hempel
onderscheidt ook een "induktieve systematisering". Daarbij zijn
de wetten L], ••••• LR van. statistische aard zodat E een uitspraak
in probabilistischttermen is. wij gaan hier niet nader op in.
Wij willen thans twee voorbeelden van wetenschappelijke verklaringen geven.
Voorbeeld] .
C]: De temperatuur van een bak water is ]00

0

C onder overige

kondities K (bv. luchtdruk etc.)
L]: Water van ]00 0 Conder kondities K kookt.
E]: Het water in de bak kookt.
Voorbeeld 2.
C : Twee puntmassa's bevinden zich op afstand r, hun massa's
2
zijn m] en m .
2
De aantrekkingskracASMtussen twee puntmassa's M] en M2
afstand R is ~ = C ~
R

E2 : De puntmassa's M] en M trekken elkaar aan met een kracht C
2

Deze voorbeelden suggereren reeds een verschil tussen wat in
de volgende paragraaf zal worden aangeduid met de term empirische generalisatie (vb. ]) en de theoretische wet (vb. 2).
Een volgend aspekt waaraan we in het volgende enige aandacht
zullen schenken is de plausibele uitspraak dat de wetten L]
...•. LR in de explanans een zekere koherentie moeten bezitten.
Daartoe zullen we zeggen wat een theorie is.

M]M 2

~

- 23 2.3.1 Theorieën.
Men kan in de in 2.2 omschreven organisatie van ervaring die
wij wetenschap noemen twee niveaus onderscheiden. Het (lagere)
niveau van de experimentele wet (experimental law) en het
(hogere) niveau van de theorie. (Nagel (1961)) Hempel (1965)
spreekt in dit verband van empirische generalisatie en theorievorming anderzijds. Het onderscheid berust volgens Nagel (1961)
op het feit dat een empirische generalisatie een rechtstreekse
relatie formuleert tussen waarneembare verschijnselen in tegenstelling met de theoretische wet. Voorbeelden van empirische
generalisaties zijn bijvoorbeeld "water kookt bij 100

0

C";

"alle mensen wegen minder dan 750 kg"; "kinderen jonger dan
2 weken kunnen niet spreken".
Voorbeelden van theoretische wetten zijn: "De aantrekkingskracht tussen twee puntmassa's op afstand

R is gelijk aan

F"; "De kracht werkend op een elektron in een homogeen elektrisch veld ter grootte E is F ".
e

Men merkt wel dat het onderscheid niet erg scherp is en met
name zich koncentreert rond de vraag wat de precieze betekenis is van het woord "waarneembaar". We laten dit probleem
rusten en nemen aan dat het onderscheid tussen observationele
termen en theoretische termen; tussen empirische generalisaties
en theoretische wetten voldoende duidelijk is. Men kan zich
afvragen of het nodig is theoretische termen (d.w.z. niet
rechtstreeks waarneembare, hypothetische entiteiten) in te
voeren aangezien toetsing van deze wetten slechts mogelijk
is op basis van daarvan afgeleide wetten die zijn geformuleerd in observationele termen, dus empirische generalisaties.
Anders gezegd: indien wetenschap gesystematiseerde ervaring
is en dus berust op relaties tussen observationele termen
kan dan niet worden volstaan met deze observationele termen.
Het is evident dat het invoeren van hypothetische (niet-observationele) termen (bv. elektron, atoom, ego, motivatie) voor
de ontwikkeling van de wetenschap van groot nut is. Hempel
(1965) onderzocht deze vraag en komt tot een genuanceerde konklusie die o.i. naar de ontkennende kant tendeert. Duidelijk
is in elk geval dat bv. de fysica deze hypothetische begrippen thans niet zonder een enorme verarming van haar theorieën
zou kunnen elimineren. Wij 'laten dit interessante vraagstuk
verder liggen en gaan na wat verstaan wordt onder de term
theorie. Wij baseren ons daarbij voornamelijk op Hempel (1961)
en Nagel· (1961).

- 24 Een theorie bestaat uit een aantal volzinnen opgebouwd m.b.v.
een specifiek vocabulaire. Dit vocabulaire V bestaat uit die
T
termen van de theorie die niet tot het vocabulaire van V zijn
T
gedefinieerd middels andere. Het is evident dat sommige termen
niet zijn gedefinieerd. Op deze wijze bestaat VTuit primitieve
termen en gedefinieerde termen. Op analoge wijze kan de verzameling van volzinnen (postulaten, axioma's) en afgeleide volzinnen (stellingen, theorema's). Het is duidelijk dat zo'n
(axiomatische) theorie slechts empirische betekenis krijgt indien~de

theorie in verband wordt gebracht met waarneembare

feiten. Nagel (1961) noemt een aantal termen die hiervoor in
de literatuur worden gehanteerd: "coördinating definitions,
operational definitions, semantic rules, correspondence rules,
epistennic corre1ations and rules of interpretation.
2.3.2 Over theorie en empirie.
Zeer sterk geschematiseerd kan men zich de verhouding tussen
theorie en empirie in verband met de verklaring als volgt voorstellen. Door middel van operationele definities van de theoretische termen die voorkomen

~n

een theoretische wet ontstaat

een empirische generalisatie. Op basis van deze wetmatigheid
kan een verklaring worden gegeven van een singulier feit volgens
het schema van 2.3. (deduktie). De theorie verkrijgt door middel van deze band met de "feiten" empirische inhoud. Deze feiten
evenwel zijn minder "hard" dan op het eerste gezicht lijkt.
Enerzijds zijn deze feiten nimmer los te zien van een theoretische interpretatie (zie bv. Kemeny (1967)) terwijl anderzijds
het theoretische uitgangspunt mede bepalend is voor datgene
wat zal worden waargenomen. Zoals Popper (1961) stelt: "Theories
are nets cast to catch what we call "the wor1d": to rationa1ise,
to explain and to master it. We endervour to make the mesh even
finer and finer" en " ••.•. our ordinary 1anguage is fu11 of
theories; that observation is a1ways observation in the light
of theories ••.•• ". Popper bestrijdt derhalve ook de scheiding
tussen observatietermen en theoretische termen. Wij willen
trachten onze opvattingen in geschematiseerde vorm weer te
geven. Met grote nadruk wijzen wij erop dat in de literatuur
op het gebied van de wetenschapsfilosofie over deze en verwante
onderwerpen veel is gepubliceerd. De opvattingen zijn veelal
met elkaar in konflikt. Een gevolg daarvan is dat de visie
die wij schetsen noodzakelijk eenzijdig moet zijn. De be-
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schouwing is statisch van aard. Stel de theorie T met vocabulaire V door middel van operationele definities is verbonden
T
met empirische generalisaties d.w.z. met in observationele
termen (vocabulaire V ) geformuleerde wetten is gerelateerd.
o

De termen van Va en V ontlenen hun betekenis aan de plaats
T
welke zij in het netwerk innemen. Dat houdt in dat elke observationele term een theoretische inhoud heeft en elke theoretische term een empirische inhoud. Voor dat laatste is het
niet vereist dat V via operationele definities wordt afgeT
beeld (een eenduidig) op Va. M.a.w. er zijn termen in V die
T
niet rechtstreeks met V zijn verbonden. Hun empirische beteo

kenis ontlenen zij aan de kontext waarin theoretische termen
voorkomen die wél rechtstreeks met V zijn verbonden. Op grond
o

van deze

diskussie fo-rmuleren wij de volgende premisse.

