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VOORWOORD

Toen ik in september  1990 aan dit proefschrift begon maakte  ik de aan-
tekening een constructieve bijdrage te willen leveren aan de organisatie-
kunde en het organisatie-adviesvak. Ik had er toen nog geen flauw ver-
moeden van dat het een bijdrage zou worden waarin het constructionisme
een grote rol speelt. Achteraf realiseer ik me dat ik eerder al met elemen-
ten van het sociaal-constructionisme in aanraking was gekomen. In de
eerste plaats door Prof. Dr. H.J. van Dongen, mijn afstudeerhoogleraar
aan de toenmalige Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft.
In de tweede plaats was ik bekend met het proefschrift van Dr. A.J.J.A.
Maas, Onged€jinieerde mimten. Om de 66n of andere reden drong de
port6 van hun gedachten niet tot mij door. In ieder geval niet de prakti-
sche consequenties ervan voor de organisatiekunde, respectievelijk het
adviesvak. De vraag is dan waardoor ik nu het licht wal heb gezien. Het
reconstrueren van de ontwikkeling van inzichten is een lastige zaak. Ik
houd het erop dat de verschillende vraagstukken, waarvoor ik door op-
drachtgevers uit de Philips groep werd geplaatst, doorslaggevend zijn ge-
weest. Dit was niet de enige factor.

In juni  van   1990  werd  ik  door mijn toenmalige werkgever, Philips
Lighting, naar het Senior 0&E Training Programme gestuurd. Een
Philips-interne, internationale cursus over met name het veranderen van
organisaties. De cursusleiders waren Jaap Germans en Hans Luyten.
Gastsprekers waren o.m. Kenneth Gergen, John Rijsman en Anton Zij-
derveld.

Ik nam deel aan de cursus onder het motto dat als je daaraan iets
wilt hebben, je je ervaringen, opvattingen en inzichten naar voren moet
brengen om te zien hoe anderen daarop reageren en wat die daaraan cor-
rigeren en toevoegen. Daarbij had ik de onhebbelijkheid niet alles wat
door de verschillende inleiders naar voren werd gebracht, voor zoete
koek te nemen. Achteraf heb ik begrepen dat Kenneth Gergen Jaap en
John op mijn persoon heeft gewezen. Zodat op een avond, nog tijdens de
cursus, John Rijsman nog eens voor de gezelligheid langs kwam en Jaap
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Germans John en mij een comfortabele sofa wees met de instructie: "Jul-
lie  moeten  maar  eens met elkaar van gedachten wisselen." Dat resul-
teerde in een uitnodiging nader te komen praten over het schrijven van
een (dit) proefschrift.

Naast andere opvattingen probeerde John Rijsman mij de betekenis
van het constructivisme (niet te verwarren met het constructionisme) bij
te brengen. Hij illustreerde zijn betoog steeds met het willekeurige van
het feit dat een tafel een tafel wordt genoemd, het woord tafel heeft geen
betekenis van zichzelf doch wordt door een maatschappelijke conventie
die betekenis verleend. Ik kon daarmee niet uit de voeten. Aan de direc-
tietafel kan veel gezegd worden, maar geen discussie waarom een direc-
tietafel 'directietafel'  heet en niet 'biljarttafel'.

Ik heb het proefschrift geschreven in de marge van mijn adviesprak-
tijk binnen de Philips groep. Nogal eens werd ik geconfronteerd met de
idee alsdat een deel of een aspect van de organisatie onveranderbaar zou
zijn. Bij nadere beschouwing bleek dat steeds onjuist te zijn. Op zeker
moment kon ik mijn praktijkproblemen relateren aan het gedachtengoed
van  Berger en Luckmann. Daarmee   kon  ik John Rijsman' s constructi-
visme vervangen door het constructionisme. Toen viel het kwartje.

De verdere uitwerking van de daaruit voortvloeiende inzichten zou
niet mogelijk zijn geweest als ik niet door verschillende opdrachtgevers
binnen de Philips groep voor vele als regel de novo vraagstukken op het
gebied van ondernemingsbestuur zou zijn geplaatst. Daarnaast was er de
stimulerende samenwerking en waren er de idem discussies met colle-
gae-interne adviseurs. Verder is mijn denken gevoed en gescherpt, soms
in contraire zin, in de samenwerking met een aantal externe
adviesbureaus.

In een latere fase ben ik in mijn gedachtenontwikkeling gesteund
maar vooral ook gestimuleerd, door de juridisch adviseur van Philips
Electronics   N.V.,   Prof.   Dr.   M.J.G.C. Raaijmakers. Niet zozeer   in
academische discussies, maar juist in de verschillende zaken die we tot
een oplossing moesten brengen.

Naast deze empirisch stimulerende omgeving die de Philips groep
voor mij vormt, is er ook de voortreffelijke infrastructuur die mij het
werken aan dit proefschrift tot een plezier heeft gemaakt. Rianne van
Deinum en Anne van Heugten, van de Philips 0&E-bibliotheek, hebben
zonder enige reserve mijn lange literatuur-aanvragen afgehandeld.

Daarnaast heeft mijn werkgeefster een deel van de reiskosten en en-
kele andere kosten die ten behoeve van deze studie gemaakt moesten
worden, voor haar rekening genomen.

Edn van de vragen die mij daarbij werd gesteld was "Wat krijgt Phi-
lips daarvoor terug?" Niet alleen  was  er de beinvloeding van Philips-
vraagstukken op de voorliggende theorie-ontwikkeling, ook het omge-
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keerde was het geval. In eerste aanleg ontdekte ik half bij toeval, met val-
ten en opstaan, hoe de organisatie in de verschillende systemen geco-
dificeerd was. Toen ik dit conceptueel kon uitwerken en relateren aan
denken buiten Philips, was ik meer zeker van mijn zaak. Daardoor kon
ik kwesties, tenminste die waarin dit speelde, veel effectiever en effician-
ter aanpakken, zonder mij schuldig te maken aan het panacee-
voor-alle-kwalen-syndroom. Door het schrijven van het proefschrift ver-
keerde ik ook in een denkwereld buiten die van Philips. Daardoor kon ik
voorgelegde vraagstukken ook in een ander referentiekader plaatsen dan
die van Philips zelf. Zo kon ik in mijn werk invulling geven aan custo-
mer orientation: steeds de interne organisatie relateren aan de structuur
en de dynamiek van de marla waarin dat organisatie-onderdeel opereert.
Daarnaast heeft het werken aan het proefschrift mij ook geholpen om
koers te houden in de storm en stortvloed van ideetn, concepten, model-
len e.d. die tijdens de Centurion door externe bureaus over Philips zijn
uitgestort.

Het schrijven van een proefschrift kan ook gezien worden als een
vorm van en een fase in iemands education pennanente. Zeker de hoger
opgeleide werknemer moet zich verplicht achten, op eigen initiatief, zijn
kennis en vaardigheden voortdurend op peil te houden en daarmee zijn
employability.

Deels heeft Philips daarmee al teruggekregen wat zij in het proef-
schrift heeft gestoken. Het is mijn wens dat het proefschrift anderen bi-
nnen Philips helpt de Philips-organisatie anticiperend aan te passen  aan
ontwikkelingen in de marla en in de technologie. Uiteraard geldt dit ook
leidinggevenden en adviseurs buiten Philips. Ik hoop ook dat het proef-
schrift bijdraagt aan een verzakelijking van het denken en doen in het ad-
viesvak, zonder te vervallen in oppervlakkig denken. Verder, stel ik mij
voor dat waneer de verschillende elementen uit deze studie -mede-
een grondslag zouden vormen voor het onderwijs in de bedrijfskunde, or-
ganisatiekunde, leidinggeven  e.d., dat betrokkenen daaraan het nodige
houvast zullen kunnen ontlenen in het oplossen van problemen in de prak-
tijk.

Verder ben ik erg benieuwd of en hoe de in dit proefschrift ontwik-
kelde gedachten in de academische wereld wordt opgepakt. Immers het
proefschrift vormt ook een kritische kanttekening met betrekking tot het
verschijnsel wetenschap, in het bijzonder de bedrijfskunde.

Edn academicus ben ik bijzonder dank verschuldigd. Alexander
Maas was bereid om de tekst van het proefschrift in een tussenfase te be-
kritiseren, zowel qua structuur als in detail. Hij was het die mij erop
wees dat ik naar de lezer mijn context expliciet zou moeten maken. Een
aantal collega-adviseurs, zowel binnen als buiten Philips, ben ik dank
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verschuldigd dat zij delen van het proefschrift wilden doornemen en daar-
bij waardevolle aanvullingen en correcties hebben voorgesteld.

Tenslotte is er dan John Rijsman. In de context die hij cre8erde
voor mijn gedachtenontwikkeling had hij de moed zichzelf op het tweede
plan te stellen. Natuurlijk bereed ook hij zijn intellectuele stokpaardjes
tijdens de maandelijkse gesprekken, maar hij heeft er nooit een punt van
gemaakt dat ik die heb gelaten voor wat ze zijn. Als begeleider verstond
hij de kunst, als vrijwel geen ander, niet de pen van de promovendus te
voeren, maar deze wel in beweging te brengen en te houden.

Eindhoven,  maart  1994
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

1.1    Wat  is  het  bijzondere  aan de  organisatie-adviseur?1

Wat kan of weet de organisatie-adviseur meer of beter dan zijn client?2
Is de organisatie-adviseur bee dan de ondememer-eigenaar z8lf, in staat
de organisatie van zijn onderneming te kennen? Is de organisatie-
adviseur een betere kenner van wetmatigheden die een rol spelen in het
functioneren van organisaties? Zo ja, wat zijn die wetmatigheden? Wat
zijn de bronnen van kennis, inzicht en wijsheid van de organisatie-
adviseur? Of is het enkel zo dat de organisatie-adviseur meer oplossin-
gen, meer voorkomende organisatie-structuren en -processen kent dan
zijn client? Hoe kan het zijn dat een ondernemer die toch organisator is,
een organisatie-adviseur nodig heeft? Is de organisatie-adviseur als een
architect met een eigen ethische visie op hoe te organiseren of voert hij
enkel uit wat de opdrachtgever verlangt? Is de organisatie-adviseur de be-

1.      In deze studie zullen de termen 'organisatie-advisering' en 'management
consultancy' als equivalent worden gebruikt  en  dus  ook de termen 'organisatie-
adviseur' en 'management consultant'.

