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Dankbetuiging

Voor mij persoonlijk was het afronden van dit proefschrift een lang
gekoesterde wens, waardoor ik zowel aan mijn behoefte aan
persoonlijke kennisverrijking en studiemogelijkheden tegemoet wilde
komen als aan de behoefte iets te maken waar anderen wat aan zouden
hebben. Het eerste, de kennisverrijking, is een lang proces geweest,
waar velen, die ik hier niet met name kan noemen, in de verschillende
afdelingen waar ik binnen Philips gewerkt heb en in andere
werkverbanden, aan bijgedragen hebben. Het betreft bij Philips de ISA
Research Groep, de toenmalige groep Planning en Operations Research
bij CMSD, de 0&E groep van Audio en in de laatste jaren 0&E
Opleidingen. Daarnaast wil ik met name de afdeling Bedrijfskunde van
de HTS in Eindhoven noemen.

De ideean die u in dit proefschrift aantreft heb ik ontwikkeld in
nadrukkelijke samenwerking en toetsing met een zeer groot aantal
collega's, studenten en kennissen, die allen op hun eigen wijze de
basisgedachten en de pogingen tot uitbreiding ondersteund hebben en
tevens de energie gegeven hebben om daarmee verder te gaan.  Het
schrijven is een herhaald proces geweest van momenten van
enthousiasme en verwerping. De laatste aanzet tot concretisering kwam
bij een ontmoeting met John Rijsman, die tijdens een training die wijsamen gaven, mijn wijze van behandelen van de onderwerpen en mijn
motivering daarvoor interessant vond en opmerkte dat mijn ideean
kennelijk rijp waren om af te ronden met een proefschrift.

Dat dit tot stand kwam is uitsluitend mogelijk geweest door de zeer grote
medewerking van collega's op de afdeling 0&E Consultancy en
Training bij Philips. Zij namen soms zelfs de leiding over de vraag hoe de
structurele kant van dit proefschrift eruit zou moeten zien en door het
geven van hun inhoudelijk commentaar hebben zij tot de essentie van
mijn meningsvorming bijgedragen. Ik wil hen daarvoor zeer hartelijk
bedanken. Een speciaal woord van dank wil ik richten aan twee externe
collega's, Niek Wijngaards en Hans Luijten. Bij de totstandkoming van dit
proefschrift hebben zij een zeer essentiale, vormgevende en tevens
stimulerende rol gespeeld en op een collegiale manier ervoor gezorgddat ook de vaart erin bleef. Een van de oogmerken die voor mij bij het
schrijven steeds voorop stonden, was dat het, hoewel uit de aard der
zaak een serieuze activiteit, voldoende plezier zou moeten blijven geven.
Daartoe hebben zij, in samenwerking met John Rijsman, in belangrijke
mate bijgedragen. Tevens dank ik Pascal Denhaerinck en Alexander
Verhamme voor hun essentiale bijdrage aan het onderzoek van
hoofdstuk 5, dat vooral door hun medewerking tot een goed einde werd
gebracht.



Een van degenen die altijd gevonden heeft dat het de moeite waard was
om dit proefschrift te schrijven was mijn vrouw Petra, die mij zeer
gestimuleerd heeft om in ieder geval te zorgen dat het leesbaar bleef
'voor de Vereniging van Huisvrouwen'. Nu het eindresultaat er ligt, denk
ik dat dit niet meer het geval is;  maar dat ligt naar mijn inschatting niet
aan de intelligentie van de leden van die vereniging, maar is toe te
schrijven aan de rituelen die het schrijven van een proefschrift nu
eenmaal met zich meebrengt, - iets dat ik op zich ook een leuke
bezigheid vond. In de gezinssituatie heb ik veel geleerd met betrekking
tot de praktijkwaarde van mijn ideean. Het was met recht meedoen in
een complexe situatie. Hiervoor dank ik mijn kinderen, Rachel, Sara,
Lotte en Jaap.

Ik zie dit werk als een afsluiting van een periode van zoeken en
proberen. Ik heb duidelijk ervaren dat de serieuze poging echt iets te
concretiseren leidt tot een voor jezelf steeds helderder maken van wat je
nu echt bedoelt.  Ik zie dit proefschrift als een start om met de ideean die
erin naar voren zijn gebracht, op veel grotere schaal te gaan werken. Ik
denk dat mijn visie en bevindingen in de situatie waarin niet alleen
Philips maar ook andere delen van het Nederlandse bedrijfsleven en de
overheid zich bevinden, een belangrijke bijdrage kunnen leveren.  Het is
wezenlijk dat men, naast de 'hardere aspecten' van het werken,  -  het
doen van de activiteiten, de zakelijke bedrijfsvoering, het technisch en
bedrijfseconomisch bezig zijn - , tegelijkertijd steeds in de gaten blijft
houden dat veranderingen en motivatie alleen maar via en door mensen
plaatshebben. Waardering van, en de bereidheid tot 'spelen' met, de
denkmodellen is een noodzakelijke voorwaarde om een economische
bedrijvigheid tot stand te brengen met en door mensen die dan zelf van
deze economische bedrijvigheid de vruchten kunnen plukken.



Voorwoord                    I

Voorwoord
Waar mensen iets doen gebruiken ze 'modellen'. Deze (denk)modellen
worden gebruikt als een stuk (mentaal) gereedschap om de wereld om ons
heen meer hanteerbaar en daardoor 'psychologisch' beheersbaar te maken.

Het blijkt uit de praktijk, dat er grenzen zijn aan de beheersbaarheid. Wanneer
men deze (denkbeeldige) grens gepasseerd is, zullen verdergaande
pogingen het omgekeerde effect hebben. Geformuleerd in termen van gebruik
van 'modellen': wanneer we een bepaalde grens gepasseerd zijn in het
gebruik van modellen om de wereld hanteerbaar te maken, gaat het model
ons als het ware 'hanteren'. Het gebruik van modellen als hulpmiddel wordt
hier het 'spelen met modellen' genoemd. Wanneer we de 'grens' gepasseerd
zijn spelen de modellen met ons.

De kerngedachte in dit boek is dat:
1. de keuze van de modellen belangrijk is - er zijn adequate en minder
adequate modellen;
2. maar veel belangrijker is, hoe men met de gekozen modellen omgaat
(ermee speelt).

De bovengenoemde gedachte suggereert een zeer ruim toepassingsgebied.
Ik denk dat dat ook zo is. De concrete doelstelling is de ideean overdraagbaar
te maken voor 'het implementeren van verbeteringen in organisaties'. De
stelling, die ik in dit verband naar voren wil brengen is dat het effectief
hanteerbaar maken van de wereld om ons heen het meest effectief gebeurt
als men, - zoals ik dat noem -, met de modellen 'speelt'. Hierdoor is men in
staat 'de grens' te verruimen.

Het klinkt vreemd om in een tijd waarin de organisaties en bedrijven zich
bevinden in een soms turbulente overlevingsslag, te spreken van de
noodzaak om te kunnen 'spelen'. De onderneming van vandaag ziet zich
geplaatst voor uitdagingen die een geheel nieuw karakter zullen geven aan
de bedrijfsomgeving. (Kumpe en Bolwijn, 1988) De multinationals en steeds
meer kleinere ondernemingen bevinden zich in een economische arena
waarin de tegenstander, de concurrent, uit is op totale marktdominantie op
wereldschaal. De levenscycli van de produkten -, de rondes waarin de strijd
gestreden wordt, - worden steeds door o.a. mondiger klantgedrag korter,
waardoor steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit en de
flexibiliteit van de gehele bedrijfsketen, van ontwikkeling tot en met service.
Flexibiliteit is echter een voorwaarde, essentialer nog is het innovatieve
vermogen van de organisatie. En wat is innovativiteit anders dan het
vermogen om te gaan met vernieuwing en de kunst om veranderingen
verstandig in te voeren (te implementeren) en, wanneer noodzakelijk, weer 'uit
te voeren'.
Het is vooral in deze tijd belangrijk dat men zich realiseert dat het begeleiden
van dit soort veranderingsprocessen een vak apart is. In deze studie pleit ik
ervoor de persoon die dit vak beroepsmatig uitoefent 'change engineer' te
noemen. Er zijn veel mensen beroepshalve bezig met modernisering, het
verbeteren van de organisaties, de samenwerking, de effectiviteit en de
efficiency daarvan. Wie professioneel bezig wil zijn expliciteert zijn of haar
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methode (de aanpak of de methodologie). Bij het concretiseren van de
aanpak worden vaak een aantal tools en/of technieken aangegeven. Wat vaak
onbesproken blijft zijn de waarden en de normen achter de methodologie (de
filosofie van de professie). Het is juist deze filosofie, die bepalend is voor de
effectiviteit van het werk van de professional. De filosofie wordt door mij
gernterpreteerd als het 'denk'-model van de professional waarmee hij tracht
zijn wereld hanteerbaar te maken.

De professionele 'change engineer' die ik voor ogen heb is iemand, die
implementatieprocessen begeleidt, in een (bedrijfs-)wereld die getypeerd
wordt door het 'snel, efficiant en effectief opbouwen en afbreken van
wisselende patronen van werkrelaties'. In de moderne literatuur wordt dit
aangeduid met 'netwerken' en de organisatievorm als 'netwerkorganisatie'
(Nolan,1989). De 'staande' organisaties (de organisatorische eenheden zoals
de klanten - de afnemers van de meerwaarde - ze waarnemen) zullen
instituties met wisselende en diverse 'gezichten' en 'inhouden' zijn. Het idee
van netwerken binnen en buiten organisaties is niet nieuw. Wat nieuw is, is
het belang van het 'netwerken' als 'key factor for success in the business'.
Men kan netwerken (vanuit het 'oude' perspectief) zien als een organisatiefout
of op zijn best als onvermijdelijk smeermiddel. Netwerken zijn dan
flexibiliseringsprocessen om de verstarrende effecten van instituties te
compenseren. Om de omslag in het denken met betrekking tot netwerken
weer te geven kan de volgende metafoor dienen. Instituties zijn
organisatiefouten in organiseerprocessen, die vragen om maximale
bewegelijkheid. Op z'n best zijn het onvermijdelijke rustpunten. Instituties zijn
dan stabiliseringsprocessen om de chaotiserende effecten van netwerken te
compenseren.

Het managen van netwerken is het managen van oriantaties, zowel binnen als
buiten de organisatie, van mensen. Deze oriantaties definiaren mensen vanuit
hun grondhouding (Weltanschauung). Deze vormen de basis achter hun
redeneerprocessen (rationaliteit) van waaruit ze betekenis geven. Dit
proefschrift houdt zich dus bezig met het managen van betekenissen.

Organisatiegrenzen worden in toenemende mate artificieel. Ze zijn dan in
principe niet meer verstaanbaar, maar worden gebruikt als
onderhandelingsobjecten. Deze wijze van managen van betekenissen is niet
nieuw. Veel wetenschappelijke auteurs en praktische managers houden zich
met deze thematiek bezig. De benaderingswijzen die men daarbij gebruikt,
vormen de thema's, waardoor ik geTnspireerd ben, en waarbinnen de
behandeling van dit proefschrift zich beweegt:

- functionele en substantiale rationaliteit,
- het overbruggen van theorie en praktijk,
- beheersdenken en transformatie denken,
- hard en zacht,
- open en gesloten,
- inhoud en proces,
- globaal en gedetailleerd.

Hier volgt een korte toelichting op elk van deze thema's.

We zien dat mensen in hun benadering van verandering een voorkeur
vertonen voor aan van de twee volgende vormen van rationeel bezig zijn. De
termen zijn oorspronkelijk in  1935 in de sociologie geTntroduceerd door
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Mannheim (1960). Deze wees erop dat 'rationeel denken' zowel in het
dagelijks taalgebruik als in de sociologische literatuur in twee betekenissen
wordt gebruikt:

*
Intelligent inzicht in de onderlinge samenhang van gebeurtenissen in

een bepaalde situatie. Dit noemt hij substantiale rationaliteit.
* Het denken waardoor handelingen zo worden ingericht en verricht

dat ze tot een vooraf gesteld doel leiden, waardoor ze ieder een functionele
plaats krijgen in het geheel. Dit noemt hij functionele rationaliteit.
Meer recente auteurs die dit onderscheid expliciet in herinnering brengen zijn
Wentink (1975) en Zijderveld (1987). Het onderscheid is nog steeds actueel
en wellicht nog pregnanter in deze tijd waarin de snelheid, omvang en
complexiteit van de veranderingen zijn toegenomen tot onbeheersbare
proporties.

Bij de ene aanpak, die van functionele rationaliteit, staan de middelen centraal
en is de doelstelling als min of meer gegeven aangenomen. Efficiency staat
dan voorop, de vraag is vooral : "hoe bereik ik mijn doel?" We zien dan dat
mensen die over beleid praten, niet bezig zijn met het doel maar met de
middelen. Zo komt uit Bolwijns opmerkingen in zijn inaugurale rede een nogal
normatief beeld naar voren van hoe de ontwikkelingen in het bedrijf, - met
name op het gebied van de kwaliteit, de flexibiliteit en de efficiency zullen
plaatsvinden (Bolwijn,1988). Deze benadering schijnt de paradox op te lossen
door het 'probleem' naar een hoger niveau te verschuiven (dat van de
doelen), en creaert daardoor weer een volgende paradox.

Bij de andere benadering, die van de substantiale rationaliteit, staat de
zingeving en de bedoeling centraal. Men kijkt dan vooral naar de meerwaarde
die buiten het systeem gegenereerd wordt. Het gaat om toegevoegde
waarden die substantieel zijn aan de buitenkant : het criterium ligt in de markt,
en in de mensen van de organisatie zelf. Het bedrijf is zo gezien een open
systeem dat zijn betekenis ontleent aan zijn omgeving. Door het spelen met
modellen wordt in deze benadering het normatieve gerelativeerd en blijft
daardoor meer realiteitswaarde behouden. De spanning tussen het zo
volledig mogelijk moeten beheersen van de bedrijfssituatie aan de ene kant,
en het nooit volledig beheersbaar kOnnen maken aan de andere kant, wordt
niet weggeredeneerd, maar door het 'spelen' juist uitgebuit als een bron van
dynamiek en inspiratie.

De zojuist genoemde tegenstellingen tussen functionele en rationele
rationaliteit zijn niet de enige die in deze studie een leidraad vormen. Een
ander thema dat bij het tot standkomen van deze studie een doorslaggevende
rol heeft gespeeld is de spanning tussen theorie en praktijk. In mijn eigen
ervaring heeft deze een grote rol gespeeld (hoofdstuk 1); maar ook in de
geschiedenis van het denken over organiseren ziet men deze tegenstelling
telkens terugkeren (hoofdstuk 3).

Een derde thema betreft het beheersdenken als basismentaliteit tegenover de
grondhouding van wat men wei het 'transformatie'-denken noemt. In de
wereld van de wetenschap is de laatste jaren het besef gegroeid dat iedere
generatie haar eigen 'paradigmata' heeft waarin men denkt en waarin dus ook
de wetenschap wordt beoefend en uitgedrukt. Zo treffen wij ook in de
organisatiekunde denkers aan die vanuit verschillende paradigmata werken.
Tot voor kort was het 'beheersdenken' nagenoeg de enige grondmentaliteit
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waarmee men in de wereld van het zakendoen kon overleven. Vandaag ziet
men een andere basishouding veld winnen, waarbij men minder tracht in te
grijpen, de veranderingen als autonome verschijnselen zich wil laten
ontwikkelen en alleen ingrijpen waar dat strikt nodig is. De eerste mentaliteit is
er een van het zelf-actief-bijsturen van de dynamiek in organisaties, de
tweede een van het vlottend-in-evenwicht houden van die dynamiek.

Een ander thema is de tegenstelling tussen 'hard' en 'zacht'. De 'harde'
benadering wordt vooral gekenmerkt door een denkmodel waarin de
organisatie wordt gezien als een 'systeem' en de mens wordt gezien als
onderdeel van het 'produktieapparaat'. De 'zachte' benadering daarentegen
benadrukt het belang van menselijkheid en vriendelijkheid en ziet in haar
extreme vormen de werkgelegenheid als een vorm voor zelfexpressie, het
produceren van goederen als een bijverschijnsel en de techniek als een
onwelkome belemmering om 'echt mens te zijn'.

Denkmodellen kunnen van elkaar verschillen in de mate van openheid: een
'gesloten' model wordt slechts gedefinieerd in termen van het model zelf en
staat geen vermenging met elementen toe die aan het model zelf vreemd zijn.
Een 'open' denkmodel heeft deze beperking niet.

Een tegenstelling die in deze studie eveneens een grote rol speelt, is die
tussen inhoud en vorm, of tussen inhoud en proces. Een denkmodel heeft
beide aspecten in zich en het is dus te verwachten dat mensen, wanneer zij
hun aandacht specifiek richten op hun denkmodellen, voor de keuze worden
gesteld om ofwel voornamelijk de vorm, ofwel voornamelijk de inhoud te
benadrukken. In deze studie wordt gepleit voor een werkwijze waarin deze
tegenstelling wordt geTntegreerd en zowel naar vorm als inhoud wordt
omgegaan met het model.

Een laatste thema dat in deze studie als leidraad gehanteerd wordt heeft te
maken met de breedte en het niveau van de modellen. Sommige
denkmodellen beperken zich tot wat men details mag noemen: de stijl van
leidinggeven, de relatie tussen mensen op het werk, de planning van
machines en mensen, ergonomische factoren, werkmotivatie. Andere
denkmodellen beschouwen het verschijnsel 'samenwerken' of 'organisatie'
zeer globaal, tegen de achtergrond van de samenleving of de
wereldbeschouwing van de betreffende denkers.

Ik wil met mijn proefschrift een bijdrage leveren aan meer substantiae
rationaliteit. Het is mijn mening dat het spelen met modellen mensen beter
helpt tot deze manier van werken te komen. Dit wil zeggen dat men daardoor
professioneler met elkaar omgaat om die meerwaarden te bereiken. Dit komt
er dus op neer dat ik de mensen in de bedrijven een stuk gereedschap wil
aanreiken om hun handelwijze aan te spiegelen, hun vaardigheid te
vergroten. Aangezien ik het hier vooral zal hebben over organisatiemodellen
richt ik mij vooral op het midden- en hoger kader. Ik kom op het spelen met
modellen als methode voor het verhogen van de effectiviteit van de
organisaties specifiek terug in hoofdstuk 7. Daarin concentreer ik mij op het
overbruggen van een aantal dichotomiean die voor mij de meest belangrijke
geweest zijn, namelijk werken en reflecteren op werken, denken en doen.
Vanuit deze invalshoek neem ik hier en daar terloops twee verschillende
andere thema's die hierboven zeer kort aangeduid zijn, mee.
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De rode draad: indeling van de hoofdstukken
De ontwikkeling in mijn manier van denken is het onderwerp van hoofdstuk 1.
In hoofdstuk 2 ga ik in op de vraag wat een model is en hoe denkmodellen
een rol spelen in de wetenschap, met name de wiskunde, de taalkunde en de
psychologie. Vooral omdat juist in de psychologie wordt bestudeerd hoe
mensen modellen gebruiken om op een zinvolle manier met de werkelijkheid
om zich heen om te gaan. Daarna wil ik, in hoofdstuk 3, in vogelvlucht de
geschiedenis schetsen van het gebruik van organisatiemodellen.

In hoofdstuk 4 worden drie modellen meer specifiek toegelicht:
het sociaal interactie model van Rijsman, dat de essentiale rol van
symbolische interactie voor de betekenisgeving een wetenschappelijke basis
geeft. Ten tweede: het zogenaamde 7S model, dat ontwikkeld is door een
aantal mensen van het bureau McKinsey. Zij combineren in hun model de
traditioneel veel genoemde harde en zachte aspecten bij het denken over
organisaties. Ze onderstrepen daarbij tevens de essentiale betekenis van de
zachte Ss-en in het managen van bedrijfsprocessen. Met name een van de
Ss-en, de zogenaamde Shared Values, benadrukt in hun termen de identiteit
en de betekenisgeving van organisaties en haar deelnemers. Het derde
model is het organisatiemodel van Mintzberg: hij heeft aan de hand van de
praktijk geanalyseerd in wat voor verschijningsvormen organisaties kunnen
worden getypeerd en komt tot de verrassende ontdekking dat er een zekere
dialectiek is te bespeuren tussen de verschillende componenten van de
organisatiestructuur. Deze dialectiek is te vergelijken met de symbolische
interactie tussen groepen waar Rijsman en anderen over spreken. Met name
de focussering rond het begrip coardinatie waarvoor hij een aantal
dialectische coOrdinatiemechanismen definieert, legt, wanneer men naar
gedragsaspecten van deze mechanismen gaat kijken, bijna een directe relatie
tussen identiteit en sociale interactie.

In hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van een (beperkt) empirisch onderzoek
naar het bestaan van sociale representaties in een grote multinational
(Philips). Dit onderzoek illustreert niet alleen het bestaan van sociale
representaties maar maakt ook de rol van de zelfdefinitie en definitie van
anderen zichtbaar, wanneer deze groepen willen samenwerken, met andere
woorden, tot sociale interactie willen overgaan. Hoofdstuk 6 is een eerste
aanzet tot het spelen met modellen als hulpmiddel om efficiant tot sociale
interacties te komen. Er worden enkele praktijkervaringen aangegeven
waarbij het spelen met modellen als hulpyiiddel om de sociale interactie
effectiever te laten verlopen worden toegelicht.

In hoofdstuk 7 wordt het spelen met modellen methodisch onderbouwd. Hier
wordt aangetoond dat het spelen, het omgaan met, het model belangrijker is
dan de keuze daarvan. In dit hoofdstuk spreek ik over het spelen met
modellen in de stijl van het spelen met modellen. Voor een goed begrip is het
noodzakelijk dat men zich heeft ingewerkt in de denktrant en de symboliek
van de vorige hoofdstukken. Zo niet, dan kan het een gevoel van vreemdheid
oproepen. Men moet daarin de moeite nemen om de redeneerprocessen van
de ander te kunnen volgen. Als men dat niet doet, verkrijgt men een andere
'discourse' en dringt zich het gevoel van buitenstaander op, dat is te
vergelijken met iemand die gewend is aan geschiedschrijving en die
geconfronteerd wordt met een wiskundige verhandeling over natuurkundige
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verschijnselen. Hoofdstuk 7 is een uitnodiging tot meedenken en niet tot
'tegendenken'.
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HOOFDSTUK EEN
Persoonlijke ervaring met het omgaan met

modellen
Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijf ik de ontstaansgeschiedenis van dit proefschrift.
Hierbij staat het werken-van-uit-de-theorie in de praktijk centraal. Met de
theorie bedoel ik hier de generator van denkmodellen en met praktijk de
generator van de te beTnvloeden realiteiten. Dit proefschrift houdt zich bezig
met de relatie tussen model en realiteit.

Aan het totstandkomen van deze dissertatie zijn een drietal pogingen vooraf
gegaan, die, achteraf gezien, voor mij noodzakelijke voorstudies van
deelaspecten waren om zodanig greep op de problematiek - relatie 'model'
en 'werkelijkheid' - te krijgen dat ik tot een afronding via dit proefschrift over
kon gaan. De drie pogingen kunnen als volgt zeer kort gekarakteriserend
worden:

- een poging om via wiskundige modellen besluitvormingsprocessen te
begrijpen (toegepaste Operation Research);

- een poging om via organisatie-sociologische invalshoek de werking van
de "zachte" aspecten van samenwerkingsverbanden waarbinnen de
besluitvorming plaatsvindt, te begrijpen;

- een poging om via een wiskundig model de sociaal-psychologische
aspecten van menselijk gedrag te construeren om daardoor beter begrip te
krijgen voor de sociale dynamiek in samenwerkingsverbanden.

Kenmerkend was dat in alle drie pogingen bij mij het idee leefde dat ik,
naarmate ik meer kennis rond de problematiek vergaarde, meer begrip zou
krijgen van hoe de werkelijkheid in elkaar zat en daardoor beter in staat zou
zijn om de werkelijkheid te beTnvloeden. Elke voorstudie, die uitgevoerd werd
vanuit een praktische situatie die omschreven kan worden als een stap voor
stap leerproces, eindigde met een gevoel niet te kunnen kiezen welke theorie
(model) beter was dan een andere. Na de laatste poging heb ik een overstap
gemaakt naar een meer praktische situatie, waarin ik gedwongen was de
"werkelijkheid" werkelijk te beinvloeden.

Het besluit om nu tot afronding over te gaan werd geTnspireerd door een
tweetal benaderingen waarmee ik gedurende de laatste twee jaar heb leren
werken:

- de Soft Systems methodologie van Checkland (1981), waarin ik een
poging herkende om tegenstellingen zoals die in het voorwoord genoemd
zijn, met name die tussen theorie en praktijk en tussen het "harde" systeem
denken en de "zachte" benadering methodologsich te overbruggen, en

- het "sociaal constructionisme" waarin als filosofisch Mitgangspunt gekozen
wordt, dat "de betekenisvolle" werkelijkheid niet als zodanig op zich bestaat,
maar als een sociale constructie, via het uitwisselen van betekenissen,
gemaakt wordt. Met andere woorden, het begrijpen van de mechanismen
achter het proces van dit sociaal construeren is een van de sleutels om "de
werkelijkheid" te bernvioeden.
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Het is misschien wat ongebruikelijk om een wetenschappelijke studie te
beginnen met persoonlijke ervaringen. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik op
deze wijze de problematiek beter uit kan leggen. Het gaat dus niet om de
historische beschouwing op zich, maar om een achteraf-interpretatie om de
problematiek duidelijk te maken.

Het eerste hoofdstuk is opgezet vanuit de benaderingswijze die later in
hoofdstuk 7 gedetailleerd uitgewerkt wordt, om meer greep te krijgen op het
verbeteren van "problematieken". Centraal hierbij staat het dialectisch werken
vanuit de dichotomiean "werken" en "reflecteren op het werken". De wijze om
afstand te nemen van "het werken" wordt "spelen" genoemd (net doen als of
het werken een spel is). De beschrijvingen vanuit de praktijk worden dan ook
als "spel" aangeduid, de poging om tot het schrijven van dit proefschrift te
komen en het werken aan dit proefschrift zelf worden als "reflectie" geduid.
Vanuit deze benadering is dan ook de volgende indeling van dit hoofdstuk
gekozen.

Aanloop tot het "proefschrifttraject"
1.1 het eerste spel: het oplossen van een onoplosbaar wiskundig

probleem.
1.2 het tweede spel: de onmogelijkheid een perfecte (model) oplossing te

implementeren.

Het proefschrifttraject zelf
1.3 reflectie 1: een wiskundig model van de besluitvorming
1.4 het derde  spel  : een theoretisch aantoonbare niet werkende

besluitvormingsprocedure werkt in de praktijk weI.
1.5 reflectie 2: een wiskundig model van een

besluitvormingsprocedure met "zachte" parameters.
1.6 reflectie 3: een wiskundige systeembenadering voor het "sociale

systeem".
1.7 het vierde spel: betekenissen systematisch plannen is een

onmogelijkheid. (herhaling van het tweede spel.)
1.8 het vijfde spel: echt managen is wat anders dan  er over te

theoretiseren.
1.9 reflectie 4: dit proefschrift: een methodische benadering om

"werken" en "reflecteren op het werken" te verbinden.

Het bovenstaande kan schematisch als volgt weergegeven worden:
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'orientatie op'

-- -1---ei---  Rj----- - -1.9reflectie op                               het werken                                          -,

'-'

'spellen' - - -1731   1731- ... 1.41- - - - - - - - -  73  - - ,   1.8

L-£1  1    i
\

'orientatie op'   ..._-_i-------i- -_.---- ---i--- --4- --- --- --het werken 7* 1/
wisseling van wedk   . : 4

Figuur 1.1 Schematische voorstelling van de indeling in deel 1  van dit hoofdstuk.

Uit de beschrijvingen zullen de contouren van een andere centrale dichotomie
duidelijk worden, namelijk dat het dialectisch werken vanuit de dichotomiean
"werken" en "reflecteren op het werken" gaat over "samenhangende
inhoudelijke zaken" en "samenhangen van mensen, die met inhoudelijke
zaken bezig zijn" voor dit proefschrift, aangeduid met de termen (Checkland)
"activiteiten-systemen" en "sociale systemen".
Wanneer volgens deze dichotomiean gekeken wordt (oriantaties) kan de
ontstaans-geschiedenis van dit proefschrift als volgt weergegeven worden:

or'entat'e op        El '      o '"activiteiten-   -- 1.1 - - -- 1.3 -'- ----- ---- --,-- ---
systeem" A  . Ii-31    '                4        '8

0 1-r'         VA ,     :I a , r-1 \ 0.6/  ;' '  11.41
'L-J \<== I

i  :4

-----1------1-----------1-----11 1.0
orientatie op   .-----i------i-----------61731.-,----
"sociale                               I L_1
systeem" :

&

.het .emen.   '-----1------1----------- ----- --  --->.

wisseling van werk        e            e                         e         #Sallip

Figuur 1.2 Schematische voorstelling van de ontstaansgeschiedenis van dit proefschrift.
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Als afronding van dit hoofstuk wordt de benadering van Checkland toegelicht
omdat deze een "taal" geeft voor de context waarin de thema's die in het
vervolg van dit proefschrift aan de orde gesteld worden kunnen worden
behandeld.

1.1 Het eerste spel: het oplossen van een onoplosbaar wiskundig
probleem

Na mijn middelbare schoolopleiding ben ik in Delft een studie voor
Natuurkundig Ingenieur begonnen. Al spoedig werd mij duidelijk, dat mijn
hoofdinteresse meer bij de theoretische vakken lag dan bij het praktisch
experimenteren. Ik had meer interesse in de methode van het goed
modelleren van verschijnselen, dan in de methodiek van het praktisch
verificeren ervan. Dit heeft ertoe geleid, dat ik in het 5e jaar van de studie,
waarin met name het praktisch experimenteren centraal stond, besloten heb
over te stappen naar de studie voor Wiskundig Ingenieur in de mathematisch-
fysische richting in Delft.

Tijdens deze fase heb ik leren omgaan met het (wiskundig)
modelformuleringsproces. Bij dit proces staan, althans zo heb ik het ervaren,
objectiviteit, innerlijke consistentie en esthetica centraal. De relatie met de
natuurkunde lag er in om een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van een
verschijnsel in de werkelijkheid (of een aspect daarvan) te verkijgen en dan
vervolgens deze beschrijving als uitgangspunt (de werkelijkheid) te nemen.
Met andere woorden: dan van de eigenschappen van modellen in dit
vakgebied is dat men probeert een zo gesloten mogelijke, 'harde', weergave
te bieden van de werkelijkheid. En die werkelijkheid is in de wiskunde het
model zelf.

Tijdens mijn afstuderen heb ik mij bezig gehouden met het oplossen van een
niet-lineaire differentiaalvergelijking met twee kleine parameters die een
bepaald fysisch verschijnsel beschrijft (Germans, 1969). Het betrof de
beschrijving van de trilling van een schroefveer met een daaraan verbonden
massa. Met name ging het om een veer (beschreven door de Rus Witten
Gorelik), die in twee dimensies trillingen ondervindt. (van den Burgh, 1967).
Het interessante van mijn afstudeeronderwerp, - iets dat ik achteraf beter heb
begrepen dan tijdens het werken eraan -,  was dat ik een aantoonbaar
onoplosbaar probleem toch moest trachten op te lossen, door op een
bepaalde manier met de differentiaalvergelijking te 'spelen'.

Het betrof de volgende differentiaalvergelijking :

gn(t,y,y,y (1),...,y (n-1))DOM + gn-1(t,Y (1), . . . ,y (n-1))dozly  +  ...+90(t,y (1), . . . ,y (n-1)) y=

cltn                                                             dt

F(t,y,y (1) '...,y (n-1)), waarbily (n) = DOJL

dtn
Theoretisch kon men aantonen dat deze niet oplosbaar is. De benadering van dit soort
problemen was door Roseau (1966) voorgesteld. Het kwam erop neer dat men dit type
differentiaalvergelijking verving door een ander type. Dit type representeerde ook een ander
fysisch verschijnsel. Deze kon men wei oplossen. Vervolgens kon men bewijzen dat de
oplossing van de oorspronkelijk niet oplosbare differentiaalvergelijking in een te definiaren
omgeving lag. Na een jaar mij bezig gehouden le hebben met het analytisch oplossen van dit
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probleem, werd mij verzocht ter controle deze differentiaal vergelijking ook via een analoge
computer op te lossen. De werkzaamheden aan deze benaderende methode duurden
ongeveer een halve dag. De resultaten van de simulatie gaven vertrouwen in de juistheid van
het analytische onderzoek.

Samengevat

Het eerste model was een uitstekende afbeelding van de werkelijkheid, maar
daar kon ik niets mee doen. Het tweede model had met die werkelijkheid niets
te maken. Maar ik kon die wei gebruiken om te bewijzen, waar de oplossing
gezocht moest worden van het eerste model. De lering, die ik achteraf gezien,
uit dit voorbeeld trek is, dat om het gedrag van de veer (verschijnsel 1) te
kunnen begrijpen men met vrucht gebruik kan maken van de oplossing van
een model dat ontstaan is ter beschrijving van een ander verschijnsel. Tevens
viel op, dat wanneer men het gedrag van de veer wil beschrijven, men met
vrucht gebruik kan maken van benaderende methodes. Er dringt zich echter
de vraag op of er achter de twee werkelijkheden waarvan de modellen
gemaakt worden, een onderliggend patroon te onderkennen zou zijn geweest,
op grond waarvan een soort meta-model gemaakt zou kunnen worden om
beide verschijnselen te beschrijven. Dit wordt hier niet verder uitgewerkt; later
kom ik op de vraagstelling rond meta-modellen terug (m.n. over het
catascopisch denken).

Afronding in het perspectief van dit proefschrift

Dit was het eerste spel waarbij ik leerde dat, als men met modellen omgaat,het er niet altijd om gaat of het model precies klopt met de werkelijkheid. Een
theoretisch onoplosbaar probleem kon ik dus in de praktijk wei oplossen door
het niet meer als een "gesloten" situatie te behandelen: namelijk, door een
beroep te doen op een oplossing voor een ander soort probleem.

1.2 Het tweede spel: de onmogelijkheid een perfecte (model)
oplossing te implementeren.

Na mijn afstuderen (1969) ben ik bij Philips gaan werken bij een groep, die
zich bezig hield met het doen van bedrijfsvoering research in de sectie
toegepaste Operation Research. Deze groep maakte deel uit van de pas
opgerichte stafafdeling, die zich bezig hield met het uitvoeren van
automatieprojecten (ISA). Het was de tijd van netwerkplanning, wachttijd
theorie, logistiek, besturingsregels, MRP (Materials and Resources Planning),
voorspelsystemen.

De groep "toegepaste Operations Research", die bestond uit een vijftiental,
kwantitatief georianteerde wetenschappers, had als opdracht om de
bedrijfsvoeringsproblematiek van Philips te bestuderen. De onderstaande wat
karikaturale beschrijving van de activiteiten van deze groep doet geen recht
aan de vaak wetenschappelijk gezien voortreffelijke werkzaamheden van
collega's aldaar,  maar is bedoeld om vanuit mijn perspectief de problematiek
van dit proefschrift verder uit te werken.

De groep "bedrijfsvoeringsresearch" hield zich bezig met "de Philips
problematiek". Wij bekeken Philips als een systeem met input en output. Input
en output werden beschreven als stochastische variabelen, vervolgens ging
het om het optimaliseren van de transfer functie. Dat deden we dan bij



6  Hoofdstuk 1

voorkeur 'op Philips-niveau', bijvoorbeeld de beheersing van de interne
conjunctuur. (Van Aken, 1975)  Het was opvallend dat een aantal personen in
die groep van ambitieuze mensen op een bepaalde manier omging met de
'werkelijkheid': zij losten drie keer per jaar 'Philipsproblemen' op. Telkens
ging men kennelijk opnieuw bedenken wat 'het Philipsprobleem' was.

De uitdaging lag er in om theoretisch ingewikkelde problemen (puzzels) aan
te kunnen pakken. Waarbij, zolang het bij de "research" activiteiten bleef, de
groep als wetenschappelijk succesvol aangemerkt kon worden. Een andere
situatie ontstond, toen men pogingen ging ondernemen om resultaten van
wetenschappelijk onderzoek te implementeren. Bij een van deze pogingen
ben ik nauw betrokken geweest. Deze poging wil ik als case voor de
verduidelijking van de problematiek gebruiken.

De werkzaamheden aan deze activiteit waren reeds begonnen voor de
oprichting van de groep in het Natuurkundig Laboratorium van Philips en vond
haar afronding in de vorm van een project in de eerste jaren van het bestaan
van de groep. Het resultaat van het project was een goederenstroom
besturingssysteem, genaamd IPSO, Initiating Production by Sales Orders
(Braat, 1977). Het was een soort ideaalbeeld. In zekere zin zat toen bij ons al
het JIT concept daarachter (Just In Time produktie, Monden, 1983;
Schonberger, 1982). Er werd een optimaal, integraal en dynamisch
besturingssysteem ontworpen. Daarvoor moest van alles worden uitgezocht,
gesimuleerd, op computers gezet. Optimaliseringsprogramma's stonden vaak
een nacht lang te draaien tot er oplossingen uitkwamen. De resultaten waren
bevredigend.

De studie, die tot doel had een aanzet te geven tot het oplossen van de
besturingsproblematiek van Philips werd afgesloten en het project verwierf
een wetenschappelijke prijs.

Daar de bedrijfseconomische resultaten zeer grote voordelen voorspelden,
werd door de directie van de ISA besloten het systeem in te gaan voeren. Niet
meer op Philips niveau maar een niveau lager, dat van de industriegroep. De
keuze viel op de Hoofd Industrie Groep Licht. In de ogen van de ISA Research
Groep (Information Systems and Automation) was dat al een verfijning. Ik wist
echter niet hoeveel mensen daar werkten, hoeveel produkten men voerde en
zo verder. Ik had toen het idee dat het een redelijk afgebakend geheel was.
Wij kregen een proefveld toegewezen in een onderdeel van de HIG in een
bepaalde fabriek.

Daar het de invoering betrof werd de groep uitgebreid met een aantal
sociologen. De invoering van het ambitieuze project verliep niet gemakkelijk,
maar het uiteindelijk resultaat was dat een zeer klein gedeelte van het
systeem ingevoerd is. Wat echter niemand voorzien had, was, dat het na
enige jaren weer "uitgevoerd

" moest worden. Dit was voor de betrokkenen
(medewerkers aan het project en "gebruikers" ) een bijna traumatische
ervaring. Want dit project had als Operations Research project een
internationale prijs gekregen, dus het was kennelijk wei de moeite waard.
Alleen was het op de een of andere manier in de praktijk volstrekt ineffectief.
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Samengevat

Een theoretisch, weliswaar zeer uitgebreid, met betrekking tot
praktijkgegevens getoetst, model (dus een uitstekende afbeelding van de
werkelijkheid), waarvan binnen de modelrationaliteit aangetoond was, dat het
voor veel situaties bruikbaar bleek om besturingsproblemen op te lossen,
bleek bij beTnvloeding van de werkelijkheid te falen. De lering, die tijdens de
evaluatie van dit proces, ontstond was dat er een aantal aspecten waren, die
van tevoren als zacht gedefinWerd werden terwijl ze hard bepalend waren
voor het eindresultaat. Achteraf werd het aangegeven als de 'zachte' factor, de
mens, weerstand tegen verandering. We hadden geprobeerd om het
invoeren, de praktische kant, los te koppelen van de theorie: men bedenkt
eerst iets theoretisch, dan formuleert men een Ist en een Soil en vervolgens
gaat men de implementatie doen. Dit werd aangezet vanuit het theoretische
concept dat een sterk gesloten karakter had. In lijn met de Operations
Research gedachte, is ook getracht om vanuit dit concept mensen te
overtuigen dat hun situatie in dat model opgelost kon worden. Dat wil dus
zeggen dat het geTncorporeerd werd in de geslotenheid van het systeem zelf.
Het model op zichzelf zat zo knap in elkaar dat, wanneer mensen met
praktische bezwaren kwamen, deze binnen dat model ogenblikkelijk konden
worden vertaald. Daarin was voorzien hetzij in gemiddelden, hetzij in
spreiding, hetzij in prioriteitstelling.  Zo kon altijd worden aangetoond dat,
wanneer men van een afstandelijk standpunt keek, (dus theoretisch), ons
model toch de meest ideale oplossing gaf. Het was een zeer gesloten
systeem. Het was afstandelijk hard gemaakt, 'hard' in de zin van een
regelsysteem. Het werd beschreven in termen als : 'U zit aan de knoppen van
het systeem'. Maar het systeem was op zichzelf zo complex dat men niet in
staat was om te weten wat er gebeurde als men aan die knoppen draaide.

Afronding in het perspectief van dit proefschrift

Dit was het tweede spel, waarbij ik leerde, dat als men modellen
implementeert het niet altijd goed is dit vanuit een perfecte weergave van 'de
realiteit' te doen. Een theoretisch opgelost probleem bleek bij invoering niet te
werken doordat onder andere de invoeringsproblematiek vanuit een gesloten
visie benaderd werd. Er was geen sprake van een debat tussen de
"ontwerpers" en "de anderen". Vastgelopen probleemsituaties werden
aangepakt door met dubbele energie (vanuit de kant van de ontwerpers) meer
van hetzelfde aan te bieden.

1.3  Reflectie  1: een wiskundig model  van de besluitvorming
Op zoek naar een meer "harde" beschrijving van "zachte"
processen (de eerste poging)

Na de moeizaam verlopen introductie van het IPSO-systeem vond binnen
onze afdeling een heroriantatie plaats. Men wilde meer inzicht verkrijgen rond
het thema hoe (geautomatiseerde) produktie-besturingssystemen beter
ontworpen konden worden. Hiertoe werd een multidisciplinaire themagroep
geformeerd rond het thema "Wisselwerking Informatie en Organisatie". Vanuit
deze themagroep werd ik geTnspireerd om een dissertatie te schrijven over het
begrip "besturingslast van organisaties". Als uitgangspunt werd genomen:
beschouw organisaties en ook mensen als informatieverwerkende processen
en ga na hoe de "organisatie" zijn beheersingsprobleem kan oplossen met
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behulp van gecomputeriseerde besturingssystemen. Als uitgangspunt
(werkelijkheid) heb ik een formele beschrijving van een complexe
besluitvormingssituatie genomen, namelijk de (algemene structuur van) de
vierjarenplanningsprocedure zoals deze toen bij Philips gebruikelijk was. Het
was de eerste keer dat ik zelf meer bewust ben gaan spelen met modellen. Ik
heb van deze complexe besluitvormingssituatie een wiskundig model
gemaakt. Dit was gebaseerd op de theorie van Markov processen.

Wanneer men zo'n besluitvormingsprobleem definieert in termen van een
semi-Markov proces dan kan men de theorie van stochastische processen
gebruiken, zodat men de effecten daarvan kan bekijken. Dit maakt het
mogelijk besluitvormingssituaties in termen van reflection - en absorption
barriers te definiaren. Omdat die semi-Markov processen zich daartoe lenen is
het mogelijk om daar expliciet geheugen in te definiaren, bijv. hoeveel
stappen men uit het verleden meeneemt om een bepaalde beschrijving te
doen. Dus een groot arsenaal van theorievorming lag open voor bestudering.

Op grond van dit model heb ik een groot aantal simulaties gemaakt over de
voorwaarden waaronder zo'n proces tot "overeenstemming" leidt en hoe men
binnen de gegeven organisatiestructuur (vastgelegd in de procedures), door
besturing van het proces (verkeersregeling) het convergentieproces (dat wil
zeggen het aantal stappen) efficianter kan laten verlopen. Dit onderzoek was
reeds vergevorderd en ondervond veel waardering in de "externe" wereld
(universiteiten), echter de weerstand binnen de "interne" wereld over mijn
spelen met wiskundige modellen werd steeds groter. Opmerkingen over de
door mij geintroduceerde begrippen als "status van een plan" zijn in de
werkelijkheid niet te meten en daarom niet praktisch. Met betrekking tot
"inzichten" die simulaties opleverden was de reactie: "met een beetje gezond
verstand had je dat van te voren ook kunnen zeggen." Waar het om ging bij de
verbetering van de besluitvorming, zo gaf men aan, is de organisatie
(besluitvormers) te ondersteunen met modellen, waardoor de kwaliteit van de
beslissingen beter zou worden. De andere "modelbouwers" in de Operations
Research hielden zich doorgaans met problemen bezig die inhoudelijk
gedefinieerd waren. Zo berekende men bijvoorbeeld in een produktieplan de
aantallen per artikelgroep of codenummer zodanig dat een criterium
(bijvoorbeeld de winst of het nut) geoptimaliseerd werd onder bepaalde
randvoorwaarden.

Na een langdurig debat over de "praktische waarde" van dit soort werk heb ik
(samen met een aantal soortgenoten) besloten om de afdeling te verlaten en
de poging tot promoveren op te geven omdat ik niet vanuit eigen ervaring mijn
inzichten voldoende sterk kon poneren. Ik besloot praktisch advieswerk rond
lange termijn planning processen te gaan doen.

Samengevat

Het bleek goed mogelijk wiskundige benaderingswijzen, die ontstaan waren
uit technisch inhoudelijk georianteerde cybernetische benaderingen toe te
passen (door een fundamentele herdefiniaring van de begrippen) op "zachte"
processen. Dit werd geaccepteerd zolang men de context van de
beschouwingswijze wenste te accepteren. Zeer fundamentele discussies
ontstonden, toen de "betekenis" en daardoor de identiteit aan de orde
kwamen: moeten wij de "besluitvormers of de lijn" helpen met methoden om
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hun beslissingsproblemen inhoudelijk op te lossen of kunnen wij individuele
mensen helpen zicht te krijgen op het verloop van besluitvormingsprocessen?
De dominante oriantatie van de afdeling waar ik toen werkte, was meer op het
eerste aspect gericht.

Afronding in het perspectief van dit proefschrift

Tijdens het werken aan de eerste reflectie werd mij duidelijk, dat de
"betekenis" van iets dat men doet van doorslaggevend belang is voor de
waardering. (Later in hoofstuk 4 zal dit duidelijk worden naar aanleiding van
het model van Rijsman.)

Achteraf gezien was dit een verdieping van het gevoel dat ik had bij het
werken aan mijn afstudeeronderwerp. Tevens werd mij duidelijk dat ik zonder
praktische ervaring mijzelf niet als echt serieuze gesprekspartner in een
fundamenteel debat kon zien en ook niet zo door anderen werd gezien. Met
andere woorden, dit is een conditie met betrekking tot de generaliserende
leerervaring van paragraaf 1.1. Tevens werd duidelijk dat de aanhangers van
de harde modellen, dit gebruik van hun geestesgoed als misbruik zagen en
later in "het debat" in sommige gevallen als verraad. Aan het voeren van een
debat rond een filosofisch probleem ( 'hoe zouden wij de anderen kunnen
helpen') kleeft een groot risico, dat het (ongewild) leidt tot conflicten tussen
personen, waarbij de identiteit in het geding is.

1.4 Het derde spel: een theoretisch aantoonbaar niet werkende
besluitvormingsprocedure werkt in de praktijk wei.

Na het verblijf op de researchafdeling was ik werkzaam als praktisch
organisatie-adviseur op de afdeling CMSD - C.V.&P (Corporate Marketing
Strategy Department, Centrale Voorcalculatie en Planning). Ik ging mij steeds
meer verdiepen in de sociologische kant van samenwerkingsverbanden.
Daarbij was ik vooral geboeid door het in evenwicht brengen van de systemen
van activiteiten aan de ene kant en de mensen die erbij betrokken zijn aan de
andere kant. Ik vertrok van het model van mensen als informatieverwerkende
systemen en verdiepte mij in de psychologie van mensen vanuit dit
perspectief.

In dit denkkader hebben wij toen een zeer gedetailleerde informatie analyse
gemaakt van het in stand komen van "de plannen" binnen een produktdivisie
van Philips. Met name speelde de vraag een hoofdrol welke informatie, op
welk moment, door wie werd goedgekeurd. Het probleem was dermate
complex, dat ook al werden de informatiecategoriean op (voor de gebruikers)
te globaal niveau beschreven, de weergave ervan in schemavorm een
afmeting had van 1  x 6 m 2 (de zogenaamde 'fietsplaat'). De algemene
conclusie was, na analyse, met name van de terugkoppelingen, dat bijna voor
elk "beslissingspunt" gold, dat de beslissing niet genomen kon worden, dat 6f
de juiste informatie ontbrak en/of de juiste informatie niet juist kon zijn in
verband met beslissingen later in het proces. Echter in de praktijk bleek dat
afgezien van evidente uitzonderingen de procedure redelijk goed werkte en
dat, wanneer men globaal naar het terugkoppelingseffect van het geheel van
de besturing (mensen + procedures) het systeem adequaat functioneerde.
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WeI bleek, dat tijdens het werken aan de fietsplaat (de informatie en
besluitvormingsstromen) het discussiaren erover met "gebruikers" tot meer
overzicht voor beiden leidde. Op enkele plaatsen werd en wordt gebruik
gemaakt van de modellen, die als doel hadden om de onvolmaaktheid van het
systeem aan te tonen, bij het vormen van oordelen met betrekking tot de
besluiten. Echter de procedure is nooit aangepast.

Samengevat

De vierjarenplanprocedure is een strak, lineair, ingewikkeld, logisch stuk,  -
dat opgezet is vanuit een hierachisch model van een organisatie  - , waarvan
heel gemakkelijk aangetoond kan worden, dat wanneer naar de inhoud
gekeken wordt, met name de ten. gkoppelingsmechanismen, het niet mogelijk
was dat deze procedure werken kon. Toch werden er elk jaar vele van deze
meerjarenplannen gemaakt. Voor mijzelf gaf het gebruiken van
terugkoppelingsconcepten meer inzicht, maar ook meer vragen, zoals de
kernvraag: "waarom werken mensen samen zoals ze samenwerken?".

Een eerste antwoord vond ik naar aanleiding van Simon's bounded
rationality concept (March en Simon, 1958), dat als men meer naar mensen
als entiteiten gaat kijken, als levende gehelen, dus meer holistisch, de
beschrijving als informatieverwerkende systemen uiterst beperkt is. In de
werkelijkheid spelen er een groter aantal andere factoren mee dan alleen uit
het informatieverwerkingsbeeld te begrijpen zijn, ook al gaat men er al zo
genuanceerd mogelijk mee om.

Afronding in het perspectief van dit proefschrift

Tijdens dit spel ben ik mij bewust geworden dat men, - mits goed gekozen  -  ,
produkten uit de meer 'harde' aanpak kan gebruiken als hulpmiddelen
enerzijds om aandacht te concentreren om nieuwe samenwerkingsverbanden
te starten of anderzijds om 'moeizaam' verlopende samenwerkingsverbanden
weer nieuwe impulsen te geven. Tevens werd duidelijk dat de wijze van
meedoen van de inbrenger van deze hulpmiddelen mede bepalend was voor
het verloop van het proces.

1.5 Reflectie 2: een wiskundig model van een
besluitvormingsprocedure met "zachte" parameters.

Op basis van deze ervaring heb ik een nieuwe poging ondernomen om een
dissertatie te schrijven onder de werktitel 'beheersing van de planning en
planning van de beheersing'. Een van de uitgangspunten was : 'Plannen is
gemotiveerd samen op weg gaan'.  Over deze poging wil ik kort zijn. Het bleek
eenvoudig mogelijk om op basis van de Markov-benadering van reflectie 1,
waarin de "kansen", die het verloop van het proces bepaalden als 'gegeven
grootheden" geTntroduceerd werden, concepten vanuit de organisatie
sociologie als macht, in de zin van "beTnvloeding van gedragsalternatieven",
in te bouwen, zodat de "kansen" ook een "sociaal" aspect kregen. Op deze
wijze konden de effecten van alternatieve organisatieconcepten (zoals later
behandeld bij Mintzberg, hoofdstuk 4) geavalueerd worden.
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Samenvatting

Deze semi-Markov processen zijn geschikt om te spelen met aspecten als
open en gesloten, heden en toekomst, zekerheid en onzekerheid. En juist
omdat zij zich niet met de inhoud bezig hield, kon deze benadering inzicht
geven in de reden waarom sommige processen rond de lange termijn
besluitvorming verliepen op de manier zoals ze dat deden. Maar tegelijk werdmijn theorie door de praktijk tegengesproken. Ik kon met die simulaties,
ondanks dat ze zeer uitgebreid waren, zeggen: het is aan te tonen dat dit soort
processen nooit tot enige soort convergentie kunnen leiden, terwijl ze in de
praktijk geweldig sterk bleken te convergeren! Dit leidde tot de conclusie dat
er in de praktijk heel andere mechanismen aanwezig moesten zijn.  Ik ben mij
gaan interesseren in de mens achter de sociologie.

1.6 Reflectie 3: een wiskundige systeembenadering van het'sociale systeem'.

Tijdens het werken aan reflectie 2 ben ik in de gelegenheid geweest de SIOO
opleiding te volgen. Deze bracht mij voor het eerst in persoonlijke aanraking
met sociaal-psychologische benaderingswijzen als o.a. het symbolisch
interactionisme (van Dongen, 1969,1983; Zijderveld, 1973). Ik vond dat de
theorie zo logisch overkwam dat ik geprobeerd heb daar een computermodel
van te maken. Het was een poging om 'zacht' in 'hard' te vertalen. Ik
herformuleerde de doelstelling van mijn proefschrift om met gebruikmaking
van de mathematische systeemtheorie een systeembenadering voor sociale
processen te ontwikkelen waarin de elementen de relaties zouden zijn (act,
interact, dubbelinteract) en de mensen de relaties zouden worden. Op deze
wijze kon ik het hele begrippenapparaat van de systeembenadering, dat op
zich als pretentie had om de wetenschappen te 'integreren', gebruiken. Deze
poging leidde voor mij, ondanks het feit dat het werk goed vorderde, tot
wetenschapsfilosofische discussies waarin ik het gevoel had dat het werken in
een doos met vacuum was. Het leidde weI tot een 'totale' herdefiniaring van
het begrip 'informatie'. ("Informatie" werd "betekenis"). Waarbij notities van
Watzlawick (1970) en Weick (1969) een centrale rol speelden. Op grond van
bovenstaande ervaring besloot ik om met deze pogingen op te houden en de
vacuOmdoos te gaan vullen door vanuit de 'warmte' van de interactie zelf aan
het werk te gaan. Immers, als het goed is, functioneert ook de
praktijkbeoefenaar - om met van Strien (1986, biz 198) te spreken -
"tegelijkertijd als wetenschapsbeoefenaar, in die zin, dat er systematisch wordt
gereflecteerd op de verrichte regulatieve activiteiten".

Afronding in het perspectief van dit proefschrift.

Reflectie 2 leerde mij, dat het opnemen van "zachte" begrippen in een harde
context wei tot meer inzicht leidt. Het bleek mogelijk op globaal niveau
redelijke verklaringen te vinden, maar het begrijpen waarom processen lopen
zoals ze lopen maakt beschouwingen vanuit een andere rationaliteit
noodzakelijk.

Reflectie 3 leerde mij dat pogingen om in principe niet integreerbare
rationaliteiten via een totaal concept toch aan elkaar te relateren op zijn best
leiden tot de constructie van een taal. Teveel werken aan de taal leidt tot een
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dood woordenboek, de 'taal' en dus de integratie krijgt betekenis door de taal
te gebruiken.

1.7 Het vierde spel: betekenissen systematisch plannen is een
onmogelijkheid.

Na het afronden van de SIOO-opleiding ben ik gaan werken als
organisatieveranderaar in een technische omgeving (fabrieken,
ontwikkelafdelingen). Hier speelde het project, dat ik als vierde spel wil
gebruiken. Het betrof het specificeren en invoeren van een zogenaamd CAD
(Computer Aided Design) -systeem). Dit "systeem" moest een hulpmiddel zijn
voor (produkt-) ontwerpers, op lokale verstigingen Cover de gehele wereld) om
op basis van het globale ontwerp de specifieke produkten  uit te ontwikkelen.
Tevens moest het systeem, wanneer het ontwerp voldoende gespecificeerd
was, informatiebron zijn voor andere afdelingen waar de activiteiten plaats
vonden om met betrekking tot de concretisering (onder andere het bestellen
van de onderdelen en de produktie hulpmiddelen, maar ook het maken van
gedetailleerde vervaardigingsvoorschriften) aan het werk te gaan. Tevens
werd getracht om via dit systeem het beheer van de onderdelen te regelen.
Een extra complicerende factor was, dat de ontwikkelafdelingen, die
gekoppeld waren aan de produktieafdelingen (plants), verschillende
(managerial) opdrachten hadden. Bijvoorbeeld: de ene plant had als
hoofdprobleem kostenreductie, terwijl andere plants kwaliteit en/of flexibiliteit
als hun probleem zagen met betrekking tot "overleving".

Aan de hand van het voorgaande wordt duidelijk, dat de betekenis van het
CAD-systeem zeer uiteenliep. In het begin werd dit project als het ontwerpen
van een bestuurlijk informatiesysteem beschouwd. Er werd een gedetailleerde
planning opgezet van de verschillende stappen en mijlpalen. Deze planning
werd gevolgd, gecomputeriseerd, en als management (stuur)informatie
gebruikt. Snel werden de volgende fenomenen duidelijk.
- op vergaderingen van werkgroepen waar gewerkt (gespecificeerd e.d.)
moest worden werd steeds vaker over "beleid", het grotere geheel, en
dergelijke begrippen, gesproken.
- op vergaderingen waar gemanaged moest worden, werd steeds vaker over
"details" (specificaties e.d.) gesproken.

De mensen, die de planning bijhielden vormden op zich een aparte groep,
waar veel kennis aanwezig was, maar die zich niet gebruikt (en dus misbruikt)
voelden. Dit leidde tot extra aandacht ('meer van het zelfde') voor het juist
naleven van de procedures met als gevolg dat bovengenoemde effecten nog
sterker werden en dat de voortgang van het project bijna tot stilstand kwam.
Om deze impasse te doorbreken werk het initiatief genomen de vergader- en
beheersstructuren af te schaffen en over te gaan op het volgende
afstemschema.
-3&4 x per jaar werden voor de groep van alle direct bij het project
betrokkenen zogenaamde 'heidagen' georganiseerd. Deze dagen (2 dagen
full-time) hadden een open agenda. leder bracht die onderwerpen in waar hij
meningsvorming op nodig had met betrekking tot voortgang van eigen werk.
De doelstelling van de bijeenkomst was, duidelijk te maken waar een ieder
aan werkte gedurende de periode tot de volgende heidagen. Tevens werden
tijdelijke werkverbanden geregeld.
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- Tussendoor kwamen werkgroepen bij elkaar, die uitsluitend over
inhoudelijke aspecten van het werk vergaderden en beslissingen namen. Het
was "verboden" over het grotere geheel en beleid te spreken.