Premisse 2.3.2.1.
De keuze van het begrippenapparaat (V ) bepaalt mede de "feiten"
T
die op basis van onderzoek uitgaande van V zullen worden waarT
genomen.
2.3.3 Over de praktische bruikbaarheid van theorieën.
Uit het voorgaande moge blijken dat een empirische theorie kan
worden opgevat als een stelsel van uitspraken over "de wereld".
Grochla heeft een klassifikatie gehanteerd van deze uitsprakenstelseIs (Grochla (1969)) die o.i.zeer verhelderend is. Hij
onderscheidt:
- terminologische stelsels
- beschrijvende stelsels
- empirische-kognitieve stelsels
- praxeologische stelsels.
Terminologische stelsels kunnen worden opgevat als stelsels
van definities (konventies) waardoor het wetenschappelijk
spraakgebruik wordt vastgelègd. Beschrijvende stelsels beschrijven m.b.v. de aldus vastgelegde begrippen de empirische
objekten. Empirisch-kognitieve stelsels zijn empirische theorieën die op de eerder beschreven wijze empirische inhoud hebben verkregen. Het zijn stelsels volzinnen die uitspraken doen
betreffende zekere regelmatigheden in"de wereld". Praxeologische stelsels zijn gericht op het praktisch handelen. Men
kan een empirische komponent en een logisch-analytische komponent onderscheiden. Praxeologische stelsels geven empirische-
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wetenschappelijk gefundeerde voorschriften over hoe gehandeld
moet worden ten einde bepaalde resultaten te bereiken. In plaats
van over praxeologie spreekt men ook wel over technologie.
In de literatuur op het gebied van de organisatieleer manifesteert zich een sterke behoefte de theorieën praktisch nuttig
te maken.

Anders gezegd: Er is een sterke behoefte te geraken

tot een praxeologie. Voorbeelden van zulke praxeologische
stelsels zijn bijvoorbeeld te vinden in de klassieke organisatietheorie (Taylor, Fayol, Graicunas e.a.).
Wij wensen het vraagstuk in gesimplificeerde vorm te formuleren.
Zij A een verzameling van alternatieven
R een verzameling van resultaten
VcR x R een zwakke ordening van R.
V ordent de verzameling R naar kwaliteit. M.a.w. V geeft de
volgorde waarin de alternatieven re. R worden gewenst. Stel dat

r*

het meest gewenst is. Een praxeologie nu geeft aan dat ter

bereiking van

r*

alternatief

a*

moet worden gekozen. (bv.: Voor

een optimale organisatiestruktuur (r*) moeË~unktionaris vijf
ondergeschikten heb~n (a*) ).
Empirisch-kognitieve stelsels houden zich bezig met de aard
van de binaire relatie f.
fCAxR
Zij formuleren namelijk empirische wetmatigheden over welke
resultaten mogen worden verwacht bij de keuze van ieder alternatief. Het zal duidelijk zijn dat een empirisch gevalideerde
praxeologie moet worden gebaseerd op empirisch-kognitieve stelstels d.w.z. op een empirische theorie. Wij zullen de term
praxeologie in het vervolg slechts hanteren voor datgene wat
we eerder

een empirisch gefundeerde praxeologie noemden.

Methodologisch gezien kunnen de door Grochla gehanteerde stelsels worden geordend.
terminologie

l. .

d es k r1pt1e

theo~ie
! .

(empirisch)

praxeolog1e
Hierbij heeft de pijl

(a~b)

de betekenis "a is logische

- 27 voorwaarde voor b".
De tragiek is nu dat ondanks een zeer sterk streven een praxeologiel.te ontwikkelen men hierin nog slechts in zeer beperkte
mate is geslaagd.
Heiskanen

(1967) tracht hiervoor een verklaring te vinden.

Zijn konklusie formuleerden wij reeds in hypothese 2.2.
Voor zijn argumentatie verwijzen wij naar hoofdstuk 2 van zijn
boek. Hoewel wij in ons betoog geen onderscheid hebben gemaakt
tussen organisatietheorie en management-theorie willen wij toch
aangeven hoe in het schema van Grochla de

management~theorie

kan worden ingepast.
Een management-theorie willen wij opvatten als een praxeologie
gekompleteerd met een ordening V. Een managementtheorie is derhalve een normatieve theorie. In dit licht moet ook de in 1.3.3
geformuleerde kritiek op de opvattingen van Frederick worden
gezien. Wij "konfronteerden daar de opvattingen van Grochla over
de situatie m.b.t. de organiaatietheorie en de praxeologie
enerzijds met de opvattingen van Frederich over de managementtheorie. Het optimistische beeld van Frederick over de managementtheorie geeft bij implikatie een gunstig beeld van de theorie en de praxeologie. De aldus afgeleide opvattingen van
Frederick zijn in strijd met die van Grochla. We laten dit interessante punt verder rusten.
2.3.4 Over waardeoordelen.
Wij wensen kort aan te geven langs welke wegen waardeoordelen
1n de theorie kunnen doordringen. Wij onderscheiden er drie.
1. Vanuit het merendeel der wetenschappers is van oordeel dat

waardeoordelen een rol spelen bij de toepassing van onderzoekresultaten. In de terminologie van de voorgaande paragraaf is de formulering van Veen waardeoordeel.
2. Het is plausibel dat bepaalde theoriein beter geschikt zijn
voor de oplossing van bepaalde (sociale) vraagstukken dan
andere. De keuze welke theorie zal worden ontwikkeld, bepaalt,
indien dit zo is, mede welke vraagstukken ermee kunnen worden opgelost. Deze keuze is op deze wijze indirekt waardegebonden.
3. Een meer ondoorzichtige rol spelen de zgn. "feiten". Op
grond van premisse 2.3.2.1 bepaalt de keuze van het theoretisch vocabulaire mede welke "feiten" zullen worden waarge-

- 28 nomen. Zo kan door de keuze van een begrippenapparaat ongemerkt een waardeoordeel binnensluipen.
Ons standpunt t.a.v. deze materie is dat de onderzoeker zich
van deze invloeden bewust moet zijn. Kritisch onderzoek zal
daarvoor een eerste vereiste zijn. Met name de laatst genoemde
invloed van waardeoordelen is daarbij o.i. van groot belang.
Op grond evenwel-van hypothese 2.2 menen wij dat niet moet
worden uitgegaan van "praktische problemen" omdat dit belemmerend zal werken op de theorievorming en dus op de ontwikkeling van een praxeologie.
Een komplikatie die met name optreedt bij de sociale wetenschappen i.h.b. bij de organisatietheorie het feit dat het
fenomeen organisatie mede is ontworpen op grond van normatieve opvattingen. Wij gaan daar niet verder op in. Dit punt
ligt mede ten grondslag aan de diskussie dialektiek versus
neo-positivisme (zie bv. Topitsch (1966».
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3. Over integrale benadering •
Wij willen thans niet ingaan op de verschillende betekenissen van
de term integrale benadering, maar in plaats daarvan formuleren wat
wij eronder verstaan. Dit doen wij op grond van enkele postulaten.
Postulaat 3.1
De verzameling van attributen nodig om alle informatie omtrent een
empirisch objekt vast te leggen bevat oneindig veel elementen.
Postulaat 3.2
Bij de bestudering van een empirisch objekt is de verzameling in
beschouwing genomen attributen eindig.
Uit postulaten 3.1 en 3.2 kan worden gekonkludeerd dat een isomorfisme tussen empirisch en abstrakt objekt onmogelijk is.
Op grond van het bovenstaande willen wij de volgende formulering kiezen.
Een integrale benadering van het fenomeen organisatie is het afbeelden van het fenomeen op een model dat geschikt is voor de
bestudering van alle vragen die over het fenomeen worden gesteld
door alle disciplines die het fenomeen als onderwerp van studie
hebben.*