2. In deze studie worden de begrippen 'opdrachtgever' en 'cliEnt' als equiva-
lent  gebruikt,  het  in de artikelen  1.2  en  1.3  van de Gedragsregels van de  Orde
van organisatiekundigen en -adviseurs (OOA) gemaakte onderscheid tussen deze
twee begrippen wordt hier niet gevolgd. Zie hoofdstuk 6 voor een beschouwing
over de relatie opdrachtgever-adviseur.
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vorderaar en bewaker van de efficiency in het bedrijfsleven of de bestrij-
der van vervreemding in de arbeid? Hoe verhoudt zich de professionele
opstelling van de organisatie-adviseur met het de ondernemer helpen
(weer/meer) geld te verdienen?

Heeft de organisatie-adviseur een specifieke plaats in het maatschap-
pelijke bestel van arbeidsdeling? Heeft de organisatie-adviseur een her-
kenbare bijdrage in de economie? Of is de organisatie-adviseur slechts
een uurloner in de marge van het economische voortbrengingsproces?

Organisatie-adviseurs houden zich met een veelheid van aspecten van het
ondernemen bezig (zie hoofdstuk 6), veel meer dan enkel het aspect orga-
nisatie. De voorliggende studie concentreert zich op de rot en bijdrage
van de organisatie-adviseur met betrekking tot de organisatie van de on-
derneming. Daarmee zij niet gesteld dat al die andere gebieden van ad-
vieswerk, bijvoorbeeld strategie-vorming en produktbeleid, van minder
belang zijn. Op grond van eigen ervaring in een aantal advies-situaties,
in contacten met collega-adviseurs tn op grond van het bestuderen van
de vak-literatuur, ben ik tot de conclusie gekomen dat het fenomeen orga-
nisatie nadere opheldering behoeft. Wat is een organisatie, wat is defunc-
tie van een organisatie, wat bepaalt de strucmur van een organisatie,
(hoe) is een organisatie kenbaar, wat is de relatie tussen het individu en
de organisatie, hoe kan een organisatie beheerst en veranderd worden?

De behoefte deze vragen uit te diepen is gevoed door mijn werk in
een multinationale onderneming, waarvan de organisatie door velen als
complex wordt ervaren en beschreven. Dat geldt niet alleen deze onder-
neming, van zovele andere wordt dat ook gesteld. Het gevaar is dan
groot, je treft dat zo vaak in de praktijk, dat over zo'n organisatie als
een ontoegankelijk, onvatbaar iets wordt gesproken, dat als een gegeven
wordt ervaren waarbinnen men slechts zijn weg heeft te zoeken. Tegelij-
kertijd wordt dan op samenzweerderige toon gesproken over macht, be-
langen en netwerken in die organisatie. Waarmee ook wel wordt gevoeld
dat het toch uiteindelijk altijd om mensen draait.

Intuitief heb ik mij nooit willen neerleggen bij het ongenaakbare
van een organisatie en ook nooit mee willen doen aan het taalgebruik van
macht, belangen en invloed. Ik heb mij steeds op het standpunt gesteld
dat niet de vraag is 6f een organisatie veranderd kan worden, maar dat
de vraag is hoe een organisatie beheerst en veranderd kan worden.

Kan een dergelijke intuYtie beredeneerd worden, begrepen, gerela-
teerd aan opvattingen van anderen? Kan deze intuYtie worden omgezet in
een overdraagbaar inzicht?

Die vraag, en de eerder geformuleerde te verhelderen vragen, heb
ik uitgewerkt aan de hand van de vraag naar de rol en bijdragen van de
organisatie-adviseur. Dat heeft geen andere reden dan dat ik ztlf
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organisatie-adviseur ben. Ik ga er vanuit -het wordt in de volgende
hoofdstukken uitgewerkt- dat er niet zoiets is als een -absoluu» ob-
jectieve invalshoek. Het is heel wel mogelijk problemen in of met betrek-
king tot een organisatie te objectiveren, het is niet mogelijk een absoluut
objectieve analyse, oordeelsvorming of advies te geven.

Ongetwijfeld is het zo dat mijn opvattingen beinvloed zijn door mijn
werkkring en de functie die ik daarin heb.3 Een dergelijke beinvloeding
is naar mijn oordeel onvermijdelijk. Immers diegene die dezelfde vragen
als hiervoor geformuleerd, vanuit een academische werkkring zou beant-
woorden wordt beinvloed door de mores van die wereld en idem degene
wiens werkkring het zelfstandig advies-bureau is. Ik heb niet de illusie
een dergelijke beinvloeding volledig te kunnen overstijgen. WEl dient
men zich zo bewust mogelijk te zijn van de context waarin men werkt en
de invloed daarvan. Dan wordt ook duidelijk dat keuzes gemaakt moeten
worden. Zo kies ik ervoor oplossingen te vinden om de ondernemings-
doelstellingen te realiseren.4 Mijn invalshoek is niet (primair) bijvoor-
beeld het voorkomen van vervreemding in de arbeid. WM acht ik dit en
dergelijke aspecten van een organisatie, belangrijk om mee te nemen in
het advieswerk.

Het is vanuit deze deels gegeven, deels gekozen invalshoek dat ik
de in deze paragraaf gestelde vragen in de voorliggende studie behandel.

1.2     Startpunt

Een veel voorkomende methode van wetenschappers om hun gelijk te be-
pleiten is het in een kwalijk daglicht stellen van hun voorgangers en tijd-
genoten en het afbreken van hun theorieen.5 Ik heb veel geleerd van
collega-adviseurs.  Ook van diegenen wier methoden en opvattingen  ik

3. Behalve dat mijn zienswijzen en opvattingen beinvloed worden door mijn
huidige werkkring merk ik ook steeds die van twee daaraan voorafgaande betrek-
kingen. Eerder was ik werkzaam op het Directoraat-Generaal van de Arbeid van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (tevens de toenmalige cen-
trale dienst van de Arbeidsinspectie) en op het Directoraat-Generaal voor Indus-
trie van het Ministerie van Economische Zaken.

4.  "We must next note, however, that purpose is essential to give any meaning
to the rest of the environment. The environment must be looked at from some
point  of  view  to  be  intelligible:   C.I.   Barnard. 77ze Functions of the Executive,
Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1938/1947,  p.  195.

5.     M. Kilduff, 'Deconstructing Organizations'. Academy Of Management
Review, 1993, 18: 13-31.
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verwerp.  Het is juist die laatste groep adviseurs, evenals die auteurs wier
opvattingen ik terzijde heb gelegd, die mij het meest bewust hebben ge-
maakt van mijn eigen opvattingen en zienswijzen. In die zin bouwt deze
studie evenzeer voort op het werk van diegenen wier opvattingen ik af-
wijs als op het werk van diegenen wier opvattingen ik wel deel en verder
uitwerk. Bij het ontwikkelen van een eigen zienswijze is de vraag of
organisatie-kunde, het organisatie-adviesvak, een bron van innovatie is
voor de praktijk van organisaties of slechts herder en overdrager van
maatschappelijke tradities en conventies.   Is de organisatie-adviseur  als
professional verheven boven diegenen die in of met organisaties moeten
werken?

Het organisatie-advieswerk is, als elke andere menselijke activiteit,
onderworpen aan la condition humaine. De mens heeft zich altijd georga-
niseerd, in de jacht, in oorlogen, bestuur en rechtspraak. Pas in de pe-
riode van het functionalisme ligt het ontwerp van de organisatie expliciet
op tafel.6 Betekent  dit nu dat de organisatie precies conform de intentie
van een opdrachtgever, rationeel, ontworpen kan worden zoals bijvoor-
beeld een gebouw? Nee, dat is niet mogelijk. De opdrachtgever is zich
als regel niet precies bewust van zijn intentie, hij heeft een visie die hij
denkt te kunnen realiseren. Vanwege de aard van het fenomeen organisa-
tie is het niet mogelijk die intentie precies te vertalen in het instrument or-
ganisatie, want dat is het voor de ondememing.7 Bovendien zullen ande-
ren in een organisatie andere mogelijkheden zien dan de oorspronkelijke
organisator er in had geprojecteerd. Daarbij, zo zal in deze studie wor-
den uitgewerkt, ligt die organisatie slechts deels besloten in observeer-
bare dingen, een budget-systeem bijvoorbeeld. Veel meer is de organisa-
tie niet observeerbaar omdat deze besloten ligt in het rolgedrag en de
verwachtingspatronen van de individuen die tezamen de organisatie in
stand houden. Niet alleen is de organisatie daarom niet onmiddellijk ken-
baar, ook is de organisatie daarom niet deterministisch precies maak-
baar.

De organisatie als fenomeen plaatst ons steeds weer voor verrassin-
gen, positieve zowel als negatieve. Het lijkt wel dat juist op het feno-
meen organisatie Edward Shills' uitspraak van toepassing is: "There is
no permanent solution to any important problem in human life. " 8 Dat be-

6.   Ontleend aan van Peursen, zie § 5.5.
7.  "For them [the great organizers JS], organization was like a road to market

or a tool with which to build: E. Dale, Ilte Great   Organizers, New York:
McGraw-Hill, 1960, p. 26.

8.  E. Shills, Tradition, 1981, London: Faber and Faber, p. 323.
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tekent niet dat voor voorkomende problemen geen oplossingen gevonden
en geimplementeerd moeten worden, integendeel. Echter, wij moeten
niet in de illusie leven dat die oplossingen eeuwig meegaan. Dat geldt zo-
wel voor het werken op operationeel- en bestuurlijk niveau in een organi-
satie als voor theorie-vorming.