Tijdens deze werkwijze nam de output sterk toe, langzamerhand werden
onderdelen van het "oude" beheerssysteem voor de deelnemers van de
heidagen weer gebruikt om overzicht te krijgen met betrekking tot de
realiteitswaarde van de plannen en inzicht te krijgen welke aspecten we I of
niet realistisch geplanned waren (realistische self fullfilling prophecies).
Het hogere management had problemen met de onbeheersbaarheid van de
activiteiten, maar dit werd gecompenseerd doordat er output gerealiseerd
werd en door het mee kunnen denken en sturen om deze output in de
organisatie te introduceren.

Samengevat

Een perfect hulpmiddel om activiteiten te ordenen, bleek volledig inadequaat
wanneer het effect van de activiteiten voor diverse participanten verschillende
betekenis had. Het stoppen van meer energie in "de perfectie van de
beheersing van de betekenissen" !eidde tot bijna stilstand in het produceren
van meerwaarde. Een doorbraak werd verkregen door de "te beTnvloeden
betekenisvolle realiteiten" te laten construeren, door degenen die de
betekenis gaven. Het realiseren ging "haast" van zelf. De op het volgen van
activiteiten gerichte managers hadden geen greep op de voortgang, maar
waren beter in staat de resultaten te zien en daardoor (zinvol) bij te sturen.

Afronding in het perspectief van dit proefschrift

Achteraf gezien speelde voor de eerste fase, "beheersing van de activiteiten",
dezelfde problematiek als in spel 2. De tweede fase, "het spel met
betekenissen", leerde mij, dat samen realistische betekenissen opbouwen
werkt (beter output geeft), indien men in staat is om de groep van
betekenisgevers adequaat te organiseren.

1.8 Het vijfde spel: managen is wat anders dan er over te
theoretiseren (de praktijk als leermeester).

In de derde periode van mijn werkervaring heb ik geen poging tot het
schrijven van een proefschrift ondernomen, omdat enerzijds de rust hiervoor
ontbrak, maar ook omdat ik het "praktisch" experimenteren in het "sociale"
systeem zeer boeiend vond. (Zoals ik in mijn studietijd het experimenteren weI
boeiend vond als ik de zin ervan inzag). Om toch aan een dissertatie te gaan
werken is besloten, dat ik een wat rustiger baan (tijdelijk) zou accepteren. Ik
werd hoofd van een kleine interne opleidingenafdeling binnen Philips. Al
spoedig bleek, dat er in mijn huidige functie, die zich al snel ontwikkelde van
"hoofd ener school" tot het managen van een intern adviesbureau, dat zich
bezig houdt met praktische implementatie vraagstukken, waar vanuit de
combinatie van consultancy en training met klanten meegewerkt wordt, er van
afstand geen sprake is.

Het zelf doen en de praktijk voor zichzelf laten spreken is nu het belangrijkste
geworden. Uitgerust met kennis van allerlei theorieen en kennis van zowel
harde als zachte benaderingen, is de uitdaging nu om het zelf te doen. Zoals
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altijd bleef en blijf ik hoge eisen stellen aan het kiezen van een benadering
van organisatieproblematiek: pas wanneer de betreffende aanpak mensen in
staat stelt om een zeer groot aantal aspecten met elkaar te integreren zal ik
ermee willen werken. Dit integreren is gericht op het beter kunnen omgaan
met complexe problematieken. Met name gaat het dan om het integreren van
harde aspecten, zoals systemen, regels, structuren, met zachte aspecten als
interactie, attitudes, collectieve leerprocessen. In hoofdstuk 6 wordt het
veranderingsproces van mijn werksituatie als case behandeld.

Samenvatting in het kader van dit proefschrift

Voor mij was de belangrijkste leerervaring het integrerend effect dat kan
ontstaan wanneer er met anderen samengewerkt wordt om
gemeenschappelijk meerwaarde voor en samen met een derde partij (en
daardoor ook voor jezelf) te realiseren.

Het integrerend effect wordt sterk beinvloed doordat men, naast de motivatie
om voor anderen meerwaarde te willen realiseren, over een (soms) abstracte
taal beschikt waardoor men aan elkaar kan uitleggen wat de specifieke
bijdrage is die een ieder aan het proces kan bijdragen. De
"overbruggings"taal wordt vaak gevonden op het niveau waarop de
"belangen-" of "betekenistegenstellingen" weg-geabstraheerd worden (macro-
niveau). Dit niveau kan gevonden worden door mechanismen vanuit de
abstracte systeemtheorie toe te passen, als het steeds ruimer kiezen van de
systeemgrenzen. Met als een van de risico's dat men soms zo abstract moet
definiaren, dat het geen betekenis voor sommige essentiale betrokkenen
heeft, bijvoorbeeld "wij werken voor de winst". Het samenwerkingsniveau
waarop het onderhandelen van de concrete problematiek plaatsvindt, kan als
micro-niveau aangegeven worden, daar hierbij de neiging bestaat om meer
gedetailleerd te analyseren waar weI en geen 'betekenis-conflicten" aanwezig
zijn.

De eerste beweging (zoeken naar macro-integratie) wordt door Zijderveld
(1987, biz 261) catascopisch denken genoemd, de tweede beweging (zoeken
naar micro-integratie) anascopisch denken. Het zoeken naar betekenisvolle
integratie in de spanning van integratie op micro-(uitvoerings)niveau en de
integratie op macro-(beleids)niveau speelt zich af op het "meso-"niveau. Op dit
meso-niveau, waar mogelijkheden voor conflicten en creativiteit liggen, heb ik
- achteraf gezien  - mijn grootste belangstelling liggen. Het meer methodisch
invullen van werk op dit niveau is het werkterrein van deze studie.

In wat meer prozaTsche termen komt hier de kerngedachte van dit boek zoals
verwoord in de inleiding naar voren: Op het "meso"-niveau plukt men de
vruchten van de integrerende acties, die men op twee niveaus bereikt heeft,
namelijk op macro-niveau (met als hulpmiddel: de keuze van adequate
modellen) en op micro-niveau (met als hulpmiddel: de wijze waarop men met
de modellen omgaat). Het proces dat op het mesoniveau plaatsvindt, wordt
"het spelen met modellen" genoemd. (Dit wordt als methode uitgebreid in
hoofdstuk 7 uitgewerkt).
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1.9 Reflectie 4: dit proefschrift: een methodische benadering om"werken" en "reflectie op het werken" te verbinden.

Tijdens deze reflectie heb ik mij als manager van een groep professionals
moeten bezig houden met het ontwikkelen van een eigen 'methodologie'. Aan
de basis hiervan lag de Soft Systems Methodologie van Checkland. Een
kernbegrip in deze methodologie is de notie 'Weltanschauung', die uiteraard
relatie vertoont met de filosofie van waaruit men werkt. Het toepassen van
deze methodologie op ons eigen professionaliseringsproces gaf aanleiding
tot explicitering van mijn eigen 'Weltanschauung'. Dit expliciteringsproces
maakte mij duidelijk dat ik een aanhanger ben van het 'sociaal
constructionisme'. Deze zeer lange inleiding op de thematiek van dit

proefschrift kan ook beschreven worden als 'snippers van de werktafel van
een praktizerend sociaal constructionist'.

2 De benadering van Checkland

Het vervolg van dit hoofdstuk is een beschrijving van de Soft Systems
Methodologie, omdat deze benadering een methodologisch raamwerk geeft
voor het 'spelen met modellen'. Op de achtergronden van het sociaal
constructionisme wordt ingegaan in 2.4.

2.1 Kenschets van de Soft Systems methodologie

De Soft Systems Methodologie gaat er allereerst vanuit dat er een 'harde' en
'zachte' vorm van systeemdenken bestaat. In de Operations Research gaat
men vooral uit van het harde systeemdenken (Checkland, 1985). De
werkelijkheid wordt gedefinieerd in termen van systemen (input -
transformatie - output), die optimaal geregeld kunnen worden. Deze
systemen kunnen objectief beschreven worden in activiteitenschema's, welke
op een (chrono-) logische en systematische wijze uitgevoerd moeten worden.
Het zachte systeemdenken heeft een ander uitgangspunt, nl. dat de
werkelijkheid niet objectief te beschrijven valt. Want hoe de werkelijkheid in
elkaar zit, is afgebeeld in de hoofden van mensen en daarom subjectief. Deze
wijze van denken betrekt de mensen binnen het systeem bij het definiaren van
dat systeem. Deze 'zachte' systeembenadering ziet systeemmodellen in een
andere functie. Ze worden niet beschouwd als modellen van de wereld, die
dienen om activiteiten zodanig aan elkaar te koppelen dat het systeem
optimaal functioneert. Integendeel, systeemmodellen fungeren als modellen
die relevant zijn voor het denken en argumenteren over de werkelijkheid om
mensen greep te laten krijgen op de dubbelzinnigheid en ambiguTteit in de
wereld om hen heen.

Een tweede belangrijk uitgangspunt van de Soft Systems Methodologie is het
verschil tussen de ideale wereld en de gekende wereld. Mensen proberen
d.m.v. ideaalmodellen - zoals het er volgens hen uit zou moeten zien - naar
elkaar toe te communiceren wat er volgens hen aan de problemen gedaan
moet worden. Dergelijke uitstapjes naar de ideale wereld moeten gemaakt
worden om de werkelijkheid, zoals we die kennen, werkbaar te maken. Maar
het is d.m.v. de communicatie in de 'gekende wereld', in de praktijk dus,
waardoor een oplossing in de 'reale wereld' echt kan werken.
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Peter Checkland komt zelf ook uit de wereld van de Operations Research. Hij
heeft zijn model ontwikkeld naar aanleiding van zijn praktijkervaring met
harde systeemmodellen. Vooral omdat hij niet begreep waarom de systemen
die hij had uitgedacht niet werkten. Hij vond in Simon iemand die dat goed
formuleerde. Simon zegt dat men met harde systeemmodellen problemen
isoleert van hun context, welke juist een deel van het probleem is. Men moet
dus niet streven naar optimale oplossingen, maar naar oplossingen die
geschikt zijn voor die situatie. Waar Simon echter aan voorbij gaat, is dat die
situaties veranderen naar gelang de mensen, die zich daarin bevinden.
Checkland stuitte in zijn zoektocht naar een verklaring voor het niet werken
van harde, optimaliserende systeemmodellen vervolgens op Vickers. Vickers
(1965) gebruikte het concept 'beoordelingssysteem' om het menselijk
handelen in systemen te verklaren. Zie figuur 1.3.

FILTER

--1 nonnen *-\ observatie
en 04 yan de

-       wereld<   =arden j *--

Figuur 1.3 - De wereld verschijnt aan ieder individu anders,
nl. door een filter van normen en waarden.

Ook Vickers (Checkland & Casar, 1986) wijst op het feit dat men geen
objectieve eenduidige modellen van de werkelijkheid kan maken. leder mens
ziet nl. die werkelijkheid anders als gevolg van normen en waarden, die door
ervaring en opleiding gevormd zijn en die ons slechts bepaalde aspecten van
de wereld om ons heen doen opmerken. Dat wil zeggen dat wanneer men
aan drie verschillende mensen zou vragen een systeemmodel van da
werkelijkheid te maken, er drie verschillende modellen uit kunnen komen.
Want die werkelijkheden van die mensen kunnen verschillend zijn. Hun
beoordelingssysteem is anders. Vickers wees dus op de subjectieve realiteit,
gevormd door een filter van normen en waarden. Checkland spreekt aan de
hand van dit concept "beoordelingssysteem" over de 'gekende wereld' in
tegenstelling lot de 'reale wereld'.

Waarom de benadering van Checkland mij nu zo intrigeert is weI te begrijpen.
Want ook hij kwam er steeds meer achter dat mensen op verschillende
manieren naar werkelijkheden kijken. Wanneer men dus systeemmodellen wil
gaan bouwen, zal men die mensen erbij moeten betrekken. Checkland legt dit
heel helder uit door middel van zijn HAS concept: Het "Human Activity
System" (figuur 1.4).
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Figuur 1.4 - Het 'Human Activity System'.

Het model van het Human Activity System wijst op het feit dat activiteiten niet
los te zien zijn van de mensen, die die activiteiten uitvoeren. Hierin komt heel
duidelijk de tegenstelling hard-zacht naar voren. De activiteiten zijn als hard te
beschouwen en als zodanig ook allijd beschreven in de harde
systeemmodellen. De invulling van die activiteiten is echter weer afhankelijkvan de mensen die ze uitvoeren, waardoor het systeem als geheel zowel een
hard als een zacht (= menselijk) karakter heeft. De grenzen van een Human
Activity System zijn  niet vast gedefinieerd: Die grenzen worden door de
mensen zelf bepaald in termen van het doel dat ze met elkaar willen bereiken.
Wat dat doel is, definiaren ze zelf.

Checkland leert dus dat men kan werken met modellen, die opgesteld zijnvanuit een bepaald gezichtspunt. Modellen die zacht en subjectief zijn en
veranderlijk in de tijd. Dit in tegenstelling tot de objectieve systeemmodellen
zoals die in de Operations Research en dikwijls ook in de bedrijfskunde
worden gebruikt. Aanknopingspunt voor het ontwikkelen van deze
methodologie was voor hem de wijze waarop problemen normaliter met
dergelijke objectieve modellen worden aangepakt. Wanneer men uitgaat van
een "objectieve werkelijkheid", staat men ook achter de opvatting dat
problemen eenduidig te definiaren zijn. De wereld ziet er voor iedereen
hetzelfde uit, dus wat ik als probleem ervaar, is er voor een ander ook zo Odn.

[be wijze waarop men dat probleem vervolgens gaat aanpakken is als volgt
(Koopman e.a., 1988):

1. Definieer het probleem.
2. Zoek en beschrijf alternatieven.
3. Weeg alternatieven tegen elkaar af en :
4. Maak een keuze voor actie.

Wanneer een machine in de fabriek kapot is, werkt dit. Want we zien beiden,
_dat die machine niet meer loopt en dat dat verholpen moet worden.

Maar in complexe probleemsituaties loopt het spaak met deze methodiek. En
dan bedoel ik die situaties, waarin iemand met gevoelens van onvrede
rondloopt ten aanzien van de gang van zaken. Hij of zij zal die onvrede
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defini ren in termen van zijn/haar model van de realiteit. Die onvrede is een
subjectieve realiteit. lemand anders hoeft die onvrede niet te ervaren. Of zal
het in geheel andere oorzaak- en gevolg-termen definiaren. Een 'harde'
probleemaanpak zoals hierboven werkt in dergelijke gevallen niet meer want,
zoals McCall (1977) dat formuleert:

'There is always more than one problem in need of attention where other
people with different values and interests are involved.'
Checkland reikt  met de Soft Systems Methodologie een hulpmiddel aan om
met dergelijke subjectieve kwesties om te kunnen gaan. De Soft Systems
Methodologie bestaat uit 7 fasen, welke een logisch - geen chronologisch -
model vormen.(Figuur 1.5)

17
Probleemsituaie Handelen ter
ongestratureerd verbetering

pmbleemsitlet
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Pmbleemsituatie                                       6
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gestructureeni Hummi en

Vergelijking
wenselijkevan 4 met 2
veranderingen

3 reile wereM
'Root definitions

4 ideak wereM
van relevante

Conceptueel
systemen model

4b
41                 Andere systeem-

Formeel modellen
systeem concept

Figuur 1.5 - De zeven fasen van de Soft Systems Methodologie

Belangrijk voor het begrijpen van processen is de driedeling die Checkland
maakt in wat hij noemt de drie E's:

Efficacy Kan het systeem Oberhaupt datgene waarvoor het bedoeld
is? (dit is bij implementaties de kernvraag!)

Efficiency Gebruikt dit systeem het minimum aan middelen?
Effectiveness   Is dit de beste manier om dit doel te bereiken? Zijn er

andere manieren?

2.2  Illustratie van de 7 fasen van de Soft Systems methodologie

De 7 fasen zal ik nu aan de hand van een reorganisatie in een ziekenhuis
toelichten. Binnen een ziekenhuis signaleerde de directeur van de
verplegingsdienst een algemeen gevoel van onvrede bij verpleegkundigen.
Zij uitten deze onvrede op de volgende manieren:
- ze hadden nauwelijks contact met patianten
- ze hadden bijna geen contact met elkaar
- de relatie met artsen was zeker niet optimaal
- patianten klaagden over te weinig aandacht.
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Checkland noemt een dergelijke situatie de ongestructureerde
probleemsituatie (= fase 1). Er bestaat een verschil tussen de huidige gang
van zaken en de gewenste situatie. Wat zal men dus doen? Men zal proberen
meer zicht op de probleemsituatie te krijgen. In het ziekenhuis werd in dit
geval een studiegroep gevormd, die de literatuur m.b.t. verpleegkundige
methoden bestudeerde en de knelpunten expliciet ging inventariseren. Zowel
structuur als proceselementen kwamen aan bod. Het was belangrijk om juistdie mensen die de gevoelens van onvrede geuit hadden in termen van 'Het
loopt niet lekkef te vragen naar redenen daarvan.

Uit hun inventarisatie kwamen voornamelijk de volgende punten naar voren:
- eigen verantwoordelijkheid van verpleegkundigen is minimaal
- methode van taakgericht verplegen is onpersoonlijk
- men is niet goed op de hoogte van elkaars werk
- men voelt zich een verlengstuk van de arts; eigen identiteit is afwezig.
Checkland noemt een dergelijke aanpak het structureren van de
probleemsituatie (= fase 2). Doel is om een zo rijk mogelijk beeld van de
situatie te krijgen door de verschillende betrokkenen expliciet naar hun
perceptie te vragen.

Fase 1 en 2 spelen zich af in de gekende wereld. Want mensen worden
gevraagd hoe zij de situatie ervaren. Vervolgens zegt Checkland, is het
belangrijk om met elkaar de essentie van het systeem - het HAS - te gaan
bespreken: "Hoe zien we de optimale wenselijke situatie voor het systeem
waar het hier om gaat?"

Wanneer we dit vertalen naar het ziekenhuis, was een volgende fase voor de
verpleegkundingen om met elkaar te bespreken wat hun meerwaarde is in het
ziekenhuis. "Welke identiteit willen we hebben?" Checkland noemt dit het
formuleren van een Root Definition: Het definiaren van de kern van het
bestaan van het systeem. Een hulpmiddel om een dergelijke discussie op te
starten is de KATWOE, een geheugensteuntje, dat de volgende elementen
aangeeft:
K= Klant: Degene die beTnvloed wordt door de uitgevoerde activiteiten in

het HAS
A= Actor(en); uitvoerders van het transformatieproces
T= Transformatieproces (= spil van de Root Definition)W= Weltanschauung; als waar aangenomen referentiekader
0= Omgevingsbeperkingen
E= Eigenaar(s): beheren, controleren, sponsoren het werksysteem.

Door het nadenken over invulling van deze elementen kan men expliciet zijn
of haar kijk op het HAS formuleren. In het ziekenhuis zag de invulling van de
KATWOE er als volgt uit:
K= Patianten
A= Verpleegkundigen
T= Zieke patianten verzorgen op zowel lichamelijk als geestelijk gebied,

opdat ze gezond het ziekenhuis kunnen verlaten
W= Pationt is te beschouwen als totale mens
0= Artsen, bezuinigingen
E= Ziekenhuisdirectie.
De verpleegkundigen waren het er met elkaar over eens, dat zij niet alleen
werkten aan het lichamelijke welzijn van patianten. Ook het sociale en
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psychologische welzijn was essentieel voor hun volledige genezing. Dit
betekende o.a. dat regelmatig contact met patianten zeer belangrijk was opdat
een relatie opgebouwd kon worden. Artsen waren hierin een
omgevingsbeperking, omdat een aantal van hen dat 'kletsen' met patianten
maar onzin vonden.

Hun KATWOE (dus dat van de artsen) zag er ook wat anders uit:
K= Artsen
A= Verpleegkundigen
T= Assisteren van artsen, opdat hij zo efficiant en effectief mogelijk zijn

werk kan doen
W= Pationt is een optelsom van spieren, gewrichten, organen e.d.
0= Verpleegkundigen
E= Artsen.

Beide KATWOE's zien er zo verschillend uit omdat de Weltanschauung van
beide groepen t.a.v. de functie van verpleegkundige afdelingen anders is. En
met Weltanschauung bedoelt Checkland dan de subjectieve realiteit
(Checkland & Davies, 1986). Het model dat verpleegkundigen en artsen in
hun hoofd hebben van de optimale wenselijke situatie verschilt. Het moge
duidelijk zijn dat de artsen ook geen probleemsituatie ervoeren (!).

Het invullen van de KATWOE en deze elementen vertalen naar een Root
Definition (= elementen in een lopende zin gezet) noemt Checkland fase 3
van de Soft Systems Methodologie. Uit deze Root Definition nu kan een
conceptueel model gevormd worden. D.w.z. dat men de activiteiten, die
minimaal noodzakelijk zijn om de Root Definition waar te maken, moet
beschrijven.

Weer even terug naar het voorbeeld van het ziekenhuis. Om patianten zowel
lichamelijke als psycho-sociale verzorging te kunnen geven, moet de
opleiding van verpleegkundigen daarop gericht zijn. Er zouden zowel
activiteiten m.b.t. lichamelijke als m.b.t. geestelijke verzorging moeten zijn. De
communicatie tussen verpleegkundigen zou zodanig moeten zijn dat
informatie van patianten niet verloren kan gaan. En zo verder. Fase 4 bestaat
dus uit het opzetten van een dergelijk activiteitenmodel. Bij het opzetten van
een dergelijk model kunnen andere modellen weer erg goed van pas komen.
Een 7-S model (zie hoofdstuk 4) kan bv. een nuttig hulpmiddel zijn.

Omdat mensen in fase 3 en 4 met elkaar spreken over de optimale wenselijke
situatie met als gevolg een Root Definition en een conceptueel model, spelen
deze fasen zich af in de ideale wereld. Dat betekent dat we datgene dat
modelmatig weergegeven staat, handen en voeten moeten gaan geven in de
gekende wereld. Fase 5 in het Checkland model is dan het vergelijken van het
conceptuele model met de gestructureerde probleemsituatie. En dus het
constateren van verschillen, althans in het geval van het ziekenhuis. Want tijd
om met patianten te praten was er niet. Verpleegkundigen werden ook niet in
de gelegenheid gesteld om die tijd zelf in te delen. Het opleidingssysteem
bleek anders te functioneren, etc. etc. Wanneer dergelijke verschillen
geconstateerd worden, volgt bijna automatisch de volgende stap, nl. het
nadenken over haalbare en wenselijke veranderingen. Checkland noemt dit
fase 6. Wenselijk, omdat ze direct voort dienen te vioeien uit de geformuleerde
Root Definition. En haalbaar, omdat de situatie zich ervoor moet lenen. Wil
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men inspraak van verpleegkundigen invoeren, maar het klimaat is er niet
naar, dan zal men eerst aan dat klimaat moeten gaan werken om succesvol
veranderingen in te kunnen voeren.

In het betreffende ziekenhuis werd uiteindelijk gekozen voor een methode van
patiantgericht verplegen, waarbij de patient centraal staat als totale mens en
waardoor middels een systeem van kamertoewijzing iedere verpleegkundige
een eigen verantwoordelijkheid over de zorg van patiOnten krijgt. Dit systeem
is ingevoerd, wat Checkland fase 7 - de implementatiefase - noemt.

Dit specifieke voorbeeld geeft aan dat wanneer artsen in hoge mate erbij
betrokken waren geweest, de probleemsituatie heel anders zou zijn
aangepakt. Dan was er misschien meer gedaan aan een
patiantenregistratiesysteem of aan een overlegvorm tussen artsen en
verpleegkundigen. Welk model als optimale wenselijke situatie genomen
wordt, wordt bepaald door de mensen, die deel uitmaken van het HAS. De
Soft Systems Methodologie van Checkland helpt mensen om de modellen
waarmee ze communiceren, expliciet en daardoor bespreekbaar te maken.
Het draagt erin bij mensen in te laten zien dat individuen en groepen
onderling verschillen voor wat betreft het beeld van dan en dezelfde situatie.
De wijze waarop ze die situatie zullen gaan aanpakken zal derhalve afhangen
van hun beeld en affiniteit: of ze op een 'harde' manier de situatie zullen
trachten te veranderen. bv. door middel van het invoeren van een ander
systeem; of dat ze kiezen voor een 'zachtere' aanpak, d.w.z. mensen zelf hun
problemen laten formuleren en een gezamenlijk beeld van een
verbeteringsplan laten maken.

Checklands benadering kan worden gezien als een taal om 'hard' en 'zacht'
te overbruggen. Kennelijk is er behoefte aan het 'spelen met modellen'. Men
zou een analyse kunnen maken van het 'spelen met modellen' als
'transformatieproces' in de termen van Checkland. Welke 'transformatie' heeft
er dan plaats? wie is Actor, wie Klant? En men kan zich zeker hierbij ook
afvragen hoe het dan staat met de drie E's:

Kan het Oberhaupt wei?
Doe ik het efficiant?
Is spelen met modellen de beste manier?

In hoofdstuk 7 wordt getracht op deze vragen een antwoord te geven.

Afronding in het perspectief van dit proefschrift.

Samenvattend kan ik zeggen dat ik geboeid word door de spanning tussen
aan de ene kant 'het onweerlegbare van theoriean' en aan de andere kant
'het onontkenbare van de praktijk'. In de loop van mijn leven is mij duidelijk
geworden dat ik ( maar ik denk dat dat voor ieder mens in meer of mindere
mate geldt) de meerwaarde ben gaan inzien van het samen met anderen
theoretiseren en praktiseren, kortom het meer bewust managen van de eigen
omgeving. Deze dissertatie is een studie om meer inzicht te krijgen in
praktische antwoorden op de vraag:

"hoe kan menselijk gedrag meer bewust gemanaged worden, zodat
mensen hun energie beter (efficianter, effectiever) kunnen richten in hun
pogingen om de kans op zinvolle toekomstige realiteiten te vergroten?"
Waarbij 'managen' gezien kan worden als 'getting things done by people' in
het perspectief van 'plannen is gezamenlijk gemotiveerd op weg gaan'. In
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wezen ben ik geinteresseerd in methodologische vragen. Zoals de klassieke
arbeidskundigen dat ook zijn: "hoe pakt men dingen aan om iets te maken?"
Op meer ingenieurachtige wijze geformuleerd luidt deze vraag:

"Het zou toch mogelijk moeten zijn iets te bedenken waardoor binnen
georganiseerde werkverbanden, 'automatisch', ingebed in de organisatie,
zonder extra energie, de juiste mensen het juiste werk juist doen, zodat de
kans op realisatie van de bedoeling van werkverbanden maximaal is met
minimale inspanning. "
'Automatisch' impliceert voor mij dat het 'als vanzelf', 'natuurlijk' moet gaan.
Het methodologisch kader van de Operations Research was voor mij te
beperkt om zinvolle antwoorden te vinden. Met de Soft Systems Methodologie
kon ik wei uit de voeten. Ik heb er ook van begrepen dat in de methodologie
methodes of modellen zonder filosofie inderdaad lege dozen zijn. Men kan
pas met methodologiean bewust werken als er een op ervaring gebaseerde
reflectie is.

In de inleiding op dit hoofdstuk heb ik aangegeven dat ik als vertrekpunt van
deze studie noties uit de psychologie neem omdat dit de wetenschap is die
zich bezighoudt met 'de manier waarop mensen betekenis geven aan hun
omgeving, volgens die betekenis reageren en uitdrukking geven aan die
betekenis in hun doen en laten'. Mijn bewering is dat bij een bepaalde
opvatting over deze manier van betekenisgeving (het 'model' sociaal
constructionisme) het concept 'spelen met modellen' een bijdrage kan leveren
aan het meer bewust (meer efficiant en effectief) managen. De achtergrond
van (het gebruik van) modellen op zich is het onderwerp van hoofdstuk 2; de
geschiedenis van het organisatiemodel wordt in vogelvlucht geschetst in
hoofdstuk 3.
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HOOFDSTUK TWEE
Algemene beschouwingen over modellen

Inleiding

In dit hoofdstuk worden enkele beschouwingen gewijd aan begrippen, die
nodig zijn om inzicht te krijgen in de validiteit van de bewering dat 'spelen met
modellen' een bijdrage kan leveren aan het meer bewust managen. De
beschouwingen over het gebruik van modellen worden bewust beperkt tot
adstructie van wat ik wil aantonen. Immers, wanneer men een
literatuuronderzoek onder het trefwoord 'model' zou uitvoeren, zou dat alleen
al in de Engelse taal ongetwijfeld enkele duizenden titels opleveren. In bijna
alle wetenschappen wordt met modellen gewerkt, en in verband met de daarin
gebruikte modellen komt problematiek ter sprake die vele proefschriften zou
kunnen vullen. Dit hoofdstuk beperkt zich dus tot een aantal algemene
beschouwingen rond het begrip 'model'.

Het uitgangspunt bij de behandeling is 'globaal maar precies' te zijn. Echte
deskundigen zullen zeker soms het gevoel krijgen van een 'luchtig
erdoorheen draven'. Ik hoop dat zij dan weer terug kunnen keren naar de
context van de behandeling van de thema's in het kader van deze dissertatie.
In aansluiting op hoofdstuk 1, waarin is geargumenteerd dat het begrip
'model' een belangrijke rol speelt in het geven van betekenissen van mensen
behandelt dit hoofdstuk een aantal algemene aspecten van modellen in de
wetenschap; op het gebruik van 'organisatiemodellen' in de praktijk, het
gebied waarop deze studie zich richt, wordt uitgebreid ingegaan in hoofdstuk
3.

Het is algemeen bekend dat de termen theorie en model door verschillende
auteurs op verschillende manieren gebruikt worden. Bertels en Nauta
trachtten reeds in  1969 orde op zaken te stellen in het gebruik van de term
'model' (1969, biz. 142v.), zonder daarbij echter expliciet de relatie met de
term 'theorie' te bespreken. De Zeeuw (1974) wees er in zijn studie van het
model-denken in de psychologie op dat het vooral het gebruik van het model
is dat bepalend is voor de betekenis ervan voor de onderzoeker (en minder de
beweerde isomorfie tussen model en het gemodelleerde). Hij maakt een
uitvoerige vergelijking van de termen 'model' en 'theorie', immers, men
gebruikt beide termen vaak door elkaar (en niet alleen in het Nederlands). Zo
wijst de toename van het gebruik van het begrip 'model' in de vijftiger/zestiger
jaren er volgens hem op dat er een verandering moet hebben plaatsgehad in
de vormgeving van het denken en onderzoeken (biz. 199). Vanuit het
perspectief van het sociaal constructionisme (zie 2.4.3) kunnen modellen en
theoriean beter worden beschouwd als uitnodigingen tot interactie, met
medemens en 'werke-'lijkheid, in plaats van de traditionele, realistische, visie
die ze beschouwt als een weergave van de werkelijkheid.

Een van de centrale thema's in dit proefschrift is de overbrugging van de
spanning tussen 'denken en doen'. Vandaar dat gekozen is voor de volgende
hoofdverdeling van dit hoofdstuk.

- een korte beschouwing van modellen in het dagelijkse taalgebruik. Als
vertrekpunt wordt hier het van Dale's woordenboek genomen. Het valt op dat
bij nadere beschouwing de betekenis van het begrip 'model' zowel voor
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.  beschrijving van een 'inhoud' als voor beschrijving van een 'proces' gebruikt
wordt.

- een wat uitgebreidere beschouwing over modellen in de
wetenschappelijke praktijk. Hier worden een drietal benaderingen nader
uitgewerkt.

(1) - Hoe beschouwt men in de wetenschappelijke praktijk die zich
het verst van de praktijk plaatst, - de wiskunde -, het begrip 'model'? Het zal
blijken dat bij modelmatige toepassing van het model het model binnen zijn
rationaliteit te gronde gaat.

- Dan is het woord aan twee wetenschappen die zich bezig houden
met het bestuderen van (modellen van) menselijk gedrag. Het zijn:

(2)      De taalwetenschap. Hier zal blijken dat het tot het uiterste
doorvoeren van het 'model'-achter-de-taal, met name bij toepassing in
praktische situaties waarbij taal als communicatiemiddel van betekenissen
wordt gebruikt, tot mislukken gedoemd is.

(3)     De psychologie. Daarbij gaat het om de vraag: hoe gaat de
wetenschap die zich bezighoudt met het maken van 'modellen' over de wijze
waarop mensen omgaan met modellen, met zijn eigen modelbegrip om? Het
zal blijken dat binnen deze wetenschap een paradigmaverschuiving m.b.t. het
modelbegrip heeft plaats gevonden (of nog plaatsvindt). Dit nieuwe
paradigma (het sociaal constructionisme) biedt de mogelijkheid om zich van
de dogmatische aspecten van het 'modelbegrip' te ontdoen.

2.1 Het model in het dagelijkse spraakgebruik

Het woord 'model' is afgeleid van modellus, het verkleinwoord van het
Latijnse modus, in de betekenis van 'maat', 'mal', 'werkwijze'. In deze studie
wordt het woord in de gewone betekenissen gebruikt die het volgens van Dale
heeft. Er wordt geen enge, specifieke, of extra betekenis aan gegeven. Bij van
Dale worden de volgende betekenissen genoemd:
In de driedelige Van Dale:
A           1 'Voorbeeld dat een kunstenaar maakt uit leem of was, en

waarnaar een werk wordt uitgevoerd.'
2 'Houten, gipsen of andere ontwerpen van een te vervaardigen
gietstuk, waarnaar de gietvorm gemaakt wordt.'
3 'Voorbeeld waarnaar een kunstenaar werkt. '
4 'Empirische interpretatie van een mathematisch-logisch systeem.'
- 'het model fungeert als eerste aanzet tot theorievorming; een model is

een schematisering van de werkelijkheid met een operationeel karakter'.
5 'Voorbeeld, type van voorwerpen in gebruik.'
6 'Vaststaande, voorgeschreven vorm.'
7 'Nabootsing op kleine schaal.'
8 'Persoon die als voorbeeld dient.'
9 'Type, toonbeeld van iets'.
10 'Mannequin, fotomodel.'

B - 'Volgens voorschrift (voorbeeldig, prima in orde).' -
'Modelleren: het proces om tot modellen te komen. '

In de eendelige editie van 1984 noemt Van Dale expliciet een voorbeeld van
het gebruik van het woord in organisaties:

11 " op de praktijk gericht, op eerdere ervaring berustend schema, zie het
woord 'patroon'. "
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Hij geeft hierbij als voorbeeld: "discussiemodel, structuurmodel,
organisatiemodel".

Wanneer we bovenstaande betekenissen bekijken vanuit het kader van dit
proefschrift kunnen we de volgende analyse maken.

1 het model is een hulpmiddel om ideean te concretiseren waarna het
'echte' werk, het vervaardigen van het kunststuk kan beginnen.

2      het model is een hulpmiddel in het proces van het vervaardigen
van het echte ding

3         model als voorbeeld ( te vergelijken met 1)
4,7   schematisering van de werkelijkheid waarna het 'echte' werk

(theorievorming) kan beginnen.
6      model als voorschrift
8     model als nastrevenswaardig ideaal (norm).
9,5   model als representatnt van een verzameling
10        model als kapstok om iets anders te laten zien.
11        model als beschrijving van de loop van een proces (patroon).

Het valt op dat ook in het praktische taalgebruik het begrip 'model' - als
gedachtenconstructie - zowel een op de inhoud (iets wat men maakt) gerichte
betekenis kan hebben, - nl.

"model als tussenresultaat om tot een eindresultaat te komen" (1,3,4,7)
"model als onderdeel in een vervaardigingsproces " (2,10),

als een op het proces (de wijze waarop men werkt) gerichte betekenis kan
hebben, nl.

-"model als norm in een proces" (6,8)
-"model als beschrijving van de loop van een proces" (11).

Kennelijk gebruiken we in het dagelijkse spraakgebruik, wanneer we aan
anderen onze gedachten (constructies) proberen duidelijk te maken, de
volgende dichotomiean (zie figuur 2.1) :

(1) 'ding' - concreet verschijnsel; een WAT;  bijv. 1,2,3,4,10.
ding in de tijd' - een proces; een HOE; bijv. 6,8,11.

(2) 'hard' - goed/fout; normerend, bijv. 6,9.
'zacht' - richtinggevend; ruimte voor streven; bijv. 3,8.

We zien eenzelfde dichotomie in de 'harde' en 'zachte' systeembenadering; in
McGregors indeling in X en Y management stijlen (McGregor, 1970); in de
indeling in personen van het A en B type (Buchel en Simon, 1988).  In het
dagelijkse spraakgebruik gebeurt het dikwijls dat we van het ene in het
andere gebruik van het woord 'model' (en aanverwante begrippen)
overglijden. Dit leidt tot een situatie van ambiguTteit; er zijn dan twee
uitkomsten:

(1) verwarring; misverstand; men zoekt een uitweg in de richting van 'ding'
en 'hard' .

(2) een debat waarbij het proces van Mental Prototyping (hoofdstuk 7)
plaats kan vinden.
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"hard, normerend"

"ding"
 

'
"ding-in-de-tijd, proces"

"zacht, richting gevend"

Figuur 2.1  - Bij toepassing van het begrip 'model' worden
in het dagelijkse spraakgebruik twee  dichotomiean gehanteerd.

In het model heeft men een selectie gemaakt van die elementen die
essentieel worden geacht. Het model is een 'abstractie', een vereenvoudiging,
an tegelijkertijd een nabootsing, een simulatie, van de complexe
werkelijkheid. De complexiteit is in het model herleid tot een schema,
waardoor de situatie voor de bedrijfskundige meer beheersbaar is geworden.
Het is opvallend dat van Dale de bijzondere rol die het model vervult in de
wiskunde expliciet noemt. In de wiskunde wordt namelijk het model-als-model
beschreven en tot de essentie teruggebracht.

2.2 Het model in de wiskunde

Essentieel voor het begrip model, ook in de wiskunde, is dat er sprake is van
een afbeelding, een zekere homologie, tussen het model en iets anders. In de
wiskunde wordt het woord model gebruikt op verschillende manieren (
Kramer, 1981, biz 47, 685, 689):
1  De concrete verzameling van (ware) uitspraken die men verkrijgt bij een
consistente interpretatie van de ongedefinieerde termen van een verzameling
postulaten. In de meeste gevallen is dit 'model' de experimentele situatie
(d.w.z.  uitspraken over die situatie...) waaruit de wiskundige de abstracte
verzameling van postulaten heeft gedestilleerd. Een verzameling
vergelijkingen met een aantal onbekenden. De verzameling getallen
waarvoor die vergelijkingen 'opgaan' is het 'model' voor die vergelijkingen.
Het 'model' in deze betekenis fungeert voor de wiskundige niet zozeer als een
formele, abstracte toets voor de interne consistentie van de postulaten, maar
als een eerste verkenning.
2 Anderen gebruiken het woord 'model' in de omgekeerde betekenis. Voor
hdn is het model de abstracte verzameling van postulaten die een homologie
vertoont met een verzameling verschijnselen (d.w.z. uitspraken over
verschijnselen...) in de concrete, experimentele werkelijkheid.
3 Ook wordt het woord model gebruikt als 'de interpretatie van dan wiskundige
theorie met behulp van een andere'.  Dan is de ene theorie een model van de
andere.
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Het is interessant te zien hoe centraal het gebruik van het model in de
wiskunde staat. Het wordt immers vooral gebruikt om de consistentie van een
abstracte theorie te illustreren en indien mogelijk aan te tonen. De wiskundige
hanteert het model als een hulpmiddel om te 'spelen' met de tegenstelling
'theorie - praktijk', 'inhoud - vorm'. De discussie tussen wiskundigen heeft dan
ook vaak betrekking op de wijze waarop men een model voor dit doel kan
gebruiken. De 'werkelijkheid' waar het model een afbeelding van beweert te
zijn, is op zich net zo'n (modelachtige) abstractie. Dit blijkt uit het gebruik van
modellen in de samenwerking (zie later in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4). Ook
daar zien we dat - in de communicatie tussen mensen - het model verschijnt
als een bepaalde manier van omgaan met de 'werkelijkheid'. Het model is
een abstractie waarmee men in een veranderingssituatie de implementatie
van de vernieuwing in de werkelijkheid beheersbaar wil maken. De hele
wiskunde is te beschouwen als een abstractie met eenzelfde doel, nl. het
denken over werkelijkheden beheersbaar maken. Wiskundigen zijn dan ook
te beschouwen als methodologen. lemand die het modelkarakter van de
wiskunde methodologisch tot op de bodem heeft onderzocht is Gadel. Hij
toonde aan dat, wanneer men een volstrekt gesloten, eindig, consistent
systeem wil maken, het in zijn consequenties inconsistent wordt en
explodeert. Binnen het summum van geslotenheid en abstractie, als alles
gedaan is om te voorkomen dat het mis kan gaan dan, zo toonde hij aan,
explodeert het toch. Het is paradoxaal. (Nagel en Newman, 1975;
Hofstadter,1980) Het beheersbaar maken moet enerzijds altijd een doel
blijven, tegelijkertijd is de ultieme beheersbaarheid aantoonbaar
onbeheersbaar.

lets dergelijks geldt ook voor het gesloten maken van een systeem. Soms
wordt het stelsel axioma's dat men nodig heeft in het model heel uitgebreid en
zou men in principe om het geheel af te beelden een oneindig aantal nodig
hebben. Hetgeen onmogelijk is, omdat men als model een ander systeem
moet gebruiken. Het is het probleem van de finitistische versus de niet-
finitistische bewijsvoering. Het niet-finitistische komt tot op zekere hoogte
overeen met de nooit-volledigheid van een model. Hilbert is een voorbeeld
van iemand die dezelfde paradox ontmoette (1902,1952). De paradox die in
de theorie bestaat wordt door de praktijk gedicteerd, maar echter ook door de
praktijk leefbaar gemaakt: Een model is telkens opnieuw maakbaar door de
nieuwe gebruiker van het model of in een nieuwe situatie. Zo is in de
wiskunde het model ook 'open' zoals we het in de bedrijfspraktijk ook zien. Dit
blijkt uit de rol die modellen vervullen in de handen van gewone denkers, of
van mensen die anderen willen beTnvloeden om gezamenlijk iets te doen. Het
blijft altijd een open karakter houden en wordt steeds opnieuw gemaakt en
hernieuwd door de mensen.

Voor het werken in de praktijk zou men de conclusie uit het voorgaande op
populaire wijze kunnen samenvatten als: "Hoe beter het model, hoe
noodzakelijker dat het onvolledig is." M.a.w. voor een beperkt systeem is het
mogelijk een intern consistent 'model' te bouwen. Een denkmodel dat
probeert alle facetten van de werkelijkheid af te beelden, barst op een zeker
moment uit zijn voegen. Onvolledigheid - en de onzekerheid die daarmee
gepaard gaat - is de prijs die men moet betalen zodra men de werkelijkheid
met een systeem van afgesproken denkmodellen te lijf gaat. Dit wil niet
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zeggen dat de denkmodellen nutteloos zijn maar dat men op een bepaalde
manier met die modellen moet leren 'spelen'.

2.3 Het model in de taalkunde

lemand die vanuit de wiskunde (onderzoek naar Artificial Intelligence aan het
Massachussets Institute for Technology) een schakel legt naar de psychologie
van het dagelijkse leven is Noam Chomsky (1957,1965). Zelf kwam hij uit de
hoek van de automatische vertaling. Hij probeerde een universeel algoritme te
vinden aan de basis van alle talen. Daartoe lanceerde hij een nieuwe manier
van taalbeschrijving, nl. aan de hand van een systeem van herschrijfregels.
Men krijgt dan een systeem van uitspraken die een afbeelding van elkaar zijn,
zoals G del in zijn systeem tewerk ging en Turing met zijn 'Turing
machine'(1936). lemand die praat is immers in staat om een oneindig aantal
zinnen of uitspraken te genereren die allemaal binnen de eindige grenzen
van 'grammaticaliteit' en begrijpbaarheid vallen. Het lijkt er dus op dat de
mens vanaf zijn geboorte zo'n generatieve machine 'in zijn hoofd' heeft
meegekregen waarmee we in staat zijn om te leren praten, maar ook om ons
leven lang in telkens nieuwe zinnen en uitspraken te blijven doorpraten.

Chomsky ging dus op zoek naar een modelbeschrijving van ons taalgebruik.
De eisen die hij aan zijn beschrijving stelde waren zeer hoog: zo moest zijn
systeem van regels niet alleen gelden voor een willekeurige taal of cultuur, of
een bepaald corpus van taaluitspraken, maar generatief zijn. En, - om de
beschrijving geheel 'beheersbaaf te kunnen maken -, moesten ..."de regels
van de grammatica zo geformuleerd zijn dat niets vaag of onduidelijk blijft, dat
niets aan het toeval of aan de eigen interpretatie van de gebruiker wordt
overgelaten. Zij moeten m.a.w. expliciet zijn. Verder moet de grammatica
streven naar volledigheid, d.w.z. zij moet uiteindelijk alle grammaticale ( en
eventuele semi-grammaticale) taalbouwsels van een taal genereren, en
tegelijk alle ongrammaticale uitsluiten....Een volledige en volledig juiste
taalbeschrijving zou volgens Chomsky een afspiegeling moeten zijn van de
ideale taalbeheersing die taalgebruikers moeten bezitten om de taal in
kwestie optimaal te kunnen gebruiken." (Dik en Kooij, 1972, biz. 75)

We zien hier eenzelfde poging als beschreven in hoofdstuk 1 : om
catascopisch werkend, een zo volledig mogelijk model te maken van een
taalgebruiker. De vraag is: is het Chomsky en zijn 'volgelingen' gelukt om die
volledigheid te bereiken? Het antwoord kan kort zijn: neen (Allen en van
Buren, 1971, Voorwoord). Een voorbeeld maakt dit duidelijker.  Met een aantal
zogenaamde herschrijfregels kan men de volgende zin genereren:
(1)                Z -->  NG  + VG
(2)         VG --> W + VZG
(3)        NG --> L+N
(4)         L --> de, het
(5)      N --> organisatieadviseur, model
(6)         W --> speelt
(7) VZG --> VZ + NG

(8)        VZ --> met
a      Z
b           NG + VG
c   NG+W+VZG
d   L+N+W+VZG
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e   L+N+W+VZ+NG
f   L+N+W+VZ+L+N
g  de+N+W+VZ+L+N
h           de + organisatieadviseur +W+V Z+L+N
i de + organisatieadviseur + speelde +V Z+L+N
j           de + organisatieadviseur + speelde + met +L+N
k          de + organisatieadviseur + speelde + met + het + N
I de + organisatieadviseur + speelde + met + het + model
Dus wij krijgen zo de zin:

"de organisatieadviseur speelde met het model".
Met dezelfde regels kunnen we ook de zin genereren:

"het model speelde met de organisatieadviseur".
Om deze laatste zin inhoud te geven hoeft men niet direct aan een fotomodel
te denken, maar kan men ook denken aan wat er gebeurt als iemand
helemaal in zijn denkbeelden opgaat en ermee gaat leven: dan is het
nauwelijks meer'beeldspraak' om te zeggen dat het model bezit neemt van
zijn geestelijke vader(s) en ermee 'speelt'. Dit eigen leven van een denkmodel
komt weer ter sprake in verband met het spelen met modellen in hoofdstuk 7:
daar wordt gesteld dat tijdens het proces van 'Mental Prototyping' de change
engineer het denkmodel moet durven loslaten. Pas dan wordt hij door het
model in de nieuwe richting 'geleid'.

Dit voorbeeld illustreert echter ook een van de moeilijkheden die Chomsky en
de zijnen vanaf het begin ontmoetten: het scheiden van inhoud en vorm in de
taal, en dus ook in de denkmodellen waarmee we spreken. Hij maakt een
sterk onderscheid tussen allerlei oppervlakteverschijnselen, zoals de socio-
culturele context e.d., en de diepere, formele aspecten, zoals de structuur van
de zin. Dit zou betekenen dat men voor elke zin zou moeten uitzoeken wat
behoort tot de formele dieptestructuur; dit is erg moeilijk zo het al mogelijk is.
Zo is in het zojuist gegeven voorbeeld het woord 'model' dubbelzinnig : gaat
het over een fotomodel of een modeltreintje of een organisatiemodel? In alle
drie de gevallen krijgt ook het woord 'spelen' een andere inhoud en 'kleur',
evenals het woordje 'met'.

Waar het nu om gaat is dat ieder van ons als taalgebruiker ons niets aan
schijnt te trekken van dit verschil tussen vorm en inhoud, terwijl wij toch
grammaticaal juiste zinnen genereren: in de praktijk is het dus voor de
beheersbaarheid niet nodig dat we als taalgebruiker over een 'volledige,
expliciete' verzameling regels beschikken. Een onvolledige, fuzzy set, is
kennelijk toereikend. We zien dus dat ook Chomsky door de werkelijkheid zelf
'op de vingers werd getikt' en leerde inzien dat het voor de beheersbaarheid
niet nodig is, ja zelfs schadelijk, om volledigheid en geslotenheid tot het
uiterste op te voeren. Wei houdt hij nog vol dat men de syntaxis (de 'vorm')  en
de semantiek (de 'inhoud') volledig moet kunnen scheiden. Dit werd al in het
begin aangevallen door de groep van J.McCawley (1968). Chomsky zelf is nu
minder bezig met zijn generatieve grammatica-gedachte en heeft het nu over
de 'government and binding theory'. Hij introduceert daarmee operatoren
waar ook een klein beetje een semantische component inzit, logische
inhouden bijvoorbeeld. Hij worstelt nu met de problemen die men heeft als
men een concreet systeem wil axiomatiseren.

Het aanvankelijk 'optimisme' van Chomsky om aan de hand van een formeel,
wiskundig systeem te beschrijven hoe een mens taal genereert, doet denken
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aan de pogingen van Hilbert om formele systemen te genereren en te
valideren. In beide gevallen hoopte men zowel praktisch als theoretisch
volledigheid en beheersbaarheid te bereiken. Het blijkt dan dat slechts op
bepaalde deelgebieden volledigheid kan worden bereikt. In beide gevallen
kwam dit omdat modellen een open karakter hebben.

2.4 De psychologie van het menselijk denken en de verschillende
visies op de rol die modellen daarin spelen

In het voorgaande is kort aangeduid hoe wetenschappers, bij het beoefenen
van hun wetenschap, zelf modellen proberen te maken en hoe zij die daarna
gebruiken en met wisselend succes toepassen. Nu gaat de aandacht naar
een wetenschap die zelf beschrijft hoe het menselijk denken functioneert en
welke rol modellen daarbij spelen, de psychologie van het menselijk denken.
De psychologie kan immers worden gedefiniaerd als de studie van de manier
waarop de mensen betekenis geven aan hun omgeving, volgens  die
betekenis reageren en uitdrukking geven aan die betekenis in wat ze doen en
laten.

Het spreekt vanzelf dat deze korte paragraaf nooit volledig kan aangeven wat
er in de psychologie zoal over dit probleem is gezegd. Een poging in die
richting zou niet alleen een apart proefschrift kunnen opleveren, maar zou
waarschijnlijk een flink deel van een nieuwe bibliotheek kunnen vullen. Ik wil
slechts enkele fundamentele perspectieven beschrijven, die het nodige
houvast bieden om mijn ideean over het spelen met organisatiemodellen
verder in dit boek te ontplooien.

Globaal geschetst kan men een drietal benaderingen van het menselijk
denken en van de rol die modellen hierbij spelen in de psychologie
onderscheiden.
1 De elementen psychologie. Of: Uit welke elementen worden modellen in ons
denken opgebouwd? Hier vervult de waarnemer zelf nauwelijks een
structurerende rol en de hoofdstructuur is een residu van de omgeving.
2 De Gestalt psychologie.  Of: Hoe ontstaat een zinvol geheel uit de
elementen van ons denken? Een benadering waarbij het individu een
structurerende eigenschap wordt toegedicht.
3 Sociaal constructionisme. Of: Wie komt het geestelijk ouderschap toe van
onze denkmodellen? Een benadering waarbij niet het individu maar de
intersubjectiviteit de basis is van de zingeving aan de werkelijkheid.
Gezien het onderwerp van deze studie zal het hoofdaccent vooral komen te
liggen op de derde benadering, waarbij de relaties tussen de individuen de
grondslag vormen van de betekenisverlening, de structuur die men
introjecteert in de realiteit en waarmee men zichzelf in een bepaalde
gemeenschap uitnodigt tot een bepaalde manier van omgaan met de realiteit.

2.4.1 De elementen psychologie

Deze benaming is een brede term voor een variateit aan benaderingen
waarbij het hoofdaccent wordt gelegd op de invloed die de omgeving uitoefent
op het beeld dat de waarnemer van de werkelijkheid heeft. Deze prioriteit van
de omgeving vinden we terug in de filosofie van het associationisme in
Engeland (Locke, 1690; Boring, 1950). Het zijn de prikkels die binnenkomen
via de zintuigen die zorgen voor wat de waarnemer ziet en de structuur is de
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samenhang in tijd en ruimte die die prikkels vertonen. Het equivalent dat zich
daarbij ontwikkelt bij het individu is de associatie. De associatie is de
psychologische equivalent van de samenhang in tijd en ruimte van de
prikkels. En dus, de structuur die de waarnemer ziet is de tijd-ruimtelijke
structuur van de prikkels zelf.

Als eenmaal prikkels met elkaar zijn geassocieerd dan zal de persoon die
later ook weer met elkaar in verband brengen. Er ontstaat een geheugenspoorvan eerdere samenhangen die in de werkelijkheid zelf aangeboden zijn. Het
sleutelwoord hierbij is de frequentie: naarmate prikkels in tijd en ruimte vaker
aangeboden zijn zullen ze ook meer geassocieerd zijn in het denken en
zullen ze bij toekomstige prikkelaanbiedingen vaak spontaan gaan
voorspellen. In de hedendaagse psychologie komt die associatiegedachte opverschillende plaatsen terug. Een voorbeeld is een thema van modern
onderzoek op een verschijnsel dat in de literatuur 'priming' wordt genoemd
(Fiske en Taylor, 1984, biz. 231). Men bestudeert daarin de manier waarop
recente ervaringen de perceptie van hier-en-nu kunnen verkleuren. Men
creaert een proefsituatie waarbij men een bepaald concept laat
binnendringen in het denken van het individu, en gaat vervolgens na hoe dat
verkleurend werkt op de rest van zijn of haar denken.

Een sprekende illustratie van dit verschijnsel vinden we bijvoorbeeld in de
volgende studie van Norbert Schwarz. Deze onderzoeker liet mensen
antwoorden op de vraag hoe hun leven de laatste vijf jaar was geweest. De
ene helft van de respondenten kreeg die vraag vlak nadat ze bij de
copieermachine een muntje hadden gevonden,  (dat was daar stiekum door
de onderzoeker neergelegd), de andere helft zonder het vinden van een
dergelijk muntje. Het resultaat was dat de eerste groep (met muntje) een
beduidend positievere kijk had op het leven van de afgelopen vijf jaar dan de
tweede groep (Schwarz, 1987).

Dit verschijnsel van 'priming' bestaat er dus uit dat, wanneer men  een
denkcategorie, - cognitieve elementen die in het geheugen aanwezig zijn -,
naar voren haalt, iemands kijk op de realiteit wordt verkleurd door die naar
voren geschoven denkcategorie. Men verklaart dit als volgt: de ervaring komt
binnen in een tijdsordening, en wordt ergens opgeslagen in een speciaal
soon register of 'bin', (bakje). Die orde van binnenkomst kan worden
verschoven. Deze herordening wordt op haar beurt weer door een prikkel uit
de omgeving bewerkstelligd, door iets saillant te maken en naar voren te
schuiven. Door dit te doen ontstaat er een versterkt associatiepatroon met de
andere ervaringen, zowel recent als actueel aanwezig. Dit is te beschouwen
als een moderne variant van de elementen benadering waarbij de omgeving
overheerst over de structuur die het individu zelf tot stand brengt. En in zoverre
het individu structuur aanbrengt, zijn die structuren het residu van wat de
omgeving er eerst heeft ingebracht.

Het voorbeeld van 'priming' laat zien dat men door een bijzondere prikkel te
gebruiken die neerslag kan her-ordenen. Hiervan worden bepaalde
consequenties verwacht voor de wijze waarop weer nieuwe stimuli worden
verwerkt. Het verwerken van nieuwe stimuli is een kenmerk van
leerprocessen. Wat dit laatste betreft kan men zeggen dat het associationisme
in de cognitieve psychologie is te vergelijken met het behaviorisme in de
leerspsychologie. Een van de belangrijkste exponenten daarvan is Skinner
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(1938, 1953, 1971). Voor hem zijn de neigingen die iemand in zijn gedrag
vertoont de afspiegelingen van de samenhangen die in de omgeving te zien
zijn.
De onderzoekingen en conclusies van de elementen psychologie
onderstrepen het belang van de omgeving op het ontstaan en het
instandhouden van onze denkmodellen. Men zou kunnen stellen dat de
bevindingen van de elementenpsychologie een model aanreiken waarmee
inzichtelijk wordt hoe de praktijk de toetssteen en voedingsbodem is voor de
theorie. Het handelen helpt de mens structuur te geven aan zijn denken.

2.4.2 De Gestalt psychologie

Het tweede psychologische perspectief op de psychologie van het menselijk
denken kan worden samengevat onder de naam Gestalt psychologie. Hierin
krijgt de waarnemer reeds een beduidend scheppende rol toebedeeld. De
kernidee is dat wij onze kennis van de wereld om ons heen structuur geven in
vormen, 'Gestalts'. Ook hier kan men verwijzen naar een filosofisch erfgoed,
waarin de waarnemer veel sterker een bijdrage levert aan het denken, het
Duitse idealisme waarvan Kant (1973,1974) de grote exponent is. In de
historische ontwikkeling van de psychologie  is de Gestaltleer een kritische
reactie geweest tegen de elementenpsychologie. De voornaamste namen die
hierin voorkomen zijn Koffka (1935), Ellis (1938), Wertheimer (1972) en
Lewin (1935).

De gedachte van de waarnemer als iemand die zelf onmiddellijk structuur
projecteert in de prikkels, ook wanneer bij een meer analytische benadering
van zaken blijkt dat die stimuli in feite discreet zijn, heeft zich in de loop der
jaren steeds verder ontwikkeld en het  idee dat de individu de schepper is van
de structuur komt onder talloze benamingen terug aan de oppervlakte.  Een
goed overzicht hiervan geeft het boek van Fiske en Taylor, Social Cognition
(o.c.). Op dit ogenblik is het overheersende modewoord dat deze visie
aanduidt: schema. Fiske en Taylor definiaren een schema als volgt (o.c., biz
140):
"A schema is a social structure that represents organized knowledge about a
given concept or type of stimulus".
Maar men ziet andere woorden in gebruik die op diverse plaatsen in de
psychologische literatuur gebruikt worden, zoals script, (denk)categorie,
template, en zelfs het woord model. Het woord template wordt meestal
gebruikt om de basisbegrippen aan te duiden waarmee men in de
waarneming het voorwerp van de waarneming herkent en classificeert.
Daarnaast bespreken Fiske en Taylor (o.c., biz. 148) diverse soorten van
schemata: person -, self -, role -, event - schemata en verder zogenaamde
'content-free' of 'procedural social schemata'. Zij trachten aldus wat lijn te
brengen in het uiteenlopende woordgebruik van hun collega's. Bijv., wat de
ene auteur 'event schema' noemt, de verzameling van regels en variabelen
die het waargenomen gedrag beschrijven, noemt een andere auteur, 'script'.