* in een mondelinge diskussie bracht/Verbuf~ het bezwaar naar
voren dat deze formulering statisch van aard is. Wij delen dit
bezwaar maar zien op dit moment geen geschiktere formulering.
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4. Over systeembenaderini.
Een systeembenadering zou volgens velen (bv. Scott (1961),
Johnson e.a. (1967), tGrochla

O~69),

Grochlal (1970)) voor de

vraagstukken gesignaleerd in hoofdstuk 1 een oplossing kunnen
leiden. Anders geformuleerd in de vorm van een premisse:
Premisse 4. 1 '
Een integrale benadering kanworden bereikt door gebruik te maken
van een systeembenadering.
Nu zal moeten worden omschreven wat een systeembenadering is.
Wij willen dan een systeembenadering omschrijven als een benadering
waarbij het empirisch objekt wordt beschouwd als systeem.
In wezen is een systeembenadering niet nieuw. Impliciet hebben
organisatietheoretici vaak gebruik gemaakt van het begrip
"systeem"*. Het nieuwe element in de literatuur van de laatste
decennia is vooral hierin gelegen dat het begrip expliciet wordt
gehanteerd. wij willen trachten, e.e.a. in overeenstemming met de
methodologische beschouwingen een aanzet te geven van een systeemtheorie. Daarbij willen wij aanvangen met de presentatie van een deel
van het vokabulaire. Wij gebruiken daarbij een mathematische symboliek.
Allereerst moet men deze symboliek dan ook zien als een taal
waarin de diverse konsepten zeer nauwkeurig kunnen worden vastgelegd. De logische samenhang van het "terminologische stelsel"
is doorzichtiger dan bij het gebruik van verbale definities.
De funktie van een begrippenstelsel zoals wij dat zullen presenteren
is allereerst een zienswijze van het fenomeen organisatie expliciet
te maken. Vervolgens willen wij trachten met behulp van dat stelsel
enige systematiek te brengen in de diskussie over organisaties en
trachten te verduidelijken op welke wijze het inzicht in het fenomeen kan worden vergroot.
4.1 Het begrip "objekt"~
Zoals thans duidelijk zal zijn (zie par. 2.3.1) zullen enkele begrippen moeten worden opgevat als primitieve termen. Naast de primitieve termen in het door ons gehanteerde vokabulaire van de verzameFeitsma (kolleges T.H.E.)

**

voor een inleiding in de gehanteerde notatie verwijzen wij
naar de appendix.
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lingenlèel."·beschouwen wij als primitieve termen objekten en
relaties. Hoewel dat voor een axiomatische theorie niet noodzakelijk is willen wij verduidelijken waaraan wij denken bij het
begrip objekt.
Men kan bij objekten denken aan individuen, mathematische variabelen, afdelingen van bedrijven, machines, voorraadpunten e.a.
~--

Wij duiden objekten aan met het symbool

~.

Een verzameling van objekten wordt aangeduid met het symbool~
4.2 Het begrip "relatie".
Wij hanteren het begrip relatie intuitief bekend en hanteren het als
x
primitieve Dam • Voor een uitwerking verwijzen we naar de Leeuw
(1968c). Heel ruw komt deze uitwerking hierop neer dat wij spreken
van een relatie tussen

~I

en

~2

indien er een denkbare verandering

is in de attributen (eigenschappen)' van ~i'die een verandering in
de attributen van
omgekeerde (R {tO

Q

2 impliceert, (notatie: R{

2~

c..:>1} ) óf beide (R {w

lo»

I~ (,)2

1~~21

) óf het

).

Uitgaande van deze primitieve noties definiëren wij thans het begrip
relatie.
Definitie 4.2.1
Er is een reU.tie tussen

~R{

W

1 en

~ 2~ R {

l.)

I;

L.?

21

1 ~ U> 2}
V R { l-' 2 ~ l..:> 11 V R {W I~ ~ 21
Op analoge wij ze kan worden gedefinieerd R{~1 ; "'\,J 2} etc.
t.:)

4.3 Het begrip "systeem".
Een globale omschrijving van het begrip "'systeem" zou kunnen luiden:
(zie Hall en Fagen (1956)) Een systeem is een verzameling van objekten die onderling relaties vertonen.
Minder ondubbelzinnig:
Definitie 4.3. I. xx,-,

V A (A
~

=F ~ /\

V

A =I=\JJ(\ACVJ

~

R { A;"W\ A}

is een systeem.

x samenhang, interdependentie, afhankelijkheid e.a.
xXzie hiervoor ook de Leeuw 1968 a en b.

)
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Wij wensen de thans de omgeving E van een systeem te definiëren.
Zij de objektenverzameling van systeem S de verzameling W.
Definitie 4.4.1
De omgeving E van een systeem Smet objektenverzameling W is gedefinieerd als de verzameling.
E

S

={

\..;>

\

\.?f W "

R

{~

11

; W

In woorden:
De omgeving van S is de verzameling ES bestaande uit alle objekten
die niet tot W behoren en wel relaties vertonen met W. Veelal spreekt
men hier over het relevante deel van de omgeving. Wij doen dit niet.
Het door ons gehanteerde begrip omgeving is per definitie datgene
wat relevant is. Op grond hiervan kunnen nu op eenvoudige wijze
de begrippen open en gesloten worden ingevoerd.
Definitie 4.4.2
Indien voor de omgeving ES van systeem S geldt ES = ~

is S een

gesloten systeem.
ES = 4> ~ S is gesloten.
Definitie 4.4.3
Indien voor de omgeving ES van systeem S geldt ES

is S een

open systeem.
ES

:F ~

~ S is open.

Veèlal heeft het begrip "open systeem" de konnotatie van het vermogen
zich "aan te passen" aan de omgeving (zie bv.
MilIer en Rice (1967), Boulding (1956)).
Het is niet duidelijk of dit moet worden opgevat als een komponent van de definitie van het begrip open systeem dan wel als een
propositie betreffende alle empirische fenomenen die als open
systeem kunnen worden opgevat. Wij laten ook dit vraagstuk rusten
onder aantekening dat het begrip "open systeem" zoals wij dit
hanteren

die "aanpassings-konnotatie" niet bezit.

4.5 Het begrip "struktuur".
Het begrip struktuur willen wij omschrijven als de verzameling van
relaties tussen de objekten. Deze vallen uiteen in twee soorten
en wel de interne struktuur

~ en de externe struktuur ~S.