Bedrijfskunde, in het bijzonder de business administration, en in sa-

menhang daarmee de organisatie-theorie, heeft door de vele publikaties,
en de aard ervan, een aureool van innovativiteit. Is dat werkelijk zo, of
worden met steeds andere woorden en uitdrukkingen ook hier klassiek
menselijke thema' s telkens opnieuw uitgebeeld? Voorzag Shakespeare
ook al niet het failliet van de matrix-structuur toen hij schreef: How, in
one   house,    Should   many   people   under   two   commands    Hold   amity ?   Tis
hard: almost impossible.9

Recent is er een aantal publikaties verschenen met kritiek op de
organisatie-adviseur. Titels   als ' Solution-peddlers lose their charm' 10,
'Caveat  on the Consultant' 1 1, 'Where Consultants  Fall  Down' 12 klinken
cynisch. Maar wat als een serieuze consultant en co-auteur van 66n van
de beste handboeken voor adviseurs, een artikel schrijft 'With So Many
Consultants  Why  aren' t We Better?' 13  Vele  zijn de publikaties  over  de
professionalisering en over de kwaliteit van de organisatie-adviseur. De
vraag die gesteld moet worden is: kan de adviseur, naar de aard van het
onderwerp, zijn bijdrage en rol, wel 'goed' zijn? Immers de idee van
kwaliteit van de organisatie-adviseur veronderstelt vergelijkbaarheid, ja
zelfs meetbaarheid. In scherp contrast daarmee is dit citaat van Machia-
velli: "Ik concludeer dus dat goede raad, van welke zijde hij ook kome,
het gevolg is van de wijsheid van de vorst, niet de wijsheid van de vorst
het gevolg van goede raadgevingen."14 Dit citaat wordt wel vaker aange-
haald in publikaties over organisatie-advieswerk.  In de omgang tussen ad-
viseurs wordt er toch vaak afiloudend op gereageerd. Immers een goed
bureau heeft toch zijn 'adviesprodukten' waarmee het kwaliteit kan gara-
nderen? De gedragsregel onder adviseurs, met een opdrachtgever slechts

9.  (King Lear, Act 2, Sc. 4), geciteerd in: C. Margerison en B. Smith, 'Shake-
speare and Management', Management Decision, 27/2,  1989.

10. The Economist, februari 1991, p. 69-70.
11. H. Kay, 'Caveat on the Consultants', Management Today, 1991, p. 54-57.
12. J. Brandon,  'Where Consultants Fall Down', Management Today, 1988,

May: 109-119.
13.  R.0.   Metzger,   'With   so   Many   Consultants,   Why   Aren't   We Better?', Jour-

nat  of Management Consultancy, 1989,  5/3:  9-13.
14. Niccold Machiavelli, De vorst, Amsterdam: de Bussy, 1983, p. 187.

17



een inspanningsverplichting aan te gaan en met een resultaat-
verplichting, geeft aan dat de adviseur uiteindelijk het resultaat van zijn
werk niet kan afdwingen. Edn van de organisatie-adviseurs die ik in het
kader van deze studie sprak formuleerde het zo: "De client bepaalt de bo-
vengrens van de kwaliteit van het advies, de adviseur de ondergrens."

Naar aantal staan publikaties over het vak organisatie-adviseur in de scha-
duw van die over organisatie, management, strategie en andere ontwikke-
lingen  in het bedrij fsleven. 15 Deze laatste publikaties worden  wel  veel
door organisatie-adviseurs gehanteerd, afgaande op de in hun methoden
gebruikte concepten, de inhoud van adviezen en publikaties. De vak-
literatuur die specifiek gaat over positie, rol, methoden, kennis en bijdra-
gen van de management consultant is dominant gebaseerd op het vak-

16gebied van de sociale-psychologie. Er bestaan slechts weinig
handboeken over management consultancy.17 Wel bestaat er een uitge-
breide gedragswetenschappelijk literatuur  over  met  name  het ' veranderen
van organisaties', planned change'.  Het voor deze studie gekozen start-
punt is, voor wat betreft de literatuur, de klassieke management litera-

15. Deze studie beperkt zich tot de organisatie van ondernemingen. De organi-
satie van het openbaar bestuur en haar organen berust op zo een andere reden dan
ondernemingen dat het vakgebied bedrijfskunde in de zin van business administra-
tion maar zeer ten dele toepasbaar is in het openbaar bestuur. Daarvoor best:aat er
het vakgebied van de public administration. Voor een overzichts-artikel hierover
zij verwezen naar J.L. Perry en H.G. Rainey 'The Public-Private Distinction in
Organization Theory: A Critique and Research Strategy', Academy of Manage-
ment Review, 1988, 13/2:182-201.

16. Deze bewering vraagt om een adstructie. Idealiter door middel van een sta-
tistische analyse. De dominerende literatuur over veranderingen in organisaties is
o.m. de sinds 1969 bij Addison-Wesly verschenen reeks over organisatie-on-
twikkeling, waaronder het veel geciteerde boek van Weick, 77ze Social Psychol-
ogy of Organizing en idem het boek van Schein, Process Consultation: Its Role in
Organization Development. Het Handbook of Organizations geredigeerd door
March, is op een enkel artikel na, gedragswetenschappelijk. En uiteraard het
door Bennis e.a. geredigeerde 77,e Planning  of  Change. De spanning tussen de
meer economische invalshoek en de gedragswetenschappelijke- is behandeld door
o.m. J.B. Barney, 'The Debate Between Traditional Management Theory and Or-
ganizational  Economics:  Substantive  Differences  or  Intergroup Conflict?'. Acad-
emy OfManagement Review,  1990, 15/3: 382-393.

17. Het beste voorbeeld is L.E. Greiner en R.0. Metzger, Consulting to Management
(Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1983); A. Twijnstra en D. Keuning
Organisatie-advieswerk: De praktijk van het organisatie-advieswerk bezien vanuit
Opdrachtgever, Clitnt & Adviseur, (Leiden: Stenfert Kroese, 1988) geeft wel een
goed overzicht maar is in vergelijking met Greiner & Metzger meer beschrijvend
van karakter. Het richt zich ook op een breder publiek.
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tuur, niet de gedragswetenschappelijke van de jaren zestig en zeventig.
Evenmin zijn de in de tachtiger jaren op de marla gebrachte commer-
ciele publikaties over ondernemen, management en organisatie als uit-
gangspunt genomen.

Weick beeindigt de tweede editie van zijn boek Die Social Psycho-
logy of Organizing met "Organizations keep people busy, occasionally
entertain them, give them a variety of experiences, keep them off the
streets, provide pretexts for storytelling, and allow socializing. They ha-
ven't anything else to give. "18 Natuurlijk zijn dit herkenbare verschijnse-
len. Maar organisaties, zeker niet die van ondernemingen, hebben niet
als functie mensen van de straat te houden. Naar het oordeel van de
OECD zijn technologie en organisatie de meest duidelijke 'capabilities'
die de na-oorlogse groei mogelijk hebben gemaakt. 19 Cole schreef   in
1968: "If change in business procedures and practizes were patentable,
the contribution of business change to the economic growth of the nation
would be as widely recognized as the influence of mechanical inventions
or the inflow of capital from abroad. "20 Deze invalshoek,  niet  die  van
Weick, is een ander startpunt in deze studie.

De voorliggende studie is, afgezien van enkele triggering events, ont-
staan vanuit de volgende onvrede. Deze onvrede is via een nieuwsgierig-
heid omgezet in de doelstelling een antwoord te formuleren op de hier-
voor genoemde vragen. Enerzijds mag ik mij beroepen een op
behoorlijke score van als nuttig ervaren en gebleken, advieswerkzaamhe-
den, afgaande op het oordeel van mijn dienten. Anderzijds heb ik met
een aantal collega-adviseurs, maar ook weer niet alle, diepgaande me-
ningsverschillen. Deze meningsverschillen hebben betrekking op welke
uitgangspunten een adviseur wel of niet moet hanteren, welke concepten,
rol-opvatting, wat aangrijpingspunten zijn voor verandering, kortom op
de kern der zaak. In een aantal gevallen was die discussie onplezierig,
het fel verdedigen van ingenomen standpunten blokkeerde het gezamen-
lijk doorvorsen van het eigen denken. Daarbij voelde en voel ik mij niet
gemakkeIijk met de wijze waarop steeds weer nieuwe publikaties wordt
omgesprongen. Alsof een nieuwe metafoor, een nieuw paradigma opeens
de oplossing zou zijn.

18. K.E. Weick, 77:e Social Psychology of Organizing (2nd ed.), Reading,
Mass.: Addison Wesley, 1978, p. 264.

19.  OECD, Structural Adjustment and Economic  Performance,  1987, p. 20.
20. Geciteerd bij: O.E. Williamson, Market and Hierarchies: Analysis and Anti-

trust Implications, New York: The Free Press,  1975, p.  192.
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Veel van de (vak-)literatuur over ondernemingen, veranderingsprocessen
en organisatiekunde is niet eenvoudig toepasbaar in de praktijk.21 Er zijn
publikaties die concrete voorstellen inhouden wat er, terwille van zaken
als effectiviteit en efficiency van een onderneming, zou moeten verande-
ren. Veel publikaties zijn van een afstandelijke, beschrijvende aard waar-
in maar moeizaam een verband gevonden kan worden met de instituties
(budget-systeem, taakverdeling, beoordelingssysteem e.d.) waarin de for-
mele aspecten van een organisatie worden gecodeerd. Het feit dat veel
boeken op het gebied van bedrijfskunde en organisatie-theorie uit oog-
punt van acquisitie worden geschreven is kennelijk niet een voldoende
voorwaarde voor toepasbaarheid van theorieen.

Een drietal voorbeelden uit mijn eigen praktijk kunnen mijn onge-
noegen als hiervoor geduid, illustreren.