Denkmodellen zijn structuren die men zelf ook actief mee-maakt om zijn
gedrag, in wisselwerking met de omgeving, betekenis te geven en vol te
houden. De 'vorm' van het denkmodel is een 'Gestalt'. Het afwisselen van
catascopisch en anascopisch 'kijken' kan worden gezien als een afwisselen
van Gestalten, een 'spelen met modellen qua vorm'.
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Een voor deze studie interessante nuance is het verschijnsel 'prototyping'
waarop in dit verband door Eleanor Rosch (1978) werd gewezen. Zij wijst eropdat veel van de begrippen, of 'concepts', in de praktijk niet kunnen worden
gedefinieerd als een verzameling van noodzakelijke en voldoende
eigenschappen (attributes). Denkmodellen zijn niet dergelijke wiskundige
verzamelingen, maar'fuzzy sets'. Een prototype is een constructie die een
aantal eigenschappen in zich verenigt waardoor in het denken een bepaaldeclassificatie ontstaat. Als mensen met elkaar praten gebruiken ze zo'n
prototype in hun denken, hoewel het vaak voorkomt dat in de betreffende taal
er geen woord bestaat dat die denkconstructie adequaat omschrijft. Wanneer
noemen we iets een 'toestel', een 'machine' of een 'apparaat'? De meesten
van ons hebben er geen moeite mee deze classificaties te gebruiken, maar
een nadere analyse kan aan het licht brengen dat we in ons denken
onderliggende structuren hanteren als 'prototypen' van deze classificaties.

"Schema' is een vakterm voor psychologen, waarvoor in het dagelijkse
spraakgebruik de woorden 'vooroordeel' en 'stereotype' worden gehanteerd.
Maar daar moeten we onmiddellijk bij opmerken dat deze twee termen vooral
betrekking hebben op dat gebied van de ervaringswereld dat sociaal van aard
is, de gedragingen van de medemensen. Als men een 'stereotype' in het
denken hanteert, dan is men in feite bezig met een 'denkmodel' van een
categorie personen.

Als men een 'event schema' of 'script' omschrijft als de serie gedragingenwaarin de betreffende persoon zijn of haar eigen gedrag of rol percipiaert (en
gestalte geeft), dan zal het duidelijk zijn dat een dergelijke complexe
denkstructuur niet alleen door de persoon zelf als Gestalt wordt
geconstrueerd, maar ook in wisselwerking met (vooral personen uit) de
omgeving ontstaat. Daarmee zijn we beland bij de derde stroming die vooral
wijst op het belang van de sociale context waarin onze denkmodellen
ontstaan: het denken zelf gebeurt wei in ieders individueel bewustzijn, maar
de vorm die het denken aanneemt is niet iets van het individu alleen.

2.4.3 Het sociaal constructionisme

De derde benadering in de psychologie van het denken is de gedachte dat de
structuur die door het individu aan de wereld wordt gegeven geen zuiver
individuele bijdrage is maar eigenlijk een sociale constructie. Hoewel de
tweede zienswijze (zie 2.4.2) tot in onze dagen blijft doorlopen kan men deze
derde fase het beste typeren met de naam sociaal constructionisme. De
voornaamste auteurs zijn Gergen (1982,1983,1985) van Amerikaanse zijde,
en van Europese zijde Vygotsky (1962) en recentelijk Moscovici (1976) met
zijn 'social representation'.

In deze benadering wordt vooral de intersubjectiviteit beklemtoond - de
onderlinge beTnvloeding -, niet de intra-subjectieve karakteristieken - dus
binnen het subject zelf - . De structuur van een denkmodel is het product van
sociale interactie tussen verschillende subjecten. Het is immers de interactie
tussen subjecten die nieuwe denkstructuren tot stand brengt. Uiteraard
kunnen die denkstructuren als residu in het geheugen worden meegenomen,
waardoor het intra-subjectieve structurerende elementen worden, maar hun
oorsprong is intersubjectief. Het zijn geen afbeeldingen van hoe de
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werkelijkheid 'is', maar hoe deze intersubjectief werd gecreOerd. Vandaar dat
men spreekt van sociaal constructionisme.

Zoals de zin die het individu aan zijn omgeving geeft de reproductie is van
intersubjectieve zingeving, zo nodigt het individu zichzelf weer uit om in een
sociaal interactief verband de zin die het projecteert te gaan uitvoeren.
Daarvoor heeft men partners nodig waarmee men dat kan verwezenlijken, en
dat is als het ware een opvoeren van een sociaal spel, als het ware een gaan
'dansen' met anderen volgens de rituelen die in de zingeving opgesloten
liggen. (Gergen bijvoorbeeld gebruikt expliciet de term 'dansen'.)

In de filosofie vinden we eveneens een lijn die het intersubjectieve karakter
+ , benadrukt, zoals in de existentiale fenomenologie. Een bekende exponent is

Heidegger ("Dasein heisst Mitsein") (Richardson, 1963), de mens leeft zijn
bestaan als een 'in-de-wereld-zijn' en kan zich ontwikkelen door zichzelf te
transcenderen. Men kan hier ook denken aan de dialectiek van het marxisme,
hoewel deze dialectiek niet hetzelfde is als sociaal constructionisme. Een
individu A met opvatting A kan in botsing komen met een tegenovergestelde
opvatting B die gelokaliseerd is in individu B. Het zal in de regel gebeuren dat
een thesis haar eigen antithesis oproept, waardoor ze beide uiteindelijk in een
synthese kunnen evolueren. In het sociaal constructionisme is het echter zo
dat een thesis niet denkbaar is als een individueel product. Een geTsoleerd
individu gaat niet na verloop van tijd 'thesissen' produceren. Een ander
individu evenmin, laat staan dat deze, bij een onderling treffen, zouden
botsen. Zonder botsing ontstaat er Oberhaupt geen thesis. Denken is het
product van sociale coardinaties van handelingen getransponeerd op het
symbolische niveau.

Ook in de hedendaagse psychotherapie vinden we treffende voorbeelden van
de benadering van het sociaal constructionisme (Perret-Clermont en Rovero,
1987) . Vroeger dacht men in de psychotherapie dat men neutraal aan een
patiant kan vragen wat zijn ervaringen zijn en dat het antwoord dan een
objectieve afspiegeling is van wat die patiant voelt. Maar niets is minder waar.
Een dergelijke reactie is een ad hoc tot stand gebrachte manier van zichzelf
'verkopen' die afhankelijk is van de persoon met wie men spreekt. Op zo'n
moment construeert men een beeld van zichzelf, men maakt de werkelijkheid.
Het verleden is ook niet iets dat uit zichzelf objectief daar is, het verleden is
voor zover iemand er betekenis aan probeert toe te kennen als hij of zij
daarop terugblikt, in de taal, en dat in de taal gaat uitdrukken, een creatie van
de werkelijkheid, net zoals men de toekomst creaert. Het is een 'backward
future', een terugkeer in de toekomst. Men zou evengoed een andere
toekomst in het verleden kunnen stoppen, afhankelijk van de persoon met wie
men praat en de functie die men in dat contact te vervullen heeft.

In de beweging van het sociaal constructionisme herkent men een zienswijze
die stelt dat structuren tot stand komen door conflicten op lager niveau (Doise
in Mugny, 1985) . In dit perspectief is kennis een symbolische weergave van
hetgeen de mensen met elkaar kunnen geordend krijgen in de
gedragsvormen. Dit contrasteert met de klassieke visie dat nieuwe kennis
ontstaat door overdracht van wat reeds in de voorafgaande generaties of in de
cultuur verworven was. In dit geval zou bij iedere overdracht informatieverlies
plaatshebben, wat Bronowski (1978) het 'running down model' noemt. Dit kan
geen volledige weergave zijn van wat zich in de ervaring afspeelt. Cultuur
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ontwikkelt zich immers ook. Dit noemt Bronowski (o.c.) het 'running up model'.
Gezegd in termen van het sociaal constructionisme impliceert dit dat door
conflicten op lager niveau nieuwe denkstructuren ontstaan op hoger niveau.
Deze kunnen  - eens gevormd  -  op hun beurt weer uitgangspunt zijn voor
conflicten op hoger niveau, waarna het proces zich herhaalt. We zien hier de
scheppende rol van het conflict. In hoofdstuk 7 kom  ik daar op terug bij de
bespreking van het 'A - werken'. Auteurs in het sociaal constructionisme die
deze rol benadrukken zijn Doise en Mugny.(1985) Zie bijvoorbeeld ook deopmerkingen van Rijsman in_Mugny 1985en in zijn Echanges symboliques (ln
Perret-Clermont en Nicolet, 1988).

In het sociaal constructionisme verschijnt het denkmodel als een doorzichtigvenster waardoor de tegenstellingen die in het Voorwoord genoemd zijn in
elkaars licht kunnen worden bekeken. De theorie wordt doorgaans 'abstractie
van de werkelijkheid' genoemd, terwijl zij slechts door de sociale interactie
van de praktijk wordt gevoed. De praktijk - zo zegt men in het dagelijks
spraakgebruik- geeft ons directe ervaring van 'de' werkelijkheid; maar die
'werkelijkheid' is een sociaal gedeelde constructie, - een 'theorie'. Het is een
paradox die door het sociaal constructionisme wordt beschreven, niet
verklaard. Het denkmodel verschijnt daarin als een inhoudvolle vorm, met een
volledig open karakter: een begrenzing in het denken, die zelf van aard
onbegrensd is. Het is deze eigenschap van het denkmodel die het tot een
uiterst geschikt instrument maakt in de handen van de change engineer
wanneer in een veranderingssituatie nieuwe denkbeelden moeten worden
geTmplementeerd (hoofdstuk 7).

Een onderliggend thema in deze studie is de aard van de epistemologie. Er
wordt hier gesproken van het '

spelen met
' modellen, met name om zich los te

maken van een bepaalde epistemologie of kennisleer. Daarin heeft een
model een rigide karakter, omdat het als een valide weergave van de
werkelijkheid wordt beschouwd. Het is een visie die stoelt op het oude
perspectief van het realisme, waarvan het 'narrative' kan worden getypeerd
als "... De wereld heeft een boodschap en je moet er maar achter zien te
komen wat die boodschap is. Modellen of theoriean zijn juist, wanneer ze de
betekenis van de wereld realistisch weergeven. "

Het narrative van het constructionistisch wereldbeeld of kennisleer zegt
daarentegen : "... Mensen scheppen waarheden door een symbolische
vertaling te geven aan hun gemeenschappelijke omgang. Er zijn meervoudige
betekeniswerelden en meervoudige waarheden, Wat wij dan waarheid
noemen is eigenlijk het vermogen van een visie om anderen te motiveren en
te stimuleren om volgens die manier van leven zich op te stellen. Een debat
over de verschillen van opvattingen, moet niet beargumenteerd worden vanuit
het idee dat de ane een meer geprivilegieerde toegang heeft tot de objectieve
werkelijkheid dan de ander. Het ligt veel meer in het sociale nut dat de
persoon kan presenteren, of de macht die hij kan gebruiken om de ander te
dwingen om aan zijn zijde te gaan staan."

In de constructionistjsche visie zijn theoriean en modellen normerend omdat
ze actieprogramma's zijn, terwijl de 'waarheid' niet zo verplicht wordt gesteld.
Mensen die modellen zien in de empirische traditie, zijn meer normerend dan
ze zich realiseren, want ze houden vast aan hun model in naam van 'de
werkelijkheid zoals ze is'. Ze legitimeren hun stellingname niet in sociale
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termen, - "... dit is onze stellingname omdat wij het zo zien en zo geleerd
hebben" -, maar in een stellingname,  - "...wij zien het zo, omdat de
werkelijkheid zo is". Voor de constructionist is waarheid een 'negotiable truth'.

2.5 'Mental Prototyping' en het model als 'script'

Zoals we op de vorige bladzijden hebben gezien, is het woord 'script' een
term die vaak wordt gebruikt in de psychologie om in het modelmatig
functioneren van menselijk denken duidelijkheid te brengen. Het spijtige van
die term is dat die thuis hoort, in wat wij genoemd hebben de Gestaltrichting,
waarmee de sociaal constructionistische basis van scripten onvoldoende tot
zijn recht komt. Het script wordt daar gezien als een richtinggevend aspect van
de hersenen, ten aanzien van de wereld. Maar het script is veeleer een
produkt van sociale interacties, wat ook een uitnodigende werking heeft voor
toekomstig handelen. Dit laatste wil ik graag benadrukken, want het benadert
mijn ideean over 'mental prorotyping'. Vooruitlopend op verdere
ontwikkelingen in dit proefschrift, wil ik hier benadrukken dat het menselijk
handelen verloopt volgens scenario-achtige denkbeelden, waarmee de
mensen de werkelijkheid structureren en waarmee zij zichzelf en anderen
uitnodigen om volgens een bepaald patroon met elkaar om te gaan. Ik heb dit
in mijn verdere uiteenzetting geen script genoemd, maar een prototype.

Een script is een soort programma van activiteit dat in linguTstische en
taalkundige vorm neerslag krijgt, dat ook in die vorm in het geheugen is
opgeslagen, en dat ook een perspectief biedt waarin een bepaald type logica
is opgesloten. Scripts hebben verhaal-achtige eigenschappen, een 'narrative
style'. Met de logica van scripts wordt bedoeld een gewenste of noodzakelijke
opeenvolging van stappen en gevolgtrekkingen die men maakt. Dit hangt
samen met het soort 'narrative form' dat in het script is gestopt: dan heeft men
een dramastijl, een blijspelstijl, een documentairestijl en zo verder. Het gaat
hierbij om de wijze waarop men een bepaalde gebeurtenis bekijkt.
Bijvoorbeeld   in  de film 'Fatal att raction', het geval  van     een   man  die   een
slippertje maakt met een vrouw, die daarop een baby krijgt. De beoordeling
van het gebeuren en wat men verwacht als een onvermijdelijke
gevolgtrekking daarvan, hangt af van het soort narrative of verhaal dat men
gebruikt om ernaar te kijken. Als men kijkt in de stijl van een Grieks drama
moet het tot een noodlottige zelfvernietiging leiden. In de film lijkt dit te
gebeuren, maar op het laatste moment verandert hij in een detective. Als men
bijvoorbeeld zou kijken met het script of de verhaalstijl van een blijspel, een
documentaire of een pornofilm, dan is - naast de emotionele reacties  -  ook
datgene wat logisch verder moet gaan gebeuren anders.

Door dit stijlaspect van de scripts wordt de relatie met de cultuur duidelijk.
Bekende voorbeelden in de samenleving zijn het protestantse script en het
katholieke script; het profit en non-profit script. Het spreekt vanzelf dat, als wij
een keer met deze bril van 'scripts' kijken, de bedrijfswerelden niet een
betekenis hebben uit zichzelf,  maar dat hun betekenissen afhankelijk zijn van
het soort script en bovendien de 'narrative form', die er overheerst, die er
'rondhangt'. De manager speelt een belangrijke rol in het crearen en het laten
rondzinderen van bepaalde scripts en de 'stijl' ervan. Als hij die in dramastijl
hanteert, dan is het effect anders dan bijvoorbeeld in een blijspelstijl. Hofstede
(1980) geeft in zijn cultuuronderzoeken typeringen van masculine en feminine
culturen in bedrijfsculturen en trekt daaruit o.a. de conclusie dat
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samenwerkingsverbanden tussen multinationals al of niet succesvol zijn op
basis van hun aldus getypeerde culturele achtergrond. Dat vind ik een te
beperkte opvatting van het begrip script.

Scripts hebben het karakter van 'discourses': zij leven en bestaan in de
onderlinge gesprekken, de interacties, tussen mensen. Zo zijn er met name in
Engeland op het ogenblik psychologen die erop wijzen dat vrouwen een
andere discourse hebben dan mannen. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk in hetverschillend denken over moraliteit bij mannen en vrouwen, - iets dat door het
overwegend mannelijk psychologenbestand tot voor kort nauwelijks werd
opgemerkt. De discourse is de vorm waarin via de taaluitingen mensen
gemeenschappelijk in een bepaald netwerk betekenissen crearen. Het is een
sociaal product en niet simpelweg de uitdrukkingsvorm van een
voorstructurering van het cognitief apparaat. Dit is wellicht ook de reden
waarom de modelbenadering van Chomsky niet volledig slaagt: men vat taal
dan op in een nauwe betekenis en gaat voorbij aan de taal als een product
van menselijke interactie, als levend in de vorm van scripts en als vorm waarin
mensen met elkaar proberen te communiceren. De keuze van het 'script', of -
om in termen van dit proefschrift te spreken, - van het 'model' en de wijze van
hantering daarvan zijn belangrijk.

2.6 Samenvatting

Denkmodellen zijn het product van, en de voedingsbodem voor, sociale
interacties tussen individuen van een gemeenschap. Communicatie tussen
de mensen in een organisatie, - alsook de interne dialoog die elk individu met
zichzelf voert -, heeft plaats door middel van deze denkstructuren. leder
individu vertegenwoordigt daarbij echter een persoonlijke en unieke
combinatie van associaties, accentueringen, interessen en kleuringen.  Door
onderlinge confrontatie kan binnen een sociale gemeenschap een bijzonderemeerwaarde worden gerealiseerd van bestaande modellen of kunnen nieuwe
denkmodellen ontstaan.
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HOOFDSTUK DRIE
Korte schets van de geschiedenis van het

organisatiemodel
Inleiding

De opeenvolging van modellen die mensen in het verleden hebben gebruiktom hun organisaties te beschrijven en te besturen illustreert het
representatieve karakter van het model voor de sociale omgeving waarin het
ontstaat en gebruikt wordt. Dit hoofdstuk wil laten zien hoe de verschillende
modellen, dikwijls in reactie op elkaar, kunnen worden begrepen tegen de
achtergrond van de denkwereld van de generatie waarin ze worden
opgesteld. Het valt op dat men tegenwoordig nog veel van deze oudetheoriean over organisaties om zich heen kan zien. Wie onze huidige
organisaties een beetje wil begrijpen, waarin nogal wat van de historische
denklijnen en -scholen aanwezig zijn, moet inzicht hebben in de wijze waaropdeze verschillende modellen onderling samenhangen en elkaars tegenpolenvormen. Voor een goed begrip is het tevens nodig dat men met de modellen
kan 'spelen'.

Na een korte schets van de opvattingen over het organiseren v66r 1900
begint de analyse met de modellen die ongeveer 100 jaar geleden door
Taylor, Fayol en Weber zijn gelanceerd. Daarin vindt men reeds impliciet dethema's aanwezig die in de perioden daarna afwisselend als bij toerbeurt de
boventoon voeren. De nu volgende historische schets wil met name aan de
hand van deze en dergelijke thema's de wortels laten zien van de
denkmodellen die men thans in de organisaties aantreft (Keuning en Eppink
1979; Stoner, 1982; Pugh e.a., 1971; De Wilde,1986). Aan het slot van dit
hoofdstuk wordt getracht in een persoonlijke reflectie op deze geschiedenisvan organisatiemodellen antwoord te geven op de vragen:- Met welke thema's zijn wij in onze generatie bezig bij het denken over
organisatie?, en

- Hoe zijn wij daarbij in ons denken bezig?.

3.1 Het denken over organisaties in vroegere en niet-westerse
culturen

Andere culturen en ook vroegere generaties in onze eigen westerse cultuur
hebben ook organisaties gecreaerd en op een eigen karakteristieke wijze
gestalte gegeven. Hier worden enkele voorbeelden genoemd die op eenaantal punten een voorafschaduwing zijn van de thema's die in onze
generatie vooral een rol spelen. In het vroege verleden ziet men een sterke
belangstelling voor het verschijnsel 'staat' en 'leger'. Andere vormen van
samenwerken, de handel of de eredienst, worden niet als
samenwerkingsverbanden gezien.
In het oude China, bijvoorbeeld, worstelde men reeds vroeg met het thema
van de complexiteit en de beheersbaarheid van organisaties, met name over
het besturen van een uitgestrekt land en van het leger. Bekend is de Tao Te
Tjing (v.Praag 1986), toegeschreven aan Lao Tseu, daterend van enkele
honderden jaren voor Christus, waarin dit thema expliciet bij herhaling
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terugkomt. "Men moet een rijk besturen zoals men kleine visjes bakt". (Alles in
dan pan, maar elk visje moet men op zijn tijd omkeren...) De I Tjing, het 'Boek
der Veranderingen' (Maller, 1985), is de neerslag van een Chinese traditie
van denken die naar men beweert tot het vijfde millennium kan worden
getraceerd. Zoals de titel aangeeft verschaft het boek inzicht aan de leider hoe
hij de 'tekenen des tijds' dient te begrijpen en hoe hij de mensen die aan zijn
zorg zijn toevertrouwd leiding geeft. De goede leider is in staat het complexe
rijk te beheersen doordat hij gevoel heeft voor de dynamiek der
tegenstellingen om zich heen (en in zichzelf ) , - het spel van yin en yang - ,e n
doordat hij ook een evenwicht weet te treffen tussen reflectie en actie. Aan het
eind van dit hoofdstuk komt de hedendaagse vernieuwde belangstelling voor
deze denkhouding uit de 'taoTstische' filosofie weer ter sprake.

Ziet men bij het oude China een sterke belangstelling voor het beheersen van
complexe, massale samenwerkingsverbanden, - waren zij niet o.a. de
bouwers van de grootste muur ter wereld?  -, de Oud-indische traditie, die
men terugvindt in de vedische en avestische (oud-perzische) literatuur, legt
meer de nadruk op het persoonlijk functioneren. De mens wordt geboren in
een bepaald erfelijk milieu, - de kaste -, en dient zich overeenkomstig te
gedragen. Leiderschap en samenwerking zijn door de natuurlijke loop der
dingen bepaald, alleen hoe het individu dit ten uitvoer brengt hangt af van
diens persoonlijk bewustzijnsniveau. Goed functioneren betekent kennis
hebben van de natuurwetten, - de goden -, en (intuTtief) inzicht hebben in hoe
het eigen handelen - het karma - zijn plaats heeft in het totaal van de kosmos.

De oude beschavingen van Sumeria, Mesopotamia en Egypte spreken de
moderne mens meer aan doordat ze 'dichter bij huis' liggen en door de
getuigenissen van hun organiserend talent die zij in de vorm van vaak
indrukwekkende ruTnes hebben achtergelaten. De kleitabletten in de
archieven bevatten vaak contracten waarmee lokale heersers formele
afspraken maakten over verantwoordelijkheden en het probleem trachtten op
te lossen van decentralisatie-zonder-verlies-van-coOrdinatie. De zuil van
Hammurabi is een bekend voorbeeld van wetten en regels waarmee de
samenwerking in de inmiddels steeds verder verstedelijkende samenleving
moest worden 'beheerst'. De Hebreean vormden een uitzondering omdat zij
niet met een aardse heerser een dergelijk 'contract' hadden maar met hun
onzichtbare 'heer' (AdonaT). Typerend voor deze culturen is de opvatting dat
samenwerken met anderen dan de eigen stam-genoten dikwijls als
onnatuurlijk wordt aangevoeld en met aparte regels moet worden begeleid.

Een goede organisatie van legers, met hiOrarchische structuren, specialisaties
en een onderscheid tussen lijn en staf ziet men een hoogtepunt bereiken in de
helleens-romeinse periode. Bekend is de tegenstelling tussen de
organisatievorm van de Spartanen en de democratia van de Atheners.
Xenofoon beschrijft in detail in zijn Anabasis hoe de 10000 griekse huurlingen
zich telkens op de terugweg naar huis re-organiseerden nadat hun bron van
inkomsten - Cyrus - was gesneuveld. Plato wijdt een heel boek, de Politeia,
aan het vraagstuk van de samenwerking. Tot ver in de vroege middeleeuwen
hebben latijnse en griekse auteurs geschreven over de manier waarop  men
het beste een leger kon besturen.

Organisatievormen werden ook in de middeleeuwen, -het dorp(skasteel), de
stad, het klooster, de gilden, de kerk, de staat -, min of meer als gegeven
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aangenomen. Voor Thomas van Aquino bijvoorbeeld vertegenwoordigt dekoning het leiderschap van God zelf en is er geen 'scheiding van kerk enstaat'. Misschien mede onder invloed van lessen uit andere culturen ziet menin de  16e eeuw een expliciete aandacht ontstaan voor het crearen van nieuwe
organisatievormen (m.n. de staatsvorm). Thomas More's Utopia, -
'Nergensland', wat het model-karakter benadrukt -, is daar een voorbeeld
van. Macchiavelli brengt in het denken een scheiding aan tussen de principesvan leiderschap van de heerser en ethische gedragsoverwegingen. Daarmee
is hij een van de voorlopers van de latere sociologen, in zoverre als zij hetgedrag in organisaties bekijken als een verschijnsel op zich. Zijn nadruk ophet beginsel van de macht weerspiegelt een thema dat zich tot in de  18e eeuwvoortzet: de beheersing van de massa door macht, met als tegenhanger, destrijd om de persoonlijke vrijheid van het individu. Handelsorganisaties zoals
het VOC gebruiken hun macht om mensen als slaven in andere werelddelen
in te zetten; de Franse staat is in de 18e eeuw zo georganiseerd dat rijkdomen macht bij een relatief kleine minderheid ligt. De Franse revolutionairen
experimenteren bewust met nieuwe organisatieprincipes en -vormen.

Maar nauwelijks heeft het modale individu zich uit deze ondergeschikte rolbevrijd of rond de helft van de 19e eeuw ontstaat een nieuwe vorm van on-
vrijheid: het werken in de mijnen, de industriean, de openbare werken en het
openbaar transport. Het is de tijd waarin Marx en Engels het denkmodel vande klassestrijd uitwerken. Organisaties, en met name de gehele samenlevingals organisatie, worden gezien als gericht op macht ten koste van delevenskwaliteit van het individu. Maar in dezelfde periode ontstaat een
wetenschappelijke manier van denken over het organiseren van de
samenwerking, zoals men in de techniek ook wetenschappelijke inzichtentrachtte toe te passen.
Het zou te ver voeren om de denkmodellen van deze culturen die in ruimte
en/of tijd zo ver van ons afstaan te willen typeren in termen van de in hetVoorwoord genoemde tegenstellingen. De opmerking moge hier volstaan dathet beheersen van vernieuwingen en het implementeren van gewensteveranderingen door de eeuwen heen blijkbaar telkens een stimulans is
geweest om het eigen denken bewust of onbewust te herzien.

3.2  De periode van 1900 tot 1980 : wetenschappelijkedenkmodellen over organisaties.
3.2.1 Een wetenschappelijke aanpak van de efficiency - Taylor
Frederick Winslaw Taylor (1856 - 1915) pleitte voor een wetenschappelijkeaanpak van de onderneming. Daarbij ging hij in het begin vooral uit van
analyses op welke manier de produkten het beste en het snelste kondenworden gemaakt (tijdstudies, rendementanalyses e.d.). Hij was van meningdat een goede bedrijfsleiding moet streven naar hoge lonen en lageproduktiekosten, naar een wetenschappelijke inzet van mensen die ook opeen wetenschappelijk verantwoorde wijze getraind moesten zijn. Ook een
vriendschappelijke sfeer van samenwerking tussen de leiding en de arbeiders
was in zijn ogen belangrijk. Zijn ideean vatte hij samen in de volgende vierprincipes:
1  Ontwikkel een wetenschappelijke kennis over elk onderdeel van menselijke
arbeid ter vervanging van de verouderde natte-vinger-methode.
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2 Selecteer een arbeider op wetenschappelijk verantwoorde manier en ga
hem trainen, geef hem onderwijs en laat hem zich ontwikkelen.
3  Werk van harte samen met de mensen om te zorgen dat het werk gedaan
wordt in overeenstemming met de wetenschappelijke uitgangspunten die
werden ontwikkeld.
4  Streef naar een vrijwel gelijke verdeling  van werk en
verantwoordelijkheden voor de leiding en de arbeiders. leder moet doen waar
hij het meest geschikt voor is.

Vanwege de resultaten die ermee bereikt werden vond zijn benadering veel
weerklank. Ondanks zijn genuanceerde houding over de rol van de arbeid in
het leven en het belang van de persoonlijke ontwikkeling, is zijn model een
uitgesproken voorbeeld van functionele rationaliteit. Voorop staat voor hem
het op theoretisch verantwoorde wijze beheersbaar maken van  de
bedrijfssituatie. Opvallend is dat men hem niet een uitgesproken 'harde' of
'zachte' denker kan noemen. Hij pleit ervoor het bedrijf meer te gaan zien als
een 'machine', maar plaatst de mens daar niet in als louter machinaal
onderdeel.

Dit is anders bij een aantal anderen die zijn ideean verder uitwerkten en
aanvulden. Men ziet dan een groeiend accent op experimentele analyses en
praktische toepassingen, een 'verharding' van de bedrijfsvoering, waarbij
gaandeweg de menselijke waardigheid en de rol van de menselijke interactie
en motivatie buiten beschouwing worden gelaten. Bekend zijn de
bewegingsstudies van een tijdgenoot van Taylor, Frank Bunker Gilbreth
(1868- 1924) die o.a. handbewegingen ontleedde in wat hij 'therbligs'
noemde. Uit dezelfde tijd dateert de zogenaamde Ganttkaart waarmee op
optimale wijze de inzet van materialen, machines en mensen tegenover de
binnenkomende orders kunnen worden gepland. Henry L. Gantt pleitte ook
voor een premiestelsel voor beloning.

Aandacht op psychologische basis voor de factor mens werd in dezelfde tijd
gevestigd door Hugo Munsterberg, in  1863 in Duitsland geboren. Na Leipzig
en Heidelberg ziet men hem aan het hoofd van het experimenteel
psychologisch laboratorium van Harvard, waar hij in 1913 over zijn
bevindingen publiceerde. Psychologen kunnen behulpzaam zijn bij het
vinden van de juiste mensen, de juiste werkomstandigheden voor maximale
prestaties en de juiste wijze van beTnvloeden van de arbeiders. Door zijn
toedoen is in de bedrijven de bedrijfspsychologie vanaf ongeveer 1920 een
belangrijke hulpwetenschap geworden. Tijdgenoten van Taylor waren ook
Harrington Emerson, die o.a. pleitte voor onkostenbesparing op bijv. onnodige
versieringen en Harlow S. Person, die o.a. een conferentie over scientific
management organiseerde en publicaties daarover verspreidde.

3.2.2 Een theorie over de essentie van het managen en besturen
- Fayol

Vergelijkbaar met de betekenis van Taylor voor de theorievorming over de
bedrijfsvoering in Amerika was de rol van de Fransman Henry Fayol (1841 -
1925) in Europa. Hij was ingenieur bij een Franse mijn en klom daar op tot
directeur.  In  1888 nam hij als president-directeur de leiding van het bijna
failliete mijnbouwbedrijf over. Hij ging in zijn gedachtengang uit van het
besturen en beheren van de gehele organisatie van bovenaf, in tegenstelling



Hoofdstuk 3 43

tot Taylor die zijn visie veeleer opbouwde vanuit het perspectief van de
arbeider en zijn werk.
Fayol stelde vast dat overal waar mensen iets ondernemen, leiding nodig is,die een scala van activiteiten omvat, als plannen, organiseren, commando
voeren, coardineren en controleren. Hij presenteerde zijn theorie als een
onderwijsmodel. Hij verdeelt het ondernemen in zes verschillende
managementwerkzaamheden:

technisch
commercieel
financieel
zelfbeschermend
boekhoudkundig
besturend.

De laatste omvat de bovengenoemde vijf taken.
Evenals bij Taylor ziet men bij Fayol een streven naar wetenschappelijketheorievorming met het doel de bedrijfssituatie beheersbaar te maken. De
oplossing wordt vooral gezocht in een geordende en rationele aanpak door
de leiding. Het is een 'harde' zienswijze, waarin de menselijke persoon
(vooral die van de arbeider) een ondergeschikte plaats krijgt toebedeeld.
Fayols heschrijving is verder globaal te noemen: de praktijk, zegt hij, is voorieder bedrijf en iedere situatie anders, en de algemene principes moeten dan
opnieuw worden bekeken en 'vertaald'. . .

Oliver Sheldon onderstreept in  1923 met zijn 'The philosophy of management'de menselijke mogelijkheden en de verantwoordelijke rol die de ondernemer
speelt in de maatschappij. Hij nuanceert de benadering van Fayol en poogtde sociale waarden en normen te combineren met het praktische van scientific
management ; een nuancering dus, in de richting van meer substantiale
rationaliteit.

3.2.3 De structuur bepaalt het gedrag van organisatie en mensen -
Weber

De duitser Max Weber (1864 - 1920) beschrijft de bureaucratie in allerlei
vormen. Hij ziet deze vorm als meest typerend voor overheid en grote
bedrijven. Naast het charismatische leiderschap, gebaseerd op persoonlijke
eigenschappen, en het traditionele leiderschap, gebaseerd op onaantastbare
tradities, wijst hij op het ontstaan van een nieuwe vorm van leiderschap: het'rationeel legale' leiderschap, wat men nu bureaucratisch gezag zou noemen.
In zijn zuiverste vorm heeft de bureaucratische bestuursvorm  voor hem vier
kenmerken: (1) De organisatie bestaat uit een hiararchie van beambten, die
(2) ieder voor bepaalde beslissingen bevoegdheden dragen, en die (3) alles
uitvoeren volgens regelingen, procedures en richtlijnen, waarbij (4) alles
wordt vastgelegd in dossiers en akten. Op zich is deze organisatievorm eenuitstekend middel om organisatiedoelen of doelen van leiders te realiseren.
Het zal duidelijk zijn dat hierin de mens wordt herleid tot een louter functioneel
element, - alleen wie zijn persoonlijkheid uitschakelt kan zijn functie goeduitoefenen.

Hoewel Weber zelf slechts trachtte te beschrijven wat hij als ontwikkeling omzich heen zag gebeuren, hebben veel tijdgenoten zijn typeringen opgevat alseen normatief, prescriptief, model. Dit is op zichzelf een aanwijzing hoe sterk
dit model voor hen leefde. Karakteristiek is bijvoorbeeld de futuristische film
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Metropolis uit de twintiger jaren, waarin het hele leven van de mensen wordt
geregeerd door een ontzaglijk grote bureaucratisch-industriele computer
(Moloch) waaraan regelmatig de schlemielige werkslaven worden geofferd.
Ook bij Weber is de aandacht gericht op het rationeel uitvoeren en regelen
van het bedrijf en een zo groot mogelijke efficiency. Alleen een goed
functionerend ambtelijk apparaat kan volgens hem in zo'n bedrijf tot een
optimaal beheersen van het geheel leiden. De mens is voor hem een wiel in
het raderwerk, een in principe vervangbaar element.

3.2.4 Het belang van de sfeer en de verhoudingen op het werk -
Mayo (Hawthorne)
In het kader van scientific management vond in  1927 een onderzoek plaats in
de Hawthorne fabrieken in de VS. Het onderzoek richtte zich op de invloed
van de verlichtingssterkte op de omvang van de produktie. Tot verbazing van
de onderzoekers bleef de produktie stijgen toen bij de experimentele groep de
verlichtingssterkte weer werd verminderd, maar nog verbazender was dat ook
bij een controlegroep (waar niets aan de verlichting werd veranderd) de
produktiviteit even hard steeg. Men verzocht Elton Mayo (1880 - 1949) van
Harvard om dit uit te zoeken. Deze deed in de twintig jaren daarna talloze
experimenten om erachter te komen hoe groepen arbeiders reageerden op
verander(en)de werkomstandigheden. Mayo werkte een theorie uit waarin hij
erop wees dat de subjectieve beleving van de veranderingen van veel groter
belang was dan de objectieve aard daarvan. Wil de bedrijfsleiding betere
resultaten bereiken met haar arbeiders dat moet zij meer aandacht besteden
aan de behoeften van die arbeiders en ervoor zorgen dat zij bevrediging
vinden in hun werksituatie. Met Mayo en anderen was hiermee een nieuwe
stroming ontstaan in de organisatiekunde die men met de Human Relations
beweging aanduidt.

Hier ziet men hoe de ervaringen uit de praktijk de onderzoekers, m.n. in de
persoon van Elton Mayo, aanzetten tot een gewijzigde theorie. Maar let wei:
het blijft nog een theorie over hoe het beste resultaat kan worden verkregen
met de ongrijpbare factor 'mens' (functionele rationaliteit). De tientallen jaren
ervaring met het verbeteren van de werkmethoden en organisatievormen A la
Taylor hadden steeds betere resultaten opgeleverd. Vooral onder druk van de
tweede wereldoorlog kwam het beheersen van alle variabelen en het
opvoeren van de efficiency op de voorgrond te staan. Steeds meer bleek de
'mens' zich als een niet-technisch onderdeel te gedragen. Mayo wijst op het
belang van de menselijke verhoudingen, de human relations. Het feit dat men
nu nog de termen 'hard' en 'zacht' hanteert voor dit soort tegenstellingen is
terug te voeren tot deze overgangsfase in de geschiedenis van de
organisatiekunde.

Een andere exponent van deze gedachtengang is Mary Parker Follett (1868 -
1933). Zij benadrukt hoe belangrijk het voor de bedrijfsleiding is om de
motiverende verlangens en behoeften van de individuen en van groepen te
kennen en daarop aan te sluiten. Samenwerken doen mensen volgens haar
pas echt als ze zich met de organisatiedoelen kunnen identificeren. Leiders
kunnen dan ook alleen effectief leidinggeven als de medewerkers met hen
meevoelen en hen steunen. Zij noemde dit de groepsgedachte, de basis voor
een toekomstige organisatiestructuur. Haar ideean worden verder uitgewerkt
door Chester I. Barnard, die met de nauwgezetheid van een
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natuurwetenschapper analyseert hoe het bestuur moet worden geregeld enhoe de opdrachten moeten worden gegeven. Men ziet hier duidelijk eenaanzet om de 'zachte' factor meer aandacht te geven. Bij Mary Follett is het
nog een meer genuanceerde, vrij theoretische (meer filosofische) aanduidingvan wat een verantwoorde menselijke aanpak zou moeten zijn. Bij Barnard
ziet men al weer een poging de 'zachte' factor mens via 'harde' (in de zin vanrationele, organisatorisch-technische spelregels) aan te pakken.
Kenmerkend voor de Human Relations beweging is de veronderstelling dat
'gelukkige' mensen een maximale prestatie leveren. Men tracht dit te bereiken
door vooral de werksfeer en omstandigheden te verbeteren, o.a. door eennauwere betrokkenheid van de mensen bij wat er moet gebeuren, meeraandacht van de leiding en een groepssaamhorigheid. De leidinggevendenmoeten sociale vaardigheden aanleren. Een bekend boek in deze is van
Roethlisberger en Dickson, Management and the worker,  uit  1939.  Eenandere auteur in hetzelfde tijdsverband is K. Lewin met zijn Dynamic Theory
of Personality in 1935.

Uit praktijkervaringen en uit nader psychologisch onderzoek ontstaat kritiek opdeze human relations beweging. De praktijk leerde dat ook een harmonieuze
en 'gelukkige' groep mensen (substantieel denken) nog niet per se meer ofbeter produceert (functioneel denken)! In de psychologie breekt meer inzicht
door in de wijze waarop de mens vroegere ervaringen op rationele wijze bijnieuwe situaties gebruikt.

Vanaf de veertiger jaren begint zich steeds duidelijker de organisatiekunde
als zodanig te profileren, terwijl tot dan toe de meeste studies betrekking
hadden op het gedrag van mensen in industriale of militaire omgevingen. Zoverscheen  in  1941  een boek van James Burnham, 'The managerial
revolution', waarin hij voorspelt dat de kapitalistische maatschappij zalveranderen in een samenleving waarin professionele managers de zaakzullen besturen. Lyndall Urwick publiceerde in  1943 The elements of
administration, waarin hij er voor pleit het bestuur en beheer van organisatiesals een apart studieterrein te beschouwen. Beiden, Barnard en Urwick, geveneen meer globale visie op de theorie van het organiseren en de rol van het
bedrijfsleven. Managen wordt nog steeds gezien als het oplossen van het
probleem van 'beheersen'.

3.2.5 Samenwerken is een psycho-sociaal verschijnsel - Hetrevisionisme

Onder deze verzamelnaam kan men de volgende auteurs groeperen: Argyris,Bennis, Maslow, Herzberg, McGregor, Likert, Blake en Mouton. Hier ziet men
een aantal auteurs die met een echt 'zachte' bril op een denkmodel
uitbouwen, in reactie op de 'harde' denkstijl van de meeste managers van huntijd. Al dan niet expliciet wordt ook de functionele rationaliteit op de helling
gezet, bijvoorbeeld door de waardenstudies van Maslow. Chris Argyris weet
aanvankelijk de kloof tussen hard en zacht niet te overbruggen; Warren G.
Bennis wijst op die kloof tussen beide visies die hij typeert als : -"scientific management ging uit van organisatie zonder mensen; de human
relations, van mensen zonder organisatie," - en hij zegt dat er een revisie
nodig is (vandaar de term revisionisme).
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McGregor (1906 - 1964) wijst op het bestaan van twee visies op de mens en
zijn gedrag, die hij theorie X en Y noemt. Theorie X gaat er vanuit dat de mens
eigenlijk lui is, niet wil werken, moeilijk zelfstandig kan denken en alleen
geTnteresseerd is in geld verdienen. Theorie Y echter veronderstelt dat de
mens,wil werken, beloond wil worden in de vorm van respect en ook geld,
vindingrijk is en verantwoordelijkheid zoekt, en dat de mens verbeelding heeft
en creatief is. De tijden zijn veranderd en in de tweede helft van de 20e eeuw
doet de leiding er goed aan met de theorie Y te werken, en dus, - met een
aangepaste stijl van leidinggeven. McGregor maakt expliciet dat beide
denkmodellen denkmodellen zijn: theorie X en Y management. Maar voor
McGregor blijft het nog een theorie die ten dienste staat van een betere
rationele aanpak en beter beheersen van de bedrijfssituatie.

Abraham H. Maslow publiceerde in 1943 in zijn A Theory of human motivation
de van hem bekende behoeftenhiararchie. Dit had grote invloed op de
mensen die met het model van het revisionisme werkten. Maslows theorie (die
o.a. steunde op longitudinaal onderzoek) plaatst het werken van de mens in
een organisatie in een breder perspectief dan het functionele; men ziet
daarnaast bij hem en de mensen die zijn ideean uitwerken een expliciete
aanzet om de substantiale rationaliteit handen en voeten te geven. Zijn
algemeen psychologische, globale theorie werd door Herzberg aan de
praktijk van de organisaties getoetst. Bekend is van hem het onderscheid
tussen :

- factoren die mensen op zichzelf motiverend vinden (bijv. waardering);
- factoren die de-motiveren als ze afwezig zijn (bijv. prettige

werkomstandigheden).
Toch blijven Herzbergs onderzoekingen en conclusies meer 'detailstudies'
over de invloed van diverse factoren op motivatie en prestatie. Rensis Likert
slaagt erin de tegenstelling die Bennis signaleerde te overbruggen door o.a.
zijn linking-pin structuur voor organisaties. Zo wordt de menselijke factor en
het samenwerken meer'beheersbaaf. Robert R. Blake en Jane S. Mouton
ontwikkelen een denkmodel waarin scherp een onderscheid wordt
aangebracht tussen inhoud en proces. Zij slagen erin organisatiestructuren en
stijlen van leidinggeven te karakteriseren in termen van deze twee begrippen.
Hiermee zijn zij exponenten van een heersend denkmodel uit de jaren zestig
en later. Vandaag is hun model (in vereenvoudigde, pragmatische, vorm terug
te vinden in dat van Hersey en Blanchard) nog steeds populair.

3.2.6 Operations Research

Uit de wiskunde kwamen, mede onder invloed van in de oorlog opgedane
ervaringen, oplossingsmethoden voort voor de aanpak van complexe
problematiek, zowel voor onderzoek en analyses als voor planning en
prognoses. R. Ackoff, C. Churchmann, A. Kaufmann, M. Bartlett waren in de
beginjaren van deze beweging bekende namen. Men kan deze benadering
beschouwen als een modernere voortzetting van wat eertijds begon als
scientific management. Zoals ik in hoofdstuk 1 al uit eigen ervaring beschreef,
kan men deze aanpak typeren als optimaal wetenschappelijk verantwoorde
functionele rationaliteit, gericht op het maximaliseren van de
beheersbaarheid, met als enige begrenzing aan de praktische
toepasbaarheid, de vaak twijfelachtige betrouwbaarheid van door mensen
aangeleverde gegevens en de onvoorspelbare wijze waarop mensen (o.a.
managers!) met de conclusies aan de slag gaan.
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3.2.7 Besluitvorming, individueel en collectief - Simon

Herbert A. Simon wijst op de innerlijke, onderlinge samenhang die in hetfunctioneren van mensen in organisaties bestaat doordat in alle handelingenbeslismomenten voorkomen. Zo is de hele organisatie te beschouwen als een
geheel van besluitvormingsprocessen. Een meer rationele aanpak van
beslissingen zal leiden tot een beter functioneren. Andere namen in dit
verband zijn James G. March, Charles H. Kepner en Benjamin B. Tregoe.
Deze benadering kan (gechargeerd) worden getypeerd als een poging het
menselijke denken zoveel mogelijk in de besluitvormingsprocessen in goede
(lees voorspelbare, rationeel analyseerbare) banen te leiden. Dus een zo
wetenschappelijk mogelijk beheersen van het beheersen zelf.

3.2.8 Het ligt  aan de situatie welke aanpak en structuur het beste
is - De situatiebenadering

In de jaren zestig en zeventig ontstaan een aantal denkmodellen op grondvan meer pragmatische dan theoretische overwegingen. Zoals in andere
wetenschappen neemt in de organisatiekunde vanaf deze periode het aantal
theoriean en modellen stormachtig toe. Tot dan toe was het meestal zo dat
men op basis van een theoretisch denkmodel en praktische toetsingendaarvan, meende dat de voorgestelde conclusies en aanbevelingen in
beginsel geldig waren voor alle organisaties. Nu ziet men dat de opvattingveld wint dat er geen algemeen bruikbare 'beste oplossing' voor
organisatieproblemen bestaat: een algemene 'theorie' wordt als denkmodel
verworpen.

Binnen deze stroming plaatst men de zogenaamde contingentietheorie. Hierin
bestudeert men de wetmatige samenhangen die er zouden bestaan tussen
situatiebepalende veranderlijke kenmerken en veranderlijken in de
organisatie. Zo kwam uit een onderzoek van Joan Woodward een correlatie
naar boven tussen de organisatiestructuur en de aard van de produktie. Burns
en Stalker onderscheiden twee ideaaltypische organisatievormen, demechanistische en de organistische. De eerste werkt beter in een stabiele, deander heeft meer succes in een dynamische omgeving. French en Bell wijzenop een aantal logische samenhangen tussen situatie en hoe de organisatie
daarop reageert of dient te reageren. Bijv. als de organisatieleden zich
gedragen volgens theorie X dan zal een mechanistische organisatievorm hetbeste werken; met theorie Y, de organistische, enz. Fiedler correleert  de
prestaties van de groep in verband met de relatie van de chef tot zijn mensen
(goed/slecht), het al of niet gestructureerd zijn van de taken en de sterkte van
de machtspositie van de leiding.
Samengevat: Het is de situatie die bepaalt wat er moet gebeuren;
pragmatische overwegingen bepalen welke elementen men uit welke
theoriean of stromingen in zijn denkmodel opneemt, - zolang men maar de
gewenste resultaten bereikt. De functionele rationaliteit heeft zich hier meester
gemaakt van het denken in modellen als instrument.
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3.2.9 Management Science, Bedrijfskunde, Organisatiekunde -
Het ontstaan van een nieuwe wetenschap met een eigen gezicht
(lees: denkmodel)

Als tegenhanger (en variant?) van de situatiebenadering ziet men vanaf de
zeventiger jaren een groeiende tendens theoretische denkmodellen uit
diverse wetenschappen toe te passen op de theorievorming over organisaties.
Er is nauwelijks een wetenschap te noemen die niet voor een bepaald facet
van het functioneren van organisaties relevante conclusies heeft te bieden.
Sociologie, psychologie, economie zijn voorbeelden van wetenschappen die
traditioneel het verschijnsel van de organisatie in hun denkmodellen
opnemen. Wat nu echter voorkomt is dat bijvoorbeeld de wiskundige
speltheorie de organisatie kan helpen beter om te gaan met concurrenten; dat
bijvoorbeeld inzicht in de aard van wat een systeem in wezen is, tevens meer
inzicht verschaft over hoe organisaties intern functioneren als een samenhang
van onderdelen en extern reageren op hun omgeving. Deze twee
voorbeelden illustreren dat een denkmodel uit een bepaalde discipline,
eenmaal overgebracht naar het denken over organisaties, zowel voor de
theorie als voor de praktijk van de organisatiekunde een uitstekende bijdrage
kan leveren. Tegelijkertijd valt op dat de organisatiekunde zich gaandeweg
losmaakt uit de sfeer van de andere wetenschappelijke disciplines en als
wetenschap-op-zich de laatste jaren steeds meer een geheel eigen karakter
begint te krijgen. Wei is het nog steeds zo dat modellen die in de
organisatiekunde gehanteerd worden meestal kunnen worden getypeerd als
hoofdzakelijk wortelend in een of andere andere denkdiscipline. Het historisch
overzicht beperkt zich hier tot de volgende selectie van voorbeelden:

Communicatieleer en informatietheorie
Systeemtheorie
Strategietheorie
Sociale psychologie

3.2.10 Samenwerken is communiceren - Leavitt

Meer inzicht in de wetmatigheden van informatieoverdracht, zowel in de
techniek als in de menselijke communicatie, leidt tot een denkmodel over
organisaties waarbij men het hoofdaccent legt op de communicatieprocessen.
Wiener, een van de grondleggers van de cybernetica in de jaren vijftig,
introduceerde het begrip 'feedback'. Voor een geslaagde besturing van
dynamische systemen en processen is het principe van terugkoppeling
wezenlijk. De toepassing op het leidinggeven is duidelijk: leiden is besturen
en een juist gebruik van communicatieprincipes zal een betere besturing tot
gevolg hebben. Hier ziet men hoe een essentieel element in elke vorm van
besturing en beheersing, de feedback, als modelelement even bruikbaar blijkt
voor zowel de 'harde' als de 'zachte' denkmodellen.

3.2.11 Een organisatie is een complex van systemen - Boulding

Mede als voortzetting van de stroming die als Operations Research wordt
aangeduid is vanaf de zestiger jaren het denkmodel van 'het systeem'
doorgedrongen in bijna alle wetenschappen. Woorden als ecosysteem,
immuunsysteem, logistiek systeem, computersysteem zijn voorbeelden hoe dit
in ons dagelijks spraakgebruik is te merken. Toegepast op organisaties is het
'systeemdenken' bijzonder vruchtbaar gebleken. Kenneth Boulding wordt
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beschouwd als de grondlegger van de systeemtheorie. Bekend is van hem de
taxonomie van systemen, waarin hij o.a. spreekt van dierlijk systeem -
menselijk systeem - sociaal systeem - transcendentaal systeem. Grote
organisaties, bijv. overheids organisaties en multinationals, zijn bijzonder
complex. Andere namen die hier genoemd kunnen worden zijn die van Ackoff
en Stafford Beer. Het systeemmodel helpt de manager deze complexiteit meerbeheersbaar te maken. Daarnaast valt echter ook te zien dat men aandacht
krijgt voor organisaties als sociale, culturele, - en hier en daar zelfs spirituele
(Zwart in Adams, 1986)- , systemen: een voorbeeld van toenemende
substantiale rationaliteit. ledere organisatie is een deel van haar omgeving en
speelt op diverse manieren een rol als omgevingsfactor voor andere
organisaties. Deze interrelaties tussen organisaties en de omgeving werd o.a.bestudeerd door de systeemdenker Thompson.

3.2.12 Welke koers vaart de organisatie in haar omgeving? -Ansoff

In het denkmodel van de strategiebenadering gaat de aandacht vooral naar
een zo goed mogelijke afstemming van de relatie tussen de organisatie en
haar omgeving. Met name in de zestiger jaren, o.a. door de publicaties vanAnsoff, kwam de noodzaak voor dit model naar voren, omdat in deze tijd demeeste bedrijven geconfronteerd werden met maatschappelijke
veranderingen, toenemende concurrentiedruk, marktverzadiging, kleinere
winstmarges, kostenstijgingen en groeiende personeelkosten. Bij de
strategiebepaling wordt niet alleen gekeken naar externe invloeden maar
analyseert men ook de eigen interne sterkten en zwakten en probeert menmet name te achterhalen op welke doelen men de inspanning van het gehelebedrijf moet gaan richten. Mede door het lange termijn perspectief en de
bezinning op doelstellingen is dit strategiedenken vanaf de zestiger en
zeventiger jaren te beschouwen als een ommekeer in de organisaties van eenlouter bezig zijn met functionele rationaliteit naar een accent op substantiale
rationaliteit. Men spreekt op een zeker ogenblik van Theorie Z management
(rol van de organisatie in de samenleving, milieubewustheid). In de laatste
twee, drie jaar is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk geworden dat men
spreekt over de 'missie' van de organisatie in de samenleving.

3.2.13 Organisaties zijn entiteiten die groei en ontwikkelingkennen

De reeds eerder genoemde Human Relations beweging en het Revisionisme
leverde na tientallen jaren onderzoek nog steeds geen algemeen bruikbaretheorie op over de beste manier om mensen te motiveren en om desamenwerking te verbeteren. Misschien is dit omdat men ervan uitging
(functionele rationaliteit ) dat de medewerkers gemotiveerd moesten worden
en dat de samenwerking lets is dat men moet 'besturen'? Uiteraard zijn er weIeen groot aantal pragmatische conclusies uit dit onderzoek voor managersbeschikbaar geworden. Maar over het algemeen zijn deze te beschouwen als
praktijk-modellen voor bepaalde (micro-)situaties; voorbeelden zijn
onderhandelingstechnieken, vergaderstijlen, gesprekstechnieken.
Steeds meer echter wezen de sociaalpsychologen erop dat voor bepaalde
problemen op het vlak van de menselijke interactie de oorzaak (en dus ook de
oplossing) moet worden gezocht op een ander niveau, namelijk dat van de
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structuur waarbinnen de mensen samenwerken. De uitdrukking "......dat is
een structureel probleem" is nu bijna gemeengoed geworden. Een eenvoudig
voorbeeld: een afdelingshoofd die budgettair verantwoording moet afleggen
tegenover twee chefs 'boven' hem, die formeel echter onderling nauwelijks
met elkaar contact hebben, zal na verloop van tijd met een of beiden
'meningsverschillen' of ruzie krijgen (of zelf een 'maagzweef...). De structuur
waarbinnen de samenwerking van deze mensen is geplaatst, leidt tot
persoonlijke confrontaties en conflicten, en roept dus bepaalde gedragingen
op. Het ligt dus voor de hand dat de sociaalpsychologen en
organisatiesociologen zich meer en meer gingen richten op een aanpak van
de intermenselijke verhoudingen (microschaal, 'zacht') op het niveau van de
structuren en systemen (macroschaal). Men spreekt dan van organisatie-
ontwikkeling. Verder zijn er bij deze stroming voorbeelden te noemen van
auteurs die hierbij een oplossing zoeken in een meer 'harde' benadering;
men is bezig met geplande verandering, omgaan met weerstanden,
veranderkunde. Daarnaast zijn er voorbeelden te noemen van auteurs die
men als werkend met een meer 'zachte' benadering kan typeren; men is bezig
met cultuurverandering, managementstijl, empowerment.

3.3  Rond  1980  : Het beheersen van permanente discontinurteit.

3.3.1 Hoe pakken de manager en de organisatie de veranderingen
aan? -

In 1973, een jaar na het verschijnen van het Rapport van de Club van Rome,
laat C. Zwart zijn proefschrift verschijnen met de titel : 'Gericht veranderen van
organisaties; Het beheersen van permanente discontinurteit'. Inmiddels was in
1969 van Karl Weick 'The Social Psychology of Organizing' verschenen
waarin hij het begrip 'enactment' uitwerkte, dit is het proces waardoor de mens
de omgeving die hij waarneemt - in wisselwerking daarmee - zelf creaert. In
de zestiger jaren was er nog een breed maatschappelijke mentaliteit van het
accepteren van autoriteit, zowel in de vorm van macht als van expertise. Zo
vindt men ook in veel modellen tot dan toe impliciet de gedachte dat er dan
waarheid is die onafhankelijk van de mensen bestaat en met het juiste model
achterhaald kan worden. Geheel in lijn met de 'enactment' heeft een tiental
jaren later, tegen het einde van de zeventiger jaren, een geleidelijke
ommekeer op grote schaal plaats in de richting van een nieuwe
basismentaliteit, door Marilyn Ferguson de 'Aquarius-samenzwering'
genoemd. Het enige gezag dat men erkent is nu dat van de eigen
waarneming en de eigen omgevingscultuur, het functionele denken maakt
plaats voor heroriantatie op de maatschappelijke waarden en alom roept men
om 'terug te gaan naar de natuur' in allerlei opzichten. De aandacht gaat niet
meer alleen naar het wat en hoe van het beheersen, maar men bezint zich op
het verschijnsel van het beheersen zelf: men spreekt (ongeveer vanaf 1984)
van transformatorisch leiderschap .

Aan het eind van de zeventiger jaren werd het langzamerhand iedereen
duidelijk dat de grote westerse economiean (Noord-Amerika, Europa) het
moesten afleggen tegen de prestaties van het Verre Oosten (Japan, Korea,
Taiwan, Singapore). Europa had al eerder de les getrokken dat het overwicht
op de kolongn voorbij was, de Verenigde Staten kregen net de les te
verwerken dat de filosofie van grootschalige, 'harde', beheerstechnieken
geen overwinning opleverde in de Vietnamoorlog. De Japanse industrieen
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veroverden gaandeweg in steeds meer markten een dominante positie.
Tegelijkertijd was in de bedrijven en organisaties aan het eind van de jaren
zeventig een periode achter de rug van verhoogde belangstelling voor'human relations', 'zachte' stijlen van leidinggeven, extra aandacht voor
organisatieontwikkeling, lange termijn strategie en milieubewust ondernemen.
De economische recessie en de verhevigde concurrentie, die in de tweede
helft van de zeventiger jaren inzette, kwam voor velen als een koude douche:
een nieuw denkmodel was nodig.