- 33 Wij definiëren thans:
Definitie 4.5.1
De interne struktuur van een systeem Smet objektenverzameling W
is gedefinieerd als de verzameling~s.

{R

<\s =
{A ; W" A}
Definitie 4.5.2

A C W" A =1=

\.

~

1\ A

-+

W}

De externe struktuur van een systeem Smet objektenverzameling W en
omgeving E is gedefinieerd als de verzameling~s.

~ES

= { R {A
Definitie 4.5.3

w} \

ACE}

De struktuur van systeem S met omgeving E en objektenverzameling

W is ~.

IA.s =~S ij ~S
Verbaal geformuleerd

luidt de definitie van het begrip struktuur

als volgt.
De struktuur van een systeem is gedefinieerd als de verzameling van
relaties van dat systeem.

4.6 Formele beschrijvina.
Op grond van het voorgaande zijn we thans in staat een systeem
formeel te karakteriseren als een vierling (four-tuple).

S=.<W,E,~S'~S)
Een gesloten systeem kan worden genoteerd als:

S

=

< W, ~ , 'wS' cP >

of verkort:

4.7 De black-box.
Een black-box is een systeem

<

S =
w, E, 4\WS' ;~s'>
waarvoor geldt:
W=

{W>QJ

en~S = ~

Men kan stellen dat een black-box een systeem is waarvan de interne
struktuur ~S ons niet bekend is of ons niet interesseert. We
noteren een black-box als volgt:
, E,

\s:>

- 34 -

4.8 Modellen.
Het konstrueren van modellen neemt in het wetenschappelijk bedrijf
een belangrijke plaats in.
Een goede inleiding in het modelbegrip geven Bertels en Nauta (1969).
De essentie van het hantere%fan modellen is hierin gelegen dat men
van een "konkreetr~ systeem"~en abstrakt systeem een konkreet dan
wel abstrakt model konstrueert wat eenvoudig te hanteren is.
Ter bestudering van een systeem S konstrueert men een systeem ~
Systeem '"S noemen we nu een model van S.
Het is duidelijk dat hiervoor een zekere overeenkomst tussen

S en

S

noodzakelijk is.
Wij willen in de volgende paragraaf ast begrip overeenkomst een meer
preciese betekenis geven en willen dat doen door de begrippen isomorfie en homomorfie in te voeren.
4.8.1 Isomorfie en homomorfie.
We voeren het begrip isomorfie in voor een eenvoudig geval.
zij S
< w, R>
met RCWxW
lil:

zodanig dat ~ V (V c. W" V-+ ~ " V-:/= W
~ 3 v 3. w (v E:. V" wE:. W, V::::=:>< v, w") ES

RV

<w, v> 6. R)
Deze voorwaarde is nodig indien wij S een systeem willen noemen.
Populair gezegd komt het hierop neer dat wij geen "geïsoleerd" groepje punten (elementen) in W toelaten.
wij definiëren voorts een systeem ~ =

< A,

K>

met KC A x A.
W en S zijn nu isomorf (notatie SIS) indien er een-eenduidige
afbeelding f van W op A bestaat zodanig dat:
- f : W

~

- :V- '\1" IJ-

A in een-eenduidig en "op".

w (v, w

te;

wl\<. v, w> E

R~< f (v), f (w»

E

K)

*hiermee wordt een als systeem opgevat fenomeen in de wereld bedoeld.
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h

s
s =

W, R

R=

t<

la, b, c, d, e, g, hJ
1,2),< 1,3),<2,4),(2,5),<3,6>,(3,

K=

{<

a, b), <a, c), (b, d>,(b, c>,<c, g), (c, h>}

W = {I, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

A=

7)J

Nu is S isomorf met ~want er bestaat een f die aan de voorwaarden
voldoet.
Nl.: f : W~ A
f =

{<

1, a),(2, b),(3,

c),<,4,

d),(5, e),(6,

g'),(7, h)}

Het begrip homomorfie is op analoge manier in te voeren. Het en1ge
verschil met isomorfie is de aard van de funktie f. Deze is in het
geval van homomorfie niet een-eenduidig maar eenduidig.
Wij geven niet de definitie maar demonstreren het begrip direkt aan
de hand van een voorbeeld.
Voorbeeld:

S

S = <W, R?

~ =

<A,

"S e
K)
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W= <1,

A ={a , b, c, d, e}

2, 3, 4, 5, 6, 7>

2~,<1, 3),(2, 4>,<2, 5),<3,6),(3,7»)
K = i <. a, b> , <a, c)', <c, d>, <c, c>
s is nu homomorf met ~ (notatie S H '"S).

[<

R

1,

J

Er is nl. een f te vinden die aan de voorwaarden voldoet.
En we I:
f

f: W

~

A

= {<I, a),<2, bl ,<4, b7,(5, 6:7,<3, c~,<'6, d>,<'7, c)J

Merk op dat isomorfie een randgeval is van homomorfie.
Een strikte definitie van isomorfie en homomorfie voor willekeurige
systemen willen wij hier niet geven. (de Leeuw (1968 b).
In principe berust die op een generalisatie van de gepresenteerde
definities voor twee systemen S =
P\,

S ...

"1\0

<.. W,

....

E, Rw~,

<.. W,

E, ~S' ~S) en

...

Rts .,

4.8.2 Het pegrip "model".
In de appendix van het boek van Bertels en Nauta (Bertels en Nauta

(1969)) wordt een lijst gepresenteerd van definities of omschrijvingen van het begrip "model". Deze lijst zou zonder veel
moeite kunnen worden uitgebreid. Wij doen zulks niet maar zullen
formuleren wat wij onder model wensen te verstaan.
In essentie komt het hanteren van een model hierop neer dat men
een systeem S, wat men r wenst te bestuderen, vervangt door een
systeem S wat in enigerlei opzicht zich eenvoudiger leent voor
bestudering. S wordt dan gebruikt als model van S. Het lijkt plausibel dat het daarvoor nodig is dat S informatie bevat over S.
Dit impliceert dat een "zekere overeenkomst" tussen model en
systeem vereist is. In de voorgaande paragraaf hebben wij een
begrip homomorfie ingevoerd. Op basis daarvan wensen wij nu het
modelbegrip als volgt te definiëren.
Definitie 4.8.2
Zij S een systeem en S een systeem
S H "S

<==:> ""S

is een model van S

4.8.3 Soorten modellen.
In de literatuur (bv. Bertels en Nauta (1969), Elmaghraby (1968))
worden allerlei soorten modellen onderscheiden. De geïnteresseerde
lezer zij daarnaar verwezen. Wij wensen een viertal gevallen te
beschouwen.

- 37 Daartoe definiëren wij twee verzamelingen aan systemen.
K is de verzameling "konkrete" systemen.
Met een konkreet systeem bedoelen wij een door ons als systeem
beschouwd fenomeen "in de wereld".
A is de verzameling abstrakte systemen.
De vier gevallen waar wij op doelden zijn nu:

,.,

1. 8ysteem en model zijn beide "konkrete" systemen 8 H 8 met
8 '- K en 8 ~ K.