1.3    Enkele praktijkgevallen

Eens werd mij door de directie van een business unit (produkten hoofdza-
kelijk  voor een professionele markt, omzet  mim 1,5 miljard gulden)  ge-
vraagd te kijken naar de logistieke plannings- en besturingsconcepten, de
voorraden waren steeds te hoog.  Ik was niet de eerste adviseur die daar-
bij betrokken werd. Enkele jaren daarvoor was er een extern bureau bij
gehaald. Dit bureau had de processen en procedures in en tussen fabrie-
ken, vemen en verkooporganisaties zorgvuldig geanalyseerd en uitvoe-
rige voorstellen geformuleerd voor verbeteringen. Naar aanleiding daar-
van was er in de organisatie meer bewustzijn ontstaan voor de noodzaak
van het beter beheersen van de voorraden en voor kortere doorlooptij-
den. Echter, de voorzitter van de bewuste directie moest maandelijks per-
soonlijk de voorspelde vraag, de voorraden en de produktieniveaus op el-
kaar afstemmen, terwijl dit toch een te delegeren taak had moeten zijn.
Na enkele interviews werd mij duidelijk dat er geen sprake was van een
dosed control loop in het vaststellen van produktieniveaus en voorraden.
E6n van de geinterviewden wees mij erop dat het interne systeem voor

21. "But no company yet has achieved the utopia of the transnational organiza-
tion of Bartlett, the Ideal Diversified Multi-national (Prahalad) or the post entre-
preneurial organization (Kanter). There are two possible answers to the point that
the theories do not fit the facts. The first is that the theories have run ahead of
practice and it will take time before the principles underpinning the theory show
through in economic performance. The second, Campbell's, is that these theories
have lost touch with reality." Verslag conferentie  van The Planning Forum,
1991.
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kostenverrekening zo werkte dat de produktiemanagers hun kosten ver-
goed kregen op het moment dat zij de produkten als gereed aanmelden in
het computer systeem voor de sturing van de goederenbeweging.  Ook de
kosten van produkten die boven de planning werden geproduceerd wer-
den op deze wijze automatisch vergoed. Als gevolg waarvan deze pro-
duktiemanagers een 'winst' konden tonen. Met het aanmelden van de ge-
produceerde produkten in het computer systeem ging de interne
eigendomstitel er van automatisch over naar de centrale afdeling voor 10-
gistiek. Deze beheerde de systemen, de vernon en daar stond de
voorraad gereed produkt te boek. Omdat de verkooporganisaties produk-
ten afnamen naar het hun uitkwam, zat de centrale afdeling logistiek
steeds met een teveel aan voorraad.

In de tijd dat het externe bureau met haar onderzoek bezig was, was
het punt van de kostenvergoeding en de interne eigendomstitel ook wel
opgekomen, maar om 'politieke' redenen niet aangepakt en opgelost. De-
gene die mij daarop wees, een medewerker van die centrale afdeling 10-
gistiek, voelde zich niet in een positie dit probleem bij de directie aan te
kaarten. In overleg met en in samenwerking met betrokkene heb ik de di-
rectie het volgende voorstel gedaan. De interne eigendomstitel voor ge-
reed produkt berust 6f bij de produktiemanager 6f bij de verkooporgani-
satie, waarbij de produktiemanager de kosten voor gereed produkt eerst

vergoed krijgt wanneer de verkooporganisatie dat gereed produkt van
hem afneemt. Waarbij beiden verantwoordelijk zijn voor hun eigen
-laag te houden- voorraden. Dat voorstel, tezamen met enkele bestuur-
stechnische aanwijzigingen hoe dit besluit te implementeren in het sys-
teem van taakverdeling, verantwoordelijkheidstelling, het accounting sys-
tem en dus ook de computersystemen, besloeg amper drie bladzijden en
niet, zoals de rapporten van het externe bureau, centimeters bladzijden.
Dit voorstel is, mede onder druk van zwaardere concurrentie-verhoudin-
gen, overgenomen en geimplementeerd, met een duidelijke verbetering
in de voorraadbeheersing en de interne coardinatie.

Het tweede voorbeeld is van een heel ander karakter. Een collega interne
organisatie-adviseur vroeg mij hoe verandering in gedrag van managers
te meten, als onderdeel van het revitaliseren van een organisatie. Waarop
ik antwoordde dat dat naar mijn oordeel niet te meten is. Na een verdere
verkenning van wat nu eigenlijk het probleem was ben ik met het vol-
gende gekomen. Ik heb een drietal sctnes geschreven. Sctnes waarin een
management team met verschillende problemen, marla-ontwikkelingen,
verlies aan marktaandeel, bezig is. Elke scEne heb ik in twee varianten
geschreven, 66n waarin het managementteam traditioneel op situaties rea-
geert. Daarbij heb ik mij gebaseerd op een reeks directe observaties als
intern-adviseur. Deze variant bevatte gedrag als elkaar de zwarte piet toe-
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spelen, en de slecht-nieuws-boodschapper vermoorden. De andere vari-
ant heb ik geschreven als voorbeeld, als suggestie hoe het gedrag van de
leden van het team tegenover dezelfde situaties, maar onderling, ook zou
kunnen zijn. Ondermeer heb ik daarbij figuren gebruikt, ontleend aan
Schein22, als supportive questions, probing questions, als tegenstelling
van  'de boot afhouden', de betekenis van informatie ontkennen, elkaar
de zwarte piet toeschuiven e.d. Op deze wijze werd En bestaand, dys-
functioneel gedrag zichtbaar gemaakt En een voorbeeld gegeven hoe het
ook zou kunnen. De collega interne adviseur vond dat een goed ant-
woord op zijn oorspronkelijke vraag. Besloten werd om deze sctnes aan
een grotere groep interne adviseurs, uit een aantal Europese landen, uit-
een te zetten met als suggestie deze in hun adviespraktijk te gebruiken.
Eerder al was door een andere adviseur een concept voor verandering
van gedrag van managers gepresenteerd. Dit concept ging niet inhoude-
lijk in op ander gedrag, maar beschreef door welke fasen van ontredde-
ring, disorientatie en weer naar boven klimmen een manager gaat in ge-
val van gedragsverandering. Bij de presentatie van de door mij geschre-
ven sctnes reageerden de collegae interne adviseurs afwijzend. Het over-
grote deel gaf de voorkeur aan de conceptuele benadering. Navraag leer-
de dat het merendeel van de interne adviseurs wel bereid was met hun
managers over ander gedrag te spreken, maar niet wat dat in hun con-
crete geval feiteli/k zou moeten inhouden. 23

Het derde voorbeeld tenslotte ligt op het niveau van corporate structures.
Een commissie krijgt van de leiding van het bedrijf de opdracht zich te
buigen over een andere opzet van de hoofdstructuur van het bedrijf. Er

22.  E.H. Schein, Process Consultation, Reading, Mass.: Addison Wesley,
1969.

23. Bij het bespreken van deze tekst, vooraf aan publikatie, met de collega die
de vraag stelde, J.G.F. Wijman, gaf deze als commentaar dat de context van de
verandering door mij US] niet goed is ingeschat. Deze adviseurs bevonden zich
in een overgangsfase. In de oude situatie was de rol van deze interne adviseurs
om technisch-inhoudelijke oplossingen voor problemen of verbeteringen, aan het
management voor te stellen. Hun nieuwe rol zou moeten inhouden het functione-
ren als klankbord voor het management en het programmeren van veranderings-
stappen, in samenspraak met het management. Wijman: "De kwetsbare positie
waarin deze collegae zich bevonden en het goeddeels onbekend zijn met de nieu-
we rol, impliceerde dat allereerst een verkenning van nieuwe en werkbare ge-
dragsmodaliteiten aan de orde was in de discussie met de managers. De valkuil
zou zijn geweest [in deze fase, JS] inhoudelijke gedragsvoorschriften te opperen.
Veeleer kwam het erop neer de managers te coachen naar de door hen gedefini-
eerd beter ofwel ander gedrag."
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wordt een tweetal deskundigen ingehuurd, waarvan 66n een uiteenzetting
geeft over de idee van de multinational als netwerk-organisatie. Daarnaar
gevraagd, blijkt deze externe deskundige geen antwoord te hebben op de

I vraag hoe, in termen van juridische structuur, financiele structuur, plan-
ningsprocessen e.d. deze idee handen en voeten gegeven moet worden.
Achteraf bleek dat wanneer deze externe deskundige, had hij zich breder
in de literatuur en in de praktijk verdiept, het gevraagde antwoord w81
gegeven zou kunnen hebben.

1.4    Chaos-theorie  of chaos  van theoriein?

De organisatiekundige Pfeffer schrijft in 6tn van zijn publikaties, "We
know what we like with somewhat more certainty than we know how to
achieve what we like. •24 [cursief toegevoegd JS] Natuurlijk is het zo dat
bij nadere reflectie ook niet elke ondernemer precies weet wat hij met
zijn onderneming beoogt. Is het geld verdienen, een verzorgde oude dag,
zijn ego groot maken, gewoon plezier hebben aan het ondememen? Is
een bepaald rendement behaten een doelstelling of een criterium voor co-
ntinuYteit van de onderneming? Is het behalen van een bepaald marktaan-
deel onderdeel van de doelstelling veel geld te verdienen of is het 'a crite-
rion  to  be in business?' Ongetwij feld  zit  er  een  kern van waarheid  in  de
bewering dat pas nadat een persoon iets gerealiseerd heeft, hij zich eerst
van de motieven daartoe bewust wordt. 25

Als iemand of een groep weet wat ze wil bereiken, is er de vraag
hoe dat te realiseren. Op een elementair niveau is dat helder. Mijn pake
was bakker. Die wist, om een bestaan te hebben, dat hij meer moest van-
gen voor een brood dan dat hij er kosten aan had. Bij grote ondernemin-
gen is dat in wezen niet anders. Het iI1Zicht waar in de organisatie in te
grijpen om doelen te realiseren kan vertroebeld raken door een grote hoe-
veelheid van produkten, complicaties in afzetkanalen, het toerekenen van
kosten, arbitraire keuzes in waarderingsgrondslagen. De door Taylor in
het begin van deze eeuw in het bedrijfsleven geintroduceerde efficiency
technieken pasten linea recm in het elementaire causaliteits-model van de
ondernemer. De resultaten van de Hawthorne experimenten, waarbij
bleek dat aandacht voor employ6's, anders dan enkel instructie en belo-

24. J. Pfeffer, 'Management as Symbolic Action: The Creation and Mainte-
nance of Organizational Paradigms',   in L.L. Cummings,   en  B.M.   Staw,   Re-
search in Organizational Behavior, Vol. 3, Greenwich, CT: JAI Press,  1981.