Dit kwam in de vorm van een managementfilosofie. Al in  1962 had Thomas S.
Kuhn het begrip 'paradigma' (basismentaliteit, onbewuste denkhouding)
gelanceerd om omwentelingen in het wetenschappelijk denken te
beschrijven. Nu werd dit begrip gehanteerd om duidelijk te maken met welke
basismentaliteit de oosterling vanuit zijn cultuur het ondernemerschap uitvoert
in tegenstelling tot onze westerse manieren van aanpakken. Peters en
Waterman in hun 'In Search of Excellence', maakten duidelijk welke
basismentaliteit typerend was voor de westerse organisaties die tijdens derecessie succes hadden. Het bleek dat daarin evenveel aandacht voor
'harde' als voor 'zachte' aspecten aanwezig was en een overkoepende
belangstelling voor het cultiveren van de normen en waarden (substantiale
rationaliteit). Als doorslaggevend wordt in dit denkmodel gezien welke
achtergrondfilosofie het topmanagement van een organisatie hanteert ten
opzichte van de veranderingen die nodig zijn. Met name krijgt men oog voorde spanning tussen het functionele en het substantiale denken. Het
beheersdenken op zich wordt in de laatste jaren steeds meer genuanceerd enmen ziet een duidelijke verschuiving naar een nieuwe vorm van management,het 'vlottend-beheersen' van de dynamiek der veranderingen, ook weItransformatiemanagement genoemd. Morgan spreekt in dit verband van de
stromingsmetafoor, "managing flux". Hierbij wordt de kracht van de
onderneming voornamelijk gezien in de mensen zelf en tracht men het
pragmatische denken min of meer in evenwicht te brengen met hetbeschouwende of genietende denken.

In de tachtiger jaren worden de contouren duidelijk van een nieuwe
basisfilosofie waarnaar men aan het zoeken is. Men kan dit duidelijk maken
door aan te geven hoe wij in onze tijd over de toekomst denken. Ik wijs op eenaantal trends die ik op het ogenblik meen te kunnen waarnemen. Er is aan de
ene kant een toenemende belangstelling voor het meer 'open' worden van
organisaties, maar dan niet in de zin van bestaande organisaties met
semipermeabele wanden naar hun omgeving, maar in die zin dat organisaties
opengebroken worden en worden gezien in hun organisatiedelen. De fusies,
overnames, samenvoegingen, diversificatie en desintegratie van grote
bedrijven is aan de orde van de dag. Er ontstaat een cultuur - asset stripping
-  waarbij men zeer grote bedrijven opkoopt, iets wat voorheen minder vaak
voorkwam. De idee is dat men deze bedrijven overneemt, de minder
rendabele delen afsplitst en dan vervolgens de rendabele delen tegen zeerveel grotere prijzen weer verkoopt. Dit betekent dat mensen en organisatiesvoortdurend in situaties gebracht worden waaraan men zich plotsklaps anders
moet orianteren op de buitenkant.

Begrippen als 'co-makership' en 'strategic lines' krijgen  op het ogenblik sterk
inhoudelijke betekenis. Men maakt essentiale afspraken met zijn omgeving, ofhet nu toeleveranciers of klanten zijn, waarbij onderlinge afhankelijkheid de
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nadruk krijgt, dit in tegenstelling tot de houding van de zestiger en zeventiger
jaren toen zakelijke afspraken dikwijls gebaseerd waren op wederzijds
wantrouwen. Een recente studie wijst op de consequenties van deze
ontwikkeling, die men in verband brengt met de tegenwoordig ontstaande
informatiemaatschappij, voor het functioneren van management en mensen in
de organisaties. De studie wijst erop dat zich een nieuw type organisatievorm
aan het ontwikkelen is die vooral gekenmerkt wordt door het bewust levend
maken en houden van netwerken (zowel van mensen als computersystemen).
Het is interessant te zien dat deze en dergelijke studies veelal gebaseerd zijn
op de Amerikaanse filosofiean. Men kan stellen dat de Amerikanen op dit
moment het belang van netwerken, vooral in de zin van lange termijnrelaties,
ontdekken. Een van de sterke punten van de Europeanen is dat zij allang
gewend zijn in netwerkachtige organisaties te werken, zodat zij door hun
bestaande netwerken in deze ontwikkelingen zeer goed opgesteld staan.

Men gaat netwerken niet meer beschouwen als min of meer noodzakelijke
smeermiddelen om de nodige contacten tussen organisaties te laten verlopen,
maar om daar andere basisorientaties in aanbrengen. De netwerken behoren
tot de meest strategische aspecten van de bedrijfsvoering in de toekomst. Er
ontstaat een organisatievorm waarin de structuur en de systemen hetzelfde
blijven, maar waar binnen de bestaande structuren, doordat men met een
andere basisoriantatie werkt, volledig andere werkwijzen tot stand komen.
Wellicht zullen de organisaties van de toekomst hun infrastructuur in de harde
Ss-en,  - de Systemen, Structuur en Staff (personeel) - vinden (zie voor het
zogenaamde 7 S- model hoofdstuk 4). Het flexibel om kunnen gaan met
basisorientaties daarbinnen, - de werking van de zachte Ss-en van Strategie,
Stijl, 'Skills' en'Shared values' - vormt de grote sterkte van flexibel
opererende organisaties.

Een trend die in toenemende mate duidelijk wordt is dat voor de organisaties
in de toekomst het organiseren van verbetering, 'improvement', centraal staat.
In de zestiger jaren was het al volstrekt duidelijk dat alles afhing van het
beheersen van verandering, maar verandering bleef men zien als een
afwisseling van stabiliteit en verandering. Organisaties in de toekomst zullen
zich kenmerken door een visie die niet deze dichotomie insluit van enerzijds
stilstand en anderzijds verandering, maar die verandering en improvement als
het basissysteem van managen beschouwt. Het zal in toenemende mate
duidelijk worden, dat, wanneer men spreekt over verandering, men altijd  -   en
hier gebruik ik een metafoor uit de hardere wetenschappen  -  , met  A's te
maken heeft. In de organisatie in de toekomst zal men voortdurend kijken naar
vragen als "hoe is het nu?",  "hoe zal het straks zijn?" en naar aanleiding
daarvan de verandering aangeven. Het object is hierbij niet het vergelijken
van een Ist en een Soil, maar het veranderen op zich. Dan is ook op alle
aspecten van menselijk gedrag het concept 'A-werken' in die zin van
toepassing (zie hoofdstuk 7, waar dit begrip methodisch wordt uitgewerkt).
Men kijkt dan bijvoorbeeld bij het 7S-model niet zozeer naar de samenhang
tussen de Ss-en, maar veeleer naar de samenhang tussen de A's van de Ss-
en.

3.4 Reflecties op de geschiedenis van het organisatiemodel

De laatste bladzijden van dit historisch overzicht zijn gewijd aan enkele
beschouwingen over de verscheidenheid aan modellen en de manier waarop
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men daarmee omgaat. De bedoeling is hier niet om de zoveelste indeling temaken of om stromingen of denkrichtingen te 'duiden'. Het gaat er in deze
subjectieve inkleuring van 'de geschiedenis van de organisatietheoriean' om,een aantal thema's naar voren te halen die bijzonder relevant zijn voor het
waarom en het hoe van het 'spelen met modellen'.

Elk organisatiemodel is 'enacted reality'
De problemen die de onderzoekers percipiaren en de doelen waaraan zij
werken zijn telkens een weerspiegeling van hun denkwijze. Tegelijkertijd
roept hun analyse en hun handelen een bepaalde werkelijkheid op diediezelfde problematiek weer her-schept en continueert. Het denkmodel dat de
onderzoeker hanteert zoekt een antwoord op het vervullen van een
individueel en/of collectief gesignaleerde behoefte. Deze behoefte echter is
op zijn beurt aanwezig door de sociale situatie waarin de mensen zich
bevinden, die op haar beurt weer resultante is van de denkconcepten
waarmee zij zelf hun werkelijkheid in zichzelf en om zich heen structureren.

Een voorbeeld moge volstaan. In reactie op de indeling in X en Y managersvan McGregor probeert iedere manager in de zeventiger zijn gedrag op een
bepaalde manier vorm te geven. Het 'hard' of 'zacht' managen is niet iets dathet individu McGregor hen oplegt, maar een verwoording van wat collectief in
het denken en de dagelijkse omgang leeft. Juist omdat men dit in het eigenhandelen herkent krijgt de indeling een authentiek karakter en lijkt het of er
werkelijk ook X en Y managers zijn. Interessant in dit verband is ook het
ontstaan van enkele andere modellen die daarop reageren, zoals het theorie
Y management (maatschappelijk en vooral milieubewust ondernemen, Ouchi,
1981), het theorie Omega management (geTnspireerd op het punt Omega vanTeilhard de Chardin, 1958). Er is een soort van cyclus in het omgaan metmodellen: McGregor etiketteerde enkele facetten van het managen; men gaatdit model hanteren als "de werkelijkheid zoals McGregor dat ziet"; vervolgensleert men ogenblikkelijk uit de ervaring dat andere facetten niet in het model
voorkomen; dus heeft men behoefte aan een ander model om hierin te
voorzien; en het spel begint weer van voren af aan.

Een ander mechanisme waarom de 'epigonen' een denkmodel op andere
wijze hanteren dan de oorspronkelijke 'protagonist' is wellicht de volgende.De protagonist haalt zijn materiaal meestal uit eigen ervaring en verwoordt dat
zo goed mogelijk. Bij de epigonen, de mensen die dat lezen, is die
ervaringsbron anders, nl. het geschreven woord en de verdediging ervan. De
protagonist maakt soms ook een ideaalversie van zijn intuities omdat het
verwoorden sowieso al een idealisering is en nooit de oneindige variateit van
de ervaring dekt die tot die intuTtie leidde. Men spreekt in dit verband van de
'context of discovery'  en de 'context of justification'. De 'context of discovery' is
dan het ervaringsmateriaal waaruit een intuTtie groeit. Zodra men die echter
naar voren moet halen en als een stelling verwoorden komt men in een
sociale dynamiek terecht die verplicht om dat te gaan verdedigen en dieverder duwt in bepaalde stellingen dan men oorspronkelijk misschien
bedoelde. Zo noemt Th.Kuhn een nieuw paradigma aanwezig als eenvoldoende aantal mede-wetenschappers zich ermee gaan bezighouden
(1962, biz. 23 e.v.)
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De in elk model vervatte impliciete basisdefinitie van de menselijke
werksystemen is een weerspiegeling van de denkwijze van de mensen die
ermee werkten en de manier waarop zij met hun eigen modellen omgingen.
De term 'basisdefinitie' wordt hier gebruikt in de zin waarin Checkland die
hanteert (zie hiervoor de beschrijving van Checklands stappengang in
hoofdstuk 1). Als mensen problemen trachten op te lossen komt er een fase
waarin zij in de wereld van hun denkconstructies een oplossing fabriceren
alvorens die in de handelingswerkelijkheid uit te proberen. Checkland pleit
ervoor dit met de nodige denkdiscipline aan te pakken en spreekt van de
Systems Thinking World. Zijn advies is het eigen denken over de
probleemsituatie te definiaren in termen van een basisdefinitie van het
(menselijk) activiteitensysteem waar het in de probleemsituatie over gaat.

Men  zou - als denkoefening - van ieder van de historische
organisatiemodellen kunnen proberen te achterhalen welke basisdefinitie de
betreffende auteurs en/of hun epigonen hanteerden. Bijvoorbeeld de indeling
die Vinkenburg geeft in 'sociocratische' en'technocratische' theoriean (figuur
3.1), kan wellicht in de kern worden herleid tot de basishouding waarvan de
betreffende denker uitgaat. Men zou zich dit als volgt kunnen voorstellen:

- basishouding die uitgaat van een werksysteem als transformatieproces
(Checklands def.) van menselijke waarden;

==> 'sociocratie'
- basishouding die uitgaat van een werksysteem als transformatieproces

(Checklands def.) van materialen/geld;
==> 'technocratie'.

Tabel van Vinkenburg
Sociocratie Technocratie
Mensen zonder organisaties Organisaties zonder mensen

Scientific management;
nadruk op efficiency
Taylor  (1856  -  1919)
Managementprocestheorie;
eenheid in commando
Fayol  (1841   -  1925)

Human relations; Kwantitatieve benadering
sociale verhoudingen Operations research (1939)
(Mayo 1880 - 1949) Systeembenadering (1950)
Behoeftenhierarchie Besluitvorming
(Maslow 1943) (Simon 1957, Kepner Tregoe)
Motivatietheorie Strategietheorie
(Herzberg 1954) (Ansoff 1965)

Revisionisme;
Linking pin (Liked 1967)
Theorie X en Y (McGregor 1967)
Managerial Grid (Blake en Mouton 1967)

Organisatieontwikke- Management by Objectives (MbO)
lingsrichting (0.0.)

Contingentietheorie
(Lawrence, Lorsch, Reddin 1972)
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Reacties op Japan-golf;
nadruk op Cultuur/Shared Values
(Peters en Waterman  1982)
Transformatie van management en
organisatie; omgaan met polariteiten.
(Adams, Harrison 1986)

Figuur 3.1 - Overzicht van organisatietheorieen in Vinkenburg (1988, biz. 171)

Het omgaan met organisatiemodellen kan worden getypeerd in termen van
'ana-/katascopisch denken' en in termen van 'overleven/zijn'.Wil men achterhalen hoe de betreffende auteurs (of 'volgelingen') met hunmodellen omgingen dan zijn de volgende twee vragen nuttig:

- (1) hoe bouwt de auteur zijn/haar model op? Van deel naar geheel ofandersom?
- (2) hoe gebruikt men het model? welke houding heeft men ten opzichtevan de veranderingen die men daarmee initieert?

Het zijn twee manieren van interpreteren (van de eigen en elkaars
denkmodellen) : (1) de manier van kijken en (2) de manier van handelen.

Voor een karakterisering van (1) kunnen we de termen 'anascopisch' en'catascopisch' kijken gebruiken die Zijderveld dikwijls hanteert. Men kijkt vanbuiten op een afstand, en probeert dan erin door te dringen (catascopisch); ofmen neemt een aantal concrete dingen, beschrijft hoe ze met elkaar
samenhangen en maakt er een geheel van (anascopisch). In het eerste gevalgeeft men betekenis aan het systeem door van buiten naar binnen teredeneren. Eerst geeft men dan de systeemgrenzen aan, beschrijft de input enoutput en kijkt een niveau dieper in de 'black box' om toch te begrijpen wat erinzit. De andere manier is dat men uitgaat van een groot aantal dingen diekennelijk relaties hebben met elkaar en dan gaat uitzoeken  - het is kennelijkaan systeem - wat ze voor betekenis hebben. De ene benadering geeftbetekenis vanuit het geheel, de andere vanuit de onderdelen.
Men kan deze twee manieren van 'kijken' vergelijken met andere bekende
indelingen. Onderstaande tabel noemt enkele die veel gebruikt worden.

Catascopisch Anascopisch
analytisch synthetisch-                                     Gestalt
betrokken afstandelijkverbalisers visualisers

Dat de wijze van kijken - in casu de wijze van presenteren van de resultatenvan hun beslissingen aan proefpersonen - wei degelijk van invloed is op deinhoud van onze conclusies is o.a. recentelijk aangetoond in een studie van
Grzelak, Poppe, Czwartosz en Nowak (Grzelak e.a., 1988). Liet men deresultaten zien in de vorm van cijfers (hoe vaak gebeurt dat niet in rapportenen verslagen in het bedrijfsleven?) dan waren de proefpersonen merkbaarminder erbij 'betrokken' en vager in hun reacties dan wanneer men deresultaten d.m.v. figuurtjes liet zien. Het visualiseren is kennelijk eenbelangrijk element in de fase waarin men een opgedane leerervaring innieuwe concepten vastlegt. In de geschiedenis van de organisatiemodellenziet men herhaaldelijk dat een aanvankelijk 'visionair', holistisch, model door
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volgelingen op de anatomietafel werd gelegd en tot in detail uitgeplozen. Men
kan hier denken aan Fayol, Maslow, Stafford Beer, Peters en Waterman met
het 7S model.

Met een model kijkt men niet alleen naar de werkelijkheid, men geeft er ook
vorm mee aan het handelen. Dit komt tot uiting in de tweede indeling die
zojuist werd genoemd. Hier gaat het om de basishouding waarmee men de
realiteit benadert, een handelingsparadigma, de context-ideologie waarin
men zijn eigen handelen geplaatst ziet. De indeling die hier gebruikt wordt -
en die ook herkenbaar is in een aantal organisatiemodellen - heeft te maken
met wat men de 'handelingsmotivatie' zou kunnen noemen. Aan het ene
uiterste staat een dwangmatig, soms door angst- of schuldgevoel gedreven,
pogen vat te krijgen op de dingen; aan de andere kant een houding om de
dingen hun eigen dynamiek te laten volgen.

De beide houdingen komen het duidelijkst naar voren in de wijze waarop men
omgaat met de tijd. In het ene geval tracht men de tijd te beheersen, in het
andere laat men zich  door de tijd sturen. Dit hangt samen met de bekende
indeling van mensen in het zogenaamde A-type en B-type, die voorspellend
werken m.b.t. het ontstaan van hartinfarcten (Friedman en Rosenman, 1974;
Matthews, 1982). Uit studies hierover blijkt tevens een samenhang met
godsdienst, en tevens met de wijze van omgaan met de tijd. Het meest
doorslaggevend is het sturen, vooral als een verwijt aan de werkelijkheid "die
zonodig gecorrigeerd moet worden, het gaat hier allemaal zo fundamenteel
fout......",  versus het meer ervaren van gestuurd te worden.

Onderstaande tabel illustreert beide categoriean van benadering.

Beheersen Zijn-in-verandering
(om te overleven) (waardoor beheersing)
Tijd sturen Door tijd gestuurd worden
A-type B-type
Chaos negeren Chaos aanvaarden
Protestant Katholiek
Lineair Cyclisch
Plannen Improviseren
Causaal Synchronistisch
Techniek Sociotechniek

Diverse studies wijzen op de samenhang tussen de cultuur en de ideologie
van de mensen en de manier van werken en zelfs typerende, vaak
psychosomatische, kwalen (bijv. Friedman and Rosenman, 1974; Matthews,
1982). In sommige organisatiemodellen is duidelijk het concept aanwezig van
de natuur als iets 'dat je naar je hand zet'. De realiteit van het bedrijf is dan
iets dat de manager aanpakt en 'naar zijn hand zet'. Hij zet het in schema's en
de realiteit voegt zich ernaar. Men kan hier denken aan Taylor, Weber,
McGregor, Bateson, Ansoff. Dit is een geheel andere houding dan : 'er is
chaos en je moet roeien met de riemen die je hebt'. Deze vindt men o.a. bij de
zogenaamde Human Relations beweging en recentelijk bij de
transformatorische management stijl. Een voorbeeld van het ene uiterste is het
krampachtig vasthouden aan regels en maatregelen, met verlies van sommige
waarden: het 'bezuinigen koste wat 't kost', of het 'kaputorganisieren' van het
werk. Geheel aan het andere uiterste staat een beschouwend/genietende
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basishouding waarbij menselijk ingrijpen gezien wordt als een 'feest' of een
'spel', niet als een 'plicht' of een intentie: Beide voorbeelden zijn extreem, de
meeste gedragingen van managers zullen zich daartussenin bevinden. Figuur3.2 illustreert de manier waarop men het omgaan met de modellen  kan
typeren.

Opvatting over de tijd :

Manler
Tijd als een 'stroom'van kijken : Tijd als lets 'vast'

catascopisch 'planned Fransformatie-
(van geheel naar deel) change' denken'

anascopisch 'breakthrough in'beheersdenken' aspectsystemen'(van deel naar geheel)

Figuur 3.2  - Een typering van basishoudingen ten opzichte van
(gewenste) veranderingen.

Zoals in hoofdstuk 4 bij de bespreking van Rijsmans interactiemodel ter
sprake zal komen, is het juist in de dynamiek van het overleven dat mensen
hun denkmodel herzien en toetsen. Het is niet toevallig dat in de laatste jarenhet 'spelend omgaan met de veranderingen',  - dat een component is van hettransformatiedenken -, samengaat met een spelen met het eigen denkmodel,
c.q. ideologie/cultuur. Daarom is in de figuur de ene dimensie omschreven als
een spanning tussen twee uitersten:

- het omgaan met/beheersen van verandering om te overleven;
- het omgaan met/beheersen van verandering als dan aspect van het actief-

in-de-wereld zijn. Als praktisch symptoom/meetpunt van een dergelijkeclassificatie kan men nemen de wijze waarop de modelgebruiker de
coOrdinatiemechanismen in een organisatie benadert.

Het voert te ver om alle historische modellen in deze matrix een plaats tewillen geven. WeI is het interessant te zien hoe deze dimensies de
modelgebruiker als het ware focusseren. In de praktijk is een handzaam
meetpunt hiervoor de manier waarop de denker zich de feitelijkesamenwerking tussen de mensen (of systemen, of eenheden) voorstelt. Het
zijn immers de coardinatiemechanismen die, (zie de bespreking van
Mintzbergs organisatietypering in hoofdstuk 4 ), bepalen hoe in feite de
organisatie meer is dan de som van de delen. Zo legt bijvoorbeeld het sterk
catascopisch en op beheersen gerichte model van Weber sterk de nadruk opstandaardisatie en verdeling van taken; alles wordt 'prima geregeld'. De vraagwaar men in zijn model in de praktijk mee worstelt is echter hoe men de
menselijke meerwaarde kan bereiken en/of handhaven en hoe men met
'uitzonderingen' moet omgaan. De meeste brandweerorganisaties echter
zullen zich, vermoedelijk, willen typeren als 'vechtend tegen de elementen,
vechtend tegen de tijd' en minder als een 'zich door de tijd laten sturen, zich
aansluiten bij de innerlijke dynamiek van de chaos der gebeurtenissen'. Al zal
een goed brandweerman zijn hoofd ten allen tijde zowel letterlijk als figuurlijk'koel' moeten houden. Juist handelen in stress-situaties is een 'kunst'.
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Doorslaggevend in die kunst van het handelen is het kunnen spelen met het
eigen denkmodel.

3.5 Samenvatting

In het Voorwoord werd gesteld dat de wijze van omgaan met het model nog
belangrijker was dan de keuze ervan. Dit ziet men terug in de geschiedenis
van de organisatietheorie. Veel auteurs relativeren zelf het model dat zij
lanceren. Slechts bij enkelen ziet men dat zij zich bewust zijn dat hun
denkmodel in evenwicht is met de werkelijkheid waarmee zij omgaan;
verreweg de meesten denken in het a priori dat de werkelijkheid 'is' en dat
hun model die benadert. Een voorbeeld van een zelf-relativerende auteur is
Ansoff, die in een van zijn latere werken (1980) aangeeft dat de opvatting die
hij had over strategic planning een foute was. Een ander veel recenter
voorbeeld is Tom Peters, de bekende mede-auteur van 'Excellente
ondernemingen', die in zijn volgende boek 'Thriving on Chaos'  (1987)
aangeeft dat het idee om angstvallig vast te houden aan 'excellentie' een fout
begrip is en dat het gaat om verandering.  In die zin noemt hij het chaos.
Overigens moet gezegd dat er meerdere auteurs zijn geweest die
aangegeven hebben dat hun denkwijze op een eerder tijdstip niet adequaat
was, maar die in hun reactie doorschieten naar een ander uiterste. Zo was
Churchmann aanvankelijk een sterk voorstander in de Operations Research,
later sprak hij over de mens als centraal punt en schoot hij door naar het
sociaal-agogische.

De manager die door zijn vooropleiding, adviesomgeving en praktijk
geschoold is in het denken van zijn generatie ontkomt er niet aan met
eenzelfde denkmodel met de veranderingen om te gaan. Tegenwoordig wordt
van de manager een meer professionele houding gevraagd ten opzichte van
het vak van manager. Daarin wordt een meer professionele techniek en stijl
van beheersen inbegrepen. Maar nog niet alle managers zijn in staat hun
eigen denkmodel te zien. Het spelen met modellen kan hen daarbij helpen.

.
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HOOFDSTUK VIER
Drie modellen vergeleken

Inleiding

In dit hoofdstuk worden drie modellen in meer detail besproken:° het sociaal interactiemodel van Rijsman;
° het 7S-model zoals dat bij het bureau McKinsey is ontstaan;° het model waarin Mintzberg een aantal coOrdinatiemechanismen in

organisaties beschrijft.
De drie modellen verschaffen een meer specifiek terminologischinstrumentarium voor de laatste hoofdstukken van deze studie. Het eerste
model vormt een schakel tussen de theorie van het sociaal constructionisme,dat in hoofdstuk 2 werd besproken, en de theoretische verklaring voor de
mechanismen die bij het spelen met modellen optreden. Het tweede en derde
model hebben nadrukkelijk betrekking op het beheersen van
organisatieveranderingen. De drie modellen hebben gemeen dat zij denadruk leggen op de onderlinge relaties (van hun systeemcomponenten) endat zij aangeven hoe daarmee het functioneren van een organisatie beter kan
worden begrepen. Hierin ligt dan ook het aantrekkelijke van deze modellen
voor het onderwerp van deze studie (het gebruik van modellen bij het
implementeren van vernieuwingen in organisaties) : door deze nadruk op derelaties binnen het systeem dat zij beschrijven maken zij een integratie van           ohet 'harde' en 'zachte' systeemdenken in zowel theorie als praktijk mogelijk.In dit hoofdstuk worden zoveel mogelijk de auteurs zelf aan het woord gelaten.In hoofdstuk 7 wordt uitvoeriger ingegaan op de wijze waarop deze driemodellen ieder op een eigen manier in de verklaring van het spelen metmodellen terugkomen en een specifieke kleur daaraan geven.
4.1 Het sociaal-interactiemodel van Rijsman

Een model dat goed past in de sociaal constructionistische hoofdlijn van dezedissertatie is dat van Rijsman. Dit model is gegroeid uit fundamenteel
theoretisch onderzoek, maar het heeft heuristische toepassingsmogelijkhedenvoor de praktijksituaties waar men als change engineer mee te maken heeft.
Het gaat over de wijze waarop mensen betekenissen tot stand breggen, in ditgeval betekenissen die betrekking hebben op sociale objecten, --  zelf en deander. Eerst worden in het kort de grote lijnen van het model geschetst.Daarna wordt in meer detail ingegaan op:- de voorwaarden voor samenwerking;

- het begeleiden van veranderingen door de manager of change engineer;- de functie van een 'weggooimodel' als 'mentaal pptotype' (zie ook 2.5)ten tijde van verandedng.

4.1.1 Het model in grote lijnen
Het model betreft de vraag: hoe brengen mensen betekenissen tot stand en
met name over zichzelf en anderen; en welke dynamismen zijn daar inherent
aan verbonden? Rijsman is van mening dat de wijze waarop mensen
betekenis tot stand brengen omtrent zichzelf en anderen gezien moet worden
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als een symbolische versie van de coardinatie van activiteiten. Elke betekenis
is de symbolische uitdrukking van gecoOrdineerd omgaan met de realiteit. Dit
noemt Rijsman sociale validatie.
" ... the conceptual identification of an object is essentially a symbolic
reference to socially coardinated actions. Objects have no meaning apart from
subjects and it is the shared activity toward reality symbolically expressed in a
mutually understandable way which creates object-meaning." (Rijsman, 1987,
biz 5 e.v.)

Rijsman onderscheidt (zonder te scheiden) hierbij een drietal stappen in de
manier waarop mensen betekenis over zichzelf en anderen tot stand
brengen:

- sociale validatie;
- sociale toeschrijving;
- sociale vergelijking.

Deze drie begrippen zijn breed uitgewerkt in verschillende publicaties van
Rijsman. Het zou te ver voeren om daar in detail op in te gaan. Ik wil hier
volstaan met een korte typering en enkele algemene opmerkingen.

4.1.1.1 Sociale validatie
Betekenis is de symbolische uitdrukking van de gecoardineerde activiteit die
mensen onderling aangaan ten opzichte van de realiteit. Een tafel
bijvoorbeeld is de symbolische uitdrukking van de wijze waarop men
gemeenschappelijk met de realiteit omgaat. Het is geen tafel omdat het op
zichzelf een tafel is maar het is de uitdrukking van de wijze waarop men
ermee omgaat. De betekenis is zo een sociaal interactieve schepping. lets is
slechts valide in de mate waarin het coOrdineerbaar is met anderen. Elke
betekenis is dus het product van de gemeenschappelijke omgang met de
werkelijkheid. Die werkelijkheid heeft geen betekenis vooraf.

4.1.1.2 Sociale toeschrijving
Het projecteren van de betekenis in dingen of personen gebeurt via de
interpretatie van tekens die verwijzen naar iets. Wat men waarneemt is de
afgeleide verwijzing naar dat iets. Als iemand zegt :'dat is een tafel', dan is er
een serie tekens, die men beschouwt als een verwijzing naar 'tafel'. 'Tafel' is
de samenvatting van de activiteiten die men daaromtrent doet, waardoor een
tafel een tafel wordt. Met betrekking tot personen is sociale toeschrijving de
mate waarin men een aantal tekens ziet als verwijzing naar een persoon.
Rijsman onderscheidt een viertal klassen van tekens die traditioneel gebruikt
worden om te verwijzen naar personen:

- lichamelijkheid (lichaamstekens),
- gedragstekens,
- bezitstekens,
- groepslidmaatschapstekens.

Terwijl psychologen als bijvoorbeeld Fiske en Taylor de attributie louter
beschrijven als een fysiek proces in de hersenen en in het cognitieve
apparaat, waardoor perceptie van tekens tot stand komt (zie hoofdstuk 2), legt
Rijsman de nadruk op het sociale karakter van dit proces. Voor Fiske en Taylor
is sociale cognitie een tussenstap, voor Rijsman is het geheel een proces van
sociale interactie.
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4.1.1.3 Sociale vergelijking
De sociale vergelijking betekent dat we de betekenis van een persoon (alsobject) categoriseren en onderscheid maken tussen zelf en ander.

4.1.2 Uitwerking van het model

Het typerende in de manier waarop mensen de wereld kennen, en dat henonderscheidt van dieren, is het gebruik van concepten. Normaal ontwikkeldemensen identificeren objecten voortdurend in conceptuele categoriean zoalstafel, stoel, enz. De combinatie van deze conceptuele identificaties schept debetekenis van de situatie. Wat is de rol van sociale co6rdinatie in deze
conceptuele identificatie van de wereld om ons heen? Het antwoord is dat
conceptuele identificatie van objecten in wezen een symbolisch verwijzen isnaar sociaal gecoardineerde activiteiten. Objecten hebben geen betekenislos van subjecten en het is deze gemeenschappelijke activiteit die symbolischwordt uitgedrukt op een wederzijds verstaanbare manier die objectbetekenis
schept

Natuurlijk is het wei zo dat, als eenmaal die betekenis door gedeelde activiteittot stand gebracht is, men die weer individueel kan reproduceren. lemand kan
bijv.  als hij alleen is zeggen 'dit is een tafel...',  maar dit individueel gebruikvan betekenis betekent niet dat het een individuele status heeft. Wat hij in feitedoet is iets dat hij vroeger heeft geleerd in een sociale context nu fysiek-individueel reproduceren. Hij heeft het opgeslagen en hij haalt het later weer
op. Het feit dat de betekenis van een object essentieel referentieel van aard is,houdt in dat men die objecten niet direct waarneemt maar door tekens. Als ikzie wat ik denk dat een 'tafel' is, dan is het zo dat ik een aantal tekens
interpreteer als verwijzing naar 'tafel'. Maar de tafel als zodanig wordt niet
gezien, ze wordt alleen afgeleid. Als de 'tafelheid' geen afgeleide was zoumen niet kunnen verklaren waarom verschillende waarnemers, die dat objectuit verschillende hoeken waarnemen, toch geloven dat ze dezelfde tafel zien.
Wat zij nl. op dat ogenblik zien is het geco6rdineerd patroon van activiteitendat wordt geTmpliceerd in de notie 'tafel' en dat het object zijn 'tafelheid' geeftin plaats van iets anders.

Tenslotte moeten we ook nog zeggen dat het identificeren van een objectimpliceert dat het wordt gedefinieerd als onderdeel van een conceptuelecategorie. Dit betekent dat het zowel wordt geassimileerd als gediscrimineerdvan andere reale of potentiale elementen uit dezelfde categorie. Bijv. zeggen'dit is een tafel...' betekent dat het object wordt gezien als een element van de
tafel-categorie (assimilatie).

Maar het wordt onderscheiden van andere, vergelijkbare elementen en toch in
zijn 'tafelheid' daaraan gelijkgesteld (discriminatie). Om dat onderscheid tekunnen maken hebben we een of andere dimensie of attribuut nodig. Bijv.gewicht, plaats in de ruimte, enz. Alles bij elkaar genomen kan men zeggendat het scheppen van object-betekenis via conceptuele identificatie
gebaseerd is op een combinatie van drie processen: nl. de symbolischecoardinatie van activiteiten, tekenreferentie en de objectvergelijking. Dit wordtschematisch voorgesteld in figuur 4.1.
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Figuur 4.1 Sociale validatie en toeschrijving.
Een subject identificeert een object i door symbolische sociale coardinatie
van activiteiten met andere subjecten, hier Alter genoemd,
door het waarnemen van tekens, (S) en het toeschrijven van deze tekens aan een object-
categorie (grote ellips) en het onderscheiden van het object van andere vergelijkbare objecten
(j) binnen dezelfde categorie. De verticale lijn x stelt de dimensie van vergelijking voor.

Dezelfde drie processen spelen ook een rol bij de identificatie van personen.
Maar als de persoon die men identificeert een zeer specifieke persoon is, nl.
de enige persoon waaraan het subject existentieel verbonden is, - de
zelfpersoon -, dan is het zo dat de discriminatie tussen deze persoon en de
vergelijkbare personen - anderen - een voorkeur wordt en de dimensie van
vergelijking een waardedimensie. Deze omslag van louter discriminatie naar
voorkeur voor zelf wordt in het model aangegeven door een plusje (+) achter
zelf-en-ander. Zie figuur 4.2. De eigenschappen in termen waarvan
onderscheid gemaakt wordt tussen zelf en anderen kan men sociale waarden
noemen, of persoonswaarden.

Subject
t ss                                  x

S
0

+ +62)
Pt»)SS/s-,0Alter

Figuur 4.2 Bij identificatie van personen krijgt de vergelijking
een waarde-dimensie (+) en slaat de discriminatie van 'zelf' om in 'voorkeur voor zelf'.

Het is van belang te beseffen dat elk menselijk subject bij het opbouwen van
de sociale coardinatie, een voorkeur heeft gekregen voor een bepaalde alter,
nl. de moeder. De eerste voorkeur die de moeder uitdrukt is zelfs niet
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gedragsmatig maar biologisch. Als de moeder geen voorkeursenergie zoubesteden aan het kind in de moederschoot zou het niet tot leven gebracht zijn.Maar kort na de geboorte verandert deze min of meer symbiotische voorkeur
in een gedragsvoorkeur op de basis van uitgezonden signalen. Dus vooraleer
het een bewust kennend subject is heeft het kind een bepaalde soort sociale
coardinatie gekregen t.o.v. zichzelf, nl. t.o.v. zijn moeder. Die breidt zich
geleidelijk uit naar steeds andere alters. De tekens die men moet uitzendenom voorkeur te krijgen nemen steeds toe. Het aantal alters neemt ook in hetleven toe.  De mate waarin een subject erin slaagt om meerdere tekens tot
stand te brengen en meerdere alters te vinden waarmee die
voorkeurscoardinatie kan worden gerealiseerd, noemen we de mate waarin
men de culturele persoonlijkheid ontwikkeld heeft.
Rijsman heeft een zestal aanpassingsmechanismen beschreven waarmee de
persoon positieve eigenwaarde kan opbouwen (Rijsman 1983, biz 286).  Dezebetreffen (verandering van) de volgende elementen van het model:

- de alters waarmee men de betekenis construeert; maar daar is men vaak
niet vrij in, we zitten vaak met alters 'opgescheept';- de eigenschappen waardoor het zelfbeeld gedefiniaerd wordt (Ax);

- de vergelijkings-anderen (APo);
- de betekenis van de tekens (AS- =>P);
- de waarneming van de tekens (A=>S);
- de tekens zelf (AS).

4.1.3 Verklaring van sociale verschijnselen op grond van hetmodel

Rijsman heeft een groot aantal sociale verschijnselen teruggebracht tot dekern van het model. Een daarvan is sociale rechtvaardigheid. Het streven
daarnaar is in essentie sociale coOrdinatie met de voorkeur die men t.a.v.
zichzelf heeft. Een systeem van alters is slechts rechtvaardig in de matewaarin het inderdaad die voorkeur schijnt te ondersteunen. Alters die
minachting voor uw zelf uitstralen, of anderen meer waardig schatten, zijn inUW Ogen niet rechtvaardig.  Rijsman noemt hier drie aspecten: billijkheid,
streven naar gelijkheid, streven naar zorg voor de zwakken. Hij toont via
analyses aan dat ook deze zijn te herleiden tot het streven naar sociale
coardi natie-met-voorkeur-voor-zichzel f.

Een ander verschijnsel betreft de samenwerking. Deze kan slechts
psychologisch bevredigend tot stand komen wanneer mensen
complementaire rollen hebben. Want als ze op dezelfde eigenschap hun
eigenwaarde willen opbouwen zullen ze zich t.o.v. elkaar gunstig willen
onderscheiden. Bovendien zal men van de ander in de omgeving validatie
vragen voor dat gunstig onderscheid. Maar aangezien de ander dat ook wil,lukt dat niet zomaar. Dit resulteert in wederzijdse minachting. Dit kan wei
opgelost worden wanneer de verschillende deelnemers aan een interactie elk
een aparte eigenschap kunnen vinden waarin ze elkaar over en weer kunnen
waarderen. Dit is een natuurlijk gevolg van complementaire rolverdeling.
4.1.4 De sociale co6rdinatie tussen groepen
In het model van de sociale coardinatie tussen twee personen is het ego hetcentrum van de betekenis. Het omgaan met mensen is het voortdurend
scheppen van betekenissen. Bedrijfsmatig met elkaar omgaan is een



64 Hoofdstuk 4

voortdurend aanbieden van arena's, spelen binnen arena's, van de
bovengenoemde drie processen (validatie, toeschrijving, vergelijking). Deze
resulteren in een zelfbeeld. De notie "groep" komt op drie punten nadrukkelijk
in het model van Rijsman aan de orde.

Ten eerste is het de groep waarin de betekenis tot stand komt. Ego-alter is de
basis van elke betekenis. 'Alter' is hier een samenvattend woord voor de
anderen, andere subjecten met wie men de werkelijkheid schept. Het zijn de
mede-scheppers van (positieve) betekenissen omtrent het eigen zelf. Er zijn
ook alters die zich niet lenen tot een positief zelfbeeld: de out-group. Zij
schijnen voorkeur te schenken aan anderen dan het eigen zelf van het subject
(in de in-group). In andere termen: het zijn de 'niet-rechtvaardige alters' (zie
boven).  Het zijn mensen waarvan  men zegt: 'die zien het verkeerd...', 'zij
benaderen de werkelijkheid onrechtvaardig, ik kom uit hun wereldbeeld met
een negatief teken achter mijn zelf'.

Een tweede punt waar de groep aan de orde is,  is op het vlak van tekens die
verwijzen naar personen. Bedoeld worden de vier klassen van tekens die
hierboven genoemd werden. Hier ziet men in-group/out-group verschijnselen.
Als iemand bijvoorbeeld zegt: "ik ben een staffunctionaris, jij een
lijnmanager...", gebruikt hij groepen om aan te duiden wie hij is. Dan wordt
de groep een teken van de persoon. Aangezien hij een positief zelfbeeld wil
behouden zal hij in de mate waarin hij groepen gebruikt als teken van zichzelf
proberen meer waarde toe te kennen aan zijn eigen groep dan aan de groep
van een ander waarmee hij zich vergelijkt.

Tenslotte is er de classificatie. Als iemand zich vergelijkt met iemand anders
kan dat slechts omdat hij een categorisering maakt van zichzelf en die ander,
waarbij hij zich kan vergelijken met die ander en zich ervan onderscheiden.

Voorbeeld
Als men deze opmerkingen toepast op bijvoorbeeld de verhouding tussen staf
en lijn in organisaties, kunnen we het volgende zeggen. De dynamiek zoals
die in het model wordt belicht vinden we in het opbouwen en behouden van
een posjtief zelfbeeld. Dit zelfbeeld ontstaat door die drie bovengenoemde
processen. Dit is onhaalbaar als ego en alter zich met elkaar vergelijken op
eenzelfde eigenschap.
Dit leidt tot de stelling dat, om een sociaal bevredigende samenwerking tot
stand te brengen, rolverdeling noodzakelijk is. Dit impliceert de stelling dat
samenwerking, hoe dan ook, slechts sociaal bevredigend is wanneer zij
kansen schept voor een ieder om een positief zelfbeeld daaruit af te leiden. Dit
kan niet als er geen rolverdeling is. Het kan weI als mensen hetzelfde doel
hebben maar een complementaire rolverdeling binnen dat doel. Lijn en staf
zullen dus voortdurend trachten hun complementariteit ten opzichte van elkaar
te handhaven en te verduidelijken. Men kan dit dagelijks waarnemen in
vergaderingen en gesprekken.

4.1.5 Het beheersen van veranderingen in organisaties

Hier geldt - wanneer men het sociaal-psychologisch bekijkt - het belang van
het aanbieden van continulleit, nl. dat men een positief zelfbeeld overeind kan
houden. Men zal ook de vormen waarin zich dat kan manifesteren als een
vorm moeten aanreiken in plaats van als substantie. leder die omgaat met
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organisatieverandering moet zich realiseren dat mensen slechts meewerken
aan welke omgevingsverandering dan ook wanneer ze als het ware aan de
horizon die positieve zelfwaarde zien, als een garantie, en alles wat zich aan
veranderingen voordoet zien als rolverschuivingen waaruit die positieve
zelfwaardering voortvloeit.

Management van veranderingen is paradoxaal genoeg, ook management vancontinuneit, als het tenminste wil slagen. Mensen stellen zich slechts
constructief op naar nieuwe dingen wanneer ze daarin weer nieuwe kansen
voor zichzelf in zien. Men verzet zich tegen veranderingen als men het gevoelheeft dat daarmee die zelfwaarde ondermijnd wordt. In feite moet de change
engineer niets anders doen dan boodschappen uitsturen over de continuiteit
van de zelfwaarde (zie hoofdstuk 7). "Er is hier iets dat we overeind houden,
het gaat over nieuwe vormen..."

Er is echter een retoriek waar elke rolverschuiving gezien wordt als verlies van
de identiteit; elke verandering wordt dan afgeschilderd als bedreigend. Maarals men in de omgeving een betekeniskader heeft kunnen aanreiken waarin
de rolverschuiving gedefinieerd wordt als een andere vorm van een zelfde
waardevol 'ik' dan is er geen probleem. Het hangt er dus vanaf of men teken
en betekenis aan elkaar gelijkstelt of dat men zegt: "de betekenis blijftovereind, maar die kan nieuwe tekens aannemen". Dit denkkader kan men
gebruiken om analyses te maken van veranderingen. Of het nu gaat om
veranderingen van de persoonswaarde, de attributen e.d., waarin de persoon
zijn waarde krijgt of om nieuwe tekens, nieuwe variaties.

Hierboven werden een zestal aanpassingsmechanismen genoemd waarmee
de persoon zijn zelfwaarde opbouwt. De relevantie voor change managementis dat men op al deze punten kan veranderen, als dat maar S6n ding overeind
houdt: de positieve zelfwaarde. De change engineer moet een alter blijven diewerkt met die aanpassingsmechanismen, steeds in de richting van positievezelfwaarde. Als dat laatste, om wat voor reden dan ook, in het gedrang komt,ontstaat er verzet tegen veranderen. Aanpassing is geen enkel probleem alshet door het betrokken ego gezien wordt als een reconstructie van dat positiefzelfbeeld. Bijvoorbeeld, een van de problemen die we hebben in onze
maatschappij is dat als we in een andere rol moeten functioneren (Ax), we datzien als een afwijzen van de waarde van de eigen persoon. Omdat men zo
vast verbonden zit aan dan rol  dat het een volledig verlies van eigenwaardebetekent als men die moet loslaten. Hetzelfde geldt voor een ander gedrag ineen bepaalde eigenschap.

4.1.6 De rol van het 'debat' in functie van veranderingsbereidheid
Elke betekenis omtrent zelf is een ego-alter discourse; het is geen betekenis
an Sich die moet ontdekt worden. Het debat heeft een functie voor de
validatie.  Maar ook de aanpassingsmechanismen spelen een rol. De alter is
de gesprekspartner waarmee het subject de betekenis van al deze
aanpassingsaspecten construeert.  Ook hier geldt wat gezegd werd over hetsamenwerken. Als beide gesprekspartners er niet in slagen een
complementaire rol te vinden worden ze elkaars rivaal.
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4.1.7 De spelregels van het debat .
Als men vasthoudt aan de filosofie van realisme in de zin dat de kennis van de
wereld een afspiegeling is van de dingen zoals ze an Sich zijn, dan maakt
men meteen onderscheid tussen ware en foute modellen. Dan is het debat
een proces om de 'waarheid' te vinden of aan de ander duidelijk te maken. Als
men daarentegen vertrekt van de constructivistische invalshoek dan komt het
in feite erop aan dat men een ego-alter spel kan opzetten waarmee de
gesprekspartners een betekenis gezamenlijk construeren die - zolang het
duurt - leefbaar of nuttig is voor allebei. Dit nut moet men zien op twee
dimensies:

- het debat moet tot toegevoegde waarde leiden in termen van produkten;
- het debat moet de arena opleveren waarin de identiteit van beide

gesprekspartners aan haar trekken komt.

Nu is de kunst van het crearen van betekenissen in wezen het scheppen van
uitdagingen voor het zelf die zich op produktieve manier vertalen in
toegevoegde waarde.  Dan ziet men modellen niet meer als waar of vals in de
mate waarin ze ean unieke waarheid dekken. De waarheid heeft een functie:
zij moet de persoon zelf laten leven. Waarheidsbeelden moeten de persoon
zelf laten floreren in samenwerking met anderen. Dit heeft implicaties voor de
manier waarop men modellen behandelt. Men beschouwt ze niet meer als
foto's van een intrinsiek 'iets'  in de werkelijkheid. Men beschouwt modellen
als flexibele dingen, als dingen waar voortdurend aanpassing in kan ontstaan,
die gericht is op de leefbaarheid voor alle betrokken denkers.

Mensen zullen modellen delen in de mate waarin ze daarmee kunnen leven.
Modellen zijn eigenlijk constructies van ego-alters, die op zich niets anders
zijn dan symbolische omgangsvormen rond zelf-ander. Beelden van de
werkelijkheid waarin 'zelf' vernietigd moet worden zullen niet aanvaard
worden. Het zijn voortdurend in aanpassing zijnde constructies van de
werkelijkheid, waarin zelf-ander voor alle zelven een leefbare werkelijkheid
moet opleveren: als men modellen zo ziet, claimt men modellen niet meer als
orthodoxe waarheden van een realiteit die onveranderlijk zichzelf blijft. Dan
speelt men met modellen, als een methode om te leren omgaan met alters.

Het model van Rijsman maakt begrijpelijk waarom de spelregels die ik
hanteer bij het 'spelen met modellen' in de praktijk werken. (Zie hoofdstuk 6).
1 De grondhouding die ik daarbij hanteer is de visie dat het model geen 'foto
van de realiteit' is, maar een tentatieve vorm van betekenisconstructie tussen
mensen. We weten dat het model functioneel is voor de identiteit van de
denkende deelnemers. Het model is dus een uitnodiging om een bepaalde
symbolische versie te scheppen van omgaan met de realiteit.
2 Verder hanteer ik een constructionistisch uitgangspunt m.b.t. de manier
waarop men omgaat met modellen. Vanuit de visie op het model als een
gezamenlijke constructie waarin de identiteit van de gesprekspartners
gevalideerd wordt, train ik een model als een algemene lenigheid om flexibel
met constructies om te gaan. Tijdens dit gezamenlijk constructieproces
ontstaat er dikwijls een "weggooimodel", dat ik een mentaal prototype heb
genoemd (zie hoofdstuk 6 en 7). Het betreffende model heeft zijn functie
gehad en wordt door de betrokkenen niet meer per sa in hun verdere leven
gebruikt.
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Het model van Rijsman slaagt erin op een theoretische manier de 'zachte'
interactieverschijnselen tussen mensen te beschrijven volgens eenmethodische aanpak die met recht 'hard' genoemd mag worden. Binnen zijn
model zijn de termen 'hard' en 'zacht' in dit verband overbodig geworden: de
integratie van beide traditionele benaderingen is bereikt doordat hij als
vertrekpunt het sociaal constructionisme heeft genomen. Het traditionele
denken in termen van 'hard' en 'zacht' was immers voornamelijk geTnspireerd
door het apriori dat de waargenomen objecten en subjecten hunrealiteitswaarde ontlenen aan een zijn als Ding an Sich. Deze denkwijze is in
het dagelijks spraakgebruik nagenoeg onvermijdelijk; het constructionistisch
apriori waarmee de wetenschappelijke benadering van Rijsman begintvoorkomt echter deze tegenstelling in het denken tussen 'hard' en 'zacht'. Een
samenwerkingssysteem, zoals een organisatie, kan dan ook treffend worden
getypeerd als een Human Activity System, zoals Vickers het noemde, een
systeem van 'symbolische' interacties tussen mensen.

4.2 Het 7 S model - ' Structuur maakt nog geen organisatie'.
4.2.1 De aanleiding tot het ontwikkelen van het model

Het zogenaamde 7S model is geheel anders van oorsprong dan dat van
Rijsman. Het is ontworpen door medewerkers van het Amerikaanse
adviesbureau McKinsey, m.n. Robert Waterman, Thomas Peters en Julien
Phillips (Waterman,1980; Pascale en Athos, 1981). Zij beginnen met erop tewijzen dat de meeste managers in de bedrijven zich gedragen alsof
organiseren betekent: structureren, en alsof het volstaat de structuur aan tepakken om de hele organisatie op gang te krijgen. ledereen weet dat dit niet
voldoende is; toch ziet men dat bijna iedereen die met een ingrijpendorganisatie probleem worstelt als eerste en laatste redmiddel naar een
verandering van de structuur grijpt. Een enkele keer, zo zeggen zij, zullen
managers als voornaamste handvat de strategie hanteren. Maar ook dan komt
meestal als zwaarste moeilijkheid naar boven dat de structuur daar niet aan is
aangepast en/of dat het de mensen in de organisatie niet lukt om de
aanbevolen strategie uit te voeren. Ontevreden met deze situatie  -  de
complexe organisatie problematiek te willen of moeten aangrijpen via slechts
dan karakteristiek, de structuur - gingen zij op zoek naar nieuwe inzichten in
zowel theorie als praktijk, d.w. z. bij bedrijfskundige instituten en bij
succesvolle commerciale ondernemingen.

4.2.2 Het ontstaan van het model

Zij constateerden dat in de betreffende periode, het einde van de zeventiger
jaren, de wereld van het bedrijfskundig denken 'in staat van grote beroering'verkeerde, maar niettemin op weg was 'naar een consensus'. De
belangstelling voor de matrix organisatie was als structuur nog steeds 'in',maar daarnaast signaleren zij een groeiend besef dat mensen een beperkt
vermogen hebben om de nodige informatie voor de besluitvorming teverwerken. Met name blijkt het inzicht te groeien dat mensen gezamenlijk opeen andere manier tot besluiten komen dan hun rationele werkmodellen
beweren. Al in de 30-er jaren hadden Roethlisberger en Barnard geageerd
tegen dit rationalistisch denken. Maar zij (en ook Herbert Simon die op hen
voortbouwde) werden dertig jaar lang genegeerd omdat de meeste managerszich bezig bleven houden met de problemen (en oplossingen) van
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decentraliseren en structuren doorvoeren. Men bleef ook 'zachte' problemen
met een 'harde' benadering aanpakken.

Als voornaamste auteurs in de 70-er jaren die vanuit de theorie pleitten voor
een radicaal andere aanpak van 'mensenproblemen' en samenwerking,
citeren zij James March en Karl Weick. Een auteur die zich baseerde op
praktijkanalyses was Henry Mintzberg, die bijv. erop wees dat de
zogenaamde 'rationele' managers in de werkelijkheid helemaal niet zo
rationeel bezig waren, maar zich op een doorsnee werkdag van minuut tot
minuut door een jungle van klussen en beslissingen heenwerken in wat hij
noemt 'gestructureerde chaos'. Mintzberg benadrukte in zijn studie zelfs hoe
de meeste managers overwegend beslissingen nemen op basis van hun
intuTtie, - en de informatie gebruiken om daar hun mening uit te destilleren en
hun besluiten rationele handen en voeten te geven (1973). Een andere
praktijkstudie, van Andrew Pettigrew, wees hen op de onbegrijpelijke
traagheid van vele organisaties om te reageren op veranderingen in de
omgeving, m.n. de markt (1973).

Zij concludeerden: "Gezien de veelheid van complexe en tegenstrijdige eisen,
mogen wij geen volmaakt rationele besluitvorming van een organisatie
verwachten. In het licht hiervan valt het dus niet te verwonderen dat 66n enkel
gebrekkig instrument  -  en dat is wat structuur tenslotte voorstelt  -  het
universele werktuig is met behulp waarvan wij een organisatie op afdoende
wijze kunnen veranderen." Hun gesprekspartners in de ondernemingen
waren het met deze conclusie eens. De organisatie reageert te traag en voor
succesvol overleven is meer flexibliteit nodig. Belangrijk in hun eigen
praktijkervaring was ook dat de contiunTteit van de organisatie steunt op het
gemeenschappelijk waardensysteem van de mensen. Zo is het opvallend hoe
veel aandacht de managers van goede organisaties besteden aan het in
stand houden van een eigen organisatie cultuur.

De Nobelprijswinnaar Herbert Simon wees op de zwakke plek in het
rationalistische denken. Hij benadrukt dat de praktijk anders leert en dat men
met een adequate oplossing tevreden moet zijn (in plaats van een optimale)
(satisfying behavior). Hij spreekt in dit verband over onze begrensde
rationaliteit (bounded rationality) (1962). Om effectief te zijn moet de manager
ook oog hebben voor de sociale processen die in de organisatie spelen en
dus voor de meer 'zachte' aspecten van de bedrijfsvoering.

4.2.2.1  De  7 Ss-en toegepast op een eenvoudig (flctlef) voorbeeld:  de
Theatergroep "Het Podium".
We stellen ons een kleine groep artiesten voor die toneelstukken e.d. opvoert in allerlei steden
en dorpen van het land.
De structuur van de groep is eenvoudig: het is een BV, aan het hoofd staat 'directeur' Jansen
die de dagelijkse leiding heeft, daarin bijgestaan door een promotie-assistent, een
administratrice en enkele technici. De groep heeft full-time 11 artiesten in dienst, daarnaast nog
een tiental mensen in deeltijddienst, vnl. als vervangers in geval van ziekte e.d. van een van de
anderen. De meeste full-timers vervullen naast hun werk ook andere taken, zoals onderzoek op
nieuwe stukken, inwerken nieuwelingen, omwerken en vertalen van stukken enz.
Bepalend voor het succes is natuurlijk welke strategie ze kiezen. Gaan ze met dan groot
succesnummer stad en land af in de grote schouwburgen? Of zoeken ze het in een gevarieerd
repertoire in ook kleinere theaters, buurthuizen, e.d ? Zoeken ze het in komedie of klassieke
werken of specialiseren ze zich  in de 'moderne' kunstvormen?
Even belangrijk voor hun slagen is de manier waarop ze als systeem functioneren. Wat voor
administratief systeem gebruiken ze? hoe regelen ze hun financian? Wanneer en hoe vaak
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houden ze werkbesprekingen? Welke procedures volgen ze wanneer bijv. iemand verhinderd
is op le treden, of wanneer er onderlinge conflicten zijn?
De S van staff, personeel, is typerend voor dit kleine bedrijf: wat voor artiesten? zijn het stukvoor stuk 'goede' mensen? Of in elk geval een kern die een stabiele basis vormt? middenklasse
of groot formaat? Het zal duidelijk zijn dat er geen tegenstrijdigheid mag bestaan met de
gekozen strategie, - en dat een strategie gekozen wordt die overeenstemt met het soort
mensen dat ze in huis hebben.
De stijl is belangrijk : zijn het arliesten met een professionele still, of uit de kluiten gewassenamateurs? Hebben ze een voldoende commerciele instelling om hun artistieke beroepsethiekin evenwicht te brengen met markteisen? Kunnen ze met elkaar samenwerken op een prettige
manier?
Wat voor kennis en ervaring (skills, kennis en vaardigheden) hebben ze in huis? Zijn het
overwegend komediespelers of meer tragedie? bekkentrekkers of operazangers? Waar zijn ze
vooral goed in? Een goede theatergroep staat of valt met de kwaliteiten van de mensen.
De superordinate goals, bovengestelde doelen maken er een levend geheel van, zodat de
groep over de jaren heen kan blijven bestaan met een eigen interne identiteit en een duidelijk
gezicht naar buiten, naar het publiek toe. Nieuwelingen die zich aanmelden of worden
aangetrokken moeten zich in deze gemeenschappelijke waarden en normen kunnen vinden.

4.2.3 Typering van het 7S model

De auteurs noemden de hiervoor beschreven situatie een dilemma: "Na
gedurende ruim anderhalf jaar over het dilemma te hebben nagedacht,
namen wij de formulering van een nieuwe organisatorische denkwijze terhand." Zij besloten de verschillende aspecten waar de manager rekeningmee moet houden in dan enkel, integraal, model onder te brengen. Om het
geheel meer hanteerbaar te maken herleidden zij ze tot zeven en kozen
termen die alle (in het Engels) met een 'S' beginnen. Zij noemen de volgendekenmerken van hun model:

- Of een organisatie productief is of niet hangt af van de wijze waarop in die
organisatie de relaties, de interacties tussen de 7 Ss-en plaatshebben.
Expliciet vermelden zij daarbij dat het niet alleen de elementen van hun
model zijn, maar veeleer de relaties daartussen die de effectiviteit van een
organisatie bepalen.

- Zij willen nadrukkelijk de complexiteit van de werkelijkheid in hun model
weerspiegelen.

- Het diagram (zie figuur) wil de onderlinge afhankelijkheid van alle 7
factoren laten zien zonder daar een rangschikking aan te geven.- Door alle 7 S-factoren te 'hanteren' kan de manager zorgen dat het beleid
en de strategie ook echt worden uitgevoerd.

4.2.4 Toelichting op de 7 Ss-en afzonderlijk

Vooraf zij erop gewezen dat men bij elke S kan spreken van de formele en
informele wijze waarop de betreffende S zich voordoet. Zo is het informele
gedrag van de leidinggevende zeker een factor bij de S van Stijl en zijn bijv.de informele netwerken evenzeer een onderdeel van de S van Structuur als
het formele organogram.