Een voorbeeld hiervan

~s

een elektrisch netwerk '"
8 wat wordt

gebruikt ter bestudering van een hydraulisch systeem 8.
#00

Men noemt 8 een analogon van 8.
2. Het systeem is "konkreet" en het model is

,.

,..

abstrakt

8 H 8 me t 8 eKen 8 Eo A.
A

Een stelsel wiskundige vergelijkingen 8 ter bestudering van een
voorraadsysteem 8 is hiervan een voorbeeld.
3. Het systeem is abstrakt en het model is abstrakt

,.

8 H 8 met 8

,.

(E

A en 8

~

A.

Hierbij kunnen we denken aan een gekompliceerd mathematisch
systeem 8 wat niet of moeilijk oplosbaar is. We bestuderen 8 dan
vaak aan een vereenvoudigd systeem ~.
4. Het systeem is abstrakt en het model is konkreet
8 H "8 met 8 é A en "8 é K.
Een voorbeeld hiervan is het bestuderen van een differentiaalvergelijking 8 aan de hand van een op een analoge rekenmachine stelsel ~.
Naast deze klassifikatie die gebaseerd is op het al dan niet "abstrakt"
zijn van de betreffende systemen willen wij nog enige aandacht
schenken aan een ander onderscheid.

Het onderscheid waar wij op doelen betrekt zich vooral op de aard

,...

van de homomorfierelatie tussen 8 en 8. Als voorbeelden noemen

..

w~J:

1.8r'8
10

8 bevat alle informatie omtrent 8. Men spreekt in dit verband wel

over een mikroskopische benadering.

2. 8 H S met tg = < f~o

)

,..

" ~
, E, ~~
,..
8 bevat informatie over het gedrag van 8 in de omgeving E. Men
A

'"

noemt 8 wel een gedragsmodel van 8. Merk op dat 8 een black-box

1S.
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4.8.4 Partieel systeem en subsysteem.
Het homomorf afbeelden van S op een model "S gaat gepaard met een
abstraktieproces. Veelal is van belang dat de aard van dat abstraktieproces nader wordt aangeduid. Twee begrippen die in dit kader
relevant zijn willen wij hier invoeren.
Zij SI = <W I ' EI'~SI'~S?

<W2 '

S2

E2 ,

dlws 2 '

~S2>

Definitie 4.8.4.1
S2 is een subsysteem van SI·. indien
- W2 C W1
- E2

=

1\

W2

4 ?"

W2

i=

W1

U W]" W2

E]

- ~S] V ~S] = ~S2 V

Oiws 2

In fëite komt het hierop neer dat wij slechts een deel van de objekten van S] in de beschouwing betrekken maar wel alle relaties
bezien.
Definitie 4.8.4.2
S2 is een partieel systeem van S] indien
- W1 = W2
- E] = E

2

-

~S2 U ~S2 C Olws] U ~S]

Met

~S2 U 'bs 2

+~

f\

I\ws 2 U ~S2~ d\ws 1 U t.lr;s]

In dit geval beschouwen e dus alle objekten, maar slechts een
deel der relàties.
Voorbeelden: Zij S] een organisatie bestaande uit n individuen
S] =
W]

~S]

=

<" W] , cJ\ws 1 ~

-< L::>1' •••••••••••• IZI"" >

bevat allerlei sdorten relaties men kan denken aan formeel

hiërarchische, vriendschapsrelaties, machtrelaties enz.
Voor het onderzoek van deze organisatie is men nu speciaal geinteresseerd in de machtsrelaties

ftws

'
2
Men beschouwt dus slechts een "deel" vand\wS] CIlws]C- 6\ws ) maar
2
beschouwt wel alle objekten (W2 = W]).
Het systeem S2 = '( W2'

6lws? is

nu een partieel systeem van S].

- 39 Een onderzoeker wenst de formulierenstroom in een planningsafdeling van een bedrijf te analyseren. Hij koncentreert zich
derhalve op een partieel systeem.
De afdeling personeelszaken van een organisatie is op te vatten
als een subsysteem van die organisatie als systeem beschouwd.
4.8.5 Over modelkonstruktie.
4.8.5.1 De kwaliteit van een model.
Nadat wij hebben geformuleerd wat wij onder een model verstaan
rijst de vraag: "Hoe konstrueer ik

een "goed model". Dat hiervoor

geen eenvoudig recept bestaat moge onder meer blijken uit de titel
van een artikel van Morris: "On the art of modelling" (Morris (1967)).
Het is

~latisîbél

dat de kwali tei t van een model samenhangt met het

doel waarmee dat model is ontworpen. Schematisch kunnen we

e.e.a.

als volgt voorstellen
doel v.h. mo del

~
y

~

S

,-I

q

Y..
I

•
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,
K

y
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.

-

kwaliteit v.h. model
...

~

,

figuur 4. 8 . 5. I .

Veronderstel, om de gedachten te bepalen, dat S een "konkreet"
dynamisch systeem is. Het model

S is

een stelsel differentiaal

vergelijkingen.

"S

is een homomorfe afbeelding van S. In dit geval komt het

homomorf afbeelden hierop neer dat slechts bepaalde inputs en
outputs in de beschouwing worden betrokken. Dat dit noodzakelijk
is blijkt onder meer uit de beschouwingen van hoofdstuk 3.
De vraag welke inputs en outputs relevant zijn valt intern in
twee deelvragen. De eerste vraag is direkt afgeleid van het doel
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"Tussen welke

~n-

en outputs wensen wij het verband te bestuderen."

Men kan deze vraag nog anders formuleren en wel "Welke aspekten
van het gedrag van S wensen wij m.b.v. "S te voorspellen."
Het is mogelijk dat het voor een adekwate voorspelling nodig is
nog andere inputs in de beschouwing te betrekken. Deze inputs
hebben wat men zou kunnen noemen een afgeleide of indirekte
relevantie. Dit is de tweede deelvraag.
Een voorbeeld om dit te verduidelijken.
Men is geinteresseerd in het verband tussen beloning en satisfaktie van een werknemer. Men ka~u als input- respektievelijk
output van primaire relevantie zien de beloning en de satisfaktie.
wil men echter een adekwate voorspelling doen van de satisfaktie
dan lijkt het zinvol meerdere inputs in de beschouwing te
betrekken zoals bijvoorbeeld de waardering van de kollega's. Deze
waardering zou dan kunnen worden opgevat als een input met indirekte relevantie. Het doel van het model S omschrijven wij als
het doen van voorspellingen t.a.v. bepaalde

welomschreven aspekten

van het gedrag van S waarbij een kriterium is gedefinieerd over
,
de afwijkingen tussen het gedrag van S en het gedrag van S.
De kwaliteit van het model wordt gerelateerd aan de kwaliteit
van de voorspellingen. Deze laatste wordt op zijn beurt bepaald
op basis van het gedefinieerde kriterium. In figuur 4.8.5.1 is
getracht zulks in beeld te brengen. Hierbij vervult de black-box
K de evaluerende funktie. Deze houdt in een vergelijking van
de output van S
van S :

~)

(~)