25. Weick, 7712 Social  Psychology  of  Organizing.
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ning, ook bijdroeg aan de verbetering van efficiency, compliceerde dat
causaliteitsmodel. Althans dat in de ingenieurs-wereld. De ondernemer
ztlf, maar vooral ook de handel, heeft altijd geweten dat het mens-
gericht-zijn voorwaarde is om geld te verdienen.

Er worden -niet altijd ten onrechte- secundaire- of particle causa-
liteitspatronen geformuleerd. Met name geldt dit het gebied van de moti-
vatie van werknemers: om hen dat te laten doen wat uit oogpunt van de
totale ondememing moet gebeuren. De werknemer zelf brengt ook zijn
doelstelling mee in de onderneming. Dat kan zijn het realiseren van een
inkomen, maar ook intellectuele, sociale en persoonlijke motieven zullen
een rol spelen. Daar is niets verkeerd aan, integendeel in die motieven
ligt de energie besloten waar de onderneming het van moet hebben. 26
Edn van de aspecten van leidinggeven is om die verschillende motieven
te onderkennen en ze in de organisatie in te passen. Chester Barnard
wees er op dat wel uiteindelijk de doelstelling van de onderneming v66r
die van het individu gaat. 27

Met de opkomst van de wetenschappelijk geformuleerde causali-
teits-patronen, theorieen, (als tegenhanger  van de 'theory-in-use van,28

de ondernemer) wordt de ondernemer met andere doelstellingen
geconfronteerd dan zijn eigen en die van zijn werknemers. Hij wordt
geconfronteerd met personen, wetenschappers, die buiten zijn orga-
nisatie staan maar wel een belang er bij hebben dat hun theorie door die
ondernemer wordt toegepast, en dus waar blijkt te zijn. Ook de adviseur
die zich op een enkele theorie of ideologie baseert is daarom niet meer
belangeloos, staat niet meer objectief tegenover een situatie.

Van Beinum's experiment met werkstructurering bij de Postcheque-
en Girodienst was baanbrekend.29 Zijn vernieuwingen vormden ook een
goed antwoord op de groeiende sociaal-culturele ontwikkeling van de
werknemer in die tijd. Maar wat moet een onderneming vandaag de dag
met shared values, een lerende organisatie, communicatie-programma's,
socio-techniek, chaos-theorie, participatieve besluitvorming? Hoe, als al,
passen deze in of bij de economische causaliteits-patronen die de onder-
nemer moet hanteren om zijn doelen te realiseren?

26. Zie ook voemoot 48 van dit hoofdstuk.
27.  C.  Barnard, 77ze Functions Ofthe Erecutive, Cambridge, Mass.: Harvard

University Press, 1938.
28. Zie voor een uiteenzetting hierover § 3.4.
29.  H.].1.    van   Beinum.    Een    organisatie    in    beweging,    Een    sociaal-psycholo-

gisch veldexperiment bij  de  Postcheque-  en Girodienst, Leiden, Stenfert Kroese,
1963.
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Vanuit de meer bedrijfseconomische benadering van ondernemen -en
daarmee organiseren- worden er causaliteitspatronen geformuleerd met
titels als learning curve, kwaliteit, logistiek, critical  success  factors,  port-

folio management, core competences, business units, delayering, custo-
mer orientation. De sinds de Tweede Wereld oorlog geformuleerde,
meer dan vijftig vernieuwingen in de bedrijfskunde hebben geen wezen-
lijke antwoorden gebracht op prangende vragen.30 Het resultaat van al
het wetenschappelijk werk met betrekking tot organisaties en manage-
ment is een chaos van theorieen waarin ook de chaos-theorie geen verhel-
dering brengt.31 Al deze theorieen, modellen impliceren een how-to re-
ceptuur:   'als  U   dit  doet  zult gij winst maken' . De fluctuaties   in  de
resultaten van het bedrijfsleven tonen aan dat het zo eenvoudig niet is.

1.5    'Change'  of aanpassen?

In het kielzog van de -veronderstelde- causaliteitspatronen als grond-
slag voor het ondernemingsbeleid, ligt de vertaling ervan in de organisa-
tie. Welke organisatie-structuur is het meest passend bij gegeven markt-
omstandigheden, technologieen, en andere variabelen? Welke beslis-
singsbevoegdheden moeten wtl en welke niet gedecentraliseerd worden?
Moet voor een functionele structuur worden gekozen of 66n bestaande
uit integrated subsidiaries? Vervolgens is er dan de vraag hoe, in het ge-
val van een bestaande organisatie, die organisatie aan te passen op een
wijzigende strategie, andere verhoudingen in de markt, een nieuwe tech-
nologie, een ander arbeidsaanbod.

30. R.T. Pascale, Managing  on  the Edge, Simon and Schuster, 1990.
31. Koontz spreekt over een 'theory-jungle' in de management wetenschappen.

H.  Koontz,   'The  Management  Theory Jungle', Journal of the Academy of Man-
agement, 1961, December: 174-188 en H. Koontz, 'The Management Theory
Jungle Revisisted', Academy ofManagement Review, 1980, April: 175-187.
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Het begrip 'change wordt veel gebruikt in de literatuur over organisa-
,32

tiekunde en organisatie-advieswerk.33  Het is merkwaardig omdat het een
normloze, richtingloze uitdrukking is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ef-
fectiviteit en efficiency. 'Vernieuwing' en 'revitalisatie' zijn uitdrukkin-
gen die iets meer richting uitdrukken. 'Vernieuwing' heeft een zweem
van veranderen om het veranderen. Het drukt uit onvrede met de huidige
situatie zonder nog te weten hoe het w81 zou moeten.

'Revitalisatie' van een organisatie houdt op voorhand een diagnose
in, de organisatie is niet vitaal meer. In deze beeldspraak ligt de aan-
name besloten dat een organisatie iets is met een eigen leven een eigen
bron van energie. Zoals in hoofdstuk 2 uiteen zal worden gezet, is dat
niet het geval. De uitdrukking 'de organisatie is niet meer vitaal' is als re-
gel een eufemisme voor een niet meer vitale leiding van de onderne-
ming.  Ook voor een vitale organisatie kunnen veranderingen in die orga-
nisatie noodzakelijk zijn, als al vitaliteit niet juist het vermogen (van de
leiding) is tijdig noodzakelijke veranderingen te voorzien en weten door
te voeren.
Er zijn veel factoren die aanleiding kunnen zijn voor verandering van
een organisatie: wuzigende marktstructuren, nieuwe technologieen, nieu-
we produkten, andere concurrentieverhoudingen, emancipatorische ont-
wikkelingen van werknemers.  De term 'aanpassen aan'  acht ik dan ook
een betere uitdrukking  dan  de term 'change'. Immers 'aanpassen  aan'

duidt op het relationele karakter van een verandering,  dat niet alleen  ge-
zocht moet worden naar wat veranderd zou moeten worden, maar vooral
ook het waarom en het waartoe van die verandering. Een aanpassing

32.   " . . . the ultimate     term in contemporary rhetoric,     the     'god     term',or
'progress' or 'change' ..." W.G. Bennis, K.D. Benne en R. Chin, (eds.) 77ze
Planning      of      Change,      Readings      in      the      Applied      Behavioral      Sciences.
'Introduction:   New   York: Holt, Rinehart and Winston. Het begrip 'change',
zoals gebruikt in de organisatie-ontwikkeling, vindt zijn oorsprong, rond 1900, in
het ideaal van de sociale wetenschappen om de samenleving bewust te ontwerpen
naar het voorbeeld van de natuurwetenschappen en de techniek. (zie 'The Roots
of Planned Change, p. 18 in Bennis, Benne en Chin) De idee van 'change' kan
vergeleken worden met de  idee  van de 'maakbare samenleving'. Bennis, Benne
en Chin plaatsen het begrip 'planned change' tussen de laissez-faire doctrine, the
self-adjustment van organisaties enerzijds en een totalitaire -Marxistische-
plan-economie anderzijds.

33.   "Change      is the raison d'ttre of management    consulting."     M.     Kubr,
Management  Consulting, fl ed., Geneva: ILO, 1986, p. 53; Het ligt ook beslo-
ten in de titel 77,e Planning of Change Bennis, Benne & Chin (Eds.), New York,
1962; Een voorbeeld in het Nederlandse taalgebied is: N.M.H. van Dijk, Een
methodische  strategie  van  organisatie-verandering, Delft:  Eburon,  1989.
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waarmee geanticipeerd wordt op ontwikkelingen heeft uiteraard de voor-
keur boven de aanpassing als reactie op ontwikkelingen.

Eens liet ik de uitdrukking 'het aanpassen van de organisatie' vallen
in een discussie-bijeenkomst van organisatie-adviseurs. De term 'aanpas-
sen' werd als vies en voos terzijde geschoven. De term werd geassoci-
eerd met het aanpassen van mensen aan de taakstelling van de organisa-
tie, als tegenhanger van de opvatting dat de taakstructuur in een
onderneming aan de mensen aangepast moet worden.34 Toch gaat het bij
het wijzigen van organisaties steeds om het aanpassen van die organisatie
aan wijzigende omstandigheden, uitgangspunten of doelstellingen, van
welke aard dan ook.