Structuur
"Met behulp van een structuur wordt een taakverdeling en vervolgens eencoOrdinatie tot stand gebracht. Structuur schept evenwicht tussen specialisatieen integratie. Structuur is verantwoordelijk voor decentralisatie, gevolgd doorhercentralisatie." Als organisaties groeien neemt de complexiteit toe, doordat
iedere nieuwe dimensie waarop uitsplitsing plaatsheeft ipso facto een even
groot aantal uitsplitsingen op de reeds bestaande dimensies vergt. Zij noemen
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de matrix organisatie typerend  voor de structuur van de grotere organisaties.
Ook vinden zij dat duidelijk te zien is dat de aandacht van de organisatie
ontwerpers expliciet gaat naar de vraag  : " . . . . . . hoe slagen wij erin  het
systeem als geheel te laten werken?" Geslaagde bedrijven zijn flexibeler
omdat zij naast de handhaving van de achterliggende structurele opzet ooktijdelijke organisatie vormen toestaan.

Strategie
"Voor wie structuur niet voldoende is, bestaat altijd nog de strategie." De
structuur volgt vaak de strategie. Deze laatste is het antwoord van de
onderneming op gesignaleerde of verwachte veranderingen in haar
omgeving. (Later zal Gareth Morgan wijzen op de interessante associaties die
het woord strategie oproept i.v.m. de metafoor van een leger dat ten strijde
trekt.) De auteurs onderstrepen de belangrijke rol van de strategie en
herhalen hun opmerking dat veel grote bedrijven paradoxaal genoeg niet in
staat zijn hun overigens goed doordachte strategiean te realiseren.

Systemen
Dit omvat het geheel van "formele en informele procedures dat de organisatie
in staat stelt dag-in-dag-uit, jaar-in-jaar-uit te blijven functioneren......" Dit is
een factor die al gauw de andere dreigt te domineren. "Als we willen weten
hoe een organisatie werkelijk functioneert (of niet functioneert) analyseren we
haar systemen. En om dezelfde reden: als wij een organisatie willen
veranderen zonder de structuur aan te tasten, moeten wij proberen de
systemen te veranderen." De praktijk leert dat een verandering van de
systemen inderdaad de effectiviteit van een organisatie kan verbeteren zonder
dat de structuur ingrijpend hoeft te worden gewijzigd. Soms is de enige
verandering die nodig is, dat het systeem (bijv. de informatie stroom ten
dienste van produktinnovatie) van voornamelijk intern gericht op de markt
wordt gericht.

Stijl
"Niet woorden (van de manager), maar daden zijn doorslaggevend. Dus
menen wij dat stijl, behalve belangrijk, ook beTnvloedbaar is." Onder dit begrip
valt het type persoonlijkheid van de leider, maar ook zijn of haar manier van
omgaan met de tijd, de aandacht die de leider besteedt aan bepaalde
activiteiten of sectoren in de organisatie, symbolisch gedrag, e.d. Zij geven
het voorbeeld van "......een stelling volgens welke men de marketing-
georianteerde onderneming kan herkennen aan het feit dat 'iedereen altijd
over  marketi ng praat'."
Verder is er een grote overeenkomst tussen wat men gewoonlijk onder de
organisatie cultuur verstaat en deze S van Stijl. Zo kan men bij fusies dikwijls
constateren hoe belangrijk deze S is, - het is immers de cultuur die de eigen
identiteit van de organisatie uitdrukt.

Staff, personeel
Naast de gebruikelijke aspecten van het personeelswerk, zoals beoordeling,
training, motivatie, beklemtonen de auteurs dat deze S eigenlijk alle aspecten
omvat die te maken hebben met wat men vandaag de dag
'personeelsontwikkeling', management development e.d. noemt.
Zij stellen de vraag aan de orde hoe men de toekomstige leiders in de
organisatie 'kweekt'. Geslaagde bedrijven besteden aan dit punt extra zorg.
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Sommige pakken  dit aan  "......op even aggressieve en concrete wijze...  alsandere hun organisatorische structuur."

MANAGEMENT MOLECULE

STRUCTUUR

STRATEGIE SYSTEMEN

GEMEEN-
SCHAPPELIJKE

WAARDEN

BEKWAAM-
HEDEN STIJL

PERSONEN

Figuur 4.3 De 7-S management molecule van McKinsey.

Skills, bekwaamheden, kennis en vaardigheden"......hoe luidt onze spontane kenschetsing van een onderneming? Zeker niet
in termen van een beleid of een structuur. Wij karakteriseren haar op grondvan de activiteiten waarin ze uitblinkt." Men kijkt dan naar de combinatie van
kennis en kundigheden die typerend zijn. De ervaring leert immers dat voor
het welslagen van een nieuwe koers de organisatie vaak ook nieuwe kennis
in huis moet halen. Ook moet de organisatie dan weI eens oude vaardigheden'afleren', bijv. verouderde manieren van werken of systemen.
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Superordinate goals, bovengestelde doelen, (ook wei 'shared values',
gemeenschappelijke waarden genoemd)
Hiermee bedoelen zij "...een samenstel van - vaak ongeschreven - waarden
en aspiraties die verder reiken dan een conventionele definitie van
ondernemingsdoelen." Een voorbeeld hiervan is de fundamentele gedachte
waaraan de organisatie haar bestaansrecht ontleent, de 'missie' van het
bedrijf. In deze onuitgesproken waarden ligt vaak ook een toekomstvisie
vervat die inspirerend en verbindend werkt.

4.2.5 Samenvatting

De 7 Ss-en dienen te worden gezien als een model om de complexiteit van de
organisatie op een integrale wijze te kunnen benaderen, waarbij men vermijdt
in een eenzijdig 'harde' of 'zachte' aanpak te vervallen. Men kan ze gebruiken
als een checklist om beter te begrijpen wat er in de organisatie gebeurt. Maar
vooral zien de auteurs het nut ervan gelegen in de uitnodiging die het model
voor de managers bevat om de 'zachte', vage, abstracte factoren even serieus
te nemen als de meer'exacte' waaraan ze gewend zijn. Zij voegen daar de
volgende saillante opmerking aan toe: "Wij zijn van mening dat stijl, systemen,
vaardigheden en bovengestelde doelen direct waarneembare en zelfs
meetbare elementen zijn - op voorwaarde dat wij ze ernstig opvatten."
Het meest doeltreffende gebruik vinden zij "...wanneer de harmonische
interactie van alle factoren als eis wordt gesteld.", met name in die situaties
waarin de organisatie een nieuwe richting in moet gaan. De Japanse
manager, zo stellen zij, schenkt veel meer aandacht aan de cultuur van de
organisatie dan zijn collega in Amerika.

4.2.6 Nabeschouwing

De aandacht voor radicale vernieuwing was, zoals ik in hoofdstuk 3 heb
aangestipt, kenmerkend voor de periode rond 1980. Meedrijvend op deze
tijdstroom kwamen de auteurs van dit model uit op deze archipel van 7
eilanden. Zoals meestal bij vernieuwingen in het denken gaat hun aandacht
bij de presentatie van hun model vooral uit naar datgene waarin zij het oude
willen afwijzen - dit zou men met Rijsman het zelf-ander thema in het vinden
van hun vernieuwde identiteit kunnen noemen. Zij verwerpen met klem een
aanpak die alleen 'hard' of alleen 'zacht' is, of die te simplistisch is. Zij pleiten
daarentegen voor een integreren van schijnbaar tegengestelde, of anders
geaarde factoren.

De cultuur wordt in hun model vooral getypeerd door de Stijl, de Skills, de
Shared Values. Door de Shared Values in het centrum van de figuur te
plaatsen benadrukken zij het centrale belang van deze S. Sprekend in termen
van het sociaal constructionisme zou men kunnen zeggen dat de 'Shared
Values' de sociale representaties van de 'in-groep' vertegenwoordigen.
Sprekend in termen van Rijsmans model zou men hun zorg voor de cultuur
kunnen bestempelen als een zorg voor de mechanismen waarmee de sociale
vergelijking en validatie kan gedijen in de in-groep. De geslaagde manager
heeft gevoel voor de betekeniswerelden waarin hij en zijn mensen leven en
weet ten tijde van verandering dat de organisatie pas een nieuwe koers zal
inslaan wanneer de mensen op dit vlak van betekenis onderling zinvol
overeenstemmingen hebben bereikt.
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Maar we zien bij hen ook een ander verschijnsel dat bij exponenten van
omwentelingen in het denken in het verleden kan worden waargenomen: deondertoon van een nieuwe basishouding in het denken is reeds aanwezig. Zo
reageert Descartes niet alleen tegen het laat-middeleeuwse, kerkelijk
geregeld denken, maar ademt zijn boek ook de sfeer van de wetenschapper
die rationeel te werk wil gaan. De nieuwe ondertoon die we bij de auteurs van
het 7S model horen meeklinken en die later op brede schaal in de bedrijvenwordt overgenomen is de nadruk die zij leggen op de manier waarop men methun model om dient te gaan. We zien hoe bij hen tegengestelde concepten -'hard' en 'zacht', bijvoorbeeld - in een integraal beeld zijn versmolten, een
'matchen van concepten' dus, dat hen als vanzelf heeft gevoerd tot een
geheel andere manier van omgaan met de noodzakelijke
organisatieveranderingen. De periode na 1980 wordt dan ook in  mijn ogen
getypeerd door een andere kijk op het beheersbaar maken van de complexe
organisatie wereld. Met Rijsman kunnen wij zeggen: in de dynamiek van de
conceptafstemming is een nieuwe betekenis ontstaan, een nieuwe sociale
representatie, waarmee organisatie veranderingskundigen voortaan met
elkaar communiceren. Uit het co6rdinatieconflict tussen tegenstrijdigedenkbeelden is als meerwaarde een nieuwe denkhouding ontstaan die
betrekking heeft op het beheersen van de verandering zelf.

4.3 Het model van Mintzberg

Stond bij de McKinsey medewerkers de zorg voorop om 'hard' en 'zacht' met
elkaar te integreren, Mintzberg 'probeert voortdurend de theorie aan de praktijkte toetsen en zo een werkbare systeembeschrijving te geven van de
complexiteit van de organisaties. Zijn model kan worden samengevat in de
volgende slagzin: "Zorg eerst voor een passende interne samenhang tussen
lijn en staf elementen, - kijk dan hoe je je als organisatie gaat aanpassen aan
je omgeving."
Maar al te vaak, aldus Mintzberg (1979,1981), springt men met organisaties
om alsof het verzamelingen van bouwblokken zijn, waar men straffeloos
elementen aan kan toevoegen of afhalen. Hij stelt daar tegenover dat
effectieve organisaties in staat zijn een inteme cohesie te handhaven tussen
de samenstellende delen, en dat daarbij zorgvuldig wordt nagedacht over de
consequenties van een verandering in a6n daarvan. Dergelijke organisaties
slagen er ook in om hun interne structuur in evenwicht te brengen met de
omgevingssituatie waarin zij verkeren. Zo komt hij tot een typologie van wat hijnoemt 'configuraties', kenmerkende, natuurlijke groeperingen van organisatieelementen.

4.3.1 De samenstellende delen waaruit organisaties zijn
opgebouwd

Mintzberg onderscheidt vijf soorten componenten die in allerlei combinaties in
elke organisatie terug te vinden zijn.

De strategische top - de directie, eigenaar, raad van bestuur, enz.
De operationele kern - de uitvoerende organisatie delen, die het eigenlijke'werk' verrichten en die ervoor zorgen dat het produkt of de dienst op de markt

wordt gebract'It.
De middenlijn - de lijnmanagers die de doorverbinding verzorgen tussen

top en uitvoeringskern.
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De technostructuur - (staf)mensen die het geheel ondersteunen op punten
van beheer en bestuur, bijv. door de systemen te ontwerpen, planning,
inspectie, e.d.

De stafdiensten - zijdelingse, indirecte ondersteuning van de rest van de
organisatie, zoals de kantine en de postkamer tot en met public relations en
de juridische afdeling.

Strategische top

Techno- Stafdiensten
strUctollr

Lijnmanagement

Operationele kern

Figuur 4.4 De samenstellende delen waaruit organisaties zijn opgebouwd.

4.3.2 Vijf soorten van coardinatiemechanismen - vijf typen
configuraties.

Nu gaat het er maar om volgens Mintzberg, op welke wijze de
werkzaamheden met elkaar worden geco6rdineerd of men nu met een meer
bureaucratische organisatie te doen heeft of bijv. met een produktiebedrijf.
1  Als de co6rdinatie vooral plaatsheeft via direct toezicht vanuit de top, met
een minimale middenlijn en staf, dan heeft men te maken met wat hij noemt,
een simpele structuur. Voorbeelden hiervan zijn een garage, een supermarkt,
sommige zogenaamde 'eenmanszaken' in het midden- en kleinbedrijf, zoals
aannemersbedrijven, agrarische bedrijven, drukkerijen, sommige marketing
bureaus, veel transportbedrijven, enz.
2 Als de co6rdinatie vooral afhankelijk is van het standaardiseren van het
werk dan spreekt hij van de machine bureaucratie. Hier ziet men dikwijls een
meer ontwikkelde middenlijn, die de noodzakelijke communicatie tussen top
en kern moet garanderen en die wordt ondersteund door een groeiend aantal
staffuncties. Voorbeelden: de autofabriek, grotere aannemersbedrijven,
supermarktketens.
3 Bij de professionele bureaucratie  is het vooral de standaardisatie van
vaardigheden die bepalend is voor het effectief samenwerken. In dit type
organisatie is kenmerkend dat alles draait om het effectief samenwerken van
vakmensen, deskundigen, getrainde professionals, die ieder vanuit het eigen
specialisme een specifieke bijdrage moeten leveren aan het totaal. Vaak treft
men hier geen sterke middenlijn of technostructuur aan. Voorbeelden:
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ingenieursbureaus, sommige overheidsinstellingen, ziekenhuizen,
universiteiten / faculteiten, veel adviesbureaus.
4 Wanneer de organisatie meerdere zelfstandig opererende eenheden bevat
(onder leiding van de middenlijn-managers) is standaardisatie van de outputessentieel. Er onstaat dan een divisie-structuur. Voorbeelden zijn
multinationals, grotere industriale bedrijven.
5 Grote, complexe organisaties hebben verder vaak bijzondere
specialisten/ismen in huis, die in de vorm van multi-disciplinaire projectteamssamenwerken. In zo'n geval is het coOrdinatiemechanisme het onderlinge
overleg; Mintzberg noemt dit een adhocratie. Men kan hier denken aan
ontwikkelteams, de beginfase van wat later uitgroeit tot een aparte divisie of
autonome vestiging.

4.3.3 Hoe ontstaat een werkbaar samenwerkingspatroon?Structuurelementen en situatiefactoren.

De vraag is nu hoe in elk van deze configuraties de gewenste interne cohesie
kan worden bereikt en de optimale aanpassing aan de omgevingssituatie vande onderneming. Hiervoor hanteert Mintzberg de volgende begrippen:- structuurelementen; waarbij er nogmaals (zie inleiding op dit hoofdstuk)
op zij gewezen dat voor Mintzberg de structuur niet iets 'statisch' is maar een
dynamisch geheel, een samenwerkingsverband. Hij verwijst expliciet naar derelaties tussen de 'bouwstenen'.

- situatiefactoren; externe factoren die aanpassingen vragen.

Hij noemt de volgende structuurelementen:
° Specialisatie van taken en bevoegdheden.
° Formaliseren van gedrag en procedures, zoals taakbeschrijvingen enz.
° Opleiding en 'indoctrinatie'.
° Het groeperen van eenheden.
° Grootte van de eenheden,
° Planning en beheerssystemen.° Verbindingsmechanismen, zoals interdepartementale werkgroepen,coOrdinerende functies, matrix structuur.° Verticale decentralisatie, d.m.v. het delegeren van macht langs de lijn.° Horizontale decentralisatie, d.m.v. het delegeren van macht naar niet-

managers.

Van de situatiefactoren noemt hij:
° De ouderdom en de grootte van de organisatie.
° De technische (produktie-)systemen waarmee de organisatie werkt.° Omgevingsvariabelen, zoals geografische ligging/spreiding van de

organisatie.
° De machtsystemen waar de organisatie deel van uitmaakt, voornamelijkwelke externe actoren hierin meespelen.

Figuur 4.5 (volgende bladzijde)   De vijf configuraties
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4.3.4 Gebruik van het model

Voor Mintzberg zijn de 5 configuraties handige hulpmiddelen, - niet ombestaande, complexe organisaties te 'beschrijven' -, maar veeleer om te
begrijpen hoe de organisatie onderdelen al of niet met elkaar samenwerken.
"But the framework of the five configurations can still help us to understandhow their different parts are organized and fit together - or refuse to." De
manager kan zo een betere diagnose stellen aangaande het soort probleemdat de organisatie ondervindt en dus ook een beter 'structuurontwerp' maken.Van deze problemen, - 'structuurpijnen' zou men in het Nederlands kunnen
zeggen - zijn er enkele die zeer fundamenteel zijn,. Hij noemt de volgendevier:
1 Zijn de interne elementen consistent met elkaar?
Mintzberg verwerpt de houding van veel organisatie adviesbureaus die
zonodig hun klanten met de nieuwste 'modesnufjes' uit de organisatie theoriewillen 'opzadelen'. Het gaat er niet om of een bepaald organisatie-idee opzich goed werkt, maar of dat idee in de betreffende organisatie harmonieus
past. We moeten niet, aldus Mintzberg, koste wat kost een bureaucratie willenveranderen in een andere 'structuuf, maar juist ervoor zorgen dat de
configuratie goed in elkaar zit en dat de (juiste soort) mensen er goed inkunnen functioneren.
2 Zijn de externe controlemechanismen functioneel?
Een intern adequate organisatie kan door externe druk verlamd worden of
verwelken. Typerend is dat onder externe druk de organisatie wordt
gedwongen steeds meer als een machinebureaucratie te gaan werken. Dit is
een bedreiging voor de simpele structuur, de professionele bureaucratie of de
adhocratie, die vervolgens door een grotere firma wordt overgenomen of doorde overheid wordt opgeslokt.
3 Is er een onderdeel dat niet past?
Soms ziet men dat een onderdeel, - een verkooporganisatie, een laboratorium
e.d. - apart is gevestigd, alsof die een eigen bestaan leidt. Maar al te vaak,
zegt Mintzberg, is het helemaal niet zo dat deze aparte status in feite wordt
gerealiseerd: de regelende armen van de bureaucratie reiken ver. Zo noemt
hij expliciet het gevaar dat een adhocratie als onderdeel van een complexeorganisatie niet goed kan functioneren.
4 Is er een adequate structuur in de verkeerde situatie?
Mintzberg geeft het voorbeeld van de organisatie die een juiste interne
cohesie bereikt, maar dan ontdekt dat de marktomgeving inmiddels is
veranderd. Dan kan de beste oplossing zijn om inderdaad op die andere
markt te gaan werken, of zelfs een andere vestigingsplaats op te zoeken.

4.3.5 Samenvatting

Mintzberg vat zijn visie samen met de opmerking dat een organisatie wordt
geconfronteerd met twee keuzen: interne cohesie handhaven ten koste vaneen adequate reactie op de omgeving of zich steeds maar weer aanpassenaan de omstandigheden ten koste van interne harmonie. "In other words, thechoice is between evolution and revolution, between perpetual mild
adaptation, which favors external fit over time, and infrequent major
realignment, which favors internal consistency over time.
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4.3.6 Nabeschouwing

In het Voorwoord werd gesteld dat er meer en minder adequate modellen
bestaan, maar dat het er om gaat hoe men met die denkmodellen omgaat. Dit
is in dit hoofdstuk geconcentreerd op enkele denkmodellen die ik in mijn
praktijk veel gebruik. Ik zal hier in het kort aangeven op welke punten ik deze
denkmodellen adequaat vind, in de latere hoofdstukken wordt ingegaan op
het gebruik van deze denkmodellen.

Een sterk punt in de benadering van Mintzberg is zijn uitgangspunt dat
structuur een dynamische manier van kijken dient te zijn en wordt bepaald
door de manier waarop de onderdelen in een organisatie onderling
functioneren. Vandaar dat hij in zijn vijf configuraties de nadruk legt op de
co6rdinatiemechanismen. Opvallend daarbij is zijn onderscheid tussen lijn en
staf en de dialectiek tussen beiden. Deze laatste bepaalt in sterke mate de
effectiviteit van een middelgrote of grote organisatie. Het is immers juist
omwille van hun specialistische inbreng dat de verschillende stafdiensten zijn
opgezet, - dan is het logisch dat ook in de onderlinge samenwerking de
confrontatie en de dialoog tot stand komen.

Het is een dialoog waarin een matchen van concepten (lijn-denken en staf-
denken) plaatsheeft met als expliciet doel om meerwaarden te bereiken. Maar,
zoals Rijsman laat zien in zijn model, is een dergelijk samenwerkingsverband
een arena waarin elk van beide partijen telkens zich gedwongen voelt de
eigen identiteit te profileren en te verdedigen desnoods ten koste van de
ander. Dit verklaart de innerlijke dynamiek die Mintzberg signaleert bij het
voortdurend zoeken naar het interne, coherente evenwicht in organisaties. Dit
verklaart daarom ook de machtstrijd en de interne bedrijfspolitiek die wij in
zoveel grote organisaties aantreffen.

Zolang men deze dynamiek - het onderling matchen van lijn- en stafdenken -
alleen beleeft als een machtstrijd, als politiek, zal de meerwaarde gering zijn
en dus de effectiviteit van de organisatie tekort schieten in haar reactie op de
omgeving. In mijn ogen is het beter een houding aan te kweken waarbij men
deze wederzijdse confrontatie van concepten en denkwerelden kan zien als
een spelen met modellen.

Een sterk punt van het 7S-model is dat het een in de taal goed aanspreekbaar
model is voor management. Het gaat over managen. Het geeft de suggestie
van goed gedefinieerde woorden, zodat wanneer men deze tracht te
gebruiken, dit een debat oproept om beelden die men over organisaties heeft,
beter te formuleren. Een ander sterk punt is dat men met deze zeven termen
en de samenhang daartussen in staat is aan de ene kant naar deelaspecten
te kijken en vervolgens, als men wat afstand neemt en het geheel overziet,
naar gehelen te kijken. Zo kan men op deze manier beelden over de
organisaties beter expliciteren en erover communiceren.
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HOOFDSTUK VIJF
Denkmodellen over een organisatiein kaart gebracht

Een onderzoek naar sociale representaties
bij stafdiensten in een grote organisatie

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een onderzoek naar sociale
representaties bij Philips rond de jaarwisseling  1988/1989. De speciale rol diede verschillende bedrijfsonderdelen in een organisatie ten opzichte vanelkaar vervullen is door Mintzberg op een zeer treffende manier in beeld
gebracht (zie hoofdstuk 4). De perceptie van zelf - ander, in termen van de
eigen groep en de 'andere groep', is - aldus Rijsman - een fundamenteel
aspect van de interactiemechanismen die tussen bedrijfsonderdelen
werkzaam zijn. Het bestaan van verschillende denkwerelden in de
verschillende organisatieonderdelen bij het bedrijf waarin ik werk (Philips)  isin mijn eigen praktijkervaring duidelijk gebleken (zie hoofdstuk 1 en 6). Hetleek echter nuttig deze (subjectieve, inturtieve) inzichten te toetsen door
middel van een objectief (wetenschappelijk verantwoord) onderzoek. Met
name ging het om de volgende vragen:

- Kan het bestaan van sociale representaties in de praktijk worden
aangetoond?

- Hoe sterk zijn deze denkconstructies aanwezig?- Welke concrete inhoud hebben zij bij deze organisatie?- Kan uit de inhoud van deze representaties iets worden gezegd over de
lijn-staf problematiek die in deze organisatie momenteel sterk speelt?- Is het mogelijk op grond van de bevindingen uit het onderzoek
verwachtingen uit te spreken over de belemmerende invloed van deze
representaties op het implementeren van vernieuwingen?
De terminologie van de vragenlijst (Appendix 1) werd gebaseerd op de
kernbegrippen uit het 7S model en het model van Mintzberg. Hiermee werd
enerzijds een zekere mate van vergelijkbaarheid verkregen met mijn
persoonlijke bevindingen in mijn trainingen. Anderzijds verschaft dit
onderzoek daardoor nieuw experimenteel materiaal voor onderzoekers op hetterrein van de bedrijfswetenschappen in een voor die wetenschap bekende
terminologie.
De relevantie van het onderzoek wordt nog vergroot door de omstandigheiddat in dezelfde periode van de ondervraging binnen en tussen de betreffende
bedrijfsonderdelen een discussie gaande was over re-organisatie van Philips
op hoog aggregatieniveau: het betrof met name de herdefiniaring vanactiviteiten in termen van wat als specifiek Philips-eigen moest worden
beschouwd ("Core"), en wat niet ("Non-Core").

5.1 Onderwerp van het onderzoek

Het onderzoek is specifiek gericht op het verschijnsel 'sociale representatie'als onderscheiden van de 'cultuuf en 'stereotypen'. Moscovici, die de eerste
onderzoekingen over sociale representatie verrichtte, omschrijft dit begrip als
'een systeem van waarden en praktische begrippen met betrekking totvoorwerpen en aspecten uit de sociale omgeving'. (Moscovici,1976)
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Dit systeem maakt een stabiele waarneming van de leefomgeving door
individuen en groepen mogelijk. Daarnaast zijn de sociale representaties ook
vormen van kennis: het zijn systemen waarmee men de werkelijkheid
interpreteert en construeert. Daarmee zijn verwijzingen naar individuele en
groepshandelingen mogelijk.

Het eerste deel van de definitie lijkt het begrip sociale representatie te
verbinden met de cultuur: echter, dit laatste is meer algemeen en sluit een
aantal concrete sociale praktijken in zoals riten, gewoonten, en zo verder. Het
tweede deel van de definitie doet eerder denken aan het begrip stereotype
zoals dit gebruikt wordt in de USA. Maar·het begrip stereotype heeft meer een
individuele dimensie dan het begrip sociale representatie. Zo benadrukken
recente onderzoekingen over stereotypen het belang van de cognitieve
processen waardoor sociale kennis ontstaat en de gevolgen daarvan op de
relaties tussen individuen en groepen.

Bij de theorievorming over sociale representaties nemen de onderzoekers als
uitgangspunt de positie die groepen in de samenleving innemen. De sociale
representaties die personen over een groep kunnen hebben zijn afhankelijk
van hun eigen positie in de samenleving, hun positie tegenover de andere
groep en de positie van die groep in de samenleving. Zoals Doise en
Palmonari (1986) beweren zijn de sociale representaties producten van het
menselijke handelen en van de menselijke communicatie.

In het geval van stereotypen zijn de intergroeprelaties gevolg van de
cognitieve aspecten (het functioneren van onze waarnemingen), terwijl in het
geval van sociale representaties deze zelfde intergroeprelaties de sociale
representaties doen ontstaan. Er is verder nog een verschil. Stereotypen
worden voorgesteld als ideean die we kunnen hebben over andere groepen
terwijl de sociale representaties ideean kunnen zijn die we over sociale
onderwerpen hebben (en niet alleen over groepen). Zo heeft Moscovici
bijvoorbeeld zijn eerste studies gedaan op de manier waarop mensen denken
over 'psychoanalyse'.

Voor het onderhavig onderzoek is het begrip sociale representatie
interessanter dan de begrippen stereotype en cultuur, omdat het de bedoeling
is te zien of de positie die men in een organisatie inneemt de manier
beTnvloedt waarop men het denken over deze organisatie gestalte geeft. Door
deze vraagstelling beweegt dit onderzoek zich op het vlak van de studies over
sociale representatie.

5.2 Hypothesen

Vanwege de heuristische aard van dit onderzoek zijn de hypothesen
algemeen. Kort geformuleerd luiden zij als volgt:
1 De positie en de functie die een groep inneemt in een organisatie bepalen
de manier waarop die groep over die organisatie denkt.
2 De positie en de functie die een groep inneemt in een organisatie bepalen
de manier waarop die groep andere groepen in die organisatie waarneemt.
Deze hypothesen zijn uiteraard te breed : in strikte zin zijn het eerder principes
dan hypothesen. Maar voordat men precieze hypothesen kan opstellen is het
belangrijk om eerst een algemeen beeld van de situatie te krijgen. Dit
onderzoek is gericht op het verkrijgen van zo'n beeld. Het is met name om
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deze reden dat hier gekozen is voor de statistische methode, die hoofdzakelijkbeschrijvend is.

5.3 Methodologie
5.3.1 Proefpersonen

79 Functionarissen uit de 0&E functie (Organisatie en Efficiency) werden
ondervraagd (waaronder 1 een vrouw). Wanneer een respondent een
bepaalde vraag niet correct had beantwoord moest deze bij die vraag komente vervallen. Aangezien sommige respondenten sommige vragen correct
beantwoordden, maar andere niet, en de meeste vragen onderling
onafhankelijk waren, komt in de analyse niet altijd hetzelfde aantal
respondenten bij iedere vraag voor. In elk geval zijn er altijd voldoende
gegevens en voldoende personen geweest voor de betrouwbaarheid van de
analyses. Wanneer de analyses vereisten dat hetzelfde aantal gegevens inelke groep aanwezig was, maar er toch verschillende aantallen in de groepenvoorkwamen, werden de antwoorden door weging met elkaar in
overeenstemming gebracht.

5.3.2 Opzet

Het betreft vier groepen uit vier divisies en/of stafdiensten bij Philips. De
aantallen respondenten per groep zijn:

Licht                       16
Non-Core       21
Core                       28
Corporate 14.

5.3.3 Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit drie delen (zie Appendix).

5.3.3.1 Deel 1, Beweringen (biz. 1-3 van de vragenlijst).Het eerste deel bevat 32 uitspraken. De respondent wordt verzocht aan te
geven in hoeverre hij het ermee eens is op een 8-puntsschaal, lopend van'helemaal niet eens' tot 'helemaal eens'.
De uitspraken zijn gebaseerd op het 7-S model van McKinsey, de
configuratietheorie van Mintzberg en de theorie van Crozier. Zo
corresponderen telkens een aantal uitspraken met een bepaalde S van de 7Ss-en van het McKinseymodel. (Zie hoofdstuk 4).'S' van de 7Ss-en Nummers van de beweringen
Stij I 1,9,17,25
Structuur 2,10,18,26
Systeem 3,11,19,27
Staff 4,12,20,28
Strategie 5,13,21,29
Shared values 6,14.22,30
Skills 7,15,23, 31.
Theorie van Crozier 8,16,24, 32.

Overigens is iedere vraag onafhankelijk van de andere en betreft op zich dan
specifiek punt.
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5.3.3.2 Deel 2, Thema's (biz. 4 - 11 van de vragenlijst)
Het tweede deel betreft een zevental thema's die afzonderlijk ter sprake
worden gebracht. Het zijn: organisatie, strategie, manager, normen, structuur,
systemen, waarden. Men herkent hierin een aantal elementen uit de 7Ss-en
van McKinsey (strategie, structuur, systeem, shared values) en uit Mintzbergs
model (structuur, organisatie, manager). Onder het thema 'manager' komen
enkele facetten terug die men tegenkomt onder 'stijl' en 'staff' van de 7Ss-en.
Bij ieder thema worden een vijf- of zestal vragen gesteld, verlopend van meer
algemeen en abstract tot meer concreet. Bijvoorbeeld wordt gevraagd wat in
het algemeen het begrip 'organisatie' oproept, vervolgens wat 'Philips' in
termen van 'organisatie' oproept, dan wat de eigen divisie en de andere
organisatorische groeperingen in termen van 'organisatie' oproepen.
Aangezien de eerste vraag slechts relevant leek voor de thema's 'organisatie',
'manager' en 'strategie', hebben de overige thema's vijf, in plaats van zes,
vragen.
Om de vragen te beantwoorden worden vervolgens een aantal uitspraken
gegeven (tussen de 12 en 17 per thema). De ondervraagde werd verzocht bij
iedere vraag de vier meest passende uitspraken aan te kruisen. De lijst
uitspraken was dezelfde binnen iedere groep themavragen, maar verschillend
per thema.

5.3.3.3 Deel 3, uitspraken (herhaling) (biz. 12 - 15 van de
vragenlijst).
In dit deel worden 69 uitspraken uit deel 2 herhaald en opnieuw aan de
respondent voorgelegd met de vraag op een 6-puntsschaal aan te geven of hij
er een positief of negatief gevoel bij heeft. ('in welke mate u daarbij een goed
(+) of slecht (-) gevoel krijgt'. De bedoeling van dit gedeelte is een
waarderingsdimensie aan de vragenlijst toe te voegen.

5.3.4. Statistische verwerking
5.3.4.1  Deel 1.
De gegevens van deel 1 werden geanalyseerd met een ANOVA (Analaysis of
Variance) met groepen (Licht, Non-Core, Core, Corporate) als een factor
tussen subjecten en met de 32 beweringen als een factor binnen subjecten.
Aangezien iedere uitspraak van deel 1 een apart en specifiek idee bevat is de
analyse toegespitst op iedere bewering afzonderlijk en niet op het geheel. Dit
laat zien hoeveel beweringen differentiaren tussen de groepen en vooral
welke uitspraak de groepen differentieert. Aangezien aan ondervraagde uit
Licht dit eerste deel onbeantwoord liet kwamen 15 antwoordbladen uit Licht,
21 uit Non-Core, 28 uit Core en  14 uit Corporate in aanmerking voor de
analyse.

5.3.4.2 Deel 3
Hier werd dezelfde methode gebruikt als bij deel 1: de vragen staan ieder
apart. De aantallen hier zijn: 16 respondenten uit Licht, 21 uit Non-Core, 28 uit
Core en 13 uit Corporate (den uit Corporate was onbruikbaar). Om data-
technische redenen is ddn item komen te vervallen, nl. 'De hierarchische lijn:

5.3.4.3 Deel 2
Het tweede deel werd behandeld met de beschrijvende analysemethode van
Benzecri die de onderlinge correspondenties of overeenkomsten in beeld
brengt. Deze analyse is op het soort gegevens dat in dit onderzoek werd
verzameld van toepassing. Zoals reeds opgemerkt moesten de respondenten



Hoofdstuk 5         83

vier items uit een lijst aanwijzen. De analyse laat zien hoe dikwijls (frequentie)ieder item door de respondenten werd geselecteerd.

De 'analyse des correspondances' van Benzecri is een factor analyse die, -zoals alle factor analyses - enkele factoren uit de oorspronkelijke data naarvoren haalt. ledere aldus belichte factor verklaart een zeker percentage vande globale variantie. Vervolgens worden alle variabelen (in dit geval zijn datde items en de groepen) afgebeeld op een tweedimensionale ruimte. De twee
assen waardoor deze ruimte wordt bepaald stellen de twee factoren voor die
het grootste deel van de variantie verklaren.

Voor de analyse werd gebruik gemaakt van een speciaal
computerprogramma dat de volgende informatie en resultaten geeft:* Het percentage variantie dat wordt verklaard door iedere berekende factor.
De factoren worden in dalende volgorde gerangschikt: de eerste verklaart het
hoogste percentage van de totale variantie.
* De coOrdinaten van de items op de berekende factoren en de absolute
 ijdrage van elk item aan elke factor.

De grafische tweedimensionale afbeelding waar de horizontale as de eerste
factor weergeeft en de verticale de tweede. (Zie figuur 5.1  - 5.14, die een
bewerking zijn van de oorspronkelijke computeruitdraai.)Voor de validiteit van de interpretaties is het beter een selectie te maken uit de
relevante items voor iedere as. In feite hebben alle items niet hetzelfde
gewicht m.b.t. iedere as. Het is beter alleen die items te beschouwen die de
grootste bijdrage leveren aan iedere factor. (In figuur 5.1 - 5.14 worden bijiedere as de vier of vijf meest relevante items afgebeeld. De grootte van decirkel is daarbij een aanduiding van het gewicht van het betreffende item.)
Deze methode werd toegepast op twee soorten gegevens.Ten eerste werd de enkelvoudige Benzecri uitgevoerd, dat wil zeggen,werden de gegevens van iedere groep en ieder thema afzonderlijk bekeken.
Bijvoorbeeld, voor de Licht groep werd een Benzecri gedraaid op het begrip
organisatie, een ander op strategie, en zo verder. Zo werden 28 enkelvoudigeBenzecri's verkregen, 4 groepen maal 7 thema's. Deze methode laat zien hoe
een groep 'in het algemeen', 'Philips', 'zichzelf' en 'de andere groepen'
percipieert op slechts dan grafische figuur.Ten tweede werden enkele 'gekruiste Benzecri's' uitgevoerd. Dit zijnBenzecri's waarbij de gegevens van alle groepen tegelijkertijd werden
bekeken (voor ieder thema) op basis van een specifieke perceptie ( 'in het
algemeen', 'Philips', 'zichzelf'). Met deze methode is het mogelijk zichtbaar temaken hoe alle groepen denken over bijvoorbeeld een organisatie in het
algemeen, de Philips organisatie en hun eigen organisatie. Hier werdvolstaan met de analyses op deze drie percepties :  'in het algemeen','Philips', 'zichzelf, die alle groepen gemeenschappelijk hadden. Zo werden
17 gekruiste Benzecri's gedraaid : 3 thema's (organisatie, strategie, manager)maal 3 percepties ( 'in het algemeen', 'Philips', 'zichzelf') en 4 thema's (de
rest) maal 2 percepties ( 'Philips', 'zichzelf'). De reden hiervoor is dat systeem,structuur, normen en waarden geen vraag hadden over 'in het algemeen'.
Tenslotte moesten voor de gekruiste Benzecri's de frequenties op elkaar
worden afgestemd door ze als een percentage uit te drukken. De gekruisteBenzecri betreft de vier groepen tegelijkertijd, hoewel het aantal respondenten
per groep verschillend is, waardoor het aantal gegevens per groep verschilt.
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De kruisfrequenties per groep hebben niet dezelfde betekenis ( bijvoorbeeld,
een frequentie van  10 voor de Corporate hebben niet dezelfde betekenis als
voor de Core waarvan er meer respondenten zijn).

ORGAN-ZELF-X
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Figuur 5.1 - Representatie van de eigen organisatie
door de vier groepen m.b.t. het thema 'organisatie' (gekruiste Benzecri).

Fl (horiz., grijs) items 8 ('waarden en normen'), 4 ('technologiean'),
7 ('machtspelletjes'), 10 ('bureaucratie'), 11 ('plaats voor ontplooien')

F2 (vertie., wit) items 10,14 ('middel tot kost verdienen'), 5 ('irrationeel'),
1 ('markt met klanten'), 6 ('toezicht en controle')

Het zou te ver voeren om hier voor elke uitwerking het exacte aantal personen
te vermelden. Er wordt volstaan met een gemiddeld aantal dat voor elke
analyse nagenoeg gelijk bleef: Licht, 14, Non-Core 20, Core 20, Corporate 13.
Het is vooral in de Core groep dat we een aantal antwoorden moesten
missen; maar daar deze groep ook het grootste aantal respondenten bevat
ontstond er geen probleem.

5.4 Resultaten en interpretaties

Voor de overzichtelijkheid in het kader van dit proefschrift wordt hier niet
iedere analyse afzonderlijk besproken, maar alleen de uitkomsten die voor de
grote lijn van belang zijn. Van iedere afzonderlijke analyse is de volledige
computeruitdraai beschikbaar en kan bij de auteur worden opgevraagd.
Eerst worden de conclusies van de beschrijvende (Benzecri) analyses van de
7 thema's, die het duidelijkste visuele beeld opleveren geanalyseerd. Hier
wordt geen scherpe lijn getrokken tussen de resultaten van de enkelvoudige
en gekruiste Benzecri's. Waar relevant wordt tussen haaNes aangegeven met
welk soort berekeningswijze is gewerkt. Tenslotte worden in grote lijnen de
resultaten besproken van de beslissingsanalyses (zie 5.4.2), met extra
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aandacht voor de vraag of zij de uitkomsten van de beschrijvende analyses
bevestigen of invalideren.
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Figuur 5.2 - Representatie van de Corporate groep
m.b.t. het thema 'strategie' (enkelvoudige Benzecri). (vervolg vlg. biz.)Fl (horiz., grijs) items 10 ('halen lange termijn doelen'),

3 ('industriale herstructureringen'), 12 (rekening houden waarden onderneming'),13 ('gebaseerd omgevingsinvloeden'), 9 ('rekening houden sociale behoeften personeel')
F2 (vertic., wit) items 8 ('persoonlijk belang'), 17 ('medezeggenschap'),

4 ('winst maken'), 5 ('geheimzinnig'), 10

5.4.1 Beschrijvende analyses

De figuren in deze paragraaf zjjn een bewerking van de oorspronkelijke
computeruitdraai. Bij ledere as zijn de vier of vijf meest relevante items
afgebeeld. De grootte van de cirkel is daarbij een aanduiding van het gewichtvan het betreffende item.

5.4.1.1 Organisatie
Beziet men de gekruiste Benzecri over de manier waarop de groepen hun
eigen organisatie percipiaren (figuur 5.1), dan valt op dat iedere groep zijn
organisatie op geheel eigen manier bekijkt: Licht als een bureaucratie, de
Non-Core als georianteerd op de markt, de Core als technologiean en de
Corporate als waarden en normen.

De Corporate zien zichzelf als heel anders dan de anderen. Hun organisatieroept bij hen vooral iets op als een groep van mensen. Met andere woorden,
hun kijk op de organisatie is min of meer zoals zij een organisatie in het
algemeen zien (en een beetje de Philips organisatie) (gekruiste Benzecri: in
het algemeen, Philips en zichzelf).
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De andere groepen zetten de Corporate groep apart en associaren de
organisatie van deze groep met 'geldopslokker', 'bureaucratie' en
'machtspelletjes' (enkelvoudige Benzecri).

MANAGER-PHI-X                                                      I
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Figuur 5.3 - Representatie van de Philips organisatie
door de vier groepen m.b.t. het thema manager (gekruiste Benzecri).

Fl (horiz., grijs) items 11 (' bureaucraat'), 7 ('onderhandelaar),
12 ('controleur), 3 ('bedrijvig iemand'), 8 ('uitvoerder')

F2 (vertic., wit) items 1 ('stuwende kracht'), 7,
2 ('lange termijn plannen ontwerper'), 6 ('macht zoeker)

Alle groepen hebben tot op zekere hoogte een gemeenschappelijke opvatting
over de Philips organisatie die zij associaren met 'machtspelletjes' en een
'bureaucratie' (enkelvoudige Benzecri).

Tenslotte, de Core en Non-Core groepen hebben dezelfde soort perceptie van
hun eigen organisatie en een organisatie in het algemeen (gekruiste
Benzecri).

5.4.1.2 Strategie
Alle groepen hebben een betrekkelijk gemeenschappelijke opvatting over wat
een strategie is in het algemeen (enkelvoudige Benzecri en gekruiste
Benzecri : in het algemeen): het is 'het halen van lange termijn doelstellingen'
en 'gebaseerd op een sterkte-zwakte analyse'. Verder integreert de Corporate
groep een sociale en menselijke dimensie: 'rekening houden met de sociale
behoeften van het personeel' en 'rekening houden met de waarden van de
onderneming'.
In het algemeen wordt de Philips strategie door de drie productiegroepen
geassocieerd met 'winst maken' en ' industriale herstructureringen'
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(enkelvoudige Benzecri) (figuur 5.2). Maar de Corporate groep schijnt eenandere perceptie te hebben en integreert weer een meer sociale dimensie :'de rol van Philips in onze maatschappij'(gekruiste Benzecri).

1                                            MANAGER-CORP-E

12                    0.8»

11

8       LICH

2

GI')CORE           1                     {    1   -1- At.8,'- NONC
-0.64

\21>'
1              0 6

\-/ PHIL I ZELF\-0.24 - \-/

Figuur 5.4 - Representatie van de Corporate groepm.b.t. het thema 'manager (enkelvoudige Benzecri).Fl (horiz., grijs) items 2,13 ('aandacht omgevingsinvloeden'),
1 ('stuwende kracht')„ 14 ('alleen aandacht voor rendement'), 9 ('met hoog salaris')

F2 (vertie., wit) items 12 ('controleur'), 7 ('onderhandelaar'),
8 ('uitvoerder), 11(' bureaucraat'), 2 ('lange termijn plannen ontwerpef)

Wat betreft de perceptie van hun eigen strategie schijnen de Core en Non-Core met elkaar overeen te komen en de nadruk te leggen op 'het halen vanlange termijn doelstellingen'. In dit opzicht staan zij tegenover Licht, die denadruk leggen op zowel 'het halen van lange termijn doelstellingen' als
'gebaseerd op een analyse van resultaten uit het verleden'. De Corporate ophun beurt associaren hun eigen strategie met "geheimzinnig', 'persoonlijkbelang' en 'een kwestie van medezeggenschap'.

Tenslotte, de Licht en Corporate groepen beschouwen de strategie van Coreen Non-Core als nagenoeg identiek aan die van Philips, terwijl de Core enNon-Core zelf hun strategie niet zien als die van Philips. Sterker nog, de Core
groep vindt dat de strategie van Non-Core is als die van Philips en de Non-Core vindt hetzelfde van Core. Dit houdt in dat Core, Licht en Corporate deNon-Core strategie associaren met die van Philips  en dat de Non-Core, Licht
en Corporate groepen de strategie van Core associOren met die van Philips;
maar geen van beiden, noch de Core groep noch de Non-Core groep,associaren hun eigen strategie met die van Philips.
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Figuur 5.5 - Representatie van de Non-Core groep
m.bl.  het thema 'normen' (enkelvoudige Benzecri).

Fl (horiz., grijs) items 9 ('werken met deur open'),
4 ('eerbied voor superieuren'), 8 ('eerbied voor ondergeschiklen'),
7 ('informeel kleden'), 16 ('iedereen participeert in beslissingen')

F2 (vertic., wit) items 13 (lormeel kleden'), 1
4 ('rekening houden met ieders behoeften'), 2 ('elkaar ontmoeten na werk'),

12 ('conflicten mijden'), 8.

5.4.1.3  Manager
Zoals bij het thema strategie schijnen alle groepen een precies idee te
hebben van wat een manager is in het algemeen: een 'stuwende karcht',
'iemand die aandacht schenkt aan de omgevingsinvloeden', 'iemand die op
lange termijn plannen ontwerpt', ... (enkelvoudige Benzecri). Dit helder idee
ziet eruit als het beeld van de ideale manager.  Het is waarschijnlijk dat de
respondenten deze vraag beantwoord hebben met het beeld van de ideale
manager voor ogen. De Licht groep is enigzins verschillend in hun nadruk op
de rol van de manager als 'iemand die alleen aandacht heeft voor rendement'
(gekruiste Benzecri, in het algemeen).

Maar iedere groep heeft zijn eigen manier van kijken naar de Philips
managers. Zo schijnt de Licht groep en wazig beeld van hen te hebben (geen
bijzondere trend); de Core groep ziet hen nogal negatief als bureaucraten,
uitvoerders, controleurs en mensen die macht zoeken; de Non-Core ziet de
manager als 'stuwende kracht', 'iemand die op lange termijn plannen
ontwerpt'; en de Corporate groep ziet de managers als onderhandelaars en
druk bezette mensen (gekruiste Benzecri, Philips), (figuur 5.3).

Belangrijk is verder dat de Corporate groep zichzelf isoleert (enkelvoudige
Benzecri en gekruiste Benzecri, zichzelf). Zie figuur 5.4. Zij zien hun eigen
managers nogal positief (onderhandelaars, 'iemand die aandacht schenkt aan
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Figuur 5.6 - Representatie van de Light groepm.b.t.  het thema 'normen' (enkelvoudige Benzecri).Fl (horiz., grijs) items 2 ('elkaar ontmoeten na werk'),
13 ('formeel kleden'), 7 ('informeel kleden'),

10 ('aanzetten tot zelfstandigheid'), 15 ('risico's nemen');
F2 (vertic., wit) items 15,16 ('iedereen participeert in beslissingen'),

9 ('werken met deur open'), 10,3 ('wederzijds controleren')

de omgevingsinvloeden') en zien de managers van de andere groepeneerder negatief (iemand die alleen aandacht heeft voor rendement (= care ofproduce?), uitvoerders, 'iemand met een hoog salaris', bureaucraten en
controleurs). Op eenzelfde manier wordt de Corporate groep apart gezet doorde andere groepen die hun managers nogal negatief zien als bureaucratenen mensen met een hoog salaris. Merk op dat de drie produktie groepen aande Corporate groep toeschrijven wat de Corporate groep aan hen toeschrijft,maar dat de Corporate groep niet aan zichzelf toeschrijft wat die anderen aanhen toeschrijven.

Als de Corporate groep een negatief beeld heeft van de managers van deandere groepen, hebben die anderen dan een negatief beeld van zichzelf?
Het lijkt of de Core en Non-Core een nogal negatief beeld hebben van hun
managers (contmleurs, 'iemand die alleen aandacht heeft voor rendement','iemand die macht zoekt')(enkelvoudige Benzecri en gekruiste Benzecri,zichzelf). Op dit punt schijnen de Corporate en Core en Non-Core overeen tekomen, hoewel we deze uitspraak moeten verzachten in het licht van deuitkomsten uit het derde deel. Maar dit is niet zo voor de Licht groep, die eennogal positief beeld van zichzelf hebben (bureaucraten, stuwende kracht,'iemand die op lange termijn plannen ontwerpt').
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Kortom, voor wat betreft het begrip manager is er ongetwijfeld een sterk
verschil tussen de percepties die iedere groep heeft van zijn managers. Deze
resultaten worden overigens flink bevestigd door de resultaten van deel 3.
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Figuur 5.7 - Representatie van de Corporate groep
m.b.t. het thema 'normen' (enkelvoudige Benzecri).

Fl (horiz., grijs) items 10 ('aanzetten tot zelfstandigheid'),  15,
14 ('rekening houden met ieders behoeften'), 9 ('werken met deur open'), 3.

F2  (vertie., wit) items 15 ('risico's nemen'), 7 ('informeel kleden'),
4 ('eerbied voor superieuren'), 3 ('wederzijds controleren')

5.4.1.4  Normen
De Corporate groep zet zichzelf apart en schrijven aan zichzelf normen toe
met een sterke sociale dimensie: 'elkaar ontmoeten na het werk', 'werken met
de deur open', 'rekening houden met de behoeften van iedereen' en
autonomie (enkelvoudige Benzecri en gekruiste Benzecri, zichzelf).
In het algemeen kunnen we stellen dat alle groepen de tendens vertonen
zichzelf positieve normen toe te kennen.  De drie produktie groepen schrijven
zichzelf de norm toe van 'iedereen laten participeren in de beslissingen', die
zij ook aan Philips toeschrijven. Interessant is te zien hoe de drie groepen aan
de Corporate groep de norm toekennen van 'zich formeel te kleden'. Dit staat
enigzins in contrast met de flexibele en informele normen die de Corporate
groep aan zichzelf toekent.
Merk op dat de Licht groep voor zichzelf ' eerbied voor de superieuren'
belangrijk vindt.
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Figuur 5.8 - Representatie van de Core groep
m. b.t. het thema 'normen' (enkelvoudige Benzecri).Fl (horiz., grijs) items 13 ('formeel kleden'), 7 ('informeel kleden'),

3 ('wederzijds controleren'),9 ('werken met deur open'), 1 ('niet stem verheffen')
F2 (vertic., wit) items 2 ('elkaar ontmoeten na werk'), 12 ('conflicten mijden'),

16 ('iedereen participeert in besnssingen'),14 ('rekening houden met ieders behoeften'), 5 ('weinig risico nemen').

In zoverre als de Philips normen betreft schrijven alle groepen aan Philips toe
het mijden van conflicten, maar geen enkele groep kent deze norm aanzichzelf toe (figuur 5.9). En verder schrijft geen enkele groep deze norm aande andere groepen toe. Als dit zo is, wat stelt de notie Philips dan voor? Dezeuitkomst illustreert duidelijk dat we hier te maken hebben met het niveau vansociale representaties en niet met het niveau van een werkelijkheid. Vergelijkde vier representaties in figuur 5.5 - 5.8.
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Figuur 5.9 - Representatie van de eigen organisatie
door de vier groepen m.b.t. het thema 'normen' (gekruiste Benzecri).

Fl (horiz., grijs) items 4 ('eerbied voor superieuren'), 3 ('wederzijds controleren'),
2 ('elkaar ontmoeten  na werk'),

13 ('formeel kleden'), 16 ('iedereen participeert in beslissingen')
F2 (vertie., wit) items 7 ('informeel kleden'), 13,4,12 ('conflicten mijden')

Over een andere norm die aan Philips wordt toegekend is een
overeenstemming tussen de groepen: de Core groep schrijft aan Philips toe
het nemen van weinig risico's, terwijl de Corporate groep en Licht groep van
Philips het 'nemen van risico's' ontkennen. De grondgedachte is in beide
gevallen gelijk.

5.4.1.5 Structuur
De meest interessante resultaten liggen in de percepties die iedere groep
heeft over zijn eigen structuur, in vergelijking met de manier waarop andere
groepen hun structuur percipiaren (enkelvoudige Benzecri en gekruiste
Benzecri, zichzelf) (figuur 5.10). De drie produktie groepen benadrukken het
belang van de operationele kern in hun structuur (enkelvoudige Benzecri).
Deze zelfde groepen zien bij de Corporate groep het belang van stafdiensten
als bepalend voor hun werk.
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Figuur 5.10 - Representatie van de eigen organisatiedoor de vier groepen m.b.t. het thema 'structuuf (gekruiste Benzecri).Fl (horiz., grijs) items 12 ('formele macht'), 7 ('informele structuur'),
8 ('specificatie van het werk'), 2 ('belang hierarchische lijn'), 3 (71exibiliteit structuur')

F2 (vertic., wit) items 8,1 ('precieze definitie werkplek'), 6 ('strategische top'),
7,11 ('belang stafdiensten voor definitie andermans werk')

De Corporate groep op zijn beurt, plaatsen zichzelf apart van de anderen
(enkelvoudige Benzecri en gekruiste Benzecri, zichzelf). Zij zien hun structuur
als flexibel en informeel. Daarentegen zien zij de structuur van Licht en Core
als stabiel gebaseerd op een formele macht die komt uit een hiararchische
lijn: dit impliceert dat zij zich afzetten tegen deze twee groepen (vooral Licht).
De Non-Core groep lijkt een speciale groep te vormen door de nadruk op eenmeer 'tayloriaanse' dimensie. Zij vinden het begrip staf belangrijk, een
precieze definitie van de werkplek en het verdelen van taken (gekruiste
Benzecri, zichzelf).

5.4.1.6  Systeem
Bekijkt men de enkelvoudige Benzecri dan ziet men dat de Core en Non-Core
groep aan de Corporate groep de systemen toeschrijven die de Corporate
groep aan Philips toeschrijven maar niet aan zichzelf (figuur 5.11  en  12).  DeCore en Non-Core denken dat het meest ontwikkelde systeem bij de
Corporate groep dat is van de informatie controle en het installeren van een
eigen cultuur. Het zijn precies de systemen die de Corporate groep beschouwt
als kenmerkend voor Philips. Maar de Corporate groep zelf benadrukt het
belang van systemen voor projectontwikkeling en de relaties met de markt
(enkelvoudige Benzecri en gekruiste Benzecri, zichzelf). Hier ziet men eenvergelijkbare situatie als bij het thema strategie, waar Licht, Core en Corporate
de strategie van Non-Core associaren met die van Philips, en Licht, Non-Core
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en Corporate de strategie van Core met die van Philips associaren, maar waar
noch Core noch Non-Core hun eigen strategie met die van Philips assocgren.

| SYST-COR-E
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'           NONC
0.29 -1   0 4 51 1

HIL 1               9

12        0 2

Figuur 5.11 - Representatie van de Core groep
m.b.t. het thema 'systemen' (enkelvoudige Benzecri).

Fl (horiz., grijs) items 7 ('kwaliteitscontrole'), 12 ('delegeren beslissingen'),
2 ('produktie'), 6 ('uitstippelen projecten'), 5 ('financieel beheef)

F2 (vertie., wit) items 6,9 ('installeren eigen cultuur') 10 ('informele controle') 2,7.
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Figuur 5.12 - Representatie van de Non- Core groep
m.bl. het thema 'systemen' (enkelvoudige Benzecri).

Fl (horiz., grijs) items 10 ('informele controle'), 2 ('produktie'),
1 (Tormele informatie latenTondgaan'),9 finstalleren elgen cultuuf), 8 ('relaties met markt')

F2 (vertic., wit) items 4 '(Kwarititalieve kontrole'). 3 1,management v:h. personeel'), 10,9
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Figuur 5.13 - Representatie van de eigen organisatie
door de vier groepen m.b.t. het thema 'structuuf (gekruiste Benzecri).
Fl (horiz., grijs) items 2 ('produktie'), 3 ('management v.h. personeel'),

7 ('kwaliteitscontrole'),  4 ('kwantitatieve kontrole'),  5 ('financieel beheer')
F2 (vertic., wit) items 7,11 ('centralisatie beslissingen'), 9 ('installeren eigen cultuuf),

12 ('delegeren beslissingen'), 10 ('informele controle'),

Bekijkt men de gekruiste Benzecri (zichzelf)(figuur 5.13), dan springt de
differentiatie van Non-Core met de andere groepen het meest in het oog, die
de productiesystemen benadrukken en de financiale en kwantitatieve en
kwalitatieve controlesystemen. Ook enkele van deze systemen worden
blijkbaar geassociaerd met andere groepen, maar niet zo sterk. Merk op dat
dit consistent is met de tayloriaanse dimensie die wordt aangetroffen bij het
thema structuur bij de Non-Core groep. Het is ook in overeenstemming met de
resultaten van de beslissingsanalyses (zie beneden).

5.4.1.7  Waarden

Er is een goede overeenstemming over de Philips waarden. Er is een
egocentrische dimensie (ieder voor zichzelf): competitie geest, materieel
succes, ambitie, elitair systeem (enkelvoudige Benzecri en gekruiste
Benzecri). In een ander opzicht schrijven de drie produktie groepen deze
eigenschappen aan zichzelf toe: materieel succes, conformisme,
individualisme, competitiegeest, ambitie.
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Figuur 5.14 - Representatie van de Corporate groep
m.b.t. het thema 'waarden' (enkelvoudige Benzecri).Fl (horiz., grijs) items 6 ('kwaliteit van het leven'), 10 ('creativiteit'),

12 ('respect behoeften anderen'), 13 ('materieel succes'), 7 ('competitie geest')
F2 (vertic., wit) items 11 ('conformisme'), 6,14 ('individualisme'), 10,5 ('elitair systeem')

De Corporate groep daarentegen zet zich af tegen de andere groepen en
Philips en benadrukt respect voor andermans behoeften, creativiteit en de
kwaliteit van het leven. (Figuur 5.14) Men ziet hier dezelfde menselijke en
sociale dimensie die wordt aangetroffen bij het thema normen. Overigens
schrijven alle groepen aan de Corporate groep creativiteit als een waarde toe.

Merk op tenslotte dat de Corporate groep de Core en Non-Core waarden als
gelijkwaardig inschatten maar dat de Core en Non-Core groepen hun
waarden sterk verschillend zien.

5.4.2 Resultaten van deel 1 en 3

We bespreken eerst enkele conclusies voor elk deel afzonderlijk en daarna de
conclusies die voor beide delen gemeenschappelijk zijn.

5.4.2.1 Deel 1

Voor de teksten van de items raadplege men de Appendix, biz. 2 en 3.