~

en de output van S (de voorspelde output

bij het gegeven kriterium.Het zal duidelijk zijn dat

bij deze zienswijze eigenlijk niet kan worden gesproken van relevante en niet relevante inputs. Men kan beter spreken van een
ordening van inputs naar relevantie. Deze ordening moet worden
gebaseerd op de mate waarin de inputs, bij het gegeven kriterium,
bijdragen tot de voorspelling. Een voorbeeld van een methode om dit
te doen is na te gaan welk deel van de variantie door de betreffende
input (variabele) wordt verklaard. Men kiest dan in feite een zgn.
kwadratisch kriterium.
Het is plausibel dat de keuze van de inputs en outputs (met name
de inputs'met sekundaire relevantie) mede wordt gebaseerd op de soms
primitieve soms intuitieve of niet expliciete theorie die de
onderzoeker hanteert (zie ook premisse 2.3.2. t).
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Voorschriften of recepten voor de keuze van de in- en outputs zijn
niet of moeilijk te geven •

.
Een voorbeeld moge e.e.a. verduidelijken.
Voorbeeld
Stel S

~

K met een oneindig aantal inputs en outputs. De inputvektor

x valt uiteen in twee komponenten

~I

en

~

waarbij

~I

de in

beschouwing genomen inputs zijn. Op analoge wijze valt de outputvektor I uiteen in twee komponent en nl

1.1 (het "relevante" deel)

en 12 (het buiten beschouwing gelaten deel).
x
Stel dat het gedrag van S geheel wordt beschreven met
(~)

1. = f
Wij

z~Jn

I'

geinteresseerd in 1.1 en konstrueren een model S en

wensen daarbij xI in beschouwing. Als
ponenten bevatten laten we,

~I

aangezien~!

en 1.1 eindig veel komen 1. oneindig veel

komponent en bevatten, oneindig veel inputs en outputs buiten beschouwing.

"S

wordt dus beschreven als

waarbij

i

" = .!.
" (~I)
1.
de voorspelling is van 1.1.

Wij kiezen een kwadratisch kriterium voor de kwaliteit van "S.
De kwaliteit Q van het model is gedefinieerd als volgt:
B
Q = E (1.1 - f\1.)
- "1.)
~2

1.2
S

figuur 5.8.5.2.

als S Cé:" K kan dit niet. We gaan aan dit probleem hier voorbij.

xx E operator voor de mathematische verwachting.
aT is een rijvektor en a is een kolomvektor.
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Q= E
L (1.1 - !. (!ol) T (1.1 - f (!oI))J
Twee faktoren hebben invloed op Q:

- de keuze van de funktie f
- de keuze van de input !ol'
Men moet derhalve bij een te geringe overeenkomst tussen model
en systeem behalve aan ten onrechte weggelaten inputs eveneens
denken aan de mogelijkheid dat dezelfde !.I met een andere f
betere resultaten geeft. Met name denken wij daarbij aan de talloze in gebruik zijnde lineaire modellen (bv.

korrelatierekening

e. a.). Wellicht is een niet-lineair,' model in vele gevallen beter
geschikt.
Wij benadrukken, wellicht ten overvloede nogmaals dat de keuze
van de in beschouwing te nemen inputs en outputs mede wordt gebaseerd op een expliciete of impliciete theorie. Men veronderstelt
nl. onder meer dat allerlei niet in beschouwing genomen faktoren
geen- of weinig invloed hebben (verwaarloosbaar zijn). Een analoge
opmerking kan worden gemaakt voor de keuze van de funktie f of
klassen van funkties. Bij de lineaire regressie bijvoorbeeld postuleert men een klasse funkties als volgt:
~
T
y=co + c . x
me t

c

T

-'[

x
en

=

(c I' .•........ c )

=

(x 1 t

n

(Ct·

••••••••••

• • • • • • • ••

en)

x )
n
.

E.

*

~e

n+1

* .

Men zoekt dan dat element (co , ••••••.•.. cn) U1t Re n+1 waarmede
het kriterium minimaal wordt i.e.
E [ (y -

y)2]

=

min.

4.8.5.2 De keuze van de objekten.
Bij een systeemtheoretische benadering van fenomeen in de wereld
(8 E: K) zal noodzakelijkerwij ze 8 moeten worden aangeduid.
Dit houdt in dat de verzamelingen, waarmede 8 wordt beschreven,
worden vastgelegd.
8 =

<.

W, E, 0Iw8' ~8 ~
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De meest

grove benadering is het systeem S te beschouwen als

black-box. Symbolisch trachten we te geven in figuur 4.8.5.2.1

E

ti . 4.8.5.2.1

Is men evenwel geïnteresseerd in de interne struktuur van S
~S)

dan beschouwt men S meer gedetailleerd. Men legt a.h.w. S

intern in samenstellende delen en onderz0ekt de relaties daartussen. Deze samenstellende delen echter, en dat is wezenlijk,
worden meer als black-box beschouwd. Dit proces van het steeds
gedetailleerder beschouwen van S wordt retikulatie genoemd.
Het is zowel principieel onmogelijk als niet wenselijk dit proces
oneindig door te zetten (de Leeuw (1968b)).
Op basis van deze diskussie willen we aan het begrip objekt de
volgende inhoud geven.
Objekten zijn die subsystemen die wij opvatten als black-boxes.
Een tweede belangwekkend punt is de vraag welke objekten wij
rekenen tot de omgeving E en welke wij rekenen tot de objektenverzameling W van S.
Deze "scheiding" tussen systeem en omgeving is eveneens l.n
principe willekeurig. Dat neemt niet weg dat, gezien het doel
waarmee een bepaald model wordt gekonstrueerd de definitie van
W en E vruchtbaar en minder vruchtbaar kan worden gekozen.
Met betrekking tot het bestuderen van organisaties zouden wij willen
stellen dat logischerwijze de fasen zijn:
1. doel van het model
2. (primitieve) "theorie" expliciteren
3. aanduiden van E en W
4. selektie van in- en outputs (~S) en struktuur
5. waarnemen, meten
6. kwaliteitsbepaling van het mddel.

ftws
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Wij hebben deze voor de eenvoud weggelaten.
Een ander aspekt wat wij hier hebben weggelaten is het ontwerpen
e.a. van systemen. Men kan in dit verband na fase 4 enkele fasen
invoegen zoals implementatie.
Dat de systeemdefinitie; Le. het vastleggen van W, E. ~s' ~s van
eminent belang is blijkt hieruit dat bij