Naast de genoemde termen is er ook de uitdrukking 'het verbeteren
van  organisaties' .  Dan  gaat  het  om het verhogen  van de effectiviteit  en
efficiency van de operationele en bestuurlijke processen van de organisa-
tie. Weliswaar kunnen bij verbetering de aangrijpingspunten dezelfde
zijn als aanpassingen, in dit geval gaat het als regel om meer incremen-
tele veranderingen waarvan de effecten ook meer meetbaar zijn. 35

1.6   De houding  tegenover een organisatie

Wat is dat precies, het veranderen, aanpassen van een organisatie? Wat
zijn de aangrijpingspunten voor verandering van een organisatie? Wat is
er veranderd wanneer gesteld wordt dat een organisatie veranderd is?
Een antwoord op die vraag vooronderstelt dat een organisatie een ken-
baar object is dat tn met andere organisaties vergeleken kan worden En
door de tijd heen met zichzelf vergeleken kan worden. Er zijn velen die
stellen dat een organisatie niet een kenbaar object is. Vaak wordt dan de
vergelijking getrokken met een groep blinden die elk een decl van een
olifant betasten, hun bevindingen uitwisselen en niet tot een consensus
kunnen komen over wat ze 'gezien' hebben.36,37 Een dergelijke hulpe-

34. Een opvatting die vooral is uitgewerkt in de socio-technische benadering

van  organisaties.
35. Zie voor een uiteenzetting over het onderscheid tussen 'first order change'

en 'second order change',  § 4.1.
36. G. Morgan, Images  of Organization, Beverly Hills: Sage, 1986, p.340.
37. Vgl. ook: "All these theories (classical- great man-, entrepreneurial-, deci-

Sion theory-, leader effectiveness-, leader behaviour-, work activity schooD, says
Mintzberg, tacke  only  part  of the problem." D. Cultterbuck  en S. Crainer Mak-
ers of Management: Men and Women who Changed the Business World, London:
Guild Publishing, 1990, p. 95.
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loze houding komt naar mijn oordeel voort uit een ongelukkige opstel-
ling van de onderzoeker/adviseur tegenover het object van onderzoek.

Organisaties zijn geen natuurverschijnselen, het zijn dingen die, hoe
dan ook, door mensen gemaakt zijn. Organisaties zijn menselijke con-
structies, zo is 66n van de centrale thema's in deze studie. In Genesis
staat niet dat God organisaties gecreeerd heeft. Waarmee overigens niet
gesuggereerd zij dat het feit dat de mens dat wel gedaan heeft, betekent
dat het maken van organisaties zondig is. Het gaat erom een actieve hou-
ding tegenover het fenomeen organisatie in te nemen.

Hier doet zich een wezenlijk onderscheid voor tussen twee groepen
deskundigen, de socioloog en de jurist. De socioloog beschouwt, obser-
veert, modelleert, conceptualiseert, maakt smtistieken over organisaties.
Daarenboven heeft de socioloog de neiging het fenomeen organisatie te
verpersoonlijken: organisaties gedragen zich zus en zo.

De jurist staat anders tegenover het fenomeen onderneming dan de
socioloog tegenover organisatie  van die onderneming staat. 38 Voorzover
hier van belang denkt de jurist veelal in termen van een rechtspersoon
(naamloze of besloten vennootschap, coaperatie) waarin de functie van
de 'ondernemer' gestalte krijgt en die op zijn beurt een organisatie in
stand houdt. Vaak vereenzelvigt hij de 'onderneming' met die rechtsper-
soon. De jurist is er zich van bewust dat de onderneming als rechtsper-
soon een constructie    is   van het recht, een rechtsbetrekking.39    Deze

rechtsbetrekking is nodig om een wat complexere onderneming qua ver-
eiste investeringen, risico's en aansprakelijkheid mogelijk te maken. De
juridische constructie heeft maar ten dele betrekking op de interne organi-
satie  van een onderneming,  al  ligt dat wat anders wanneer  het  gaat  om
een concern waarbij de instructiebevoegdheid van de moedermaatschap-
pij over haar dochters onderworpen is aan een aantal wettelijke bepalin-
gen. Vanuit het gegeven dat de onderneming-rechtspersoon een construc-
tie is, kan de jurist vrij systematisch de ondernemer die weet wat hij wil
zulk een constructie aan de hand doen. Als een ondernemer, bij een gege-
ven constructie, iets anders wil, weet de jurist wat hij in de statuten,
waarmee de onderneming juridisch vorm is gegeven, moet wijzigen. Die
wijzigingen zijn daarom effectief omdat ze normatief, maar vooral ook
via de rechter afdwingbaar, aan een aantal betrokkenen bij de organisatie

38. Een ondememing als rechtspersoon kan een organisatie hebben, noodzake-
lijk is dit niet, daarom moet steeds gesproken worden van de organisatie van een
onderneming.

39. P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV (9e druk), Arnhem: Gouda

Quint, 1992, p. 17.
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voorschrijven wat ze moeten doen en laten en waarvoor ze aansprakelijk
zijn. Echter, de statuten regeren maar zeer ten dele de organisatie van
die onderneming.

In gedragswetenschappelijke- en economische beschrijvingen van
wat mensen doen ligt als regel ook een -normatieve- suggestie beslo-
ten wat mensen zouden moeten doen en laten. Het zijn geen regels, pre-
scripties die afdwingbaar zijn. Vooral bij een dreigend faillissement, fina-
ncieringsproblemen, zullen bepaalde verbanden als dwingend worden er-
varen. Het wetmatige ligt dan in de gevolgen waarmee men geconfron-
teerd wordt, niet in een geformuleerde norm. Niemand kan naar de rech-
ter stappen met het verzoek een ondernemer te verplichten zijn marktaan-
deel te vergroten of customer oriented te zon. Het kAn ook niet omdat er
geen absolute zekerheid bestaat ten aanzien van door economen en ge-
dragswetenschappers geformuleerde causaliteiten.

De houding, de mentaliteit waarmee de jurist een onderneming, res-
pectievelijk een ondernemingsvraagstuk benadert, ook al heeft dat op een
beperkt aantal aspecten betrekking, is aantrekkelijker dan die van de ge-
dragswetenschapper die de organisatie als een 'iron cage' percipieert.

1.7    Concrete oplossingen?

Vervolgens is de vraag hoe de organisatie-adviseur -ffectiever dan dat
nu vaak het geval is- de ondernemer kan helpen de verlangde organisa-
tie als instrument voor zijn ambitie, te (re-) construeren.

Deze vraag wordt in voorliggende studie niet benaderd door een
aantal bewezen praktijk- of denkbare oplossingen met betrekking tot stru-
ctuur, cultuur, processen, strategie van de organisatie te behandelen. Om
drie redenen niet. De eerste is dat geen uitspraken gedaan kunnen wor-
den over wat in het algemeen goed is voor het bedrijfsleven. Altijd zal
toch van geval tot geval onderzocht moeten worden wat er aan de hand
is en wat in dat specifieke geval het beste gedaan kan worden. Er bestaat

-gelukkig- een uitvoerige literatuur over hoe verschillende bedrijven
tal van problemen in de strategiebepaling, management, operationele pro-
cessen, organisatie-structuren e.d. hebben opgelost. Met name de aan de
vooraanstaande Amerikaanse Business Schools verbonden staf en hun stu-
denten hebben een goede reputatie opgebouwd met casebeschrijvingen.
Die beschrijvingen die over succesvolle bedrijven handelen suggereren
een prescnptie hoe anderen hun problemen zouden kunnen/ moeten op-
lossen. In de praktijk blijkt toch dat er een grens zit aan de overdraag-
baarheid van practizes. Bij een volgende case is het toch altijd ntt an-
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ders.40 Ondermeer is dit gebleken bij de overdracht van Japanse mana-
gementpraktijken naar Westerse landen. Dit roept de vraag op in hoever-
re het mogelijk is organisaties van ondememingen, inclusief de aanna-
mes waarop ze berusten, volledig te kennen. Volledig in de zin dat deze
succesvol reproduceerbaar zijn zoals het experiment in de natuurweten-
schappen. Simon heeft de uitdrukking bounded rationality in de bedrijfs-
kunde geYntroduceerd. In § 4.5 wordt geadstrueerd dat in de keuze van
organisatie-vormen en -processen eerder bounded knowledgeability aan
de orde is.

De tweede reden om niet met algemene beschrijvingen te komen is
de  observatie  dat  in veel vakpublikaties de finctie  van de organisatie  van
een onderneming uit het oog is verloren. Die functie is hulpmiddel voor
de coardinatie van de activiteiten van de onderneming.41 Deze stelling-
name wordt in hoofdstuk 2 uitgewerkt, de consequenties er van in hoofd-
stuk 4. Daarbij wordt, anders dan twintig jaar geleden, in de afgelopen
jaren -naar mijn oordeel- niet altijd voldoende het onderscheid tussen
dirigerend en constituerend leidinggeven gerespecteerd.42 Het gevolg
hiervan is dat in publikaties hoe ondernemingen te revitaliseren, sugges-
ties met betrekking tot de stijl van leidinggeven en die met betrekking op
de organisatie niet voldoende worden onderscheiden. Tegelijk wordt
daarmee niet altijd voldoende erkend dat een goede organisatie defi-
nieren en het in beweging zetten en houden er van, twee onderscheiden
zaken zijn. 43

De derde reden om de in de voorgaande paragrafen opgeworpen
vragen niet -onmiddellijk- met concrete oplossingen te beantwoorden
ligt in een tekortkoming  in het begrip van wat een organisatie is. Hoewel
er onder organisatie-adviseurs en academici velen zijn die bezwaar ma-
ken tegen de natuurwetenschappelijke werkelijkheidsopvatting waar het
gaat om organisaties, is daarmee nog niet begrepen wat de ontologie van
organisaties   w81  is.   Een  organisatie-structuur,   in de  zin van divisies,  afde-

40. "Another weakness is that building theory from cases may result in narrow
and idiosyncratic theory:...    " . . . , but ultimately   they   are not theories about
organization  in any grand sense. " K.M. Eisenhardt, 'Building Theories  from
Case   Study Research', Academy Of Management Review, 1989, 14: 532-550,
p.  547.

41. Vgl. ook: "Coordination is the essence of managership and is the purpose
of managing: H. Weihrich  en H. Koontz, Management,  a Global Perspective,
McGraw-Hill, 1993.

42. Dit onderscheid wordt nader uiteengezet in § 2.2.
43. Een publikatie waarin dit wti wordt onderkend is F.W. Huibrechtsen, 'Put-

ting  Your Organization on the Move', Tlze McKinsey Quarterly, 1991,3: 55-71.
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lingen, taakverdelingen, zijn op papier wel te beschrijven. Daarin ligt
niet het probleem. Maar die beschrijvingen zi/n niet de beoogde structu-
ren. Die structuren en daarmee de met de organisatie beoogde coOrdina-
tie van de binnen die structuren uitgevoerde werkzaamheden, ligt beslo-
ten in het -interactieve- gedrag van mensen. Tegelijk is bekend dat
mensen zich door organisatorische structuren beklemd kunnen voelen.
Daarnaar gevraagd is het enige wat ze daarbij kunnen aanwijzen wat an-
deren, een chef, collega's, doen, die zich op hun beurt beroepen op for-
mele regels. Moeten aanpassingen in organisaties dan doorgevoerd wor-
den door formele structuren en regels te wijzigen, 6f door mensen te
wijzigen?