Beziet men de groepsgemiddelden van de reacties op de beweringen (Tabel
5.1)  dan  valt op dat slechts 8 van  de 32 items een significant verschil tussen
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de groepen vertonen. Hier worden deze 8 items besproken. Voor de
duidelijkheid zijn voor deze 8 items staafdiagrammen gemaakt (zie figuur 5.15
- 5.18). Het impliceert dat er tussen de groepen over bepaalde onderwerpen
een goede overeenstemming is.

Bewering LICHT NON- CORE COR Significantie-
CORE PORATE waarde

1 5.73 6.38 6.54 5.36 .1166

2 2.93 3.71 3.39 2.71 .4980

3 4.07 4.10 4.32 3.36 .5345

4 1.80 2.62 3.11 3.21 .1638

5 7.00 7.67 7.68 6.79 .0045 "

6 6.93 7.05 7.29 7.00 .6324

7 6.80 6.00 6.46 6.71 .3592

8 2.33 2.14 2.85 2.14 .3260

9 5.93 6.48 6.89 7.00 .1247

10 4.27 4.10 5.61 5.14 .0244 *

11 1.80 2.48 2.29 3.00 .3314

12 1.93 2.14 2.61 1.71 .2158

13 3.60 4.71 3.68 4.71 .2208

14 7.07 6.86 6.57 6.93 .7486

15 4.40 4.86 5.07 4.64 .5818

16 5.33 5.52 5.79 5.00 .6999

17 4.20 6.29 6.43 5.93 .0001
****

18 6.73 6.43 6.89 6.86 .6847

19 5.00 6.43 6.04 4.14 .0024 **

20 3.87 4.62 4.71 3.86 .1673

21 2.13 3.29 2.96 3.29 .1522

22 5.47 5.19 5.04 4.00 .2984

23 4.27 4.38 4.57 4.50 .9612

24 4.07 4.57 3.89 3.21 .3222

25 4.47 5.00 4.96 4.14 .5381

26 4.00 3.43 4.00 2.00 .01 07  **

27 5.87 5.00 5.32 4.79 .4106
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28 7.67 7.10 7.68 7.21 .0837 (trend)

29 1.80 3.00 3.36 2.57 .1243

30 3.33 4.48 3.73 4.00 .3225

31 4.13 5.76 5.18 4.71 .0559 *

32 7.53 7.05 7.46 6.86 .0208 *

* => a = .05
** => a = .01
*** => a = .001
****

a = .0001=>

Tabel 5.1 - Groepsgemiddelden en significantiewaarden voor deel   I.

7.67 7.68
eens 7.00 eens

6.79

5.61 5.14

4.264.10

eens eensL NC C CRP C CRP
Bewering 5 (.0045)

Bewering   10  (.0244)

Figuur 5.15 - Gemiddelde per groep van item 5 en  10.

eens eens 6.436.29 6.43 6.035.93

.i. lili  . .1111

5.00 ' 
42  1 4.14

niet

eens

L NC C CRP
Bewering   17 (.0001) Bewering   19  (.0024)

Figuur 5.16 - Gemiddelde per groep van item 17 en 19.
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Figuur 5.17 - Gemiddelde per groep van item 26 en 28.
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Figuur 5.18 - Gemiddelde per groep van item  31 en 32.

Van de 8 significante items hebben twee betrekking op structuur (item 10, a =
0.02, figuur 5.1,en item 26 a = 0.01. figuur 5.17). Voor de twee items draagt de
Corporate groep sterk bij aan het verschil tussen de groepen. Zo is de
Corporate groep sterk oneens met uitspraak 26 ('de coardinatie van het werk
is een afgeleide van het directe toezicht van de superieur op zijn
ondergeschikten'), terwijl de andere groepen daarin wat zwakker zijn.
Daarentegen zijn zij het (met Core) het sterkste eens met 'een all-round
personeelslid verbetert de rentabiliteit', terwijl Licht en Non-Core daarover
minder uitgesproken zijn.
Dit lijkt geheel in overeenstemming met de Benzecri op het thema structuur,
waar de Corporate groep de flexibiliteit en de informele structuur benadrukt en
de andere groepen (vooral Licht) de stabiliteit van de structuur.
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5.4.2.2 Deel 3

De groepsgemiddelden en significantiewaarden per item zijn weergegeven inTabel 5.2.

Uitspraak LICHT NON- CORE COR Significantie-CORE PORATE waarde

1 1.44 1.43 1.61 1.23 .5328

2 1.69 1.57 1.64 1.62 .9815

3 5.19 4.67 4.46 4.54 .3247

4 5.19 5.52 5.46 5.54 .4697

5 2.44 2.19 2.57 2.92 .4942

6 3.31 2.71 3.00 2.77 .4661

7 5.13 4.71 4.71 4.54 .3734

8 5.25 4.91 5.18 4.69 .0800(trend)

9 3.44 3.43 3.07 3.00 .4632

10 4.25 4.67 4.29 4.85 .3769

11 3.25 3.81 3.43 3.38 .5061

12 2.00 1.52 1.64 1.61 .3585

13 4.06 4.38 4.04 3.38 .2158

14 3.88 3.57 3.82 3.85 .8683

15 3.94 3.91 3.68 3.31 .3765

16 1.50 1.77 1.39 1.62 .2642

17 4.81 4.33 4.04 4.15 .2495

18 5.56 5.76 5.46 5.38 .3273

19 5.31 5.43 5.39 5.54 .8647

20 4.81 4.71 5.21 5.15 .1186

21 4.34 3.62 4.71 4.46 .0247 *

22 3.75 3.10 3.43 3.46 .5455

23 4.50 4.67 4.57 4.08 .3925

24 2.63 2.91 2.68 3.08 .7834

25 4.75 4.14 4.39 4.31 .4089

26 5.50 4.86 5.14 5.15 .2953

27 4.88 4.76 4.82 4.08 .1384
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28 5.50 5.43 5.50 5.62 .8986

29 2.75 3.95 3.61 3.23 .0158 **

30 1.75 2.62 2.00 1.69 .0440 *

31 3.75 3.71 3.82 4.23 .6046

32 3.18 3.81 3.25 3.31 .2676

33 4.50 4.52 4.39 3.77 .1900

34 4.00 4.57 3.82 4.15 .3417

35 5.63 5.38 5.79 5.92 .1490

36 4.31 3.48 3.86 4.00 .2965

37 5.00 4.95 4.82 5.08 .8858

38 5.63 5.38 5.46 5.69 .4981

39 4.31 4.48 4.11 4.92 .3662

40 4.81 4.91 5.07 4.54 .3580

41 3.50 3.95 3.29 3.23 .1604

42 4.13 4.14 4.04 3.85 .8741

43 2.19 2.81 2.68 2.31 .4038

44 1.56 2.00 1.71 1.62 .4748

45 5.13 4.91 4.82 5.15 .2869

46 2.81 3.05 3.00 3.00 .9329

47 5.38 5.33 5.11 5.23 .6318

48 5.13 4.14 4.50 4.46 .1076

49 3.94 4.19 3.75 3.62 .4888

50 5.50 5.57 5.46 5.62 .9239

51 2.88 3.86 3.00 2.15 .0004
***

52 3.88 4.76 4.07 4.30 .0625

53 5.50 5.67 5.54 5.46 .7059

54 4.00 3.62 3.93 3.85 .7376

55 2.25 3.29 2.50 2.31 .0148 **

56 3.56 3.29 3.57 3.31 .7941

57 5.19 5.24 5.25 5.31 .9834

58 5.69 5.52 5.50 5.62 .8350
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59 3.00 3.67 2.21 2.77 .0085 **

60 3.63 3.86 4.07 4.15 .6608

61 5.00 4.81 4.50 4.77 .2922

62 4.63 4.76 4.61 4.62 .9432

63 2.75 3.86 3.07 3.23 .0308 *

64 4.19 4.48 4.46 4.38 .8695

65 3.38 3.57 3.03 2.77 .3522

66 3.19 3.95 3.50 3.46 .3270

67 5.38 5.38 5.07 5.38 .4132

68 4.31 4.43 4.25 4.15 .8729

*
=> a = .05

**
=> a = .01

***
a = .001=>

Opm. Uitspraak 58 ('De hierarchische lijn') is komen te vervallen bij de analyses;de corresponderende nummers van de uitspraken nd 57
zijn in deze lijst daarom 1  lager dan in de oorspronkelijke vragenlijst.

Tabel 5.2 - Groepsgemiddelden en significantiewaarden van deel 111.

Onder de 9 significante items in dit gedeelte zijn er vier die betrekking hebben
op het begrip manager. Voor de duidelijkheid zijn de uitkomsten weergegevenin de vorm van staafdiagrammen in figuur 5.19 en 20.

+
+

4.76
4.07 4.313.88

2.62 WRM

1.75          2.00    1.69

I...:....1

L NC C  CRP L NC C  CRPlemand die macht zoekt Een bedrijvig iemand
item 30 (Manager) item 52 (Manager)(.044) (.062)

Figuur 5.19- Gemiddelde per groep van item 30 en 52 in deel 111.
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Figuur 5.20 - Gemiddelde per groep van item 55 en 63 in deel 111.

Vier van de negen is hier een niet te verwaarlozen verhouding: deel 3 bestaat
immers uit 68 items waarin het merendeel van de uitspraken bij de 7 thema's
(deel 2) terugkomen. Dit betekent dat bijna de helft van de significante items
slechts betrekking heeft op don van deze zeven thema's. Het is daarom dat
het onderwerp 'de manager' de groepen het meest van elkaar doet
verschillen.

Deze vier items zijn:
- 'een druk bezet persoon' (a = 0.03)
- 'iemand die macht zoekt' (a= 0.044)
- 'het nemen van risico's' (a= 0.062, trend)
- 'een controleuf (a= 0.014).

Vergelijk hiermee de Benzecri uitkomsten op het thema manager, die lieten
zien dat de Non-Core groep een nogal negatief beeld had van hun eigen
manager (controleur, iemand die macht zoekt, iemand die rendement moet
halen). We zien hier dat twee van de kenmerken die de Non-Core aan zichzelf
toeschrijven significant zijn en verder dat het aan de Non-Core ligt dat er
tussen de groepen bij deze twee items significante verschillen bestaan.
Sterker nog, het is de Non-Core groep die in deze twee items het meeste
factorgewicht leggen.
Met andere woorden, de Non-Core schrijven hun managers eigenschappen
toe die door alle groepen negatief worden beoordeeld, maar zij reduceren de
negativitieti van deze eigenschappen tot het minimum.
Dit is een interessant verschijnsel dat men in verband zou moeten kunnen
brengen met de theoriean van Taijfel en Rijsman over sociale vergelijking
tussen groepen en de voorkeur voor de in-groep.

5.4.2.3 Conclusies over deel 1 en 3 tesamen

In lijn met wat reeds gezegd werd zien we dat, bij alle resultaten van deel 1 en
3, de Non-Core groep zich het sterkste profileert en het meeste aandacht heeft
voor het functionele. Meer dan de anderen bijvoorbeeld waarderen zij het
conformisme, de manager als een controleur, het directe toezicht van de
superieur op de ondergeschikten (deel 3). Zij zijn het oneens met de uitspraak
over het riskante van het vertrouwen op het potentieel van de mensen (nr. 31,
deel 1), over de creativiteit (nr 28, deel 1 ) Deze resultaten zijn geheel in
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overeenstemming met de uitkomsten uit de Benzecri op de thema's manager,structuur en systeem.

Het lijkt daarom dat de Non-Core respondenten een nogal goede consistentievertonen tussen hun representaties en hun meningen ( consistentie tussen
een beschrijvende en een evaluatieve dimensie).

Doorgaans lijkt het of de Non-Core respondenten een meer uitgesproken
standpunt innemen dan de anderen. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor demeeste significante verschillen tussen groepen.

In tegenstelling tot de Non-Core lijkt de Licht groep meningen en
representaties te hebben die minder vastliggen en minder consistent zijn.

Zo hebben zij een beeld van hun structuur dat gekoppeld is aan bureaucratie.
In het tweede deel (Benzecri) benadrukken zij de stabiliteit van de structuur,
het belang van de hiararchische lijn en van formele macht. Op dezelfde
manier zijn zij het oneens dat all-roundness de rentabiliteit verhoogt en dat hettotstandbrengen van een nieuw produkt moet zijn gebaseerd op de behoeften
van klanten en zij zijn het eens dat de coordinatie van het werk een afgeleideis van het directe toezicht van de superieuren op zijn ondergeschikten.
Waar het de mensen (de managers) betreft zien wij integendeel een minder
formele dimensie. In de Benzecri wordt de manager geassocieerd met debureaucraat maar ook met een stuwende kracht en iemand die op lange
termijn denkt. In het eerste deel zijn zij het eens dat men op alle hiOrarchische
niveaus de creativiteit moet stimuleren; in deel 3 wordt de manager alscontroleur negatief beoordeeld.

Het lijkt alsof de manager in Licht een beeld heeft van zijn organisatie als eenbureaucratie met een essentiale menselijke dimensie. Het zou interessant zijndeze resultaten te relateren aan de recente geschiedenis van deze divisie.

5.5 Algemene conclusies

De algemene hypothese,  dat de positie en de functie die een groep inneemt
in een organisatie de manier bepalen waarop die groep over die organisatiedenkt en waarop die groep andere groepen in die organisatie waarneemt,dient niet te worden verworpen.

Er zijn klaarblijkelijk aanzienlijke verschillen tussen de groepen in hun
percepties en hun meningen. Er is reeds opgemerkt dat de Corporate groepzich zeer dikwijls losmaakt van de andere groepen en dat de andere groepende Corporate groep apart zetten. Ook de Non-Core groep zet zich op
bepaalde aspecten apart van de anderen (dit was vooral duidelijk in de
beslissingsanalyses).

Als men iedere groep op zich bekijkt kunnen de resultaten als volgt worden
samengevat:
* De Corporate groep heeft vaak een positief beeld van zichzelf. Zijbenadrukken over het algemeen waarden en menselijke en sociale
dimensies. De andere groepen daarentegen zien hen nogal negatief hoewel
alle groepen hen creativiteit als waarde toekennen.
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* De Non-Core groep lijkt het meest duidelijk in zijn representaties en zijn
meningen. Zij benadrukken vooral een functionele factor, het rendement en de
produktiviteit.
De Non-Core worden soms met de Core geassocieerd door Licht en
Corporate maar zelf associaren zij zich heel zelden met Core.* Licht lijkt in ontwikkeling te zijn. We vinden enkele contrasten, enkele
tegenstellingen in hun representaties en hun meningen. We zien hier twee
mogelijkheden. Ofwel ontwikkelen zij zich van een formele dimensie in wezen
gebaseerd op structuren naar een meer informele dimensie gericht op de
menselijke pool, ofwel er is een integratie van de menselijke dimensie met de
structurele en formele dimensie (een bureaucratie met een menselijk gezicht).
Het is moeilijk te zeggen hoe de andere groepen de Licht groep zien. Er lijkt
geen gemeenschappelijke mening tussen de groepen te bestaan. Wei kunnen
we zeggen dat de Corporate groep geen bijzonder positief beeld heeft van de
Licht groep.
* De Core groep is moeilijk te grijpen in de uitkomsten. In sommige aspecten
komen zij dicht bij de Non-Core, maar op andere punten dicht bij Licht en
Corporate in de manier waarop zij zichzelf zien. Het is moelijk te zien hoe de
andere groepen hen waarnemen. De Corporate groep is geneigd de Core en
Non-Core te versmelten; de Licht groep heeft dezelfde neiging, maar iets
minder.

Tussen de vier groepen springt de Corporate groep het meest eruit. Zij zien
zich apart van de andere groepen en de andere groepen zien hen als anders.
Dit is niet het geval met andere groepen, tenminste niet zo duidelijk. Merk op
dat de Corporate groep zichzelf niet zo onderscheiden ziet als de anderen dat
van hen vinden. Zij zien zichzelf positief, maar de anderen zien hen nogal
negatief.

Tenslotte kan men zeggen dat de meeste groepen een nauwkeurig idee
hebben van Philips in het algemeen, maar het is zelden dat zij aan hun eigen
organisatie de eigenschappen toeschrijven die zij toekennen aan Philips. Hier
is een interessant proces van differentiatie zichtbaar. Philips wordt gezien als
een entiteit die geheel anders is dan haar organisatorische divisies en niet als
een categorie die de anderen insluit, zoals het in feite is. Als wij alle
uitkomsten naast elkaar leggen krijgen wij niet de indruk dat de groepen
denken dat zij onderdeel zijn van een geheel (Philips). Integendeel, zij
schijnen hun eigenheid te benadrukken. Een verdere studie in deze richting
zou interessant kunnen zijn.

Op basis van dit onderzoek moet het mogelijk zijn meer specifieke hypothesen
te formuleren gebaseerd op de theoriean over sociale vergelijking en, meer
concreet, gebaseerd op de organisatie typen en het functioneren van de
onderneming in het algemeen en van de diverse divisies in het bijzonder.

Het onderzoek toont het bestaan van onderling verschillende
betekeniswerelden aan bij enkele bedrijfsonderdelen bij Philips. Het van
hogerhand (Groepsraad) ingevoerde onderscheid tussen Core en Non-Core
roept bij de personen in die organisatieonderdelen bepaalde representaties
op; maar men kan nog niet spreken van een duidelijke identiteit van 'Core',
zeker niet in de perceptie van de anderen. Is dit een proefondervindelijke
onderbouwing van Mintzbergs bewering dat een 'organisatie' niet zomaar
wordt 'gere-organiseerd' door bepaalde indelingen te maken en daar
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'etiketten op te plakken'? Men mag in ieder geval verwachten dat deze
verschillen in onderlinge percepties een belangrijke rol spelen in het proces
van vernieuwing dat momenteel bij deze multinational gaande is.
De verschillen in de sociale representaties kunnen belemmerend werken
tijdens vernieuwing en re-organisatie. Ook de ervaring leert dat bij dergelijke
processen soms een babylonische spraakverwarring optreedt wanneer menhet heeft over 'de organisatie', de 'structuur' enz. Men kan een dergelijkverschil  - in plaats van een moeilijkheid - echter ook zien als een
mogelijkheid. Dat gebeurt met name wanneer men, zoals ik het noem, leert'spelen met zijn modellen'. Hoe men deze contrasten in sociale representatie,
- en het proces van sociale vergelijking en validatie -, kan benutten om
mensen te helpen gezamenlijk een nieuwe richting te vinden of een nieuwe
identiteit op te bouwen, is het onderwerp van de volgende twee hoofdstukken.
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HOOFDSTUK ZES
'Mental prototyping' als instrument van

verandering.
Ervaringen met het spelen met modellen.

Inleiding

In het voorwoord heb ik gezegd dat het belangrijk is welke modellen men
gebruikt, maar dat het veel belangrijker is hoe men daarmee omgaat. Inhoofdstuk 2 kwam naar voren hoe nauw onze modellen en denkbeelden
verweven zijn met de taal en dus met de sociale interactie.

De onderzoeksresultaten beschreven in hoofdstuk 5 hebben de spontaneintuTtie dat mensen in verschillende bedrijfsonderdelen verschillende
denkbeelden hebben van de organisatie en van elkaar, bevestigd. Dithoofdstuk wil laten zien hoe blijkens mijn ervaring deze verschillende
denkwerelden enerzijds een belemmering vormen bij imp!ementaties en
anderzijds de voedingsbodem kunnen zijn voor het ontstaan van nieuwe
denkmodellen, die een implementatie kunnen bevorderen. Ik gebruik hiervoor
in mijn trainingen en advieswerk een stapsgewijze aanpak die ik 'mental
prototyping' noem. Ik nodig de mensen daarbij uit tot een debat, d.w.z. een
situatie waarin zij tot symbolische interactie kunnen komen. Immers, het model
van Rijsman,  dat in hoofdstuk 4 is besproken, betoogt dat deze
intersubjectiviteit de basis is waarin elk denkmodel wortelt en dat het pas
mogelijk is een denkmodel te veranderen of verder te ontwikkelen door een of
andere vorm van interactie met anderen.

Wanneer een denkmodel, gemaakt binnen een bepaalde kring van mensen,als een zelfstandige waarheid aan anderen aangereikt wordt, zal dit geplaatstworden in de andere wereld van betekenis. Het risico is dan groot dat hettwee gescheiden werelden van betekenis blijven. De betekenis die mensen
aan hun woorden en begrippen geven is het resultaat van een
gemeenschappelijk omgaan met de werkelijkheid. Het denkmodel waarmee
de mensen in zo'n werksysteem met elkaar communiceren reflecteert de
normen, waarden en ervaringen, de groepscultuur, die die mensen met elkaar
delen. Als mensen uit twee verschillende 'culturen' met elkaar in contact
treden bouwen beide partijen voort op hun dagelijkse ervaring: dat zijcommuniceren op basis van een gemeenschappelijke betekeniswereld.
Doorgaans gaat men er bij een misverstand stilzwijgend vanuit dat de 'ander'
de moeite moet nemen om de betekenis te begrijpen van wat men  zegt. Ditdoen doorgaans beide partijen en het resultaat is overal in de wereld te zien:
gebrekkige communicatie, onbegrip, conflicten tussen culturen, ideologiean,
landen, rassen, godsdiensten, wetenschappelijke disciplines en - verbazend
genoeg - ook tussen afdelingen in dan en dezelfde organisatie.

Het is paradoxaal genoeg juist die pluriformiteit en complementariteit vanverschillende betekeniswerelden waaraan een organisatie haar raison d' tre
ontleent (zie 4.1.3); maar het mechanisme van het effectief gebruik maken van
het botsen van betekeniswerelden is na tientallen jaren van 'scientific
management' nog steeds een nauwelijks ontgonnen terrein voor managers.
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Ervaringsvoorbeeld (6.1) en (6.2) illustreren dit merkwaardige verschijnsel van
spontaan onbegrip.

Twee groepen gaan slechts dan elkaars denkmodellen begrijpen, c.q.
versmelten, c.q. ontwikkelen tot een nieuw model (of elementen daarvan), als
zij in staat worden gesteld met elkaars modellen te 'spelen'. Hoe dit proces
van het 'matchen van elkaars concepten' en het ontstaan van een 'mentaal
prototype' in de praktijk van de auteur verloopt illustreert ervaringsvoorbeeld
(6.3) . Wanneer men deelnemers aan een training uitnodigt op een bepaalde
manier met elkaars denkbeelden om te gaan (wat de auteur 'spelen' noemt)
gaan ze 'vanzelf' beseffen dat zij verschillende betekeniswerelden gebruiken
en kunnen ze op zoek gaan naar een gemeenschappelijke visie.

6.1 Ervaringsvoorbeeld 1 : het IPSO project

In hoofdstuk 1 is reeds uitvoerig geschreven over het zogenaamde IPSO
project en de teleurstellende reacties bij de gebruikers waarvoor het IPSO
pakket bestemd was. De leerervaring van die IPSO case kan ook nu nog op
de huidige automatisering worden toegepast. Voor de beschrijving wordt hier
verwezen naar hoofdstuk 1.

6.1.1 Bespreking

In dit geval hebben we te maken met het niet convergeren van twee
betekeniswerelden. De makers van het model waren stafspecialisten die
vanuit de ervaringswereld van hun vakdiscipline in hun eigen kring een
ideaalsysteem ontwierpen. Het moest in feite als uitnodiging dienen om op
een bepaalde manier te werken binnen een groep van managers. En dat ging
niet: het was immers geen uitnodiging. "De OR-specialist heeft ook een
bepaalde opvatting over verandering. Ideaal-typisch is deze als rationeel-
technologisch-hiararchisch te kenmerken......Emotionele betrokkenheid met
het gebruikersveld wordt weinig gewaardeerd en uit zijn wetenschappelijk
denken verdrongen. ...... De aandacht voor de relatie met de cliant was
gering (bij het IPSO team) ......Er ontbrak inzicht in groepsprocessen,
alsmede kennis en inzicht over sociaal-psychologische en organisatorische
factoren bij weerstand tegen verandering." (Braat, 1977, bl. 117) Er werd een
'waarheid' geponeerd: 'dit is de ideale manier van werken'. De ironie van het
geval wil dat de ontwerpers de moeilijkheden van overname door de
gebruikers voorzagen en van te voren alles wat er tegen inging op een
gesloten manier binnen het systeem hadden 'opgelost'. Het systeem was
'beveiligd' tegen de menselijke factor. "Bij het IPSO-project werd niet vanuit
een vooraf duidelijk overwogen veranderstrategie gewerkt. Noch een
agogische strategie van organisatie-verandering (PS-model), noch een
research- en ontwikkelstrategie (R, D&D-model) werd systematisch
toegepast." (Braat, 1977, bl. 127)

Typerend voor de sfeer van de afdeling en de manier van werken (en ook de
tijdgeest, zie hoofdstuk 3), was dat de analyses en ontwerpen werden
geponeerd als 'da waarheid' over Philips. Niet als 'onze waarheid over
Philips'. Omdat die 'waarheid' steunde op goed gefundeerde
wetenschappelijke inzichten en methoden was het een waarheid die niet
discussieerbaar was. Immers wie dat ter discussie stelde zou het
bestaansrecht van de stafspecialismen daarmee aantasten: als een expert
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geen 'ware' uitspraken doet, wat heeft men er dan aan? De slotzin van hetrapport over het IPSO project luidde dan ook: " Uiteraard moet ook het
systeemontwerp (en niet alleen het project dat onderwerp van dit hoofdstuk
was) rekening houden met deze twee - niet te scheiden - aspecten :
organisatie als sociaal systeem, en veranderingsprocessen. Het ontwerp ende implementatie zijn uiteindelijk immers ook niet te scheiden." (Braat, 1977,
bl  128).

De wederzijdse rolverwachting van managers en stafspecialisten leidde dusonvermijdelijk tot een conflictvolle confrontatie van elkaars wereldbeelden.
Het is nu, 15 jaar na datum, niet veel beter gesteld. Nog steeds zien demanagers de staf als nuttig in zover zij bijdragen op een specifiek terrein en
binnen de grenzen van die disciplines. De manager selecteert uit de
rapporten wat hij kan gebruiken. Debat en/of discussie wordt gezien als
eventueel nuttig voor 'het vertalen van de theorie naar de praktijk' of om demensen er emotioneel bij te betrekken; het idee dat daardoor een
gemeenschappelijke visie zou kunnen ontwikkeld waarin zowel de managerals de stafexpert een even grote bijdrage leveren, leeft niet of nauwelijks in debedrijven. De meeste medewerkers zien het als hun voornaamste taak hun
eigen discipline, en daarmee samenhangend wereldbeeld en visie op het
bedrijf, te koesteren, te vervolmaken, kwalitatief te verbeteren en 'zuiver' te
houden, zonder inmenging van vreemde elementen uit andere disciplines oftoepasssingswerelden.

Een conclusie van deze studie zou kunnen zijn dat het de voornaamste taak
van iedere medewerker in een organisatie juist is om in het
gemeenschappelijk 'debat', zoals Checkland dat noemt, de eigen bijdrageaan het ontstaan van een collectieve betekenisvisie in te vullen.  Deze
gemeenschappelijke kern van normen en waarden en betekenissen is nietvoor niets door de McKinsey auteurs als centrale S in het midden van hun 7 Smodel geplaatst.

6.2 Ervaringsvoorbeeld 2 : huidige werkomgeving
In de afdeling van de auteur (Organization and Efficiency, Consultancy andTraining) zijn ruwweg 2 culturen te onderscheiden, die voor het gemak hierworden aangeduid als de beheerskundige kant en de organisatiekundigekant. Om de integratie te bevorderen is de gehele afdeling in voorjaar 1987een aantal dagen bij elkaar geweest ('op de hei') om tot een
gemeenschappelijke visie te komen. Als werkwijze werd de methode vanCheckland gebruikt. Er werd getracht van de afdeling een werkbare
basisdefinitie op te stellen. Het bleek dat de wereldbeelden van beide partijenniet te verenigen waren. Na veel discussie werd toen de basisdefinitie die de
begeleider Luc Hoebeke voorstelde, door allen goedgekeurd. Deze definitie
was geformuleerd op een zo hoog abstractieniveau, dat iedereen het
kennelijk accepteerde. Er was een vlag die de lading dekte.

Dit ging niet vanzelf. Als eerste poging werd het gezamenlijk opzetten en
geven van trainingen gekozen. De veronderstelling was, dat 'samenwerken' in
het belang van de 'cursist', een voldoende drijfveer zou zijn om totsamenwerken te komen. De 'echte' samenwerking is maar gedeeltelijk totstand gekomen. Het debat werd eigenlijk vermeden. Het heeft weI tot effect
gehad dat de cursisten duidelijk de verschillen in de aspecten op een  .
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gestructureerde manier onder ogen kregen, waarmee zij dan in praktische
toepassing tot integratie konden overgaan. Intern in de afdeling trad er eerder
een verharding van de denkbeelden en de bijdrage die vanuit de
denkbeelden aan de 'onderneming' geleverd werden, op.

In de loop van  1988 werd duidelijk dat de afdeling tot 'interne' verzakelijking
moest overgaan. Dit heeft geleid tot een nieuwe conferentie waarin de vraag
centraal stond: 'Wat willen/kunnen wij als interne 'business' voor Philips
betekenen?' Men heeft toen gekozen (door mij sterk geTnitieerd) voor de
aanpak van het schrijven van een business plan volgens de 'harde' methode
vanuit de bedrijfseconomische rationaliteit. De afdeling is volop bezig met dit
proces, waarbij tot mijn verbazing tussen de 'groepen' duidelijk integrerende
gesprekken, maar ook acties plaats vinden. Het debat is nu op gang gekomen.
Opvallend is dat er zich nu ook vanuit beide groepen 'afhakers' melden.

6.2.1 Bespreking

Achteraf analyserend kan men begrijpen waarom in de eerste fase het debat
niet op gang kwam. De cursussituatie was voor de 'groepen' slechts een
aanleiding elkaars complementariteit te ervaren, maar niet deze expliciet ter
discussie te stellen. Immers, mensen stellen niet zomaar hun eigen
betekeniswereld ter discussie, - dit ondergraaft de sociale
interactiemechanismen die Rijsman beschrijft (4.1.2). Vooral niet wanneer,
zoals in deze situatie het geval was, de chef van de afdeling de mensen juist
uitnodigde (oplegde) met elkaar samen te werken om tot een hechtere
onderlinge overeenstemming te komen!

Twee mensen zullen pas naar elkaars denkmodellen moeten gaan luisteren
en met elkaars ideeanwereld 'spelen' als ze gezamenlijk iets willen/moeten
opbouwen. Dan zal er een 'debat' plaatshebben waarin nieuwe
denkmodellen vorm kunnen krijgen. Men moet er natuurlijk voor waken dat dit
debat op de goede wijze wordt gevoerd, d.w.z. volgens de spelregels (zie 6.3).
Een van de belangrijkste spelregels is dat ieder het denkmodel van zichzelf
beschouwt als een uitnodiging aan de ander om met hem mee te denken; en
dat men het model van de ander hanteert als een dergelijke uitnodiging van
de ander. Als dit spel niet goed wordt 'gespeeld' gaat het nuttig effect van het
debat verloren en gaat het contra-produktief werken. De 'echte'
bestaansvraag was wei aanleiding om het debat te gaan voeren. Het
gebruiken van hulpmiddelen uit de 'harde' kant ('business planning') wordt als
goede trigger ervaren.

6.3 Ervaringsvoorbeeld 3 : trainingssituaties

Het is mijn ervaring dat het spelen met modellen slechts kan worden
'overgedragen' door de ander uit te nodigen tot een 'spel' en hem/haar na
afloop expliciet te laten inzien wat er gebeurde.

Aanvankelijk dacht ik dat het voldoende was dat ik het 'spelen met modellen'
voordeed in de training: waarschijnlijk omdat het immers gaat om een flits van
inzicht en de eerste, spontane aanpak gericht was op het opbouwen van dat
'inzicht'. Maar het gewenste gevolg, - nl. dat zij gingen 'spelen met hun
modellen' -, bleef uit. De reacties van de deelnemers waren dikwijls positief,
maar ze kwamen zelf niet in beweging en uit hun opmerkingen viel op te
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maken dat ze het toch niet zo goed begrepen hadden, dat zij het zelf konden
doen.

Verloop van het 'spel met modellen'
Naar aanleiding van deze ervaringen heb ik een draaiboek gemaakt  (zieelders in deze paragraaf voor een concreet voorbeeld) waarin de volgorde
werd omgedraaid: ik betrok hen eerst bij het 'spel' en liet hen dan zelf hun
eigen spel spelen, binnen een aantal regels. Na afloop van de oefening,wanneer de 'flits van inzicht' was gekomen, vertelde ik hen dan wat ze hadden
gedaan, hoe dat proces heet en hoe het te verklaren is.

Voorbeelden van de spelregels die daarbij van toepassing zijn:- 'niet je eigen standpunt meteen verdedigen, maar proberen te luisteren
wat de ander zegt',

- 'meeluisteren',
- 'meedenken',
- 'meeconstrueren'.

Het is uiteraard de kunst de trainingssituatie zo te ensceneren dat de
deelnemers in de training er graag aan meedoen: ze willen dat spel graag
spelen als ze meenA,aarde in het spel zien.

Als onderwerp wordt niet de reale werksituatie van de deelnemers gebruikt,maar een case. De cursusleider nodigt hen dan uit om aan de hand van decase twee verschillende modellen met elkaar in verband te brengen, i.c. het7S model en dat van Mintzberg. Door die opdracht ontstaat er een
gemeenschappelijke taakstelling. Het is een vorm van spelen, maar gericht opeen taak die ze gemeenschappelijk moeten invullen met betekenis. Die
invulling is geen isomorfe overdracht van lets dat al in het model vastligt, maarhet model is niet anders dan een vertrekpunt. Ze moeten namelijk tweemodellen in elkaars termen gaan hanteren. De taakstelling is zodanig dat dedeelnemers in de groep als vanzelf ertoe gebracht worden om met hun
'denkmodellen te 'spelen' en gezamenlijk een gemeenschappelijke
betekeniswereld te scheppen. De praktijk laat dan ook zien dat wat er met diecase gedaan wordt, zeer groepsafhankelijk is. Dit blijkt o.a. ook uit het feit dathet niet in alle deelgroepen met evenveel succes plaatsheeft.

Voorbeeld van een 'spel met modellen'
Om een indruk te geven van het verloop van een dergelijke 'oefening' volgthier een puntsgewijze beschrijving met enkele 'flarden' van mijn commentaar
daarop. (Het hier beschreven geval had plaats in de OVI cursus op 28 april
1988.)
De opdracht aan de deelnemers (subgroepen) luidde:

"Maak van de 5 configuraties van Mintzberg 7S profielen.Geef met steutelwoorden aan hoe jij voor elke configuratie de betreffende S
zou typeren."
Een groepje deelnemers kwam na afloop met enkele tabellen waarin voor
enkele configuraties van Mintzberg de zeven Ss-en waren getypeerd. Eentweede groepje had een zelfde soort tabel opgesteld, maar zij waren iets
anders te werk gegaan dan de vorige: zij hadden voor elk van de zeven Ss-en
telkens de typeringen van de twee configuraties vergeleken en beschreven.
Een derde groep was nog weer anders te werk gegaan. Zij hadden drie Ss-en
genomen, Strategy (Strategie) Staff (Personeel) en Shared Values
(Gemeenschappelijke waarden) en voor elk van deze de typeringen van de 5
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configuraties van Mintzberg gezocht. Zo gaven zij bijvoorbeeld de volgende
typeringen bij het woord 'Staff":

STAFF
1 SIMPEL - uitvoerend, laag complex niveau

- baas vs. werkvolk
2 MACH - specialisten

(machine- - weinig dynamisch
bureaucratie) - iedereen specifieke taak

3 PROF - inflexibel

(professio- - traditioneel, behoudend
nele bureau- - all round, op hoog niveau
cratie)

4 DIV - divers

(divisie- - gelaagde structuur
structuur) - specialisten, werkvolk

5 ADHOC - hoog opleidingsniveau
(Adhocratie) - dynamisch

In mijn commentaar tijdens de nabespreking zei ik o.a. het volgende:
"......Als je met dit soort dingen gaat spelen krijg je beelden voor ogen. Wat er
gebeurt is dat mensen het er dan niet mee eens zijn. Dit is nuttig, zoals we
gezien hebben bij de bespreking van de cyclus van Checkland. Met name als
het gaat om de vraag: welk conceptueel model dat onze organisatie beschrijft
vinden we wenselijk?
Dan blijkt dat je andere beelden erover hebt. Op dat moment ga je met elkaar
discussiaren. Dan helpen ook Weltanschauungen en waardeoordelen om tot
een gemeenschappelijke visie te komen. ......
Verder valt het op dat deze groep een ander soort beschrijving heeft gemaakt
dan de eerste groep(en). Jullie kozen Strategie, Shared Values en Staff,
terwijl Mintzberg een model is dat primair gericht is op de Structuur. Juist
doordat je die andere Ss-en hebt genomen (dan Structuur) gaat de
beschrijving veel sterker leven. Het resultaat is dan ook dat je nu veel beter
aan andere mensen duidelijk kunt maken dat het (= de 5 configuraties)
verschillende dingen zijn.
Wanneer er verschillende betrokken partijen zijn met elk een ander
wereldbeeld dan zie je dat het lastig is om te komen tot aan beeld. Dus dan is
die discussie over de wereldbeelden de meest wezenlijke. Dit hebben jullie
hier geTIlustreerd door de keuze van deze drie Ss-en waarvan Shared Values
en Strategie expliciet te maken hebben met het wereldbeeld. Daardoor word
je ook gedwongen die structuren op een andere manier te beschrijven dan in
platte termen. Je wordt gedwongen zachtere termen te gebruiken, dus je moet
voorbeelden hebben en er komen ook waardeoordelen naar boven. Dus die
manier van beschrijven roept beelden en waardeoordelen op. ......
Zo krijg je door het spelen met modellen meer inzicht. ...... Je roept andere,
nieuwe beelden op. Eerder in deze cursus hadden  we  het  over de vraag:
Wanneer krijg je nu de overgang naar het kijken naar de toekomst, het Mental
Prototyping? Hier zien we dat onze ervaring is: Wanneer je het van
verschillende kanten benadert, (want dan gaan dingen leven), dan krijg je
nieuwe beelden en staat je wereldbeeld ter discussie.  ......"
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6.3.1 Bespreking
Voor een goed verloop van het 'spel' zijn een aantal punten van essentieel
belang:

- Het kan niet dwingend worden opgelegd. De ander wordt ertoe
'uitgenodigd'.

- De discussie moet verlopen in een sfeer van wederzijdse acceptatie en
openheid. Vandaar dat de spelregel 'meeluisteren' is ingelast.

- De persoon moet het zelf hebben ondergaan. Met name het spelen metmodellen is iets dat iemand slechts kan leren door het zelf ondervonden tehebben. Door er over te horen of erover te lezen is voor de meesten niet
voldoende; alleen mensen die vanwege hun professie dergelijke ervaringenal hebben gehad, zoals psychologen, of personen die expliciet bij hunervaringen hebben stilgestaan kunnen eventueel het inzicht langs andere
weg opdoen.

- Tijdens het spel worden op een zeker moment de deelnemers er bewust
van gemaakt dat zij verschillende denkwerelden en -modellen hanteren.- De rol van de 'spelleidef is van groot belang: hij/zij speelt het spel mee,maar staat er tegelijkertijd in zekere zin buiten. (Zie hoofdstuk 7)

Ik pas in mijn praktijk de theorie van Rijsman toe: in de trainingssituatie zitzowel de sociale representatie,  -  het zelf en de ander, - als het proces - ; alssturend middel is het effect van de gemeenschappelijke symbolische
beeldvorming merkbaar. Het 'spel' is een arena waarin de
interactiemechanismen die Rijsman beschrijft (4.1.2) volop aan de gang zijn.Pas dan is het mogelijk dat de personen in kwestie - uiteraard in
wisselwerking en samenwerking met elkaar - een ander denkmodel kunnenconstrueren. Dit proces heb ik 'mental prototyping' genoemd (zie hoofdstuk 7).Trainen in het spelen met modellen is kansen cregren voor
gemeenschappelijke denkontwikkeling, niet een waarheid of een visie
'overdragen'.

Het model van Rijsman beschrijft de manier waarop men met modellen speelt.In trainingssituaties speelt de sociale interactie een cruciale rol. Het verschil
van behandeling  van de case tussen mij en andere cursusleiders is dat ikconcurrentie in het spel breng. Dat gebeurt tussen de groepen, waarbij ze metelkaar concurreren om het leukste 'spelletje te spelen'. Zelfs als de cursusmoet worden afgesloten gaan zij soms nog door. In de rol als cursusleider
probeer ik dan intuTtief op de een of andere manier op een hoger niveau vancommunicatie te komen, dus op gedragsniveau en uitwisselingsniveau, om
'dingen te bedenken'. Dit gebeurt door elementen uit de theorie van Rijsmante gebruiken.  Maar het is dan meer een meta-model dan dat de cursusleider
expliciet "het model van Rijsman met hen gebruikt".

6.4 Ervaringsvoorbeeld 4: Consultancy projecten
Naast trainingen geeft de afdeling ook adviezen (consultancy projecten).  Inhoofdstuk 7 wordt een voorbeeld beschreven van een consultancy vraagomtrent de structurering van stafafdelingen in een grote fabriek van Philips. Bijde aanpak van deze problematiek werd in de 'oplossingsfase' gebruikgemaakt van dezelfde methode als beschreven in 6.3. De diagnosefase werdgekenmerkt door het onderkennen en het gemeenschappelijk herkennen vande problematiek. Hiervoor werd een SWOT methode gekozen (Strengths,Weaknesses, Opportunities, Threats).  Met name de discussie over het
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classificeren van wat als kans of als bedreiging gezien kon worden, kon goed
als start van het mental prototyping proces gebruikt worden .

Een karakteristiek verschil met de cursussituatie was dat naast 'de constructie
spelletjes' in de oplossingsfase steeds gezocht werd naar het doen van
concrete acties. Deze combinatie van denken en doen bracht de
noodzakelijke dynamiek in het proces (zowel voor de deelnemers als voor de
'klanten'). Gedurende dat proces werd (uiteraard) regelmatig de identiteit van
de 'plant' ter discussie gesteld. Om hierbij tot een 'goed' debat te komen is met
vrucht gebruik gemaakt van het KATWOE concept van Checkland (zie
hoofdstuk 1). Ook tijdens deze processen waren er 'afhakers' te zien.

Bespreking

In hoofdstuk 7 wordt deze casus in detail verder beschreven en besproken.
Voor het overige verwijs ik naar de voorgaande besprekingen van voorbeeld
2 en 3 en naar de algemene slotbeschouwing in 6.5.

6.5 Algemene slotbeschouwing

Als algemene conclusies over mijn persoonlijke ervaringen met het spelen
met modellen worden hier drie punten besproken:

1 Mogelijke verklaring voor het 'spelen met modellen'. Hier wordt in korte
lijnen een eerste aanzet gegeven voor de verklaring van dit 'spel', terwijl
hoofdstuk 7 bedoeld is als meer gedetailleerde uitwerking van de methode als
zodanig.
2  Conclusie t.a.v. het overdraagbaar maken van dit 'spelen'.
3 Verklaring waarom het soms niet aanslaat.

6.5.1 Mogelijke verklaring voor het 'spelen met modellen'.

Er zijn 3 manieren waarop het model van Rijsman in trainingssituaties het
spelen met modellen beschrijft.

1 In de substantie van het model Rijsman zit de cruciale achtergrond van
conceptvorming. Het is het ik-alter gedeelte, het validatiebegrip. De ik-alter
relatie is het proces waarbij de gemeenschappelijke definitie van de
werkelijkheid tot stand komt. Het model beschrijft die gemeenschappelijke
definitie, de zelf-ander definitie. Als het gaat over het 'spelen met modellen'
leg ik ook daar de nadruk op. Via interactie en een bepaalde omgang met de
werkelijkheid ontstaat een soort van gemeenschappelijke definitie. Dit is een
onderdeel van dat model dat mijn intunieve inzichten over het spelen met
modellen bevestigt.

2 Een tweede aspect betreft het thema hard-zacht. Het 'matchen van
concepten' (zie hoofdstuk 7) heeft dat in zich, zoals het model van Rijsman
beide aspecten eveneens integreert: het is iets cognitiefs, maar ook zit er iets
van het 'zachte' in. Op metaniveau ernaar kijkend zien we dat het soms wei
lukt, soms niet. Ik definieer een aantal spelregels, die de deelnemers leiden in
de richting van de wat 'zachte kant'. De kans dat ze dan veel verder komen in
het 'matchen van concepten' is groter dan wanneer die spelregels niet worden
gehanteerd.
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3 Ten derde is er het stijlelement. Meestal wordt aangenomen dat datgene watals 'zacht' wordt omschreven alleen maar in een zachte benadering kanworden uitgesproken. Van de 3 zachte Ss-en (4.2) hoort men vaak
wetenschappers en praktijkmensen beweren dat ze zacht zijn en dat men erdus niet duidelijk van kan zeggen wat het precies is. Het is echter mogelijk ineen stijl die men vaak tegenkomt in de benadering van de meer harde Ss-en,
uitspraken te doen over de zachte. Het model van Rijsman benadert de'zachte' inhoud van de symbolische interacties  met de 'harde' vorm van
definities en formules.

Modellen zijn geen foto's van de werkelijkheid, het zijn uitnodigingen om opeen bepaalde manier te kijken. Het is door gezamenlijk met problemen om tegaan, dat mensen via die manier van werken tot een gemeenschappelijke taalkunnen komen. Deze benadering sluit zich aan bij wat Rijsman tot uitdrukkingbrengt in het sociale validatieconcept. De relaties zijn hier centraal. Nu ben ik
al jarenlang bezig om te proberen een systeemtheorie te ontwerpen waarbijde elementen de relaties zijn en andersom. Systeemwetenschappers vindenvaak die onderlinge relaties tussen hun elementen te ingewikkeld om in hun
beschrijving mee te nemen. Als men over concept matching praat dan is ditaspect van de relaties een centraal punt. Als men het over de relaties tussen
personen en/of afdelingen heeft dan gaat het over hoe zij concepten matchen.
Dit is consistent met de idee dat de relaties belangrijker zijn dan deelementen. Het concept matching is daar een gevolg van. De oplossing is omte zeggen: het concept matching is belangrijker dan die onderdelen op zich.Het centrale belang van de relaties in plaats van de elementen is eigenlijk ookde grondstelling van het sociaal constructionisme zoals Gergen en Rijsmandat voorstellen. Een betekenis kan men niet meer opvatten als een element inhet hoofd van een individu. Een betekenis is iets interactiefs. Het is een
communicatief gegeven tussen minstens twee elementen, twee individuen,
twee organismen die enkel door het feit dat ze interactief worden, subjectenworden.

6.5.2 Conclusie t.a.v. het overdraagbaar maken van dit 'spelen'.
Het is dan ding om zelf lets te ervaren en te begrijpen, het is iets geheelanders om dit aan anderen te kunnen overdragen. Met name zoiets
persoonlijks als het 'spelen met modellen' is daar een voorbeeld van. Het isimmers een zeer persoonlijke belevenis wanneer iemand ontdekt dat eenander een verschillend wereldbeeld heeft en wordt uitgenodigd zijn eigendenkbeelden en concepten te 'matchen' met die van de ander en zo
eventueel tot een gemeenschappelijk gedeelde visie te komen. Zoals
Rijsmans model laat zien, vereenzelvigt iedereen zich met zijn voorstellingvan de werkelijkheid. Het 'spelen met modellen' is in wezen te herleiden tot
een 'spelen met identiteiten'. De specifieke moeilijkheid van het
overdraagbaar maken is nu juist dat degene die dit op zich neemt zelf met dieander in een dergelijk 'spel' wordt gewikkeld. Het is dus niet iets dat opdezelfde wijze kan worden overgedragen als bijvoorbeeld een cognitieveleerinhoud of een motorische vaardigheid. Het is een vorm van double loop
learning (Argyris en Schon, 1974)

Leren spelen met modellen is geleidelijk aan een gemeenschappelijke visie
op de werkelijkheid ontwikkelen. Dit gebeurt nooit met een absolute
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gemeenschappelijkheid, er is een voortdurend proces, - het is 'concept
matching' (zie hoofdstuk 7). Dit idee van concept matching zit ook opgesloten
in het sociaal constructionisme en ook in een deel van Rijsmans model.
Werkelijkheidsdefinities scheppen is een proces van sociale co8rdinatie, het
ik-alter gedeelte van het model. Betekenissen zijn symbolische vertalingen
van activiteiten die mensen willen vervullen waarin ze hun identiteit
terugvinden. Dit is de reden waarom ik in trainingen en projecten situaties
creaer waarin de deelnemers worden uitgenodigd met elkaar samen hun
denkmodellen te vergelijken met een of meer denkmodellen die ik hen
aanreik. We zien dit ook als fundamenteel element in de benadering van
Checkland. Het is het belang van wat hij de 'debate' fase noemt. Dit concept
matching is daarbij een leidende gedachte. Al spelende - een rollenspel waar
iemand een contradictie invoert - komen ze erachter hoe ze bezig zijn. En dan
zien ze dat het afstemmen van werelden ook een probleem is, zoals het
afstemmen van de Weltanschauungen in de benadering van Checkland.

6.5.3 Verklaring waarom het soms niet aanslaat

Een bijzondere moeilijkheid bij het overdraagbaar maken is dat het 'spelen
met modellen' een proces is dat eigenlijk spontaan dient te verlopen (vergelijk
de 'wees spontaan' -paradox van Watzlawick, 1974, biz 85 e.v.). Een trainings
(of consultings)situatie is echter uit de aard der zaak dikwijls een waarbij de
begeleider het initiatief krijgt voor een bepaald veranderingsproces. M.a.w. het
gaat om de vraag: "hoe vertel je iemand om iets spontaan te gaan doen?" Een
van de spelregels (zie daarvoor hoofdstuk 7) is dat de begeleider niet dwingt
tot 'spelen', maar hen daartoe uitnodigt. Hij conditioneert samen met hen een
situatie waarin ze gestimuleerd worden met hun denkmodellen te gaan
'spelen'. Na afloop maakt hij hen daar dan van bewust.

Deze aanpak heeft echter als consequentie dat het ook mis kan gaan. Het kan
gebeuren dat een bepaalde groep deelnemers niet gaat 'spelen'. De ervaring
is ook dat dat zo is. Het is geen uitzondering dat in een training dan van de
vier deelgroepen met een verslag komt waaruit blijkt dat ze de formele
opdracht zo goed mogelijk hebben uitgevoerd - naar de letter -, maar niet de
overgang hebben gemaakt naar het 'spelen'.

Ook dit ervaringsgegeven kan worden verklaard op basis van het model van
Rijsman. Uiteraard zijn er algemene voorwaarden die mensen in staat stellen
tot het leveren van bepaalde prestaties en die aanwezig moeten zijn, wil men
ertoe komen om te gaan 'spelen'. Maar er zijn ook specifieke mechanismen in
het spel, die kunnen verhinderen dat men de symbolische interactie op een
bepaald niveau met elkaar aangaat. Eerst worden hier enkele algemene
voorwaarden besproken alvorens in te gaan op deze intersubjectieve
mechanismen.

6.5.3.1 Algemene voorwaarden voor het slagen van het 'spel'
Er zijn diverse factoren te noemen. Een eerste betreft de
karakterstructuuraspecten die voor een deel in de opvoeding zijn
meegegeven. Een 'closed mind' is een persoonlijkheid die geheel positief
staat tegenover gelijkdenkenden en geheel afwijzend tegenover alles wat
anders is. Als een alternatief denkbeeld wordt aangeboden wordt het
geclassificeerd als 'heidens' of iets dergelijks en valt men terug op zijn
primaire bindingen. Men wordt conservatief. Bekend is de studie van Rokeach
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over het verband tussen 'belief systems' en 'personality systems'. Hij noemt
expliciet het kunnen 'spelen' als een variabele die bepalend is voor hetvermogen nieuwe systemen te ontwikkelen. "A willingness to 'play along' or toentertain new systems."(Rokeach, 1960, bl. 398).

Het spel slaat ook niet aan in een project of cursus die op zich al slecht inelkaar zit en waar dit spelen met modellen min of meer geforceerd in wordt
gestopt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het project op zich niet serieus
genomen wordt, omdat de doelstelling niet aanspreekt of omdat men de crisiste groot vindt. In een cursus kan het zijn dat de hotelaccommodatie niet deugten dergelijke omgevingsfactoren; in zo'n situatie is er geen animo voor het
spelen. De omgeving moet voldoende primaire behoeften vervullen, zoalsMaslow het noemt (1954), om die vrijheid te laten ontstaan.

Ook de spelleider, de 'scheidsrechtef, kan het spel teniet doen. Als hij zichgedraagt als 'autoritair leider' roept hij door zijn gedrag bij zijn gehoor decomplementaire houding op van de 'closed mind' of afwijzing. Als eendeelnemer, door de manier waarop hij het brengt, dingen stelt als
onomstootbare waarheden, -"er is maar dan waarheid" -, dan is a priori elk'spel' uitgesloten. Dus de stijl van sommige deelnemers  kan het creatiefdenken bij voorbaat lam leggen.

Tenslotte is het zo dat stress in welke vorm dan ook iemand belemmert te
'spelen. Er is stress die voortkomt uit pure overload van informatie - zie Simon
(1960). De andere stress is gebrek aan social support. Dat iemand te weinig
het gevoel heeft dat zijn/haar ego gesteund wordt. Het merkwaardige is nu datals die social support ontbreekt, de hoeveelheid informatie die men kanverwerken ook minder is. Dit wordt dan een vicieuze cirkel. Stress verlaagt hetvermogen om creatief te denken. Het denken gaat over op routinedenken. Erontstaat een vorm van rigiditeit. Maar ook een rigieder worden in sociale zin,een terugvallen op orthodoxe structuren, op zijn vrienden, op mensen diehetzelfde denken, men wordt meer een 'closed personality'.
6.5.3.2 Intersubjectieve mechanismen die het 'spelen' kunnenverhinderen of bevorderen.
In 6.5.2 is reeds opgemerkt dat spelen met modellen ook een spelen met deeigen identiteit betekent. Een algemene voorwaarde die daardoor
geTmpliceerd wordt luidt dan:

onder welke condities is men bereid en in staat om in de eerste plaatsafstand te nemen van zichzelf en met zichzelf te spelen?
Dit zullen voor een belangrijk stuk de variabelen zijn die de identiteit bepalen,zoals de studie van Rokeach (1960) reeds aangeeft.

Als men het denken ziet zoals in het sociaal constructionisme, komt men ooktot andere uitspraken over wat 'spelen' is. Spelen vereist niet alleen de
innerlijke vrijheid van het denkvermogen, het is een veranderde sociale
coardinatie, een ander proces van met elkaar omgaan. Als iemands ego
bedreigd wordt schakelt hij over op zeer veilige coardinaties: zoals een kinddat naar zijn moeder loopt. De moeder-kind relatie is de eerste co6rdinatie diewe uitvoeren, waaruit betekenissen zich ontwikkelen. Tegenspraak is danbedreigend. Men kan dan ook niet, wat Piaget noemt (1950,1969; Shaffer,1985, biz. 349) zich 'decentreren', - zich even losmaken van een visie om
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mogelijkheden te openen om verbindingen aan te gaan met alternatieve
visies en op een hoger niveau dat integreren.

Spelen vereist een zekere gerustheid van gemoed, maar het vereist ook dat
men geprikkeld wordt. Het moet een uitdaging zijn die niet als een
fundamentele bedreiging wordt gezien. Men moet een zeker
veiligheidsgevoel hebben om met tegenspraak te kunnen omgaan. Spelen
kan slechts als er een gevoel van permanentie op de achtergrond is. Dat
gevoel gaat over: 'wie ben ik, en welke veiligheid biedt de wereld om mij
heen?'.

De spelregels en de manier waarop de opdracht wordt geformuleerd zijn erop
gericht een win/winsituatie te crearen en condities daarvoor aan te leggen. De
spelleider moet de situatie zo benaderen dat de mensen daar hun identiteit in
vinden. Het is een groep van mensen die met elkaar werkelijkheden crearen
en zo zingeven aan de dingen en aan zichzelf in het spel ermee. Het resultaat
van het gehele spel moet zijn dat er een toegevoegde waarde uitkomt die een
ander interessant vindt, zodat die dat koopt en daarmee een grond van
voortbestaan biedt aan die groep. Mensen spelen slechts mee in het
scheppen van betekenissen als ze voor zichzelf een plaats daarin vinden, die
door anderen bevestigd wordt.

Maar die groep van mensen is ook weer een gesprekspartner op een hoger
vlak. De vraag is dan: hoe praten individuen zo met elkaar in een groep dat ze
niet alleen voor zichzelf een plaats vinden - als individuele leden van die
groep -, maar dat het verhaal (de 'narrative', zie hoofdstuk 2.5) dat ze aan
elkaar vertellen, - waarin ze elk een plaats hebben - zodanig is dat ook hun
groep kan voort blijven bestaan? Als men de fasen van groepsontwikkeling
beziet zijn er altijd drie problematieken in het vormen van een groep:

1 Erbij horen of niet. - Inclusie.
2 Wie heeft het hier voor het zeggen? - Boven/onder. De

machtsdimensie.
3 Hoeveel van mijn eigen persoonlijkheid durf ik hier prijs te geven?

- Dichtbij/veraf, de
emotionele dimensie.

Een groep ontwikkelt zich via die dimensies; eerst wordt (1) aangepakt en dan
(2) enz. Dit impliceert dat als men met een trainingsgroep werkt die men zover
wil krijgen dat ze mee willen in het spelletje 'spelen met modellen', in feite in
een zeer korte tijdspanne antwoord moet vinden en geven op deze drie
groepsdynamische verschijnselen.  Pas als daar wat duidelijkheid over is kan
die groep als groep functioneren en met modellen spelen. Heeft die
ontwikkeling onvoldoende plaats dan kan het gebeuren dat bijvoorbeeld het
individu zegt : "...als individu voel ik me aangesproken maar op het moment
dat je ons als groep uitnodigt er lets mee te doen, lukt het niet...." Want de
groepsdynamische processing heeft geen kans gehad.

In zowel de trainings- als de consultancy-situaties is de interne groepsvorming
binnen de deelgroepen die de opdracht moeten gaan uitvoeren een
essentiale voorwaarde. Waarbij dan het element van rivaliteit tussen de
deelgroepen onderling een stimulans kan zijn om het gevraagde spel mee te
spelen. Hetzelfde ziet men zich afspelen in de bedrijfssituatie - maar dan op



Hoofdstuk 6 121

grotere schaal - tussen de afdelingen en organisatie onderdelen, en tussen de
organisatie zelf en de buitenwereld, met name de klanten.
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HOOFDSTUK ZEVEN
Het spelen met modellen in de praktijk
(SIM, de strategische implementatie methodologie).