~ele

praktijkonderzoekingen

als gevolg van het niet vastleggen van een systeemdefinitie het
onderzoek, gezien het doel daarvan, zich richt op het verkeerde
systeem.
4.8.6 Normatieve- en descriptieve modellen.
Wij stellen vast dat de organisatietheorie als empirische wetenschap modellen konstrueert van konkrete systemen. Wij hebben in
de voorgaande paragrafen vooral aandacht geschonken aan modellen
die een beschrijving geven van bestaande konkrete systemen. In de
literatuur domineren evenwel modellen die beschrijvingen geven van
(nog) niet bestaande konkrete systemen. Dit is niet verwonderlijk.
De praktijk heeft in de eerste plaats behoefte aan voorschriften
voor het praktisch handelen (zie ook par. 2.3.3).
Daarnaast is een deel, én in de beginperiode zelfs een aanzienlijk
deel, van de organisatièliteratuur ontstaan vanuit een reflexie
over de praktijk. Praktici die de behoefte voelden hun ervaring
te systematiseren en over te dragen waren de theoretici van het
eerste uur.
Ten behoeve van een evaluatie van verschillende modellen lijkt
derhalve een onderscheid tussen descriptieve modellen enerzijds
en normatieve modellen anderzijds op zijn plaats.
Wij zullen vooralsnog mèt deze omschrijving genoegen nemen en niet
proberen een strikte definitie van deze twee typen modellen te
geven.
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Het zal op basis van het voorgaande duidelijk zijn dat wij een
organisatie willen zien als een systeem.
Nu is het zoeken naar samenhang tussen objekten zonder twijfel
kenmerkend ook voor die empirische wetenschappen of benaderingen
die het begrip systeem niet in hun vaandel schrijven of schreven.
Dat geeft ons de mogelijkheid na te gaan wat de verschillende
bijdragen behelzen indien men ze opvat als impliciete systeembenaderingen.
De bijdragen die van een expliciete systeembenadering uitgaan
kunnen eveneens worden geëvalueerd. Direkt valt dan op dat het
aksepteren van het systeembegrip als uitgangspunt nog voldoende
ruimte overlaat voor verschillen van inzicht.
Wij noemen daarvan:
- De gebruikte "taal"; mathematisch of verbaal.
- Het beschouwen van de organisatie als open- of gesloten systeem.
- De keuze van de objekten.
- De aard van de in beschouwing genomen relaties.
- Dynamische versus statische modellen.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er ook op het
gebied van de expliciete systeembenaderingen een nieuwe spraakverwarring is ontstaan.
Behalve de genoemde verschilpunten is in dit verband nog van
belang op te merken dat behalve de door ons gepresenteerde definitie
van dat begrip systeem ook essentieel andere definities worden
gehanteerd. Bij de bestudering van de literatuur dient men hierop
verdacht te zijn.

5.1 De systeembenadering van Scott.
Scott (1961) presenteert in zijn artikel, wat wij reeds 1n paragraaf
1.3 bespraken, een systeembenadering.

Het zal niet verwonderen dat volgens hem in dit verband op drie
belangrijke vragen moet worden geantwoord. En wel:
I. Wat zijn de "parts of the system"?

(In onze terminologie de objektenverzamèling W).
2. Wat zijn hun onderlinge relaties?
3. Wat is het doel van het systeem?
Door ons is bet doelbegrip niet in de definitie van het begrip
systeem opgenomen.
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Hij stelt voor als objekten ("parts") te beschouwen het individu,
de formele organisatie, de informele organisatie, status en rol,
en fysische omgeving.
Als "linking processes" ziet hij kommunikatie, evenwicht (balance)
en beslissingen.
Het doel van het systeem is, volgens Scott een streven naar groei,
naar stabiliteit en naar interaktie.
5.2 De systeemtheorie van Milier en Rice.
Milier en Ricé (1967) beschouwen een onderneming als een open
systeem.
"Any enterprise may be seen as an open system which has
characteristics in common with a biological organisme An open
system exist, and can only exist, by exchanging materials with
its environment". Hun naar ons inzicht ietwat vreemde interpretatie van het begrip "materiais" blijkt uit een voorbeeld wat
even later wordt gegeven.
"An educational enterprise, for example, imports students,
teaches them and provides them with opportunities to learn;
it exports ex-students who have either acquired some qualification
or failed".
Uit deze aanhaling moge blijken dat in hun visie een open systeem
wordt gekenmerkt door relaties met de omgeving in de vorm van input
(of import of "in take") en cimtput (of export).
De relatiei,tussen input en output wordt gekarakteriseerd als
"through put" of "convers ion processes".
Voorts onderscheiden Milier en Rice een drietal "activities".
1. "operating activities".

Dit zijn die aktiviteiten welke direkt

bijdragen tot die import-convers ion-export processes welke het
karakter van de onderneming vastleggen.
2. "maintenance activities". Deze verzorgen en vervangen die
hulpbronnen waardoor de "operating activities" tot stand worden
gebracht.
3. "regulatory activities".Deze koördineren de "operating activities"
onderling en voorts het geheel van aktiviteiten met de omgeving.
Tenslotte nog een drietal definities.
"A system of activities is that complex of activities which is
required to complex the process of transforming an in take to an
output".
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,

"A task system is a system of activities* plus the human and

i-

physical recources required to perform the activities".
"Thus a system has a boundary which separates it from its
environment".
Wij zullen de theorie niet verder behandelen. De belangstellende
wordt verwezen naar het boek van MilIer en Rice.
5.3 De theorie van Johnson, Kast en Rozenzweig.
Het, overigens vrij bekende, werk van Johnson, Kast en Rozenzweig
(1967) is naar ons inzicht van beduidend mindere kwaliteit dan
dat van MilIer en Rice (1967).
Volgens GeisIer (1963):
"This is a dissapointing book because it presents a glossy and
superficial picture of the systems approach".
Wij zijn het daarmee eens.
Daarnaast echter blijkt uit de definitie van het begrip systeem
(zie Johnson e.a. (1967) p. 111) een gebrek aan overeenstemming
met het door ons in paragraaf 2 geïntroduceerde begrip.
"A system is an array of components designed to accomplish a
particular objective according to plan".
Wij zijn van mening dat deze definitie te eng is.
Met name konflikten in organisaties en aspekten van menselijk
gedrag vinden in een systeemtheorie over deze systemen naar ons
gevoel nauwelijks plaats*. Vatten wij het boek kort samen, met
alle gevaren vadien, dan komt dat neer op een hernieuwd invoeren van begrippen zoals planning, gezag "control" in het kader
van het door hen gehanteerde begrip systeem.
Daarenboven wordt een groot aantal "nieuwere" konsepten geintroduceerd zoals informatie, kommunikatie, beslissingsproces,
terugkoppeling, regelaar ("control unit"), homeostase, groei.
Dit alles wordt gekoördineerd binnen een systeem-konsept.

* blijkens een diskussie over adaptatie (zie Johnson e.a. (1967)
p. 67) menen'Johnson e.a. dat dit wel mogelijk is.
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5.4 Organisatiestruktuur.
Aangezien ook bij de impliciete systeembenaderingen het
naar samenhang zeer essentieel is zal het niet verwonderen dat
het konsept organisatiestruktuur in de organisatietheorie een
belangrijke plaats inneemt. Feitsma~ heeft daarop uitdrukkelijk
gewezen.
Vaak echter hebben de zgn. organisatiestruktuurmodellen veel
aandacht voor de objektenverzameling W en relatief weinig aandacht
voor de relaties tussen de objekten. Aan de struktuur, zoals wij
die zien, wordt dus relatief geringe aandacht besteed.
Een voorbeeld hiervan is de beschouwing van

Acker

(1961).