Deze drie redenen nopen tot een conceptuele studie, ook al is het de
opgave van de organisatie-adviseur steeds concrete oplossingen voor te
stellen.

1.8    Wetenschap  of pragmatisme?

De organisatie-adviseur is een buitenstaander. Hij staat buiten een werke-
lijkheid waarover hij gevraagd wordt te adviseren. Een werkelijkheid bo-
vendien, zo zal worden geadstrueerd, die maar zeer ten dele, nooit volle-
dig kenbaar is. Pogingen de werkelijkheid van een organisatie te kennen,
beinvloeden die werkelijkheid. Sinds het einde van de vorige eeuw heeft
een aantal wetenschappers zich gerealiseerd dat er majeure epistemologi-
sche problemen kleven aan het toepassen van het natuurwetenschappelijk
wetenschapsmodel in en op het sociale leven.44 Vele pogingen zijn onder-
nomen hiervoor een oplossing te vinden. Evered en Louis formuleren dat
zo: "We need to develop a new kind of science that combines the rigor
and standardization of positivistic science with the relevancy and
groundedness of the alternative paradigms now in use."

De  opvatting dat nieuwe paradigma' s de oplossing zulten vormen
voor de huidige problemen (zowel in organisaties als in de wetenschaps-
beoefening) is slechts 66n van de vele half literaire, half wetenschappe-
lijke uitdrukkingen dat mensen iets anders willen, maar niet weten wat
dat andere is. Het is een vlucht voorwaarts. Moet niet eerst in de diepte

44. R. Evered en M.R. Louis, 'Alternative Perspectives in the Organizational
Sciences:  "Inquiry  from  the  Inside"  And  "Inquiry  from  the Outside', Academy Of
Management Review, 1981, 6/3: 385-395. Over dit punt bestaan vele publikaties,
in deze is de wetenschappelijk discussie het meest kort maar volledige samenge-
vat.
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worden gezocht? Is het begrip paradigma wel van toepassing op organisa-
ties?  Wordt  met het zoeken naar nieuwe paradigma' s niet impliciet  vast-
gehouden aan het natuurwetenschappelijk model, en dus aan de idee dat
de sociale werkelijkheid kenbaar is?

De sociale werkelijkheid is van een ander ontologisch karakter dan
die in de natuurkunde. De sociale werkelijkheid, die van organisaties, zo
wordt in deze studie uiteengezet, bestaat slechts in de interactie tussen
mensen. Is die interactie er niet, dan is er ook geen sociale werkelijk-
heid. Deze idee is op zich niet nieuw, er is veel over gepubliceerd. Zoals
in   §   1.1 is uiteengezet, handelt deze studie   over de bijdragen,   rol   en
grondslagen van het organisatie-adviesvak aan ondernemingsactiviteiten.
Eerdere publikaties over de ontologische aard van organisaties45 laten
toch een gat open tussen theorievorming en de in het organisatie-advies-
vak toegepaste technieken.

Voorliggende studie beoogt, met behulp van het soaaal-constructio-
nisme, een nieuw licht te werpen op een aantal grondslagen, methoden,
technieken, rolopvattingen, bijdragen en relatieproblemen van de
organisatie-adviseur. Deze studie is niet ingezet met de d priori intentie
om de consequenties van het sociaal-constructionisme voor het organisa-
tie-advies vak bloot te leggen. Wel waren de ideeen van Karl Weick en
Kenneth Gergen bekend. Maar in zijn taalgebruik stond en staat Weick
te ver af van de adviespraktijk, in de marge waarvan deze studie is uitge-
voerd. Mij lukt het niet een brug te slaan tussen zijn denken en dat in het
bedrijfsleven, met uitzondering van zijn multi-causaliteits-modellen.

Het is het werk van Berger en Luckmann, Die Social Construction
of Reality, geweest, in wisselwerking  met een aantal adviesopdrachten,
dat mij heeft doen inzien hoe de idee van het sociaal-constructionisme, in
de taal van de client, toegepast kan worden als grondslag voor het advies-
werk. Daarmee is die benadering mij vruchtbaarder gebleken dan het
zoeken naar nieuwe paradigma's, benaderingen in de sfeer van de sys-
teem-theorie of andere conceptuele benaderingen. Zoals voor de jurist de
onderneming een constructie is, kan nu uiteen worden gezet (hoofdstuk
2) dat de organisatie van de ondememing 66k een constructie is tn waar-
in die constructie besloten ligt.

45.  Bijv..    C.E.   Peltmann,   Adviseren   bij    Organiseren:   Een   studie   over   interven-
tiekunde t.b.v. organisatie-ontwikkeling en maatschappij-georienteerd organise-
ren, Rotterdam: Kreits, 1984; A.J.J.A. Maas, Ongedefineerde ruimten: Sociaal-
symbolische conjiguraties. Delft: Eburon, 1988 en N.M.H. van Dijk, Een metho-
dische  strategie  van  organisatie-verandering,  Deift  Eburon,  1989.
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Deze studie is een onderzoek naar grondslagen, het is geen empirische
studie. Wel worden voorkomende stellingen geillustreerd met voorbeel-
den uit de praktijk, het merendeel uit die van de auteur zelf.

E6n van die stellingen is dat veranderingen in organisaties niet een
gevolg zijn van nieuwe inzichten in de organisatie-theorie. Een manage-
rial hierarchy vormt een alternatief voor het marktmechanisme om de
economische activiteiten van een onderneming te coOrdineren. De wijze
van co6rdinatie, de keuze tussen een functionele-, holding-, of multi-
divisionele-structuur wordt bepaald door wijzigingen in de effectiviteit
en efficiency van het marktmechanisme en de structuur van de markt46,
niet door nieuwe academische concepten.

Tegelijk gaan mensen, op grond van ervaringen, sociale vergelij-
47

kingsprocessen en verschuivende ambities, steeds anders met elkaar
om. Als gevolg daarvan moeten organisaties voortdurend aan zowel ont-
wikkelingen in de markt als aan die van mensen worden aangepast, res-
pectievelijk bieden deze ontwikkelingen mogelijkheden voor efficientere
bestuurs- en coordinatievormen. Het vak organisatie-ontwikkeling heeft
hierin uiteindelijk niet veel bijgedragen.

Voor de organisatie-adviseur is uiteraard de theorie-vorming over wat or-
ganisaties zijn, hoe en waarom deze functioneren, hoe deze in stand ge-
houden worden, hoe deze veranderd worden, een eerste en meest voor
de hand liggend terrein van grondslagen onderzoek. Met betrekking tot
wat een organisatie is zal de stelling geadstrueerd worden dat organisa-
ties ontologisch duale fenomenen zijn. Organisaties kunnen tegelijk erva-
ren worden als objecten met een ontologische aard alsdat het natuurkun-
dige fenomenen zijn en ook zijn het werkelijkheden die niet anders dan
door mensen in stand worden gehouden. Het zien van organisaties als po-
sitivistische eenheden beantwoordt aan een fundamentele menselijke be-
hoefte aan zekerheid en geborgenheid en is in veel situaties nuttig uit oog-
punt van effectiviteit en efficiency. Dat organisaties menselijke construe-
ties zijn geeft aan dat organisaties veranderbaar zijn. De bij organisatie-
verandering ervaren problemen liggen er niet in dat organisaties als feno-
menen niet veranderbaar zijn, maar eerder daarin dat diegenen die tot
een verandering moeten besluiten onzeker zijn over te maken keuzes en
de consequenties daarvan.

Zoals hiervoor al gesteld, bij het aanpassen of verbeteren van orga-
nisaties is er de vraag of dit moet gebeuren door de leden ervan te veran-

46. Dit wordt nader uiteengezet in § 4.4.
47. Zie § 4.4.
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deren 6f door de instituties van de organisatie, het budget systeem, de
taakverdeling, het patroon van delegatie van beslissings-bevoegdheid, te
WUzigen.

Hier wordt de idee aangehangen dat ondernemingen geboren wor-
den uit een sharedfantasy. Deze shared fantasy kan om uiteenlopende re-
denen niet meer leven, niet meer als geesteskracht van de organisatie
functioneren. Dat wil zeggen er zijn geen personen meer die de shared
fantasy in stand houden. Het is dan de vraag of Alle leden van de organi-
satie betrokken moeten zijn bij het bedenken en met elkaar delen van een
nieuwe shared fantasy of dat dat slechts door enkelen gedaan moet wor-
den. Hier wordt de stelling uitgewerkt dat in de organisatie van een on-
derneming, als nexus Of contracts er verschillende ruilverhoudingen be-
staan tussen de leden en de onderneming. Een aantal leden ervan zal in
een positie zitten dat ze een nieuwe ambitie kunnen formuleren en uitdra-
gen. Dat zijn ook diegenen voor wie de organisatie primair een instru-
ment is dat naar behoefte aangepast kan worden aan nieuwe ambities en
omstandigheden. Voor de meeste leden van de organisatie geldt dat in
meer of mindere mate de organisatie meer invloed op hen uitoefent dan
omgekeerd. Diegenen die een overwegend economische ruilverhouding
met de onderneming hebben kan ander gedrag ontlokt worden door aan
te geven wat het nieuwe causaliteitspatroon is waarmee ze hun beoogde
beloning kunnen verwerven.48 Daarmee wordt ook gesteld dat het wijzi-
gen van organisaties door de attimdes van werknemers te veranderen,
laat staan de werknemer zelf, een onbegaanbare weg is.