Inleiding

In vorige hoofdstukken van dit proefschrift is aangegeven hoe ik vanuit
theorievorming en praktijkwerk steeds speelser met "harde" modellen heb
leren werken. Tevens werden daarin enkele contouren van deze werkwijze ende effecten daarvan beschreven. In dit hoofdstuk wordt deze methode
waaraan het spelen met modellen ten grondslag ligt gesystematiseerd enwordt geargumenteerd, dat de hier ontwikkelde werkwijze (S(trategische)
1(mplementatie) M(ethodologie)) aanleiding geeft om, in het licht van
ontwikkelingen in de maatschappij, een eigen professie te ontwikkelen
(Change Engineering).
De methodologie, volgens welke de 'change engineer' werkt wordt de
S(trategische) 1(mplementatie) M(ethodologie) genoemd. Binnen dit
methodologisch kader wordt gebruik gemaakt (op tool en techniek niveau) vaneen verzameling theoriean, methodologiean en technieken van een aantal
anderen (de toolkit).
Alvorens meer concreet in te gaan op deze methodologie, zal eerst aandacht
besteed worden aan de 'theorie achter het SIM-concept'. In het theoretische
deel van dit hoofdstuk wordt uitgebreid aangegeven hoe ik de concepten dieeerder in dit proefschrift beschreven zijn integreer. Daarbij verloopt de uitlegvan de methode van 'het spelen met modellen' via de methode van 'het
spelen met modellen'. Getracht zal worden om de methodiek van Checkland,die vanuit de harde rationaliteit (het activiteitensysteem) de fundamentele
aspecten van de zachte kant (het sociale systeem) min of meer als gegevenaanneemt, toe te passen op de zachte kant (het sociale systeem). Waarbij alsfundamenteel vertrekpunt van menselijk gedrag de theorie van Rijsman
genomen wordt. In wezen wordt hier een poging ondernomen om een
praktische systeem theorie voor sociale systemen te ontwikkelen.
In het tweede deel van dit hoofdstuk worden de concepten toegepast op het
gebied van 'organisatieverandering'. Waarna het laatste deel zich bezig zalhouden met het aangeven van contouren van een 'nieuwe' professie (het vakvan 'change engineering'). In dit laatste deel zal de SIM (als methodologievan change engineers) kort toegelicht worden.

De ontwikkeling van een professie roept vragen op rond thema's:
vanuit welke basis filosofie wordt er gewerkt (ethiek, beroepscode) ?wat is de "standaard" aanpak (methodologie) ? en
welke tools en technieken behoren bij het uitoefenen van het vak?

Om de uitleg van de SIM en de theorie achter de SIM te kunnen volgen wordt
in figuur  7.1 een plaatsbepaling van de auteur als professional geschetst. Determen in de figuur verwijzen naar de metaforen die Morgan beschrijft.
(Morgan, 1986). Hij onderscheidt een aantal metaforen volgens welke men
naar een organisatie kan kijken. Hij bespreekt uitvoerig:

'machine' - men kan hier denken aan de bureaucratie; de fabriek.
'organisme' - men ziet de organisatie als een open systeem dat zich in

wisselwerking met de omgeving ontplooit
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Figuur 7.1 - Plaatsbepaling van de SIM en theorie achter de SIM.

'brein' - het beeld van een organisatie als een complex van
informatiesystemen die zich lenen voor beschrijving in termen van
cybernetische modellen

'cultuur' - de organisatie als sociaal systeem
'politiek systeem'  - de organisatie als arena voor machtsspellen en het

beheersen van verschillende partijen met vaak tegenstrijdige belangen
'psychische gevangenis' - het gevangen zijn in gedragspatronen en

denkgewoonten zoals patriarchale verhoudingen, schuld- en
dwanggevoelens, angstvermindering

'flux en transformatie' - de organisatie als evoluerend, zichzelf ontwikkelend
systeem

'middel tot overheersing  - men ziet beelden als het uitbuiten van de
werknemers, de 'noeste arbeid'.

Ik hoop dat met name dit laatste hoofdstuk anderen (managers en consultants)
stimuleert om hun eigen SIM te formuleren. Tenslotte wil ik nog het volgende
benadrukken: In de jaren '80 is het belang van het kwaliteitsdenken gegroeid,
- van kwaliteit in engere zin ( bijv. produkt vrijgave) tot een nieuwe Business
Filosofie. Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft zich een groot aantal
tools, technieken en methodologiean ontwikkeld, waarbij duidelijk wordt dat
het consequent toepassen van deze ideean zal leiden tot andere business
filosofiean en organisatie concepten. De ontwikkeling van de professie van
change engineer zie ik ook in dit kader.

7.1. Theorie achter het SIM concept

Inleiding

In dit deel van dit hoofdstuk worden taalelementen en denkconcepten
geintroduceerd, die moeten helpen bij het overbruggen van een aantal
dichotomiean zoals deze in het voorwoord vermeld zijn. De dichotomiean, die
ik extra aandacht wil geven, omdat het mijns inziens basisoriantaties van
mensen zijn, kunnen als volgt gekarakteriseerd worden:

dichotomie 1 - activiteiten systeem gerichtheid <==> sociaal systeem
gerichtheid

dichotomie 2 - denk gerichtheid <==> doe gerichtheid.
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Ter overbrugging van deze dichotomiean wordt het concept 'A -werken'
geintroduceerd, het bewust aandacht geven wordt '&2 -werken' genoemd.Alhoewel datgene dat in deze paragraaf wordt behandeld, is bedoeld om het
probleem van het "overbruggen" meer algemeen te kunnen aanpakken, heb ikhet opgezet vanuit de "ontwerp oriantatie" toegepast op "het veranderen van
organisaties". Voor de rest van dit proefschrift concentreren wij ons opbovengenoemde onderscheidingen.

A - werken vanuit de denkwereld orientatie

A - werken                            , / ,, 1
werkevanuit de

activiteiten
1 62\\ vanuit de

systeem
werken   

sociale systeem
wereld . \ orientatie

wereld

«entaue                   
                11

J

A - werken vanuit de doe-wereld orientatie

Figuur 7.2  - Het speciale A2 - werken proces.

Dit A2 - werken proces is een I T O (Checkland) proces, dat als volgt
gevisualiseerd kan worden (figuur 7.3).
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T

 »»»lf  
'normale' aandacht 'verhoogde' aandacht 'normale' aandacht
voor A2 - werken voor A2 -werken voor A2 - werken

0>               ,.>8                                  8
'los'maken terugkeer

van normale naar'normale'

aandachtsproces aandachtsproces

Figuur 7.3 Voorstelling van het A2 - werken proces
in termen van Checklands 'ITO': Input, Throughput, Output.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk werd gesteld, is dit hoofdstuk
theoretiserend van aard. In wezen is hier getracht een praktische ontwerp
systeem theorie te ontwikkelen voor sociale systemen. Voor echte
systeemdenkers is het een uitdaging om op basis van deze concepten de
algemene noties van de systeembenadering toe te passen.

7.1.0 Definitie van het concept A - werken

Waar mensen iets samen doen is er verandering. Dit proces noemen we A -
werken. Wij nemen als uitgangspunt (uit de theorie van Rijsman) dat mensen,
in relatie tot anderen, die A -werken produceren, die bijdragen tot vergroting
van hun positieve zelfbeeld (verbeterde A 's). Het produceren van verbeterde
A 's wordt in figuur 7.2 symbolisch weergegeven (in de symboliek van
Checkland).

1 0

T
er is een behoefte
om  A's te verbeteren. verbeterde A's

A - werken

Figuur 7.4 - Symbolische weergave van het proces van het produceren van verbeterde A's.
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Een mens produceert in meerdere relaties A -werken. Dit wordt het E A-
werken proces genoemd. De plaats waar dit plaatsvindt wordt de
"produktiewerelden" genoemd.

7.1.1 Naar een systeemmodel voor het sociale systeem

Zoals in de inleiding beschreven, heb ik behoefte aan een systeemmodel voorhet sociale systeem. Bij toepassing van de 'normale' systeemtheorie-aanpakwordt eerst vastgesteld, wat de eerste "break-down" is, namelijk welke de
elementen zijn. Vervolgens worden de "relaties" als verbindingen tussen deelementen gedefinieerd. De relaties moeten dus vallen binnen het
definitiekader van de elementen. Veel technisch georianteerde, maar ook
psychologisch georianteerde onderzoekers nemen als het om het sociale
systeem gaat de mens als element. Er ontstaan dan de volgende
systeembeelden (zie ook Checkland).

-®-2*
40   SA<< waarbij mensen

sociaal systeem

de elementen
vormen en de relaties

/ mensen verbinden

0 -®  , ia *.*I *I
#P -+-

Figuur 7.5  - De gebruikelijke voorstelling van een sociaal systeem

In dit proefschrift staan de interacties centraal. Voor de hier gehanteerde
systeembenadering betekent dit dat als elementen de interacties genomenworden en de "mensen" (als rol) de relaties vormen. Dit geeft dan de volgende
systeembeelden van het sociale systeem. (Figuur 7.6)

..   )..„.«,«..%,

,6 ,,14persoon P  

71*.xf
k *4:v# 5'+ 10*  =::,0 1 sociaal systeem

5 waarbij relaties

,        4 /'*I een persoon R   vormen en de mensen
                                                             de relaties verbinden

11 /\ / **71
C C /314).'

·2: .. .    den persoon Q,i
.................
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Figuur 7.6 De werkelijke wereld afgebeeld als een systeem van relaties.

7.1.2 Dominante oriantaties binnen  het E A -werken proces
Mensen produceren A -werken, die hun zelfbeeld versterken. Het E A -werken
proces kan beschouwd worden als een onderhandeling vanuit een aantal
"selfs". De richting waarin deze onderhandeling uit zal komen wordt bestuurd
vanuit de vergelijkingsdimensies (de X'en in het model van Rijsman). Als we
bijvoorbeeld de dichotomie "activiteiten" oriantatie <==> "sociaal systeem"
oriantatie hanteren, zal bij sommige interacties als dominante oriantatie
bijvoorbeeld de "activiteiten" oriantatie gaan overheersen.
Gevisualiseerd geeft dit het volgende model (figuur 7.7).

(figuur 7.6 ongeordend) (figuur 7.6 meer ongeordend)

(34 9
A - werken 8 -   erken _.......... A

- erken
==> do  inante

/ 00
A - werken 26 -werken A-wemen orient ties

A - werken
A - werken ==> nie dominante

or  ntaties

Figuur 7.7 - Dominante orientaties in het I A- werken proces.

In figuur 7.8 wordt dit op een wat andere wijze weergegeven.

A - werken in de 1/
dominante orientaties '--l, X A- werken

A - werken in de                                            I
niet-dominante orientaties

Figuur 7.8  - De dominante orientaties in het E A -werken proces
op een andere wijze verbeeld.

In 'normale' processen zijn dominante richtingen op grond waarvan A 's
geproduceerd worden impliciet en niet extreem (wat soms de indruk geeft van
vaagheid). Weick formuleert dit als volgt:
"Een organisatie kan alleen begrepen worden in termen van de processen die
daar gaande zijn of van de organiserende activiteiten, maar niettemin is het
mogelijk om vormen van regelmaat in deze activiteiten te ontdekken.
Organiseren en de konsekwenties van organiseren kan men in feite niet van
elkaar onderscheiden, zij zijn als begrip onderling verwisselbaar. Het gaat om
dezelfde dingen en we noemen ze organiseren, dan wei organisatie, op grond
van de tijdsduur waarmee we ze observeren. Het bekijken van de collectiviteit
voor een langere tijdsperiode wekt de indruk dat organiseren aan de gang is;
kijkt men een kortere periode, dan wekt dat de suggestie dat 'een' organisatie
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bestaat. We observeren ofwel een proces dat aan de gang is en dat 'bevroren'
en stabiel lijkt te zijn, omdat we er maar heel kort naar kijken, ofwel
observeren we dat het proces voortdurend verandert als we voor een langere
tijdsduur kijken. Het punt is dat de wezenlijke gebeurtenissen, die om een
verklaring vragen, processen zijn, hun structurering, wijziging en verdwijnen."
(1969)

Dit proefschrift houdt zich bezig met een speciale vorm van aandacht geven
namelijk het bernvioeden van het I A- werken proces (ook weI het managen
genoemd).

7.1.3 Het bewust aandacht geven  aan  het  E A -werken proces
(definitie van het A2 -werken proces).

Mensen kunnen in tegenstelling tot dieren nadenken over de 'produktie van A
-werken'. Modelmatig (weer in het Checkland model) kunnen zij zich vragenstellen rond de efficacy, de efficiency, en de effectiviteit van hun produktie. We
zullen nu trachten dit proces te beschrijven in termen van Checklands
basisdefinitie. We kunnen, op basis van het model van Rijsman, de volgende
'spelers' onderscheiden, namelijk:

subject, alters.
Dit wordt gedefinieerd als de eerste kring. In termen van Checkland zijn dit deactoren.

Er is echter ook nog een tweede kring: dit zijn namelijk de 'gebruikers' van de'relaties' van de eerste kring. Voor deze stap gaan de 'relaties' de rol van
subject (supersubject) spelen en de gebruikers de rol van de 'alters' (super
alters). In veel gevallen zijn de gebruikers ook 'super alters' van andere A -
werken producerende systemen. Van het E A -werken proces kan nu in
Checklands en Rijsmans termen een basisdefinitie gemaakt worden met
behulp van een KATWOE, zie hoofdstuk 1. In figuur 7.1 werd reeds de T van
'transformatie' nader geTIlustreerd. Verdere uitwerking van de KATWOE geeft:
K = alters, of altersystemen waarmee betekenis uitgewisseld wordt;
A = alters + subject waarmee primaire betekenis uitgewisseld wordt;
T =  het  proces van A -werken;
W = het opbouwen van A - werken  is een goede zaak
0 = denkconcept.
E = subject

Het bewuste E A -werken proces (namelijk het reflecteren over en het
beinvloeden van het produceren) kan plaatsvinden in meerdere relaties (niet
noodzakelijk dezelfde als de produktie relaties). Deze worden de
reflectiewerelden genoemd. Ook in deze reflectiewerelden worden A -werken
geproduceerd. In het bovenstaande worden de 'produktie'- en de
'reflectie'werelden analytisch onderscheiden, maar deze zijn in de praktijk niette scheiden. Het proces van het 'overbruggen' van deze werelden is op zicheen proces waarin A -werken geproduceerd worden. Dit proces wordt het A2 -
werken genoemd.

Dit proces van bewust aandacht geven kan men zich voorstellen als
analytisch opgebouwd op de volgende wijze (zie figuur 7.9)
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losmaken verhoogde terugkeervan normale aandacht naar normale'normale' aandacht normale' aandachtaandachts- aandachts-voor wemen yoor voorAwerkenproces   werken proces

'J'
er is een 'nomlale' er is een bijzonder
onbewuste behoefte bewuste behoefte         om A's te verbeteren                    /             om A's te verbeteren

het A-s proces de A-2 processen
is bij individuen worden bij meer
aanwezig, meer of individuen expliciet
minder expliciet
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behoefte aan een meer gecoordineerd
gecoordineerd A-2 proces
A-2 proces

A - werken centraal A-2 werken centraal
=

A-we,ken gewild

Figuur 7.9 - Opbouw van het proces van aandacht geven.

In de terminologie van het A -werken in diverse werelden kan het grondmodel
van het &2 -werken proces als volgt weergegeven worden. (Figuur 7.10).

A - werken in de proslygie wg,9131
--- ---  ---  --- -- --+

&2 -werken proces
-- ---  --- ---- ---  --- ---- -t-

A - werken in de reflectie wereld

Figuur 7.10  - Het grondmodel van het &2 - werken proces.
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Vergroten we een deel van dit 62 - werken proces uit dan kunnen we eentweetal enactment processen (Weick) onderscheiden (figuur 7.11), namelijkde 'produktiewerelden buiten haaNes zetten' en 'de reflectiewerelden buiten
haaNes zetten'. In figuur 7.11 wordt dit gevisualiseerd.
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I
1./                                                                                1.             --N--------
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Figuur 7.11 - Een tweetal enactment processen in het 82 -werken proces

N.M.H. van Dijk beschrijft deze twee vormen van enactment van Weick als
vo Igt:
"Enactment kan twee vormen aannemen. In de eerste plaats kan de actor,wanneer hij veranderingen ervaart, actie ondernemen om deze
veranderingen voor inspectie te isoleren; een gedeelte van de ervaring wordt'tussen haaNes gezet' ('bracketing'). (Weick, 1977)  In de tweede plaats kan
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de actor, door iets te doen, zelf een ecologische verandering voortbrengen,
die vervolgens om nadere inspectie vraagt. " (N. van Dijk, 1989, biz. 22).

7.1.4 Een taal om bewust om te kunnen gaan met het A2 - werken
proces (veranderingstaal).

Inleiding
In het voorafgaande is aangegeven, dat het proces van bewust aandacht
geven aan het A - werken een proces is van aandacht richten, waarbij het
beinvloeden van de loop van dat proces in wezen ook bestaat in processen
van aandacht richten. Wanneer we met dit concept in de praktijk willen werken
moet het ergens over gaan. In het kader van dit proefschrift willen we ons
focusseren op die sociale interactie processen, die zich bezighouden met het
construeren van realistische 'self motivating prophecies'. Hiervoor wordt een
taal ontwikkeld met behulp waarvan dit aandacht geven 'betekenisvol'
gemanaged kan worden.

7.1.4.1 Definitie van de taal

Als uitgangspunt wordt het &2 - werken schema gekozen. Om de dominante
werelden buiten haakles te zetten wordt de aandacht gefocusseerd rond de
vraag: "Wat is de onvrede in de huidige toestand?" Dit wordt aangegeven met
taalelement 0(nvrede). Beantwoording van deze vraag moet bekeken worden
vanuit het A2 - werken perspectief (overbrugging van de dichotomie n). Als
goede illustratie van een werkwijze tijdens deze stappen kan het schema van
A. Bos genoemd worden. 0 is dan de resultante van kenweg en keuzeweg
rond de vraag: "...ik zou wei eens willen weten (feiten, gedachten) wat de
onvrede met de huidige situatie is, waar wij iets aan zouden willen doen
(doelen, wegen)." Het werken in de reflectiewereld wordt gefocusseerd rond
de vraag: "Wat is het beeld van de gewenste eindsituatie?" Dit wordt
aangegeven met het taalelement P(erspectief). Ook dit proces is een mini A  -
werken proces, waarin inhoud en proces, denken en doen overbrugd moeten
worden. P is dan de resultante van (kenweg-en-keuzeweg), maar dan
gefocusseerd op toekomstige actie. Het buiten haakjes zetten van de
reflectiewereld wordt gefocusseerd rond de vraag: "Welke concrete eerste
stappen gaan we doen?" Dit wordt aangegeven met het taalelement A(ctie).
Dit proces is ook uit te werken als een mini A - werken proces.
Samengevat:

0      =      onvrede met de veranderingen in de huidige situatie
P      = perspectief, toekomstbeeld,
A     = concrete (conditionerende, bijsturende) actie

Het bovenstaande kan in het A 2- werken schema als volgt gevisualiseerd
worden. (Figuur 7.12)



Hoofdstuk 7 133

--
--Il.

werken in de
doe-wereld \ ,

.- -.
F.IZ. \

  i interventies1                                           I.

./ ./4------- --I--   ----I

1                                                                        i
doe-wereld       A  |os*aken van losmakefvan denkwereld
buiten haakjes    doe,wereld en denkwereld en A buiten haakjeszetten teru4keer naar terugkeer;naar zetten

deA! wereld doe-w€*eld
\

f -
-l i l l- - - ---p--

' werken in de     b                                                             '                                     '--/
, denkwereld

i

.

Figuur 7.12 -  Het OPA proces in samenhang met de twee enactment processen.

Het A2 -werken proces OPA "produceert" interventie naar het echte A -werken
proces.

7.1.4.2 Het OPA proces in een sociale context.

Als uitgangspunt met betrekking tot drijfveren van het menselijk gedrag isgekozen, dat mensen  A 's produceren, die positief bijdragen aan de realisatievan hun zelfbeeld. Tijdens het debat, dat gevoerd wordt rond de
taalelementen 0, P, A vindt een "afwegingsproces" plaats, waarbinnenmensen vanuit hun motivatie tot zelfrealisatie keuzen maken.

Dit proces noem ik het proces X. De algemene karakteristiek van dit proces isdat mensen handelen op basis van betekenissen van zichzelf en anderen.Met andere woorden de sociaal psychologische processen, die zich hierafspelen kunnen beschouwd worden als die in het model Rijsmanonderscheiden, maar niet gescheiden zijn namelijk:sociale toeschrijving
sociale vergelijking
sociale validatie.

In de wijze waarop Rijsman met zijn model omgaat wordt tijdens dit proces,indien men dit bewust door maakt, het sociaal constructionistisch perspectiefal of niet gevalideerd (wat op zich een proces van betekenisgeving is!): de X'achter de X). Het bovenstaande symbolisch samengevat leidt tot het volgendetaalmodel van het A2 -werken (figuur 7.13)



134 Hoofdstuk 7

A

A-werken = X./ 1-..
%-                   -\f         0 P

Figuur 7.13  - De taalmodule van het &2 - werken proces.

Met behulp van de veranderingstaal kunnen we het proces van meer bewust
aandacht geven aan het 62 -werken proces scherper omschrijven. We gaan
uit van het systeembeeld van figuur 7.6 met 3 personen P, Q en R. Zie figuur
7.14.
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43   4  -=• _/-_6 1       1 7| E21  1 1 ,1
0        i. ...
§    ..: &.*0       I

66„ persoon Q  .,4

Figuur 7.14 - Nadere precisering van de aard van de elementen in het sociale systeem.

Aan de elementen zijn OPA's gekoppeld. Voor dit voorbeeld zijn er twee
willekeurige gekozen (El en E2). Dit geeft het beeld dat geschetst wordt in
figuur 7.15.
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Figuur 7.15  - Aan ieder element van het sociale systeem is een OPA proces gekoppeld.

Tijdens het A2 -werken wordt er via het debat rond het expliciteren vangemeenschappelijke beelden van de 0, P, A gezocht naar een explicietegemeenschappelijke X, die positief bijdraagt tot zelfbeelden van P, Q en R.Het expliciteren van de gemeenschappelijke beelden is de 0 van het A2 -werken proces. Het zoeken naar de meer expliciete gemeenschappelijke X isde P van het A2 -werken proces. Dit wordt weergegeven in het volgende beeld
(figuur 7.16). Voor de eenvoud worden alleen personen Q en R beschouwd.
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Figuur 7.16  - Het zoeken naar de meer expliciete

gemeenschappelijke X is de P van het A2 -werken proces.

De meer expliciete X gaat fungeren als gemeenschappelijke dominante
richting waarbinnen P en Q hun dominante richtingen co6rdineren. P en Q
herdefiniaren hun
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«fix<-1-C-/ van de relaties in termen  van X waardoor de  X'en  van  El   en  E2meer "gericht" zijn. Hierdoor worden uiteindelijk meer gecodrdineerde A -werken geproduceerd. Deze laatste processtap is de A van het 62 -werken
proces. Het effect van het A2 -werken proces kan geplaatst worden in het
algemene systeemmodel van het IA -werken.

(figuur 7.6 ongeordend) (figuur 7.6 meer geordend)
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Figuur 7.17  - Het effect van het &2 - werken
geplaatst in het algemene systeemmodel van het EA werken.

7.1.4.3 Samenvatting van het &2 -werken proces: het ontstaan vancontouren van het A3 -werken proces.
Het A2 -werken proces is een sociaal proces waarbij men expliciet aandacht
wil geven aan het managen van het EA -werken proces waar de "realiteit"
opgevat dient te worden vanuit sociaal constructionistisch standpunt als de "tebeTnvloeden realiteiten". Dit noemen we beschouwingsniveau 1. Het A2 -werken proces kan beschouwd worden als het "managen van" de tebeTnvloeden realiteit. We noemen dit beschouwingsniveau 2. Maar ook op ditproces van managen kan men reflecteren en vanuit de theorie van Checkland
vragen stellen rond de efficacy, de efficiency en de effectiviteit van het A2 -werken proces. Het zich meer intensief gaan bezighouden met dit soortvragen leidt tot het vormgeven aan het A3 -proces, namelijk het managen van
(het managen van de "te beinvloeden realiteit"). Dit wordt
beschouwingsniveau 3 genoemd.

Elk beschouwingsniveau heeft zijn "taal"- en tijd-dimensie waarmee betekenis
gegeven wordt. Deze betekeniswerelden worden ingebed in "hoger liggende"werelden ("de omgeving"; catascopisch kijken) en krijgen realiteitszin in "lagerliggende" werelden ("de elementen"; anascopisch kijken). Hetbeschouwingsniveau waarop men werkt is als het ware 'het betekenisvolle'
grensvlak of de interface van het "interne" en "externe" milieu (de termen zijnvan Simon). Het bovenstaande zou kunnen suggereren, dat er een "strikt"hiararchisch niveau zou bestaan tussen de betekeniswerelden. In het gevalvan sociale interactie processen beTnvloeden de werelden elkaar direct.
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Samen geven zij de betekenis (meerwaarde) voor het sociale (interactie)
proces "waarin mensen zich een weg banen in een wereld van
dubbelzinnigheid en ambiguiteit" (Weick). Zij vormen de basisdefinitie (in
termen van Checkland) van het werksysteem. De samenhang tussen de
verschillende beschouwingsniveaus kan op de volgende wijze gevisualiseerd
worden (figuur 7.18).

het managen van
beschouwings het managen van

niveau de te beinvioeden
3                                realiteiten

meerwaar e

asisdefiniti \
(< beschouwings-   (<  beschouwings-   )

niveau         1 + niveau
\  A 1 2<\7Ll
de te beTnvloeden het managen van

realiteiten de le befnvloeden
realiteiten

Figuur 7.18  - De samenhang tussen de drie beschouwingsniveaus.

Elk niveau heeft, wanneer men er extra aandacht aan geeft, zijn eigen OPA-
proces. In de taal concepten die in dit hoofdstuk ontwikkeld zijn kan het
"complete" proces als volgt in beeld gebracht worden (figuur 7.19)
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Figuur 7.19 kan ook op een andere wijze worden weergegeven zoals in figuur
7.20. Deze illustreert hoe het ene beschouwingsniveau het andere insluit.

A

A

nas  pi  he
ca

-                             A -

wemen A-wemen

t9) -werkert»„.1/
0 P

scopisch
communicatie

0 P

Figuur 7.20 - Catascopische en anascopische effecten bij het werken op verschillende niveaus.
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7.1.5 Definiaring van de basisbegrippen van het "spelen metmodellen"

Inleiding
Het "spelen met modellen" is een activiteit, die ontstaat op het niveau van het83 -werken, namelijk het beTnvloeden van het managen van de tebeTnvloeden realiteit. Met andere woorden, het 82 -werken, dat in dereflectiewerelden plaatsvindt, wordt A -werken op zich (produktiewerelden).Op deze wijze gedefinieerd kan het &3 -werken als een speciale vorm van A2 -werken beschouwd worden. Op analoge wijze als aangegeven in 7.1.2 kanvan het 63 -werken de volgende "model voorstelling" ontwikkeld worden
(figuur 7.21).

Figuur 7.21 (volgende bladzijde)   -Het ontstaan van het A3 - proces schematisch weergegeven.
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Het 63 -proces kan beschouwd worden als een &2 -proces om tot coardinatie
van A2 -processen te komen. Het bewust omgaan met dit proces (eerder
aangegeven met het proces X) is de kern van dit proefschrift. Immers in dit
proces liggen aangrijpingspunten voor beantwoording  van de vraag:'het zou toch mogelijk moeten zijn iets te bedenken waardoor binnen
georganiseerde werkverbanden, automatisch (in de zin van 'vanzelf',
'natuurlijk') de juiste mensen het juiste werk juist doen, zodat de kans op
realisatie van de bedoeling van werkverbanden maximaal is met minimale
inspanning '. De in dit hoofdstuk ontwikkelde taal en denkkaders zijn de
achtergronden om tot een methodologie (de SIM) te komen.

Voor de rest van dit hoofdstuk zullen wij ons concentreren op het hierboven
omschreven A3 -proces.

7.1.5.1 Definiaring van basisbegrippen
Het A3 -proces kan dus opgevat worden als een 82 -proces. Wat produceert
dit A2 -proces op het niveau van het A -werken in de produktiewerelden? De
resultaten van dit proces noem ik 'mentale prototypen'. Het proces om tot deze
'mentale prototypen' te komen noem ik 'mental prototyping'. Dit 'mental
prototyping'-proces is op zich een OPA-proces. Het proces van werken in de
reflectiewereld dat uiteindelijk de P(perspectief) oplevert, noem ik het
'matchen van concepten'. De wijze waarop men dit 'matchen van concepten'
tot stand brengt, wordt aangegeven door 'het spelen met modellen'.

Figuur 7.22 toont de bovenstaande begrippen rond het mental prototyping
proces geplaatst in het proces &2 -werken.

Figuur 7.22 (volgende bladzijde)
-  De begrippen 'matchen van concepten' en 'spelen met modellen'

rond het mental prototyping proces geplaatst in het proces A2 -werken.
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7.1.6 Verdere methodische uitwerking van het mental prototyping
proces

Deze methodische uitwerking die ik in mijn praktijk ontwikkeld heb om de
reeds eerder genoemde doelstelling praktisch te realiseren wordt de Mental
Prototyping Approach (MPA) genoemd. De kern van de benadering is, dat via
een speels gestructureerde aanpak het sociale interactieproces waarin
mensen betekenis over zichzelf en anderen tot stand brengen, effectiever en
efficianter kan verlopen, met als uiteindelijk resultaat dat met een minimum
aan 'formele' coardinatie kan worden volstaan wanneer mensen weer aan
hun 'echte' werk gaan, i.e. hun bijdragen leveren aan het
voortbrengingsproces. Met andere woorden: het mental prototyping proces is
'mental' : het vindt in de denkwereld plaats. Maar wanneer het plaatsvindt,
gebeurt het in de praktijk, terwijl men bezig is, dus in de doe-wereld: het is de
praktische kant van het A - werken. Men is met elkaar bezig op
gedachtenniveau iets te bedenken en probeert samen met elkaar een
abstracte constructie te maken.

Het is verder een 'prototyping'. Men maakt een prototype, een eenmalig iets,
een voorafschaduwing of embryonaal stadium van de gedachte die daarna
echt gebruikt zal worden.  Men is met elkaar bezig over: 'hoe ziet die
constructie of die toekomst eruit?' Het interessante is nu dat als deze
prototyping lukt, het meteen ook weg is. Een van de eigenschappen van een
prototype is immers dat als men het gemaakt heeft, het zijn waarde heeft
gehad. Men ziet dan ook dat die conclusie, gedachte,  of dat inzicht een rol
speelt in het gedrag daarna.

De benadering om tot bovengenoemde betekenisvolle coardinatie te komen
verloopt via debatten rond 'concrete' onderwerpen die gestructureerd kunnen
worden via de OPA-taal module. De globale vorm van dit mental prototyping
proces kan gevisualiseerd worden volgens het eerder in 7.1.4.2 genoemde
proces X. Dit wordt voorgesteld in figuur 7.23.
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Figuur 7.23 - De globale vorm van het mental prototyping proces

7.1.7 Het 'matchen van concepten' verder uitgewerkt.

In grote lijnen verloopt het proces van het 'matchen' van concepten in de
praktijk volgens fasen. Deze fasen in het matchen van concepten zijn wei te
onderscheiden maar in de werkelijkheid niet te scheiden. Op dezelfde wijze
en om dezelfde reden als de drie fasen die Rijsman noemt dan vloeiende
beweging vormen. Als proces vormen zij d6n geheel: analytisch kunnen ze
naast elkaar gezet worden.
De eerste fase  is een meeluisteren met elkaars argumenten.
Het eerste wat men doet is: 'het heeft iets te maken met...' Een heel belangrijk
punt van discussie is altijd dat sommige mensen vinden dat men die
vergelijking niet maken mag. Zo van: "we verbieden je die constructie te
maken... " Men heeft dan misschien, om in termen van N. van Dijk te spreken,
het concept 'gereTficeerd'. De door van Dijk genoemde 'dereTficatie' is een
stap in deze fase van 'meeluisteren'. (N. van Dijk, 1989)
Een volgende fase is een verdieping en/of verharding van de standpunten,
waarin het punt van discussie tot op zijn filosofische basis wordt herleid. Dan
komt men op het punt: "Dit zou wei eens te maken kunnen hebben met een
echt filosofisch probleem, met onze persoonlijke Weltanschauungen." Dan
kan het gebeuren dat men elkaar etiketten opplakt en/of niet meer met elkaar
erover praat. Maar dit heeft men wei nodig om los te komen van het eigen
denkmodel. Want door de verdieping en/of verharding moet men gaan
nadenken over wat de ander precies bedoelt.
Volgende fase : het losweken uit het eigen denkmodel door met elkaars model
te 'spelen': het ontstaan van het 'prototype'.
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Heeft men eenmaal die stap genomen dan gaat het meestal snel. Men gaatdan met de ander meedenken om samen een nieuwe context te ontdekken.
Meestal gebeurt dit in een voorlopige formulering, een 'prototype'.Deze fase is dan dat men verbindingen zoekt,

ofwel door verzonnen voorbeelden (semantisch)
ofwel door praktische eigen ervaringen (pragmatisch).Het kan in deze fase gebeuren dat het 'prototype' zijn werk heeft gedaan enmen met de nieuwe inzichten en concepten verder werkt.

Tenslotte worden de nieuwe inzichten in een gezamenlijke nieuwe context
geinternaliseerd. Men zou dit een gemeenschappelijk 'prototyping' kunnen
noemen, Men formuleert de conclusies die men bereikt heeft in andere
bewoordingen, andere contexten, enz.

Samengevat : Via debatten rond (0, P, A) ontstaat een X die op zijn beurt leidt
to (0', P', A'). De deelnemers vullen hierbij elkaar aan: het is de
complementariteit in de sociale interactie die de samenwerking - het ontstaan
van nieuwe X'en - tussen de deelnemers mogelijk maakt.

7.1.8 Het 'spelen met modellen' nader uitgewerkt
Om de mental prototyping approach (MPA), via welk het 'matchen van
concepten' plaatsvindt te ondersteunen vanuit een sociaal
constructionistische visie is het 'spel met modellen' bedacht. In het
onderstaande wordt een 'spel met modellen' uitgewerkt, dat ik in mijn praktijksuccesvol heb toegepast.

Dit wordt het ISC-spel genoemd ('Ist - Soil - Change'). Dit spel kan toegepastworden wanneer men de MPA (Mental Prototyping Approach) wil toepassen
op 'managerial processen'. In praktisch elk boek over managen, managers
enz., staan een drietal begrippen centraal namelijk:- Waar staan we nu? Waar zijn we tevreden over en waarover ontevreden?
(De zogenaamde Ist-situatie; in procestermen: de diagnose.)- Waar willen we naar toe? Welke zwakke punten zijn dan anders, welke
sterke punten hebben we dan nog? (de zogenaamde Soil-situatie; in
procestermen: de design fase.)

- Hoe gaan we van Ist naar Soil? Welke wegen moeten we bewandelen?
(De zogenaamde Change-situatie; in procestermen: de implementatiefase.)Bij de toepassing van deze begrippen in het werk zijn er extreem gezien twee
opvattingen, die men de lineaire en de circulaire toepassing kan noemen. De
lineaire benadering (in Checklands termen: hard systems approach) kan
gekarakteriseerd worden door:

diagnose b design I implementatie

Figuur 7.24  - De lineaire benadering van het 'hard systems' denken.

De circulaire benadering (Checkland geeft met de soft-systems approach de
richting aan) kan men zich voorstellen als in figuur 7.25.
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Figuur 7.25 - De circulaire benadering van het 'soft systems' denken.

De lineaire benadering wordt gehanteerd door mensen, die de te bernvloeden
realiteiten als 'vast' definiiaren (problemen). De circulaire benadering wordt
gehanteerd door mensen, die de te beTnvloeden realiteit als onderdeel van
het proces definiaren (problematiek). Het zal duidelijk zijn, dat de schrijver
zich bij de laatste aanpak thuisvoelt.

Daar de 'overheersende' rationaliteit in de management literatuur de lineaire
benadering is, is voor het 'spelen met modellen' uitgegaan van dit lineaire
concept waarbij de conditionering zodanig gekozen wordt, dat de spelers
ontdekken, dat er meer circulariteit in het spel is en dat werken vanuit deze
circulariteit in sommige gevallen tot effectievere en efficiantere oplossingen
leiden kan. Wanneer men succesvol met het ISC-spel gespeeld heeft, blijkt
het nuttig dienst te doen als taal om circulaire OPA-processen te structureren.
Dit kunnen wij als volgt visualiseren.

1.  het 'kale' ISC-spel

C

i                 t.>        sI

Figuur 7.26  -  Het 'kale' ISC spel.
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7.1.8.1 Beschrijving van het ISC-spel

Het spel bestaat uit de volgende stappen :
1. Maak een diagnose (Ist) en indicaties over S en C. Probeer van de ander te
begrijpen wat zijn diagnose is. Dit spel leidt tot

a. afstand nemen van de concrete situatie
b. inzicht in eigen en andermans 'redeneer' processen
c. inzicht, dat de werkelijkheid een sociaal construct is.

De spelhouding tijdens dit proces is 'meeluisteren'.

2. Breng de gewenste eindsituatie (Soil) tot leven en doe dit op basis van stap
1 en geef indicaties voor C. Dit spel leidt tot

a. nog verder afstand nemen van de concrete situatie
b. inzicht, dat het mogelijk is dat samen iets betekenisvols te construeren

mogelijk is
c. dat deze constructie gekleurd is door eigen en andermans

'redeneerprocessen' en dat op basis van andere redeneerprocessen
aantrekkelijke alternatieven mogelijk zijn. De spelhouding tijdens dit proces is:
'samen construeren is inspannend maar leuk werk'.

3. Construeer de veranderingsweg (Change) op basis van stap 1  en 2. Dit
spel leidt tot

a. terugkeer naar de werkelijkheid
b. inzicht, dat het zinvol en mogelijk is om veranderingen te construeren

(sociale constructie te maken)
c. inzicht dat concrete veranderingsacties op metaniveau richtinggevend

zijn voor het totale proces.
De houding tijdens dit spel is 'samen implementeren': het net doen alsof
verandering te construeren is, maakt een onderhandeling over betekenissen
'concreet'.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk, dat wanneer men alle stappen
doorlopen heeft, het 'kale' ISC-spel vanzelf als taal in het OPA-proces gebruikt
gaat worden.

C A

73 -0 5
\/

'     o    </ P .,   s     p\ /

Figuur 7.27   - Het ISC-spel als taal in een circulair OPA-proces.
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7.1.9 Samenvatting van de processen rond de Mental Prototyping
Approach.

De samenvatting wordt weergegeven in figuur 7.28.

Change

XX
EE
ty e

. 0
.    E
HE
n a.
NE\P -/
\..

Ct-3/
i.abt\\ | "debat"  

  samen   // samen //
  luisterey.  constru-  

  eren   I-I %--- .-1
matchen van concepten    &/

Ist                    **  via betekenisgeving- SoIl
\

Figuur 7.28 - Samenvatting van de processen rond de Mental Prototyping Approach.

7.1.10 Afrondende beschouwing rond het concept A -werken

Het concept A -werken is geTntroduceerd als overbruggingsconcept. Er is een
analytisch onderscheid gemaakt tussen 3 soo rten A -werken, namelijk A -
werken, A 2 -werken, A3-werken. In de praktijk zal er een samenhang tussen
deze processen zijn. Deze kan als volgt gevisualiseerd worden (zie figuur
7.29) (en dan zijn wij weer terug bij het basisconcept ( zie figuur 7.3).
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T
1\     0er is behoefte\ /A\om A'S te verbeterde &'s

verbeteren erke 
Figuur 7.29  - De samenhang tussen de A - werken, A2 - werken en 63 - werken processen.

Een slotopmerking, die wij hier willen maken zonder deze in dit kader
compleet uit te werken is dat bovengenoemd proces op zich 'meetbaar'
gemaakt moet worden. Dit kan geschieden door van de drie E 's van detheorie van Checkland gebruik te maken.

E(fficacy): kan het proces van mental prototyping Oberhaupt wei?
E(fficiency) : doen we het proces efficient?
E(ffectiveness) : is het proces van mental prototyping wei het juiste proces?

In het vervolg van dit hoofdstuk worden argumenten uitgewerkt om rond het
proces mental prototyping een aparte professie op te bouwen. Deze professiewordt hier change-engineering genoemd. Een professie is pas tot wasdom
gekomen als bovengenoemde vragen afdoende beantwoord kunnen worden.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, kan een professie slechts dan bestaan
als deze over een eigen methodologie beschikt. De methodologische
aanduiding van het mental prototyping proces wordt de SIM (Strategische
Implementatie Methodologie) genoemd. De Mental Prototyping Approach is
de conceptuele kant van het "spelen met modellen", de SIM is de praktischekant van hetzelfde proces. De samenhang tussen beide kan men zich
voorstellen als in figuur 7.30.
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Figuur 7.30  - De samenhang tussen SIM (Strategische Implementatie Methodologie)
en MPA (Mental Prototyping Approach).

Met dit laatste symbool eindigt het theoretische gedeelte. In het vervolg van dit
hoofdstuk wordt ingegaan op praktische aspecten van de MPA (in 7.2) en van
de SIM (in 7.3).

7.2 Het SIM concept toegepast op 'organisatieverandering'.

Inleiding
In deze paragraaf worden enkele aspecten, die in de praktijk rond het mental
prototyping proces plaatsvinden nader besproken.

7.2.1 Wanneer is Mental Prototyping relevant?

Wanneer een duidelijke dubbelzinnigheid of ambiguTteit optreedt is dat een
signaal dat er behoefte is aan een prototype. Dubbelzinnigheid of ambiguTteit
is een signaal dat het geco6rdineerd omgaan met de realiteit niet plaats kan
vinden. De persoon ervaart de situatie als ambigu omdat hij er niet in slaagt tot
een aanduidige toeschrijving (Rijsmans term) te komen.

7.2.2 Signalen, dat er Mental Prototyping plaatsvindt

Het prototype kan een woord zijn, een begrip, een concept, een model, maar
het kan in feite allerlei vormen aannemen. Het proces van Mental Prototyping
is op zich een proces van A- werken. De deelnemers zoeken naar signalen of
Mental Prototyping heeft plaatsgevonden. Deze signalen zullen in het
algemeen de vorm hebben van een of meer van de door Rijsman genoemde
tekens:

- lichaamstekens
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- gedragstekens
- bezitstekens
- groepslidmaatschapstekens.

Men neemt dan waar dat de betrokken partijen gecoardineerd omgaan met derealiteit. Dit houdt impliciet in dat men elkaar als persoon accepteert alsrelevante 'alter'.

Het proces van 'Mental Prototyping' is voorbij wanneer men aan de hand vandezelfde tekens waarneemt dat men tot een vorm van samenwerking isgekomen. De betrokkenen geven dan aan dat men het zinvol vindt om op deingeslagen weg door te gaan. Ook al ziet niet iedereen precies in hoe enwaarom, deze signalen naar elkaar geven vertrouwen dat men op de goedeweg is. In zo'n geval zal men misschien ook niet weten welk mentaal prototypeoperationeel werkzaam was, maar dat is voor het resultaat niet belangrijk.
In veel gevallen is begeleiding van zo'n proces gewenst door iemand vanbuiten de groep. Hij zal als speciale taak, naast het meedoen, de rol hebben
dat hij moet letten op de tekens, stimulerend optreden om het spel verder te
spelen, ook al zal hij niet alles begrijpen wat er gezegd en gedacht wordt. Alsde 'leidef signalen waarneemt dat de mensen in het cliantsysteem met eennieuw mentaal prototype bezig zijn, krijgt hij positieve reacties, men geeft tekennen dat men met het proces verder wil, men heeft het gevoel dat er ietswordt opgelost. Het is dan mogelijk dat de groep een formulering heeft
goedgekeurd die voor een buitenstaander onduidelijk is of zelfs onlogisch,maar voor de betrokkenen 'juist de essentie van de zaak' weergeeft. Naar dieformulering grijpt men steeds terug, men gaat welgemoed verder met het
proces.

7.2.3 Het debat

Het debat is een hulpmiddel. Het wezenlijke hierin is dat de betrokkenen een
gezamenlijke ervaring opdoen. Dit is een voorwaarde om - via de socialeinteractie en vergelijking - gezamenlijk een zinvolle werkelijkheid te ervaren,m.a.w. het is een voorwaarde voor het realiseren van meerwaarde. Ookzonder een debat is Mental Prototyping mogelijk. ledere onverwachte
gedraging of uiting kan nieuwe beelden oproepen. Ook modelleren mensen
hun gedrag naar anderen, waarbij een nieuw beeld kan ontstaan. Het verloopvan een debat is beschreven onder de fasen van het 'matchen van concepten'
in 7.1.7.

7.2.4 Redenen waarom het proces van Mental Prototyping somsniet op gang komt

De voornaamste redenen waarom de deelnemers aan een gesprek nietovergaan tot het spelen met modellen zijn:
- Er kan sprake zijn van een filosofische tegenstelling (verschillendeWeltanschauungen).
- Er kan ook sprake zijn van angst.- Er kan ook sprake zijn van dwingend enthousiasme..

Als iemand (bijv. de begeleider) op een bepaald moment een bepaalde taalvoorstelt om de 'problemen' te bespreken, moet hij door de betreffende
personen met wie hij dit 'spel' aangaat gezien worden als relevante alter.Wanneer de ander dit weigert, ziet hij het ook niet als een 'taal'. Het Mental
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Prototyping proces houdt op als de betrokken personen (de begeleiders en de
anderen) er geen zin meer in hebben of de zin er niet meer van inzien.

Angst - in de vorm van een a-specifieke reactie - kan een blokkerende
variabele zijn. Mensen gedragen zich als wezens die onzekerheid en angst
willen reduceren (van de Griend, 1975). Zij zijn voortdurend op zoek naar
patronen om daarmee om te gaan. Als de angst te groot is kan de persoon niet
vrij en open spelen. Op zo'n moment wordt Mental Prototyping een self-
fulfilling prophecy. Dit impliceert dat voor sommige mensen het Mental
Prototyping de angst kan vergroten. Dan is het contra-produktief. Dit komt juist
doordat het Mental Prototyping proces open-ended is en dus per definitie
onzekerheid over de uitkomst inhoudt. Signalen die mensen dan geven zijn
bijvoorbeeld een vragen om houvast in een structuur of vaste afspraken. Ze
zijn dan niet in staat 'mee te luisteren'.

7.2.5 Dwingend enthousiasme

Als de begeleider de methode van Mental Prototyping te sterk aanbeveelt
werkt zij contra-produktief. De reden is: dan wordt zij dwingend opgelegd en
als enige uitweg voorgesteld, - hetgeen een ontkenning is van de ware aard
van Mental Prototyping.  Men is dan niet in staat 'mee te luisteren'. Wie Mental
Prototyping toepast moet zijn eigen model ter discussie durven stellen, - en
dus ook Mental Prototyping op zichzelf! Dit is de paradox in de Mental
Prototyping Approach.

7.2.6 De rol van de begeleider bij het 'besturen' van een mental
prototyping veranderingsproces

De begeleider kan het heft in handen nemen en het Mental Prototyping proces
gaan managen. Volledige beheersing leidt tot onbeheersbaarheid (zie
hoofdstuk 1). Hoe maakt de begeleider het proces beheersbaar? Voor de
analyse hiervan maak ik gebruik van de terminologie van Beer en Weick.
Weick (1969) noemt het organiseren een sociaal proces, waarin soms knopen
of strubbelingen optreden. Dit zijn momenten waarop mensen zich een weg
banen in een wereld van 'ambiguiteit en dubbelzinnigheid'. Op dergelijke
momenten wordt de behoefte gevoeld aan Mental Prototyping. Rollen van de
begeleider hierbij zijn:

1 Hij zet die dubbelzinnigheid even buiten haaNes (zie ook hierboven bij 7.1).
Dat is de omschrijving die Weick geeft wanneer hij het heeft over enactment
(Weick, 1969).

2 Ten tweede gaat de begeleider in het samenwerkingssysteem tijdelijk
leiding geven aan een hoger recursieniveau. De opstoppingen kunnen alleen
op een hoger recursieniveau (wat besturing betreft) en op een lager
recursieniveau (wat activiteiten betreft) worden opgelost. Dit betekent dat hij
een tijdelijk werksysteem gaat formeren   - het Mental Prototyping proces  -
en daar ook leiding aan geeft.

Aangezien de begeleider zich bezig houdt met de (proces-)beheersing van de
verandering, houdt dit tevens in dat hij betere beelden moet hebben (dan de
anderen) - om Mental Prototyping te kunnen doen. Het is immers een spel: de
begeleider doet op dat hogere niveau net of de wereld programmeerbaar is, -
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als dat hem helpt om zo'n 'knoop' te ontrafelen. Het gaat immers om situatieswaarin mensen 'het niet meer zien zitten'. Dan helpt de rol van de begeleiderom afstand van het probleem te nemen en prioriteiten aan te geven. Debegeleider kan juist leiding geven omdat hij afstand kan nemen, zowel van
zichzelf, het menselijke systeem, als van het activiteitensysteem.
Wie afstand neemt is ook in staat de dingen anders of beter te zien, met namede concepten waarmee men met elkaar communiceert : de begeleiderbeheerst het proces door te 'spelen met modellen'. Voor concrete
voorbeelden zij verwezen naar hoofdstuk 6. In algemene termen geformuleerdkan dit spelen met modellen o.a. de volgende vormen aannemen:

- het dne concept verwoorden in termen van het andere;- het dne model verwoorden in termen van het andere;- termen van het Sne model gebruiken binnen de context van een ander
model;

- zich inleven in de Weltanschauung van de andere persoon;- elementen uit de Weltanschauung van de ene persoon gebruiken in decontext van de Weltanschauung van een andere persoon.N. van Dijk onderscheidt een viertal klassen van interventies (van de
organisatie-adviseur), nl. transponeren, homogeniseren of heterogeniseren(van concepten) en gelijkschakelen van betrekkings- en inhoudsniveau (inovereenstemming brengen van de betrekkingen tussen de actoren met deinhoud van het probleem). Door deze classificatie 'transponeert' hij zelf metnadruk de interactie tussen 'inhoud' en 'proces' (zie Voorwoord) naar het vlakvan interactie tussen wat hij de 'actoren' noemt, m.a.w. de sociale interactie.
Hij laat echter na, de specifieke rol van de interpersoonlijke interactie te
betrekken bij de analyse van het proces van verandering in het denken van de
'actoren'. (van Dijk, 1989, 70 -83).
In Rijsmans termen gezegd: men 'speelt' tijdens het matchen van conceptenmet de identiteit van zichzelf en van de ander. De grenzen van de identiteitenvan de betrokkenen worden getoetst en eventueel verlegd. Dit is o.a. de redenwaarom mensen zo emotioneel kunnen worden over 'zakelijke' onderwerpen;het is ook de reden waarom ik in dit proefschrift ervoor pleit de rol van debegeleider expliciet als aparte professie (nl. die van 'change engineer') te
erkennen (zie 7.3).

7.3 Change Engineering als professie

Inleiding
Wanneer we de wereld om ons heen bekijken zien wij (zoals in hoofdstuk 3
werd beschreven) een groot aantal veranderingen. Steeds vaker gevenmensen "die het weten kunnen", te kennen dat zij een en ander niet voorzienhadden. Het kenmerk van deze maatschappij zal mijns inziens zijn "eenmaatschappij van versnellingen in veranderingen".
Dit is een uitspraak die veel auteurs voor mij al vele jaren geleden gedaanhebben. Het gevoel bestaat echter dat wij aan de vooravond van
concretisering van deze uitspraken staan. Signalen hiervoor zijn:-  Het volwassen worden van de informatie technologie en zijn
toepassingen (bijv. EDE (Electronic Data Exchange) en de 'paperless physicaldistribution'. Deze trend zal versneld worden door de invoering van Europa'92.
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-  Het feit dat Japanse,  maar ook Amerikaanse bedrijven, niet voor mogelijk
gehouden doorbraken realiseren in een steeds hoger tempo op het gebied
van procesbeheersing en snelheid van innovaties.
Een en ander zal er toe leiden dat in ons Europese werelddeel de snelheid
waarmee de veranderingen elkaar opvolgen de hedendaagse managers
noodzaken tot een fundamenteel andere mentaliteit. Zij moeten meer dan
vroeger kunnen denken in gehelen en systemen en sneller dan voorheen de
grenzen van hun systemen kunnen verleggen. Zij moeten erin slagen de
bestaande denkkaders zo te doorbreken dat de organisatie zich ontwikkelt tot
een effectieve onderneming. De praktijk leert dat het voor nagenoeg iedereen
onmogelijk is deze mentaliteitsveranderingen individueel met succes door te
maken. Men heeft daar de anderen bij nodig: de mensen uit de organisatie
zelf, maar paradoxaal genoeg ook de concurrent in diens complementaire rol.
Pas door de symbolische wisselwerking met die anderen kan de manager als
individu de nieuwe betekenissen identificeren en in zijn visie vormgeven. De
manager moet dus leren te 'spelen met modellen'. De professionele steun van
een begeleider die de rol van 'spelleider' beroepsmatig kan uitoefenen, - een
'change engineer' - , is daarbij geen overbodige luxe.

het managen van
het managen van

&3 - werken--A beschouwings de te beTnvloeden
niveau real iteiten

3

"het managen van het
veranderingsproces"

meerwaarde

basisdefinitie 82 - werken\
beschouwings-     beschouwings-  

niveau
D-        niveau

» 4 1 r \»_1«*,C---//
de te be'invloeden het managen van

realitei en de te beinvioeden
realiteiten

"de lopende
voortbrengingsprocessen" "het managen

van de lopende
voortbrengingsprocessen"

=

"het managen van
de veranderIng"

Figuur 7.31  - De samenhang tussen de drie
beschouwingsniveaus m.b.t. organisatieveranderingen.
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De kern van de problematiek van het management van de komende jaren zal
m.i. liggen in het efficiant en effectief implementeren van deze veranderingen
(invoeren)  en ze ook effectief en efficiant weer kunnen loslaten (uitvoeren).
Het SIM concept is een aanzet tot een methodologie om dit meer
professioneel aan te kunnen pakken. Zoals reeds eerder gesteld is een
methodologie een lege kapstok die 'gevuld' wordl vanuit de filosofie achter het
werk en concreet door het gebruik van de tools en technieken.

Change Engineering richt zich op &3 -processen, die betrekking hebben op
organisatieveranderingen. Dit houdt in dat we de volgende
beschouwingsniveaus kunnen nemen (zie figuur 7.31).

Dit managen vindt plaats in de "bedrijfswereld". Zonder dit verder uit te werken
wil ik hier nog de volgende opmerkingen plaatsen.

°  Elk beschouwingsniveau heeft zijn eigen taal en dus ook sociale
constructen, zie figuur 7.32.

topmanagement = taal van het geld

middenlaag = tweetalig (geld en dingen)

vloer = taal van de dingen

Figuur 7.32  -  De drie beschouwingsniveaus
vergeleken met taalstereotypen in de bedrijfswereld.

°  Het werken op een bepaald 'beschouwingsniveau' brengt, behalve zijn
eigen taal, ook zijn eigen tijdperspectief mee. Er zijn studies (Jaques, 1982)
die erop wijzen dat omgaan met tijd een persoonseigenschap is die niet te
beinvloeden zou zijn. Een interessant onderzoek zou zijn of het 'leren spelen
met modellen' een trainingsmiddel zou kunnen zijn om tijdperspectieven te
verruimen.

°  Meerwaarde moet opgevat worden als: de betekenis voor de 'gebruikers'
van dit A - werken proces. Dit kan vertaald worden in begrippen als
'doordringen van de omgeving (klanten) in het werk' en soortgelijke termen
(softtouch...).

In de schematisering kan het &3 -proces verbeeld worden als in figuur 7.33.
Vergelijk ook figuur 7.34 voor de verdere detaillering van het 63 - proces op
zich.

Figuur 7.33 (volgende bladzijde) -
Het 63 - werken proces schematisch voorgesteld.

Figuur 7.34 (bladzijde 204) - Nadere detaillering van het &3 - proces,
waarbij het 'spelen met modellen' en het 'matchen van concepten'

zijn aangegeven, zoals ook geschetst in figuur 7.22.
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7.3.1 SIM (Strategische Implementatie Methodologie)

Deze naam vat de keuze samen van de filosofiean, methodologiean en tools
en technieken die de change engineer doorgaans gebruikt. Deze verzameling
hulpmiddelen uit de reOle wereld (zoals Checkland dat noemt) zou men de
concrete neerslag van de theorie van het vak kunnen noemen. Deze zijn
gebaseerd op een aantal kernwetenschappen, - waarvan de voornaamste
zijn: de open-systeem benadering en de sociale psychologie in de zin van het
sociaal constructionisme en een aantal hulpwetenschappen.

Als algemeen model voor de SIM worden de volgende stappen gehanteerd.
Zie figuur 7.35.

\

domein afbakenen

*

verandering in kaart brengen
4....................      ...                                                                                        <

/,...'\
netwerk van de mensen die bij de

verandering betrokken zijn
\.

evaluatie veranderstrategiean/            1              \
, zelf client anderen 1

veranderingsissues
#

iel-'11 ideean voor interventie acties

opstellen / herzien van
de eigen interventie strategie

I.                                                                                  P

Figuur 7.35  - De Strategische Implementatie Methodologie
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Hierbij hebben de stappen de volgende betekenis:
Domein afbakening

Dit is de omschrijving van het clidantsysteem waar men zich als
veranderingsdeskundige op richt.

Verandering in kaart brengen
Men brengt de voornaamste veranderingen in kaart die in het cliantsysteem

gaande zijn: zowel technisch, organisatorisch, als ook in de markt, in de
cultuur.

Netwerk van de mensen die bij de verandering betrokken zijn
Dit bestaat uit het beantwoorden van de vraag welke personen in welke rol

bij het veranderingsproject betrokken zijn. De voornaamste rollen zijn:
- Cliant
- Probleem eigenaren
- Probleem oplossers

'Cliant' is degene die de veranderingsdeskundige in die hoedanigheid om
hulp verzoekt. 'Probleem oplosser' is iedereen die iets aan de
probleemsituatie of voor de gewenste verandering wil doen. 'Probleem
eigenaar' is iedereen die bij de probleemsituatie of de gewenste verandering
betrokken is (inzoverre als die betrekking bestaat).

Evaluatie van de veranderingsstrategie van de client, van zichzelf als
begeleider en de anderen.

Men gaat na welke acties de verschillende mensen al hebben ondernomen
of van plan zijn te ondernemen om iets aan de verandering te doen.

Veranderingsissues
Dit is een antwoord op de vraag:  WIE moet WAT gaan doen? Men verkrijgteen overzicht welke mensen in het werksysteem (al of niet samen met

stakeholders) bepaalde acties moeten verrichten om de
veranderingsbeweging op gang te houden of weer in een volgende fase te
brengen.