Wij citeren:
"Ein geeignetes Denkmodell für die Diskussion von Strukturfragen
ist folgendes: Man denkt sich die Gesamtaufgabe eines Unternehmens
in viele elementare Teilaufgaben zerlegt. Dann bildet man aus
diesen Teilaufgaben wieder grössere Aufgaben-Kombinationen und teilt
sie den Arbeitsplätzen, Stellen und Abteilungen der Organisation
zu. Die Art und Weise, wie die elementaren Teilaufgaben kombiniert,
w~e

sie den Aufgabenträgern zugeordnet und wie schliesslich die

Aufgabenträger zueinander in Beziehung gesetz werden, bestimmt
die Organisationsstruktur."
Dit "opdelen" van deze "Gesamtaufgabe" doet Acker aan de hand
van drie dimensies. Hij komt dan tot het schema van figuur 5.4. I
en onderscheidt op basis daarvan 12 "Teilaufgaben" en wel:
1. Leitung der Planung der Herstellung.
2. Leitung der Planung des Vertriebes.
3. Leitung der Durchführung der Herstellung.
4. Leitung der Durchführung des Vertriebes.
5. Leitóng der Kontrolle der Herstellung.
6. Leitung der Kontrolle des Vertriebes.
7. Ausführung der Planung der Herstellung.
8. Ausführung der Planung des Vertriebes.
9. Ausführung der Durchführung der Herstellung.
10. Ausführung der Durchführung des Vertriebes.
11. Ausführung der Kontrolle der Herstellung.
12. Ausführung der Kontrolle des Vertriebes.

~eitsma kolleges T.H.E.

•
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........_------~IKII·Otaralcler
fig. 5.4. 1.

In het vervolg van zijn betoog schetst Acker nu met de aldus
verkregen 12 "Teilaufgaben"* als bouwstenen een aantal schema's
van hét type van figuur 5.4.2.

----"'"

-

-

[IJ

LID

Leltung
Planung
Herstellung

[!.J

Leltung
PlanUDg
Vertrl9b

lID

Leltung
KontrolIe
Herstellung

Leltung
KontrolIe
Vertrleb

,

rn
Ausführung
PI6Jlung
Herstellung

i~ ~
Ausführung
Planung
Vertrleb

I

I

I

rn

[IJ

PI6Jlung
Durdllührung
Herstellung

Leltung
Durdlführung
Vertrleb

I

I
[[]
Ausführung
Durdlführung
Herste11wlg

[TI]

l1QJ

I

-

~

Ausführung
Durdlführung
Vertrleb
.. '

fig. 5.4.2.

*later breidt hij dit aantal uit tot 18.

Ausfühn1ng
KontrolIe
Herstellung

~
Ausführung
KontrolIe
Vertrleb
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objektan. In figuur 5.4.2 worden dan door lijntjes tussen deze
objekten relaties gesuggereerd.
Opvallend is evenwel dat Acker over de aard van deze relaties zeer
weinig opmerkt.
Bij de bestudering van de modellen o.a. van Likert, Brown,
Groffen e.a. zoals diè door Feitsma zijn behandeld is het zinvol
na te gaan hoe deze modellen in termen van de door ons gepresenteerde systeembenadering kunnen worden gekarakteriseerd.
Voor een meer mathematische behandeling van vraagstukken van de
organisatiestruktuur verwijzen wij naar Sommer (1968), Flament (1968),
Harary (1965), Mackenzie (1964), Koopmans (1969), Aly (1969),
Hanssmann (1970), Crayka (1967), Friedell (1967), Kolm (1969
a en b).
5.5 Technologie en struktuur.
Door vele onderzoekers (bv. Woodward (1965), Perrow (1967),
Harvey (1968), wordt betoogd dat er een verband bestaat tussen
de technologie enerzijds en de organisatiestruktuur anderzijds.
Wij krijgen sterk de indruk dat een belangrijk facet van deze
technologie kan worden aangeduid met het begrip "voorspelbaarheid" of "beheersbaarheid".
Wij willen nu voor een relatief eenvoudige black-box dit begrip
voorspelbaarheid inhoud geven.*
Zij S een black-box die stochastisch is en een stationaire
struktuur heeft (zie de Leeuw 1969 a).
Wij bestuderen S in het interval T.
T is een geordende eindige verzameling tijdstippen.

<

T
t o t l'
tn >
De beinvloedbare input ("controi-signal TI )

u

De niet-beinvloedbare input ("noise")
De output
J
("memory")

x (t)
y (t)

~

x

(t)

(t)
y (t»)

fig. 5.5.1.

*voor een uitgebreide behandeling: zie de Leeuw (1969a).

(t)

•
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Wij veronderstellen dat het gedrag van S 1n termen van kansverdelingen als volgt kan worden beschreven.
P(y(t o ) = Yt '

. y(t ) = Yt ' x(t ) = x
o
n
t
n
0

o

x(t ) = x
n

t

f u (yt '
yt ' x t ' •.... x t ).
Ton
0
n
Kortheidshalve laten we UT weg en schrijven- de kansverdeling als

=

p (x, y)

Shannon (1964) definieert de entropie van p (x, y) als volgt:
H (x, y) = -

~x ~
Y

p (x, y) log p (x, y)

H (y \ x) =

1:
1:y
x

p (x, y) log p (y \ x)

Het is eenvoudig te bewijzen dat
H (x, y) = H (x) + H (y \ x)
Wij interpreteren dit in termen van de door ons beschouwde black-box
H (x, y): de totale onzekerheid omtrent de black-box
H (x)

de onzekerheid in de input

H (y\x): de gemiddelde onzekerheid in de output als de
input bekend is.
Wellicht iets beter aansprekende termen zijn:
- H (x, y): de voorspelbaarheid van de black-box
- H (x)

de voorspelbaarheid van de input

- H (y \ x): de voorspelbaarheid van de output.
Toepassing van deze konsepten op een produktiesysteem levert een
plausîbele verklaring voor verschillen in organisatiestruktuur.
Voor de besturing van een produktiesysteem is van belang:
- de voorspelbaarheid van de vraag (- H(x))
- de voorspelbaarheid van het produktieproces (- H(y \ x) •
Het is regeltechnisch beschouwd, aannemelijk dat verschillen in
H(x) en H(y\ x) tot andere besturingsorganen zullen moeten leiden.
Bij een onderzoek van een afstudeerder in de sektie Organisatieleer
konstateerde hij dat bedrijven die op de technologische schaal
van Woodward in dezelfde kategorie zouden moeten worden geplaatst
een verschillende organisatiestruktuur hadden. Met name was
de kommunikatie tussen verkoopafdeling en produktie in het ene
bedrijf veel sneller en frekwenter dan 1n het andere bedrijf.
Bij nadere bestudering bleek dat de "machtvoorspelbaarheid"
(- H(x)) bij het eerste aanzienlijk geringer was dan bij het
tweede bedrijf.
In het licht van de geschetste zienswijze is het aangeduide verschil in organisatiestruktuur hiermee:plausibel geworden.

U)
n

T
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•
6. Slot

Wij hopen hiermede enig inzicht te hebben gegeven in enkele
aspekten van het vraagstuk der integrale benadering terwijl
tevens een, zij het beperkte, suggestie is gedaan van de
toepasbaarheid: van een systeemtheoretische zienswijze daarbij.
Van een ding zijn wij overtuigd. De weg naar een praktisch
bruikbare en wetenschappelijk vruchtbare integrale organisatietheorie is lang, droog, stoffig en onherbergzaam.
Wij hebben op deze weg een bescheiden stap gezet en kunnen de
lezer verzekeren dat voldoende oases worden aangetroffen om er
het leven bij te behouden.
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