Ideean voor interventie acties.
Dit is een lijst van mogelijke acties die men als veranderingsdeskundige

kan ondernemen.

Selectiecriteria voor interventie acties.
Deze criteria zijn gebaseerd op de vraag van de cliant, de eigenprofessionaliteitsnormen, en de normen en waarden die men aantreft in het

werksysteem dat rond het veranderingsproject is ontstaan.

Opstellen/herzien van de veranderingsstrategie.
Men maakt de eigen veranderingsstrategie expliciet. Daardoor blijft het

telkens mogelijk zichzelf op meta-niveau als onderdeel van het veranderende
werksysteem te observeren en de eigen aanpak bij te sturen.
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7.3.2 Typologie van de interventies

De Change Engineer houdt zich bezig met het 'design' van werksystemen, die
veranderingen (interventies) produceren. Geformuleerd in het 62 -werken
proces:

( - - - - - - - -  - - -werken in de             -                                                               ,  0
-'                      $3 r--- ;

\ interventies; doe-wereld r     A - werken''--      6.0 / \-
-- - - - - -0- - -              4*

C ------el---------- - -il
- --

/            \\/             i
U ; ---- X------- -'  A

t

/ I
\

,

.

C- - - - - - - 7"-6
-------------

,
werken in de     -3 -9--

; denkwereld   -

C- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Figuur 7.36  - De interventies van de change engineer in termen van het OPA proces.

Het OPA-proces kan als volgt omschreven worden:
0: onvrede met de huidige veranderingssituatie
P: gewenst eindperspectief van de veranderingssituatie
A: concrete eerste stappen (interventies).

In de praktijk blijkt, dat het ISC-spel ook op dit niveau goed als taal kan
functioneren. Als professioneel werker moet men weten, dat men weliswaar
steeds dezelfde methodologie kan toepassen, maar dat de uitwerking ervan in
verschillende situaties anders kan zijn.
In de praktijk van de schrijver is gebleken, dat 'onvrede met de huidige in
verandering zijnde situatie (0)' (in wezen een A3 -proces), naar drie
hoofdcategoriean ingedeeld kan worden. Deze worden gestuurd rond vragen

1. Lukt het Oberhaupt wei? (Zijn er voldoende middelen?) --- ===> Efficacy
vraag.

2. Doen wet het weI efficiant? ===> Efficiency vraag.
3. Zijn we wei met de juiste dingen bezig? ===> Effectiveness vraag.

Veranderingsprocessen, die met het type 1 vragen bezig zijn worden
veranderingen van de 0-de -orde genoemd (verandering binnen de
bestaande kaders).
Veranderingsprocessen, die met het type 2 vragen bezig zijn worden
verandering van de 1-ste orde genoemd (veranderingen van het managen
binnen de bestaande kaden).
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Veranderingen van de laatste categorie zijn vragen over de bestaande kaders
en worden aangegeven door verandering van de 3-de orde (veranderingenvan de bestaande kaders).
Verder is gebleken, dat met betrekking tot het gewenste eindperspectief vande veranderingssituatie (P), ook een aantal onderscheidingen te maken zijndie te maken hebben met de urgentie, namelijk

1. verbetering van de hele organisatie (de leiding van verandering is ieders
zaak)

2. breakthrough (de leiding van de verandering is de zaak van een selecte
groep, die daarna de verandering verkoopt aan de rest)3. crises (de leiding van de verandering is de zaak van dan persoon).Met betrekking tot concrete eerste stappen (de interventie) is ook een indeling
te maken, namelijk

1. interventie op eindresultaat
2. interventie op proces.

Op grond van het bovenstaande kan men de volgende typologie vanveranderingssituaties maken, zie figuur 7.37.

»«
improvement breakthrough crisis

0° orde

'11         1111'jit
1° orde                           4

2° orde

Figuur 7.37 - Typologie van veranderingssituaties.

De ervaring van de schrijver ligt op het gebied van MPA als hulpmiddel bij'breakthrough' van veranderingen van de eerste en tweede orde waarbijbleek, dat implementatie naar de 'rest' bijna altijd via een interventie opeindresultaat plaatsvond.

Bij het 'spelen met modellen' in deze processen deed het 7-S model goedediensten als taalmodel. In het onderstaande wordt aangegeven aan welke
'knoppen' men draait als men met de hierboven geTntroduceerdeveranderingstypen bezig is. (Figuur 7.38)
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1
Figuur 7.38 - Stuurpunten voor de drie typen veranderingssituaties.

Het 7-s model is door zijn samenhang geschikt om ondersteunende actie aan
te geven op de andere S-en.
Tevens kan men op grond van het bovenstaande een typologie van MPA
definiaren

1 e orde: MPA (systemen + stijl)
2e orde: MPA (structure + staff (personeel))
3e orde: MPA (shared values + strategie).

7.3.3 De rol van de change engineer

De change engineer moet tegelijkertijd katalysator en participant zijn in het
proces dat hij begeleidt. Hij helpt immers anderen en moet daar zelf niet door
veranderd worden (katalysator); maar hij neemt intensief deel aan het proces,
leert ervan en verandert dus mee. De vraag is dan:

- hoe kan de change engineer een complementaire rol vervullen ten
opzichte van zijn cliant?

De change engineer is degene die het veranderingsproces overzjet. Ondanks
het feit dat hij zelf er onderdeel van is, moet hij zicht hebben op de gang van
zaken: hij is de 'ziende' (m.b.t. het veranderingsproces). Hij doorziet de
veranderingen en ziet welke mentale prototypes aan het groeien zijn, zoals
een kapitein op een schip ziet waar het heen gaat. Hij heeft beelden van de
dynamiek van de veranderingsprocessen. Hij kan daarin sturen in termen van
gewenste en ongewenste effecten.

Voor de cliant vervult de change engineer dus ook de functie van model. De
cliant speelt met dat model en komt tot nieuwe relaties. Zoals in vroegere
tijden de hofnar of de clown een spiegel aan de heerser voorhield. Hij speelt
in het veranderingsproces de rol van 'ziende'. De client speelt de rol van
degene die in eerste instantie niet ziet waar de verandering heengaat. In mijn
opvatting heeft de change engineer overigens ook de plicht om zorgvuldig te
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zien in welke richting de veranderingen gaan. Zelfs kan het zijn dat hij moetdoen alsof hij het ziet, ook al is het voor de change engineer zelf ook duister of
mistig.

Het behoort tot het vak van change engineering dat de change engineer ditspel met iedereen moet kunnen spelen, ook al zijn het mensen die anders nietvan nature tot zijn vriendenkring zouden behoren; of ook al zijn het mensendie om welke reden dan ook een beperkt zicht op de werkelijkheid hebben, zijhet een gebrek aan breedheid van denken of een kort tijdsbesef. Het is zijnplicht om verder vooruit te kijken en moeite te doen dit met de mensen tedelen. Er zijn clianten waarmee het de change engineer nooit zal lukken toteen effectieve samenwerking te komen. Dit zijn zij die niet dezelfde filosofie en
Weltanschauung hebben als de change engineer. Een voorbeeld daarvan zijnde mensen die om een 'expert' vragen: die vragen immers om een andere rol.
7.3.4 Persoonskenmerken van de change engineer
De change engineer is iemand die in staat is een veranderingsproces opgang te houden. Hij ziet wanneer de trein van de rails dreigt te lopen en weetmanieren te vinden om bij te sturen. Het kan zijn dat dit bijsturen complex is:dat bij wijze van spreken zowel naar links als naar rechts moet worden
gestuurd. Of, om het op de reale situatie te betrekken: dat men zowel te snelals te langzaam gaat, of dat het zowel om de inhoud als het proces gaat.
De change engineer moet thuis zijn in de kernwetenschappen van changeengineering. Hij moet relaties kunnen genereren en behouden. Hij moet inniveaus kunnen denken en, in termen van Elliot Jaques, een brede tijdhorizonhebben. Hij moet verder erg praktisch zijn, terwijl hij een breed tijdsdomeinkan overzien.

Wat betreft zijn Weltanschauung moet hij een onverbeterlijk optimist zijn op
het punt van de bereidheid tot verandering bij mensen en het vertrouwen inmensen. Zijn eerste uitgangspunt moet een positief beeld zijn t.o.v. hetvermogen van mensen om samen te veranderen. Deze mogelijkheid is inprincipe aangetoond door Rijsman.

De niet-professionele change engineer is te herkennen op de drie niveausvan filosofie, methodologie en technieken, maar hoofdzakelijk op het niveauvan de filosofie. Hij zal een oplossing aanbieden voor een probleem, in plaatsvan met de cliant over de problematiek te praten. Hij levert een produkt zondersamen een prototype op te bouwen. In termen van de cyclus van Checkland:de niet-professionele change engineer begint met het aanbieden van een
conceptueel model en tracht zo de cyclus door te lopen. Hij maakt zichzelfniet tot onderdeel van een systeem waarin hijzelf als probleem-oplossend
systeem gekoppeld is aan het probleem-systeem van de cliant. Hij probeertproblemen bij de mensen weg te halen en laat geen 'mental prototyping' toe.Dit laatste, het aandurven om samen met de cliant een proces van 'mental
prototyping' in te gaan, is een kenmerk van de professionele changeengineer.
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7.3.5 Het domein van change engineering

Het domein waar de change engineering zich op richt zijn de relaties.
Kenmerkend is dat hij moet kunnen leven met tegenstrijdige beelden en
verschijnselen. Dit is inherent aan de open-systeem benadering, waarbij men
immers kijkt naar gehelen (systemen) maar openlaat binnen welk groter
geheel ze passen en de grenzen (van de systemen) door de praktijk laat
bepalen. Tegenstrijdigheid opent echter op haar beurt de mogelijkheid tot
dialectiek. Deze dialectiek, die zich afspeelt in het denken, is niet mogelijk
zonder dat daar beelden bij worden gebruikt. Waarbij 'mental prototyping' het
ontstaan van nieuwe beelden betekent. Om daarin te kunnen werken heeft hij
een meta-begrip nodig, namelijk meerwaarde. Deze komt bijvoorbeeld tot
uiting wanneer bij 'mental prototyping' het nieuwe inzicht ontstaat. Het werken
met dialectische verschijnselen houdt het risico in dat de relaties uit elkaar
vallen. Om iets te kunnen bereiken moet de change engineer (en/of zijn client)
meerwaarde zien in de poging om twee zaken die op zich tegenstrijdig zijn of
paradoxaal met elkaar in relatie te brengen. De change engineer moet zowel
het onderscheid tussen de paradoxale elementen als het trachten te
combineren ervan zinvol vinden. Het moet als zinvol gezien worden om met
de vereniging van beide te leven. Dit laatste heeft plaats, d.w. z. een relatie
wordt gezien, als beide participanten beide beelden en het onderwerp van
samenwerking zinvol vinden.

7.3.6 De filosofie, methodologie en tools en technieken van
change engineering

Kenmerkend voor het vak change engineering is dat men probeert om
bestaande methoden/technieken, door ermee te spelen, tot synergie te
krijgen.  Dit doet men dan door ze via een proces van 'mental prototyping' met
elkaar in verband te brengen. Wat er dan in feite gebeurt is dat men bezig is
met wat men voor het gemak een 'meta-methodologie' zou kunnen noemen.
Er zijn zeer veel methoden, modellen, enz. Het gaat er om deze in een andere
context te brengen. Wil men ze op een hoger niveau tot synergie brengen dan
kan dat niet door ze ddn op d6n op elkaar af te stemmen maar door ze in een
andere context te gebruiken. Slechts op deze manier kan men verschillende
modellen die vaak ieder een eigen filosofie, methodologie en technieken
hebben, met elkaar integreren. Het hulpmiddel om deze geTntegreerde
modellen uit de 'meta-methodologie' tot de eigen methodologie van de eigen
professie te maken is het spelen met modellen.

In dit verband is een 'filosofie' de Weltanschauung, de waarden en normen,
de reden waarom men werkt. Tools en technieken zijn de (mentale)
hulpmiddelen die men gebruikt. De methodologie is de wijze waarop men de
hulpmiddelen kiest. Een methodologie heeft de vorm van een receptuur,
waarin wordt aangegeven welke handelingen men achtereenvolgens moet
verrichten. Voor de change engineer betekent dit dat men in het werk van
change engineering stappen onderscheidt, zoals diagnose, ontwerp,
implementatie; dat bij elke stap men zich afvraagt welke mensen erbij
betrokken zijn; enz. Deze laatste vragen echter illustreren dat men om deze te
beantwoorden een filosofie hanteert.

De change engineer kan op elk moment van een model zeggen: " ...dit
gebruik ik alleen als hulpmiddel, of alleen als filosofie..." Zo kan men
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bijvoorbeeld het 7S model alleen hanteren als een taal, een hulpmiddel om tecommuniceren of te ordenen. Anderen daarentegen kunnen stellen dat zij inhet 7S model een weerspiegeling zien van het moderne Amerikaansedenken. De professional kan dus zelf een hulpmiddel (of filosofie, of
methodologie) tot tool definieren en/of tot methodologie en/of tot filosofie. Desleutel hiertoe is het feit dat de professional zich naar keuze kan bewegen ophet vlak van de 'meta-methodologie'.

7.3.7 De change engineer als professional
Men kan de volgende basisdefinitie  van de change engineer opstellen:Op basis van een professionele rolafspraak leidt de change engineer mensenin een complexe probleemsituatie in de richting van een verbetering of
oplossing van die situatie, door te spelen met modellen.
Een ingenieur is iemand die dingen ontwerpt en construeert; zo ook is de
change engineer iemand die vernieuwing mee-construeert, o.a. via het'mental prototyping' proces in zijn complementaire rol, in die situaties waarinhij tot sociale vergelijking (Rijsman) kan komen. Hij faciliteert ook situatieswaarin de vereiste sociale interactie kan plaatshebben tussen de mensen inhet cliantsysteem en zorgt dat er een mentaal prototype kan ontstaan van hetnieuwe.

Aansluitend bij de terminologie van Checkland kunnen we zeggen dat dechange engineer zich vanuit/met zijn problem solving system koppelt aan hetproblem owning system van de cliant. Dit heeft echter tot onmiddellijk gevolgdat  hij zich met zijn gehele pakket van filosofie, methodologie en technieken,koppelt aan de filosofie, methodologie en technieken die in de leefwereld vanhet cliantsysteem aanwezig zijn. Het is de aard van change engineering zelfdie maakt dat de change engineer zich op het vlak van de 'meta-methodologie' moet begeven. De centrale vraag die de change engineer zichimmers voortdurend stelt is: "welke strategie moet ik in mijn complementaire(zie Rijsman) rol als change engineer volgen?" De keuze van de strategie iseen proces dat zich afspeelt op dit niveau van de (meta-) methodologie.Cruciaal is hier de wijze waarop de change engineer met het problem owningsysteem omgaat. Het eigene van de professie van change engineering is datmen het eigen systeem weI aan dat van de ander koppelt maar toch er niet inverloren gaat. Het is een 'los-vaste' relatie. Daarvoor is het nodig dat men alschange engineer:
- een complementaire rol vervult (zoals Rijsman dat beschrijft);- met de denkmodellen van zichzelf en de ander kan 'spelen';- het proces van 'mental prototyping' toelaat.

In het problem solving systeem van de change engineer is er na het procesvan professionele begeleiding ook iets veranderd: de change engineer heeft
geleerd. Er heeft 'double-loop learning' plaatsgehad. Een van de zaken die hijgeleerd heeft is wat het volgende is dat hij als change engineer moet gaandoen: de te volgen (veranderings-)strategie.
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7.3.8 Beschrijving van een voorbeeld van Change Engineering op
een specifiek domein

Inleiding: de relatie lijn-staf problematiek

Dit is een problematiek die zo genoemd wordt maar in feite een ander karakter
heeft. Een van de redenen hiervoor is dat men niet gewend is naar de relaties
te kijken, maar zich uitsluitend richt op de elementen van het systeem.
Een voorbeeld dat zich in de praktijk voordeed was de volgende situatie. De
vraag die de leider van een management team van een bepaalde afdeling
aan mij stelde is: "We hebben nu een aantal stafafdelingen opgebouwd en
functioneel georganiseerd. We willen daar nu kleinere eenheden van maken.
De vraag is: hoe kunnen we deze activiteiten opbreken en wat moeten we op
centraal niveau houden?"
Vanuit de open-systeembenadering vroeg men zich in deze situatie eerst af
wat de zin is van deze afdeling binnen het grotere geheel. Dan blijkt al snel
dat het eigenlijk gaat om de relatie tussen een onderdeel van een systeem en
een groter geheel. Dus stelt de change engineer de vraag: "welke activiteiten
wilt u als afdeling binnen het grotere geheel doen?"

In termen van Mintzberg gezegd: men gaat in eerste instantie proberen een
beknopte definitie te maken van de 'core'-activiteiten. Heeft men deze op
papier, dan kan men daarbinnen de structurering bekijken op de manier zoals
Mintzberg die voorstelt. Men vraagt dan bijv.: welke 'core'-activiteiten  wil  ik
dicht tegen de lijn aan organiseren, - dit is dan decentralisatie van
stafafdelingen (technostructuur), - en welke welke ik dichtbij houden maar niet
zover dat ik ze niet onder eigen beheer heb (diensten)?

Een vraag die daarna altijd volgt is: hoe moet dit dan worden aangestuurd?
Moet dat functioneel, operationeel of hierarchisch gebeuren? Gaat de change
engineer daarop in dan slaat hij een sterk mechanistische weg in. Maar hij
kan ook de vraag omkeren en zeggen: de vraag naar de wijze van besturing is
eigenlijk een vraag naar de zinvolheid van de stafdelingen. Dan kan hij bijv.
een KATWOE maken van de verschillende stafactiviteiten (zie hoofdstuk 1) en
zien of er een domeinconsensus te bereiken valt. De resultaten van deze
domeinonderhandelingen kunnen dan vertaald worden in een hierarchisch
schema en werkapparaten. Dit leidt tot een flexibel ontwerp.

Bij de uitvoering van dit werk is uitgebreid "gespeeld" met modellen als
methode om verschillen van inzicht te profileren en vervolgens te herleiden tot
begrijpbare en dus acceptabele visies. In de volgende paragraaf wordt stap
voor stap aangegeven hoe het ISC-spel gespeeld werd. Deze laatste
paragraaf is een voorbeeld van de kerngedachte waarmee dit proefschrift
geopend werd, namelijk:

1. De keuze van het model is belangrijk - er zijn adequate en er zijn minder
adequate modellen;
2....maar het is nog belangrijker, hoe men met het gekozen model omgaat.

Als modellen werd gekozen voor het 7-S model van McKinsey, omdat dit een
taal geeft om (ook) over "zachte" aspecten te kunnen debatteren (dit is
noodzakelijk om tot een KATWOE te kunnen komen), en de
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configuratieschema's van Mintzberg, omdat deze modellen de invalshoek
"organisatie structurering" hebben.

7.3.8.1 Beschrijving van een 'spel met modellen'.

Het spel start met een ISC spel op het niveau 1, 'beTnvloeding van de lopendestructuurveranderingen'. Het spel wordt gespeeld in een management teamvan een eenheid met een redelijke managerial ruimte. (Wat deze ruimte is
komt gedurende het proces vaak aan de orde en is een essentieel deel van
het Mental Prototyping proces.)
Het verloopt in de volgende stappen:

Stap 1   Geef een diagnose in termen van 7-S van de huidige situatie (Figuur
7.39)

0

»
Figuur 7.39  -  Stap 1 van het ISC spel

Stap 2   Geef op basis van de modellen van Mintzberg een typering van de
huidige en toekomstige situatie.(Figuur 7.40)
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Figuur 7.40  -  Stap 2 van het ISC spel
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Stap 3   Maak een 7-S profiel van de toekomstige situatie (Figuur 7.41)
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Figuur 7.41  -  Stap 3 van het ISC spel
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Stap 4 Maak actieplannen in termen van 7-S  om van Ist naar Soil te gaan
(Figuur 7.42)
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Figuur 7.42  -  Stap 4 van het ISC spel
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Stap 5   Maak een 7-S profiel van de veranderingen (Figuur 7.43)
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Figuur 7.43  -  Stap 5 van het ISC spel
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Stap 6   Maak een Mintzberg profiel van de veranderingssituatie (Figuur 7.44)
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Figuur 7.44  -  Stap 6 van het ISC spel
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Wanneer spel 1 beaindigd is, kan men overgaan naar niveau 2, het
'beTnvloeden van het beTnvloeden van de lopende structuurverandering'.
Hiertoe start een analoog spel, waarbij het resultaat van spel  1,  met name de
stappen 5 en 6, als input voor de 0 van het volgende niveau genomen kan
worden.

7*%
0 0

©.1,    'til'     1' ' S*,   
A - werken 8-wemen

op niveau 1 op niveau 2

Figuur 7.45 - Afsluiting van het ISC spel.

Bij de discussie van de P van het A -werken op niveau 2 komt zeker de
"identiteits"discussie op volle gang en kan met vrucht gebruik gemaakt worden
van de KATWOE benadering.
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Samenvatting
De kerngedachte in deze studie is dat de keuze van (denk-)modellen belangrijk is,maar dat het nog veel belangrijker is om op een 'speelse' manier met modellen om
te gaan. Deze gedachte wortelt in de sociaal constructionistische visie dat debeelden en begrippen waarin mensen denken en met elkaar communiceren nietzozeer moeten worden beschouwd als evenzovele equivalenten van 'de
werkelijkheid', maar veeleer als symbolen waarin mensen hun interactie met elkaaren met die 'werkelijkheid' gestalte geven. De waarde van een model als
gedachteconstructie ligt dus vooral in de mogelijkheden die het biedt voor
succesvolle interactie. Het speels omgaan met een model, zoals een vaardigkunstenaar met zijn gereedschap omgaat, garandeert niet altijd succes, maar is weIeen wezenlijke voorwaarde voor een mogelijk slagen van de interactie.

Geheel in overeenstemming met deze visie wordt in deze studie het organiserengezien als een sociale activiteit, waarin mensen met hun individueel verschillendedenkwerelden en denkmodellen tot (hopelijk gemeenschappelijke)
betekenisgeving komen. Deelname aan deze gezamenlijke activiteit levert voorieder individu een (verwachte) meerwaarde op die voor iedere persoon de identiteit
bevestigt en de verwachting op realisatie van meer waarden doet toenemen. De
manager of veranderkundige die mensen in een veranderingssituatie begeleidtdoet er goed aan zich te realiseren dat het speels omgaan met de (eigen en
andermans) denkmodellen een voorwaarde is voor het realiseren van die
verwachte meerwaarde. In deze studie wordt een methode beschreven en
toegelicht om dit 'spelen met modellen' in de praktijk van het managen van
veranderingen met succes toe te passen.

Hoofdstuk 1 schetst de leerweg van de auteur in zijn ervaringen met het omgaanmet modellen. Tijdens zijn universitaire studie natuurkunde en wiskunde in Delft
voelde hij zich redelijk 'thuis' in de gedisciplineerdheid van de 'harde', theoretisch
uitgebalanceerde, denkmodellen die zo kenmerkend zijn voor deze
wetenschappen . De beroepspraktijk, waarin de auteur deze modellen in het
bedrijfsleven ging toepassen, bracht gaandeweg de ervaring en het inzicht dat voorhet beheersen en begeleiden van sociale systemen en processen een andere
benadering noodzakelijk is. Daarin zien we niet alleen een grotere complexiteit,'chaos', waardoor de 'harde' modellen' niet meer kunnen worden gehanteerd. Depersoon en de sociale context van de praktijkbeoefenaar zijn een zo wezenlijkonderdeel van het 'sociale' systeem dat hij bestudeert of begeleidt, dat alleen die
benadering zinvol is waarin de interactieve rol van de praktijkbeoefenaar zelfcentraal staat. Het hoofdstuk besluit met de beschrijving van een aanpak waarin de
eigen geaardheid van sociale systemen op een goede manier wordt benaderd, deSoft Systems methodologie van Checkland.

Hoofdstuk 2 graaft dieper naar wezen en achtergrond van het begrip 'model', metname zoals het voorkomt in de wetenschap. In de wiskunde wordt het verschijnselwaaraan een theorie of propositie kan worden getoetst of geTIlustreerd doorgaans
het 'model' daarvan genoemd. In de taalkunde wijst men er op dat iedere sprekereen 'model' in zijn hoofd schijnt te hebben waaraan de correctheid van een
taaluiting kan worden getoetst. De psychologie heeft vanaf het begin hetmechanisme bestudeerd waarmee mensen zich in hun denken 'modellen' vormen
van verschijnselen uit de werkelijkheid die ze ervaren. Aanvankelijk ging deaandacht - in de elementen psychologie - daarbij vooral naar de wijze waaropprikkels uit de omgeving structuur en inhoud geven aan onze denkbeelden. De
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Gestaltpsychologen wijzen echter op de actieve, vormende rol die de waarnemer
zelf vervult bij het totstandkomen van indrukken en begrippen. In het sociaal
constructionisme tenslotte, wordt de bepalende rol van de sociale interactie
benadrukt. Begrippen en denkbeelden zijn 'narratives', 'scripts', sociale
representaties, en ontlenen hun waarheidsgehalte aan de mate waarin zij het
individu helpen zijn sociale rol te bevestigen. In een veranderingssituatie zoeken
mensen samen naar een nieuw 'script' dat als mentaal prototype gaat dienen voor
de nieuwe vorm van samenwerken.

Hoofdstuk 3 geeft in vogelvlucht de ontwikkeling van het denken over organiseren
sinds 1900. De spanning tussen theorie en praktijk, tussen 'harde' en 'zachte'
benaderingen en tussen 'inhoud' of 'proces' als aangrijpingspunt om bij te sturen, is
in de typering van de verschillende modellen aangegeven. Sinds het turbulente
ondernemingsklimaat van de jaren tachtig is er een groeiend besef dat het
managerial benaderen van veranderingen als professie tot de meest wezenlijke
taken van het management hoort. Als bepalend voor het succesvol beheersen
wordt niet zozeer de keuze van het sturingsmodel gezien, maar veeleer de wijze
van handelen van de manager zelf.

In hoofdstuk 4 worden drie modellen beschreven die, hoewel verschillend van aard
en oorsprongsgebied, in de praktijk van de auteur als veranderingskundige veel nut
bewijzen. Met name wanneer hij het 'spelen met modellen' in trainingssituaties
toepast worden deze modellen gebruikt als hulpmiddel of als theoretisch kader. Het
sociaal interactiemodel van Rijsman laat zien dat mensen samenwerkingspatronen
met elkaar aangaan, wanneer zij bij elkaar complementaire waarden aantreffen.
Het toont ook het belang van de discussie, het 'debat', waarin mensen hun
denkbeelden onderling uitwisselen en toetsen. Het zogenaamde 7 S-model van
McKinsey overstijgt de traditionele dichotomie van 'hard' en 'zacht' door de
manager in de 7 Ss-en van Structuur, Strategie, Systemen, Stijl, 'Staff',
Sleutelvaardigheden en 'Shared Values' een holistische aanpak aan te bieden.
Mintzberg sluit de rij met een op onderzoek gebaseerde typering van
organisatiestructuren in termen van de relaties tussen hun samenstellende delen.

Hoofdstuk 5 bevat het verslag van een onderzoek naar sociale representaties
tussen stafdiensten bij Philips. Er blijken aantoonbare verschillen in de percepties
die de groepen van elkaar hebben en van de overkoepelende organisatie. Als
inhoud werden uitspraken en woorden genomen rond de termen 'organisatie',
'strategie', 'managef, 'normen', 'structuuf, 'systeem', 'waarden'. De verschillende
betekeniswerelden in de verschillende groepen weerspiegelen de veranderingen
en re-organisaties die momenteel bij deze multinational gaande zijn.

In hoofdstuk 6 worden een aantal praktijksituaties beschreven waarin de auteur het
'spelen met modellen' zelf toepast. Hij beschrijft met name het systematisch verloop
van het 'spel' in een trainings- of consultingsituatie, waarin onder zijn leiding
mensen worden geholpen in een 'debat' hun verschillende betekeniswerelden met
elkaar te confronteren en misschien een gezamenlijk mentaal prototype te vinden,
waarmee in een verder stadium eventueel een nieuw gezamenlijk
samenwerkingspatroon kan worden opgebouwd.

In hoofdstuk 7 tracht de auteur het 'spelen met modellen' op zich als model en als
praktisch hulpmiddel bij het managen van veranderingen te beschrijven in een voor
deze beschrijving geaigende terminologie. Hij pleit ervoor bij de bestudering van
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sociale systemen de relaties tussen de individuen als 'componenten' van hetsysteem te hanteren.

In een veranderingssituatie kan men ruwweg drie fasen onderscheiden: een fasevan onvrede, gevolgd door het ontstaan van toekomstperspectief, waaruit tenslotteconcrete acties volgen. De meerwaarde die de personen van elkaars bijdrage inzo'n situatie verwachten (ter bevestiging en continuiteit van de eigenidentiteitsgroei), speelt in iedere fase een rol. Er heeft een toetsing en onderlingeafstemming plaats van elkaars denkmodellen. De professionele begeleider kan inzo'n situatie dit proces effectiever en efficianter doen verlopen door de personen uitte nodigen gestructureerd met hun modellen te gaan 'spelen'. Er zal dan als vanzelfeen mentaal prototype ontstaan, dat als nieuw, gemeenschappelijk denkmodel
fungeert van het groeiend, toekomstig samenwerkingsverband.
Tevens bepleit hij in dit hoofdstuk de door hem beschreven begeleiding vanveranderingen door middel van het 'spelen met modellen' te beschouwen als een
eigen professie, met een eigen filosofie, methodologie en technieken.

In de Appendix treft men de letterlijke tekst van de bij het onderzoek (hoofdstuk 5)gebruikte vragenlijst.
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Summary

Playing with models
A condition for added value when organizing

The central idea in this study is that the choice of (mental) model is important, but
that it is even more important to use one's models in a playful way. The idea is
inspired by the social constructionist view that the images and concepts which
people use to think and communicate with one another, should not be regarded as
ever so many equivalents of 'reality', but rather as symbols through which people
give shape to their interactions with one another and with 'reality'. Therefore, the
value of a model as a mental construct lies especially in the possibilities it offers for
successful interaction. Playful handling of a model, in much the same way as a
skilled artist handles his tools, does not always guarantee success, but is an
essential condition for successful interaction.

Fully in line with this view, in this study organizing is seen as a social activity, in
which different people with diverse Weltanschauungen and mental models can
construct a universe of shared meaning. For each individual,
participation in this shared activity yields an (expected) added value, which confirms
his identity and enhances the expectation of more value. The manager or change
engineer who coaches people in a situation of change, would do well to realize that
a playful handling of (one's own and other people's) models is a condition for
realizing those expected added values. In this study a method is described and
elucidated for applying this 'playing with models' successfully in the practice of
managing change.

Chapter One outlines the author's learning experiences in the use of models.
During his academic studies in Physics and Mathematics at Dem University he felt
reasonably 'at home' with the well disciplined protection provided by the 'hard',
theoretically balanced, mental models, which characterize these sciences. The
professional practice, in which the author started to apply these models in an
industrial environment, gradually brought the experience and insight that an
altogether different approach is needed for the control and monitoring of social
systems and processes. For there we do not only find a greater complexity, 'chaos',
which precludes the extensive application of the 'hard' models: the person and the
social context of the practical scientist are intrinsic elements of the systems he
studies or supervises, to such a degree that a truly meaningful approach can only
be one in which the interactive role of the practical scientist is given a central place.
The chapter ends with a description of an approach which treats the pecularities of
social systems in an acceptable way, the Soft Systems methodology developed by
Checkland.

Chapter  Two digs deeper  into the nature and backg round  of the concept 'model',
esp. as it is used in science. In mathematics the phenomenon which represents the
test or illustration of a theory or proposition is commonly called its 'model'. In
linguistics it is emphasized that every speaker seems to have a 'model' in his head
by which he can check the correctness of his utterances. From the beginning
psychologists have studied the mental mechanism by which people form 'models' of
phenomena which they experience. At first attention was paid to the way in which
stimuli from the environment give contents and structure to our mental concepts.
However, Gestalt psychologists point to the active, shaping role of the observer
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himself in the formation of impressions and concepts. Finally, in socialconstructionism the decisive role of social interaction is emphasized. Concepts and
images are 'narratives', scripts', social representations, and derive their truth valuefrom the extent to which they help the individual confirm his social role. In a situationof change people seek together for a new 'script' which will function as a mentalprototype of the new interactive working pattern.

Chapter Three outlines the development of models of organizing since  1900.  In the
description of the various models special attention is given to the fluctuating 'tug ofwar' between theory and practice, between 'hard' and 'soft' approaches and
between 'contents' and 'process' as handles for control. From the turbulent
business environment of the eighties there is a growing belief that the control of
change is one of management's more essential tasks. Successful control is
increasingly thought to be less determined by the choice of control model than the
way of acting of the manager himself.

In Chapter Four three models are described which, although different in nature and
origin, have proved of great value in the author's own practice as a changeengineer, especially when he uses 'playing with models' as a tool or theoreticalframework in training situations. Rijsman's social interaction model shows that
people will seek patterns of cooperation when they mutually recognize and realize
complementary values. It also shows the importance of discussion, or 'debate', toallow people to exchange and test their mental concepts. The so-called 7S-modelof McKinsey transcends the traditional dichotomy between 'hard' and 'soft' byproviding the manager in the seven Ss's of Structure, Strategy, Style, Systems,Staff, Skills and Shared Values with a holistic line of approach. The third model is
Mintzberg's typology of organization structures in terms of the relations between the
component parts.

Chapter Five comprises the report of an investigation into social representationsamong staff functions at Philips. There are apparent differences in the perceptionswhich the groups have of one another and of the concern as a whole. To serve ascontent propositions and phrases were chosen related to the terms 'organization','strategy', 'manager', 'norms', 'structure', 'system', 'values'. The different worlds ofmeaning in the different groups reflect the changes and re-organizations at presentgoing on in this multinational.

In Chapter Six the author describes a few examples of 'playing with models' fromhis own practice. A systematic description is given of this 'game' in a training orconsulting situation, in which under his supervision people are helped to matchtheir diverse worlds of meaning in a 'debate' and possibly find a common mental
prototype, through which, at a later stage, a new way of working together may beconstructed.

In Chapter Seven the author attempts to provide a description of 'playing withmodels' as a model itself and as a practical tool for managing change, using aterminology appropriate to the description. For the study of a social system herecommends to take the relations between the individuals as the 'elements' of that
system.

Roughly speaking, in a situation of change three stages can be distinguished: aperiod of dissatisfaction, followed by a growing future perspective, giving rise toconcrete actions. The added values which the persons expect from one another's
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contributions in that situation (to re-affirm their identity and continuity), play a role at
each of these three stages. People continually test and match one another's mental
models. The professional consultant can make these processes more efficient and
effective by inviting the persons to start 'playing' with their models. 'Spontaneously'
a mental prototype will come into being, which will work as a new, commonly
shared mental model of the growing, future working pattern.

Also in this chapter the author puts forward the view that the change engineer's
activities in assisting change processes while 'playing with models' should be
regarded as a profession of its own, with its proper philosophy, methodology and
tools.

The Appendix contains the text of the questionnaire used in the investigation
(Chapter Five).
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1.

1.     We leggen u een aantal beweringen voor. We willen graag weten in hoeverre
u het daar mee eens kunt zijn. U kunt dat duidelijk maken door dat aan te
geven op een schaal.
Waarschijnlijk komt u deze manier niet onbekend voor, toch willen we u in het
kort aan de volgende regels herinneren.

1. Voor elke vraag  kunt u kiezen tussen 8 vakjes waarvan het meest linkse
"helemaal niet eens" betekent en het meest rechtse "helemaal eens".

2. Wilt u wanneer u aankruist, dat goed in een vak doen en niet tussen
twee vakken in.

3. Per bewering mag u maar di#n vak aankruisen.

4. Will u alle vragen beantwoorden en er geen overslaan.
5. Wilt u de vragen in deze volgorde beatitwoorden.
6. Het is beter om een vraag snel te beantwoorden.

De eerste reactie is vaak de beste.



2.

Helemaal Helemaal
niet eens eens

1.          Voor het beroep van manager is een sterke persooneen        i      i      l      l      i      l      illvereiste.

2. Produktiviteit hangt af van de mate waarin de arbeids- 111111111
verdeling is doorgevoerd.

3.       Het geheel van procedures welke betrekking hebben op      1    1    1    1    1 1 1 1
de dagelijkse gang van zaken van de organisatie moet
nauwkeurig worden vastgelegd.

4.       Het percentage vrouwen en mannen onder managers 111111111
moet corresponderen met het aantal mannen en
vrouwen in het bedrijf.

5. Hoofdlijnen moeten door het top-management bepaald 111111111worden.

6. Collectieve samenwerking leidt tot betere resultaten. 111111111
7.       Een succesvolle onderneming heeft haar succes te

danken aan de vaardigheden van het personeel. 1111111 1 1

8.       In een onderneming, loopt de macht alleen via de 111111111
hierarchische lijn.

9.        Een prettige sfeer van werken is noodzakelijk om goede       i    l    l    i    l    l    l    i    iresultaten te boeken.

10. Een "all-round" personeels-lid verbetert de rentabiliteit. 111111111
11. Door een nauwkeurige eindcontrole op produkten toe te

passen verbetert men de kwaliteit. 111111111
12. Stress op het werk leidt tot meer motivatie. Illllllll
13. De lange-termijn-plannen moeten dikwijls herzien

worden. 111111111
14. De kwaliteit van het leven gaat boven materieel succes. 111111111
15. De R en D afdeling is bepalend voor het succes van de 111111111

onderneming.

16. ledereen heeft macht ongeacht op welk niveau men zich 111111111binnen de hierarchie bevindt.

17. Aanvallen is de beste manier om te winnen. 111111111
18.     De informele structuur van organisatie is net zo 111111111belangrijk als de formele structuur.
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Helemaal Helemaal
niet eens eens

9.   Het crearen van nieuwe produkten moet plaatsvinden op
grond van de behoefte van de klant. 111111111

:0.  Personeelseisen zijn meestal gerechtvaardigd. 111111111
'1.    Zowel de korte termijn als de lange termijn plannenvan de        l      l      i      l      l      l      l      l      ionderneming moeten gebaseerd worden op de resultaten

uit het verleden.

 2. Alle onvoorspelbare en onduidelijke situaties in de 111111111
onderneming moeten verminderd worden.

'3.   De produktie afdeling is bepalend voor het succes van de                                                onderneming.

4.  Samenwerking met collega's verkrijgt men door 111111111
onderhandeling.

5.  Een goede manager houdt zich aan de regels en de lllllllli
procedures.

6.  De coardinatie van het werk is een afgeleide van het 111111111directe toezicht van de superieur op zijn ondergeschikten.

7.  De vaststelling van de procedures betreffende het
functioneren van de onderneming moet een afgeleide zijn      1   1   1   1   1   1   1   1   1
van de positie op de markt.

8.  Op elk hierarchisch niveau moet creativiteit worden lllllllll
gestimuleerd.

9.   In mijn werkis het moeilijk om initiatief te nemen t.a.v. de 111111111
organisatie en de planning.

0.  Het behoren tot een sociale klasse in de maatschappij 111111111bepaalt grotendeels de status van het personeel in de
onderneming.

1.   Wanneer de onderneming haar succes laat afhangen van i l l i l l i l l
het potentieel van het personeel in plaats van de tot
dusverre getoonde vaardigheden dan neem je een risico

2.  Het beschikken over informatie en het bruikbaar maken 111111111
van informatie is een belangrijke troef.



4.

11.   In het tweede deel van deze vragenlijst worden acht grote thema's
behandeld: organisatie, strategie, manager, normen, structuur, systemen
en waarden.
Voor elk thema stellen we u een aantal vragen, maar die vragen moeten
meerdere keren beantwoord worden, telkens vanuit een ander gezichtspunt.
Uiteraard wordt het gezichtspunt van waaruit u moet antwoorden telkens
aangegeven.
Het beantwoorden van een vraag vanuit een bepaald gezichtspunt is
eenvoudig: Bij elke vraag wordt een reeks uitspraken gepresenteerd en u
kruist simpelweg de vier (niet meer en niet minder) uitspraken aan die
volgens u, vanuit het gekozen gezichtspunt, het best als antwoord kunnen
dienen.
Voor de goede verwerking van de resultaten is het noodzakelijk dat u alle
vragen voor elk van de aangegeven gezichtspunten met vier kruisjes
beantwoordt. Als het u soms wat moeilijk valt dat te doen, geef dan toch
maar uw meest adequaat lijkende reactie met vier kruisjes.



Vragen betreffende:
5

1 (:glip(Matok#9036J3/0 
Gezichtspunten
1. Wat roept in het algemeen het begrip organisatie voor u op?
2. Wat roept "Philips" in termen van organisatie voor u op?
3. Wat roept uw eigen divisie in termen van organisatie voor u op?
4. Wat roepen "Corporates" in termen van organisatie voor u op?
5. Wat roepen de divisies "TDS, CE en Elcoma" samen in termen van organisatie

voor u op?
6. Wat roept de divisie "Light" in termen van organisatie voor u op?

Gezichtspunten
Uitspraken:

123456

. Een markt bestaande uit klanten. 0 0 0 0 0 0

. Een geheel van regels. 0 0 0 0 0 0
. Een groep van mensen. 0 0 0 0 0 0
. Technologiean. 0 0 0 0 0 0
. Irrationeel. 0 0 0 0 0 0
. Toezicht en controle. 0 0 0 0 0 0
. Machtspelletjes. 0 0 0 0 0 0

. Waarden en normen. 0 0 0 0 0 0

. Communicatie netwerk. 0 0 0 0 0 0

. Bureaucratie. 0 0 0 0 0 0

. Een plaats waar je jezelf kunt ontplooien. 0 0 0 0 0 0

. Conflicten. 0 0 0 0 0 0

. Flexibiliteit. 0 0 0 0 0 0
. Een middel om de kost te verdienen. 0 0 0 0 0 0
. Dynamisch en veel veranderingen. 0 0 0 0 0 0
. Mensen maken fouten. 0 0 0 0 0 0
. Geldopslokker. 0 0 0 0 0 0



Vragen betreffende:

r em= ArrarM#Ow

V.

.-'

Gezichtspunten
1. Wat roept in het algemeen het begrip strategie voor u op?
2. De algemene strategie welke door Philips wordt gevolgd roept het volgende bij mij op?
3. De algemene strategie welke door mijn organisatie unit wordt gevolgd roept het

volgende bij mij op?
4. De algemene strategie welke door "Corporates" wordt gevolgd roept het volgende bij

mij op?
5. De algemene strategie welke door "TDS, CE en Elcoma" samen wordt gevolgd roept

het volgende bij mij op?
6. De algemene strategie welke door de divisie "Light" wordt gevolgd roept het volgende

bij mij op? Gezichtspunten

Uitspraken 1 2 3 4 5 6

. Korte termijn actieplannen. 0 0 0 0 0 0

. Het creaeren van een eigen markt. 0 0 0 0 0 0

. Industriale herstructureringen. 0 0 0 0 0 0

. Winst maken. 0 0 0 0 0 0

. Geheimzinnig. 0 0 0 0 0 0

. Gebaseerd op een analyse van de resultaten uit 0 0 0 0 0 0
het verleden.

. Het halen van korte termijn doelstellingen. 0 0 0 0 0 0

. Persoonlijk belang. 0 0 0 0 0 0

. Rekening houden met de sociale behoeften van 0 0 0 0 0 0
het personeel.

. Het halen van lange termijn doelstellingen. 0 0 0 0 0 0

. Beslissingen genomen door de strategische top. 0 0 0 0 0 0

. Rekening houden met de waarden van de 0 0 0 0 0 0
onderneming.

. Gebaseerd op de omgevingsinvloeden. 0 0 0 0 0 0

. Beinvioed door de nationale en internationale 0 0 0 0 0 0economische en politieke situatie.

. De rol van Philips in onze maatschappij. 0 0 0 0 0 0

. Gebaseerd op een sterkte-zwakte analyse. 0 0 0 0 0 0

. Een kwestie van medezeggenschap. 0 0 0 0 0 0
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Vragen betreffende:

Miumkmamm

Gezichtspunten
1. In het algemeen, is een manager:
2. Bij Philips, is een manager:
3. In mijn organisatie unit, is een manager.
4. In de "Corporates", is een manager:
5. In de divisies "TDS, CE en Elcoma" samen, is een manager:
6. In de divisie "Light", is een manager:

Gezichtspunten

123456
Uitspraken

. Een stuwende kracht. 0 0 0 0 0 0

. lemand die op lange termijn plannen ontwerpt. 0 0 0 0 0 0

. Een bedrijvig iemand. 0 0 0 0 0 0

. Een verantwoordelijk man. 0 0 0 0 0 0

. lemand die de wijze van denken bepaalt. 0 0 0 0 0 0

. lemand die macht zoekt. 0 0 0 0 0 0

. Een onderhandelaar. 0 0 0 0 0 0

. Een uitvoerder. 0 0 0 0 0 0

. lemand met een hoog salaris. 0 0 0 0 0 0

. Een druk bezet persoon. 0 0 0 0 0 0
. Een bureaucraat. 0 0 0 0 0 0
. Een controleur. 0 0 0 0 0 0
. lemand die aandacht schenkt aan de omgevings- 0 0 0 0 0 0

invloeden.

. lemand die alleen aandacht heeft voor 0 0 0 0 0 0
rendement.
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Vragen betreffende:

 )*N#7 * l

Gezichtspunten:

1. Welke zijn de heersende gedragsnormen bij Philips?
2. Welke zijn de heersende gedragsnormen in mijn organisatie unit?
3. Welke zijn de heersende gedragsnormen in de "Corporates"?
4. Welke zijn de heersende gedragsnormen in de divisies "TDS, CE en

Elcoma" samen?
5. Welke zijn de heersende gedragsnormen in de divisie "Light"?

Gezichtspunten

1 2 3 4 5
Uitspraken

. Niet de stem verheffen. 0 0 0 0 0

. Elkaar ontmoeten na het werk. 0 0 0 0 0

. Wederzijds controleren. 0 0 0 0 0

. Eerbied voor de superieuren. 0 0 0 0 0

. Het nemen van weinig risico's. 0 0 0 0 0

. Conflicten herkennen en onderkennen. 0 0 0 0 0

. Zich informeel kleden. 0 0 0 0 0

. Eerbied voor de ondergeschikten. 0 0 0 0 0

. Werken met de deur open. 0 0 0 0 0
. Aanzetten tot zelfstandigheid. 0 0 0 0 0
. Beschikbaar zijn. 0 0 0 0 0
. Conflicten mijden. 0 0 0 0 0
. Zich formeel kleden. 0 0 0 0 0
. Rekening houden met de behoeften van 0 0 0 0 0iedereen.

. Het nemen van risico's. 0 0 0 0 0
. ledereen laten participeren in de beslissingen. 0 0 0 0 0



Vragen betreffende: V.

091481:2'WOR,

Gezichtspunten:
1. In termen van structuur, bij Philips, wordt de nadruk gelegd op:
2. In termen van structuur, in mijn organisatie unit, wordt de nadruk gelegd op:
3. In termen van structuur, in de "Corporates", wordt de nadruk gelegd op:
4. In termen van structuur, in de divisies "TDS, CE en Elcoma" samen wordt de

nadruk gelegd op:
5. In termen van structuur, in de divisie "Light", wordt de nadruk gelegd op:

Gezichtspunten

Uitspraken: 1 2 3 4 5

. Een preciese definitie van de werkplek. 0 0 0 0 0
. De belangrijkheid van hierarchische lijn. 0 0 0 0 0
. De flexibiliteit van de structuur. 0 0 0 0 0
. Het bestaan van een formeel organisatieschema. 0 0 0 0 0

. De kwalificaties (diploma's e.d.) van het personeel. 0 0 0 0 0
. De strategische top. 0 0 0 0 0

. De informele structuur. 0 0 0 0 0

. Specificatie van het werk. 0 0 0 0 0

. De belangrijkheid van de operationele kern. 0 0 0 0 0
De stabiliteit van de structuren. 0 0 0 0 0

. De belangrijkheid van de stafdiensten betreffende 0 0 0 0 0
in het analyseren en definiaren van "andermans"
werk.

. De formele macht. 0 0 0 0 0
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Vragen betreffende:
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Gezichtspunten

1. Binnen het geheel van de procedures dat het dagelijks functioneren van Philips
kent, welke blijken voor u de belangrijkste?

2. Binnen het geheel van de procedures dat het dagelijks functioneren van uw
organisatie unit kent, welke blijken voor u de belangrijkste?

3. Binnen het geheel van de procedures dat het dagelijks functioneren van
"Corporates", welke blijken voor u de belangrijkste?

4. Binnen het geheel van de procedures dat het dagelijks functioneren van de
divisies "TDS, CE en Elcoma" samen, welke blijken voor u de belangrijkste?

5. Binnen het geheel van de procedures dat het dagelijks functioneren van de divisie
"Light", welke blijken voor u de belangrijkste?

Gezichtspunten

Uitspraken 1 2 3 4 5

. Het laten rondgaan van formele informatie. 0 0 0 0 0

. De produktie. 0 0 0 0 0

. Het management van het personeel. 0 0 0 0 0

. De kwantitatieve controle. 0 0 0 0 0

. Het financiale beheer. 0 0 0 0 0

. Het uitstippelen van projecten. 0 0 0 0 0

. De kwaliteitscontrole. 0 0 0 0 0

. Relaties met de markt. 0 0 0 0 0

. Het installeren van eigen cultuur. 0 0 0 0 0

. De informatie controle. 0 0 0 0 0

. De centralisatie van beslissingen. 0 0 0 0 0

. Het delegeren van beslissingen. 0 0 0 0 0
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Vragen betreffende:

C. waatdoGalia
......

Gezichtspunten
1. In het algemeen, delen Philips managers de volgende ideean en waarden:
2. In het algemeen, delen de managers van uw organisatie unit de volgende ideean

en waarden:
3. In het algemeen, delen de managers van de "Corporates" de volgende ideean en

waarden:
4. In het algemeen, delen de managers van de divisies "TDS, CE en Elcoma" samen

de volgende ideean en waarden:
5. In het algemeen, delen de managers van de divsie "Light" de volgende ideean en

waarden:

Gezichtspunten

Uitspraken 12345

. Waardering van deskundigheid. 0 0 0 0 0

. Wederzijds vertrouwen. 0 0 0 0 0

. Autonomie. 0 0 0 0 0

. Collectivisme. 0 0 0 0 0

. "Elitair-systeem". 0 0 0 0 0

. De kwaliteit van het leven. 0 0 0 0 0

Competitie geest. 0 0 0 0 0

. Oprecht gedrag. 0 0 0 0 0

. Ambitie. 0 0 0 0 0

. Creativiteit. 0 0 0 0 0

. Confornisme. 0 0 0 0 0

. Het respect voor andermans behoeften. 0 0 0 0 0

. Materieel succes. 0 0 0 0 0

. Individualisme. 0 0 0 0 0
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111.   Gelieve nu voor elk van de onderstaande woorden of zinnen aan te geven
in welke mate u daarbij een goed (+) of slecht (-) gevoel krijgt.
Plaats opnieuw slechts din kruisje per zin of uitspraak, goed in het vaNe
(niet op het streepje). Goed staat helemaal rechts en slecht helemaal links, en de
overige vaNes duiden gradaties daartussen aan. Eens te meer, als u twijfelt of
de relevantie van de vraag niet onmiddellijk ziet, zet u toch maar een kruisje dat
correspondeert met uw spontane reactie.
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0 G
. Machtsspelletjes 1111111
. Geld opslokker. 1111111
. Creaer je eigen markt. 1111111
. Het halen van lange termijn doelstellingen. l i l l I'l
. Irrationeel. 1111111
. Conflicten. 1111111
. Beschikbaar zijn. 1111111
. Het nemen van risico's. illilii

1111111. Eerbied voor de superieuren.

. Rekening houden met de behoeften van iedereen. 1111111

. Het geheel van regels. 1111111
. Bureaucratie. 1111111
. Specificatie van het werk. 1111111
. ledereen laten participeren in de beslissingen. 1111111
. Formele macht. 1111111
. Geheimzinnig. 1111111
. Beslissingen genomen door de strategische top. 1111111
. Winst maken. l i l l I'l

. Flexibiliteit van de structuren. 111 l i l I

. Een participatief besluit. l i l l i l l
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0 G
. Mensen maken fouten. 1 1 1 1 1 I J
. Persoonlijk belang. 1111111
. Een onderhandelaar. 1111111
. Conflicten mijden. 1111111
Strategische top. 1111111

. Het delegeren van beslissingen. 1111111
. Competitie geest. 1111111
. Wederzijds vertrouwen.                                                           1    1    1    1    1    1    1

. Toezicht en controle. 1111111

. lemand die macht zoekt. 1111111

. Zich informeel kleden. 1111111
. De stabiliteit van de structuren. lllllll
. De informele structuur. 1111111
. Kwaliteitscontrole. 1111111
. Creativiteit. 1111111
. Individualisme. 1111111
. Waarden en normen. 1111111
. Een plaats waar je jezelf kunt ontplooien. 1111111
. Een middel om de kost te verdienen. 1111111
. Ambitie. lllllll
. De informatie controle. 1111111
. Een formeel organisatieschema. 1111111
. Wederzijds controleren. 1111111
. "Elitair systeem". lllllll
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. Rekening houden met de sociale behoeften van het eGg
personeel. llllll!

. De centralisatie van beslissingen. lllllll

. Waardering van de deskundigheid. 1111111
. Autonomie. 1111111
. De kwantitatieve controle. 1111111
. Oprecht gedrag. l i l l I 1 1

. Conformisme. 1111111

. Een bedrijvig iemand. 1111111
. Een stuwende kracht. 1111111
. lemand met een hoog salaris. 1111111
. Een controleur. lll;l11
. Zich formeel kleden. 1111111
. De conflicten herkennen en onderkennen. 1111111
. De hierarchische lijn. 1111111
. De kwaliteit van het leven. 1111111
. Niet de stem verheffen. 1111111
. Elkaar ontmoeten na het werk. 1111111
. Dynamisch en veel veranderingen. Illllll
. Rekening houden met de waarden van de onderneming. lllllll
. Een druk bezet persoon. l i l l I'l
. Werken met de deur open. l i l l I'l

. Stafdiensten in het analyseren en definiaren van
l i l l i l l"andermans" werk.

. Collectivisme. 1111111

. Waardering van deskundigheid. 1111111

. De rol van Philips in onze maatschappij. 1111111
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Gelieve ook de onderstaande gegevens omtrent
mijzelf in te vullen (niet vergeten!!)

1. Organisatie unit: 0     Corporate

0 TDS-CE-Elcoma

[]   Non-core

0 Light

2. Stafafdeling 0 ISA

O  0&E

3. Sexe 0 V

0 M

A



-     -

STELLINGEN
behorende bij het proefschrift van J. Germans "Spelen met modellen", Tilburg,
21 september 1990.

1.    De  opvatting  dat  er een objectieve organisationele werkelijkheid bestaat,  die
kan worden afgebeeld in o.a. operation research-achtige modellen, waarmee
een betere beTnvioeding van de toekomstige organisationele werkelijkheid
mogelijk wordt, is niet alleen praktisch gesproken inadequaat, maar boven-
dien principieel onjuist.

2.   Een praktisch meer adequate en ook theoretisch beter verdedigbare visie op
organisatiemodellen is dat deze modellen sociale constructies vertegenwoor-
digen, waarmee organisationele werkelijkheden worden gecreeard, en waar-
van de adequaatheid wordt bepaald door hun vermogen om mensen ge-
zamenlijk tot actie te brengen.

3.  De andere (constructionistische) visie op de status van organisatiemodellen
impliceert een andere houding t.o.v. zowel het gebruik als het instrueren van
deze modellen, hier aangeduid met de term 'spelen' in tegenstelling tot de
houding van 'waarheid-niet waarheid'.

4.  De term 'spelen' moet niet worden opgevat als een vrijblijvende ongerjchte
activiteit, maar als een 'ernstig spel' dat voldoende rhetorische kracht uitstraalt
om mensen tot de beoogde gemeenschappelijke actie te brengen. Het beroep
op de 'waarachtigheid' van een model kan hierbij wei als een nuttig rhetorisch
middel dienst doen. De vorm van een debat i.p.v. een discussie is hiervoor de
meest aangewezene. In dat licht bezien is de goede manager ook niet meer
diegene die de 'waarheid' best kent, maar diegene die het meest activerend
zin geeft.

5.  In de ontwikkeling van de organisatiemodellen in de voorbije decennia zien
we een voortdurende slingerbeweging tussen de dichotomieen 'het werk staat
centraal', en 'de mens staat centraal'. De claim naar de objectieve weergave
van hoe het 'echt' is kan het best worden overstegen door een standpunt zo-
als weergegeven in stelling 3. en 4.
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6.  Het algemeen psychologisch model van Rijsman (zie hoofdstuk 4) biedt een
interessante beschrijving van hoe mensen zinvolle werkelijkheid construeren
waarin mens (zichzelf in relatie tot anderen) en werk (als symbool van eigen-
waarde) zodanig aan elkaar gekoppeld worden dat toegevoegde waarde het
eindresultaat is. De validatie gebeurt door andere mensen in het model van
Rijsman Alters genaamd. Tevens biedt dit model de mogelijkheid het model
van Mintzberg en het 7S model op een andere wijze zinvol te gebruiken dan
waar ze oorspronkelijk voor bedacht zijn.

7.      De beschrijvende enquate   en de facto ranalyse  van de resultaten is blijkbaar
een nuttig instrument om beelden in kaart te brengen die deelnemers aan een
organisatie over hun organisatie en de verschillende onderdelen daarvan
hebben. Naast een kwantitatieve benadering is het doen van kwalitatief
onderzoek gewenst. Het is opvallend hoezeer de einduitkomsten van een der-
gelijke studie binnen de Philips organisatie overeenkomen met de vooraf-
gaande inturtieve onderstellingen van de onderzoeker omtrent deze beelden.

8.  Voor de beschrijving van een sociaal systeem verdient het de aanbeveling als
"elementen" van het systeem relaties tussen de personen, die bij het systeem
betrokken zijn, te nemen en als "relaties" tussen deze elementen de
individuen. Met andere woorden gangbare opvattingen met betrekking
tot systeemtheoretische toepassing wordt omgedraaid.

9.  Het begeleiden van veranderingsprocessen kan net zo exact worden be-
schreven als recepten bij het bereiden van een diner. Voor de leek, die het
recept vraagt blijft het resultaat even onnavolgbaar.

10.   Het feit, dat het afronden van een dissertatie, een langdurige beoordelings-
periode vraagt, maakt het zinvol een verslag van de verdediging toe te
voegen aan het proefschrift. Wanneer men uit handhaving van objectieve
wetenschappelijke waarden en normen het geschrevene als toetssteen
wil gebruiken, kan men beter een stemming onder hoogleraren gebruiken.

11. Ter verhoging  van de attractiviteit van voetbal-wedstrijden verdient het aanbe-
veling i.g.v. spelbederf een extra bal bij de tegenstander in het spel te
brengen.
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