Het is terecht dat er in de organisatie-kundige literatuur veel aan-
dacht wordt besteed aan de menselijke kant van organisaties. Zonder me-
nsen geen organisaties. De vraag  is  wel  of de gedachten-ontwikkeling
over hoe een groep mensen op een humanitaire wijze, dat wil zeggen zo-
nder bedreiging met geweld, vergelding, intimidatie en het uitbuiten van
zwaktes, tot een beoogde prestatie te brengen op goede gronden berust.
Is al die aandacht voor shared values, organisatiecultuur, open verhoudi-
ngen, communicatie en participatie vruchtbaar? Worden oorzaak en ge-
volg niet met elkaar verward? Is cultuur een oorzaak, een verklarende

48. "As Barnard noted, understanding the development of an organization re-
quires a knowledge of the participants' relevant cognitions, i.e., of their subjec-
tive environments as well as their means-ends knowledge. This interactive, crea-
tive, and continous constructing of the mind and the environment is central to
cognitive organization theory because the individual processes involved select and
control organizational activities, development, and evolution." M. Bougon,  K.E.
Weick en D. Binkhorst, 'Cognition in Organizations: An Analysis of the Utrecht
Jazz Orchestra', Administrative Science Quarterly, 1977,22: 606-639.
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factor voor een effectieve en efficiente organisatie, of een resulmnte van
gekozen -formele- structuren en processen? Is teambuilding een voor-
waarde voor het realiseren van een doel, of is een uitdagend doel een
voorwaarde voor het realiseren van een goed lopend team?49

Een stelling die in deze studie wordt uitgewerkt is dat organisaties
in hun effectiviteit en efficiency alleen dan verbeterd kunnen worden als
de door de markt vereiste oorzaak-gevolg patronen ook vertaald worden
in de instituties van de organisatie.

Het constructionisme doet ook inzien dat niet alleen organisatori-
sche realiteiten door mensen gecreeerd en in stand worden gehouden,
maar heel het sociale, inclusief de markt. Er bestaat een wisselwerking
tussen wat ondernemingen doen en het marktmechanisme en marktver-
houdingen.50 Dat is 66n van de oorzaken waarom dat wat de markt
wordt genoemd, steeds in verandering is. Via onderzoek, theorievor-
ming en publikaties als die in de verschillende business magazines wordt
het bewustzijn over mogelijkheden en eisen van de markt steeds opge-
voerd. De ondernemer is niet alleen voortdurend bezig te observeren wat
het  spel  in de markt is, steeds ook wordt  er naar gezocht die spelregels
naar eigen hand te zetten. De publikaties over succesvolle bedrijven zijn
onderdeel van dit spel, deels als zelfbevestiging, deels als intimidatie. De
concurrent weet nooit of hij het ware verhaal leest, welke cruciale details
zijn weggelaten waardoor het eerder des-informatie is dan informatie.

Het constructionisme doet ook inzien dat wetenschappelijk onder-
zoek in het algemeen, dus ook bedrijfskundig onderzoek, een menselijke
constructie is. Kennis -ook wetenschappelijke- is wat als zodanig in
het menselijk verkeer is afgesproken. Enerzijds is codificatie van kennis
nodig uit oogpunt van een ordelijk maatschappelijk verkeer en effectieve
communicatie. Anderzijds is alle kennis van een zeker betrekkelijk karak-
ter.

De entrepreneur is de creator van een werkelijkheid, hij realiseert
een droom. Om dat effectief en efficient te doen moet hij een kleinere of
grotere groep personen er van overtuigen dat zijn voorgestelde relatie tus-
sen inspanning-en-opbrengst waar is, zeker is als een natuurwet. Hij kan
niet eeuwig twijfelen, zich afvragen of het wel waar is wat hij denkt dat

49. De laatste opvatting wordt aangehangen door J.R. Katzenbach en D.K.
Smith. The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization. Bos-
ton: Harvard Business School Press,  1993.

50.   J.B. Quinn, Beyond Rational Management, Jossey-Bass, 1989.
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waar zou kunnen zijn. Hij moet handelen en in dat handelen maakt hij
zijn visie, zijn theory-in-use waar. Vandaar ook dat de pragmatici stel-
den dat waar is wat werkt. Tegelijk mag die ondernemer niet blind zijn
voor veranderingen als gevolg waarvan hij zijn oorspronkelijk oorzaak-
gevolg diagrammen moet bijstellen. En in het kielzog daarvan de institu-
ties waarin zijn onderneming vorm is gegeven. Dit betekent ook dat de
organisatie-adviseur omzichtig moet omgaan met empirische gefun-
deerde wetenschappelijke theorie8n en modellen. Omdat deze worden
toegepast op dezelfde empirie waarop ze zijn gebaseerd, graven deze
steeds hun eigen graf. Moet de organisatie-adviseur zich dan ook maar
beperken tot pragmatisch handelen? Nee, steeds zijn er situaties waarin
het zinvol is om met behulp van logisch-positivistische methoden, maar
ook met toepassing van Weick' s multi-causaliteits-modellen, concrete  si-
tuaties te doorvorsen. Daardoor kunnen impliciete causaliteitspatronen
worden blootgelegd en nieuwe opgespoord.

Het feit dat organisaties constructies zijn impliceert niet dat alles
mogelijk is. Wil een organisatie een effectieve 'constitutionele' ondersteu-
ning zijn van de dirigent, dan blijkt dat er een aantal principes is dat in
acht moet worden genomen, ook terwille van gezonde menselijke verhou-
dingen. Dat sluit pragmatisme niet uit. Wetenschap, pragmatisme en prin-
cipes vormen drie elkaar aanvullende, geen uitsluitende, richtsnoeren
voor ons handelen.
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HOOFDSTUK 2

HET DUALE KARAKTER VAN

ORGANISATIES

2.1 Inleiding

Er bestaan vele de#nities  van wat een organisatie is. Naast definities  be-
staat er een aantal opvattingen over organisaties. Een definitie is een be-
gripsbepaling, een definitie van 'organisatie' impliceert dat dan ook ge-
weten wordt wat niet een organisatie is. In een opvatting wordt de
organisatie als bijvoorbeeld een garbage can, een negotiated order be-
schouwd. Naast definities en opvattingen bestaan er beeldende beschrijvi-
ngen, metaforen van organisaties. In de eerste plaats wordt hier aandacht
besteed aan definities van wat een organisatie is. De reden dat daaraan
aandacht wordt besteed is dat de keuze van een definitie consequenties
heeft voor het formuleren van causale verbanden en daarbij behorende
hypothesen, idem voor de verzameling van data over een organisatie of
een organisatie-probleem en tenslotte voor de door bijvoorbeeld de
organisatie-adviseur gehanteerde interventie. Vervolgens wordt een aan-
tal opvattingen over organisaties gegeven. Daarbij wordt niet ingegaan
op de verschillen tussen die opvattingen, maar het feit dat er naast defi-
nities van organisaties opvattingen over wat organisaties naar hun aard
zijn, geeft een dieper inzicht in tekortkomingen van de bestaande
organisatie-theorieen. Na de opvattingen over organisaties worden enke-
le beelden, metaforen over organisaties behandeld. Ook hier geldt weer
dat niet zozeer de verschillen tussen metaforen onderwerp zijn van nader
onderzoek, maar Oberhaupt het bestaan van metaforen, naast definities
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en opvattingen van het fenomeen organisatie. Wat 'organisatie' is, zowel
als object van ons aanschouwen als van ons denken, en in onze communi-
catie, vormt de kernvraag van dit hoofdstuk.

2.1   Dejinities

Het perspectief van deze studie die is van de -interne- organisatie-
adviseur  in een industriele- en handelsonderneming. Dat perspectief be-
paalt de keuze  uit de vele bestaande definities  van '

organisatie'.  De  orga-
nisatie, zo werd in hoofdstuk 1 gesteld, is een instrument van de
onderneming. Deze definitie sluit  niet uit dat de organisatie  ook  als  een
orde, een wereld wordt ervaren. In het gekozen perspectief gaat het er-
om een definitie te vinden die het meest vruchtbaar is voor de
organisatie-adviseur die werkt voor ondernemingen. De organisatie als
instrument van de onderneming impliceert een keuze voor een definitie
van de organisatie zoals geformuleerd door een aantal

managers-auteurs.
Edn van de oudere management-auteurs. Chester Barnard, geeft in

zijn boek lhe Functions Of the Erecutive de volgende definitie van 'orga-
nisatie' :  " . . . an organization is defined  as a system Of consciously  coOrdi-
nated personal activities or forces".1 Een modernere formulering  is  die
van L.W. Porter e.a.: "Organizations are composed of individuals  and
groups in order to achieve certain goals and objectives by means of diffe-
rentiated functions that are intended to be rationally coordinated and di-
rected through time on a continuous basis. "2 Naar mijn oordeel gaat het
kenmerk 'consciously coordinated' verder   dan het kenmerk '

rationally

1. C.I. Barnard. 7lze Functions of the Erecutive, Seventh Printing, Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press, 1938/1948,  p.  72.

2. Geciteerd door K.K. Smith, 'Philosophical Problems in Thinking About Or-
ganizational Change', in: P.S. Goodman and Associates, Change in Organiza-
tions: New Perspectives on Theory, Research, and Practice. San Pransisco:
Jossey-Bass, 1982.
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coordinated'.3 Het eerste kenmerk impliceert dat er een persoon of een
orgaan is dat op basis van een totaal overzicht van een situatie, activitei-
ten van personen stuurt om een doel te realiseren dat niet perst het doel
van die individuen zelf hoeft te zijn. Dat deze personen toch meedoen
zal in het algemeen erop gebaseerd zijn dat zij daardoor ook een persoon-
lijk doel, bijvoorbeeld inkomen, kunnen realiseren. Het prijsmechanisme
van de vrije markt is ook een vorm van coardinatie en kent verschillende
rationaliteiten, maar is geen overall coOrdinatie.

Bewuste coOrdinatie van een geheel van activiteiten zal in het alge-
meen effectiever zijn dan niet-bewuste coordinatie. Alfred D. Chandler
definieert de moderne onderneming  als:  " . . . an economic institution that
owns and operates a multi-unit system and that relies on a multilevel ma-
nagerial hierarchy to administer it. "4 Volgens Daems impliceert deze de-
finitie:  " . . . , the modern business firm became predominant when its par-
ticular form of institutional organization, its hierarchical structure and
centralized control over industrial property, gained a competitive advan-
tage over other forms. Thus tracing its history is equivalent to explaining
when, where, how and why business hierarchies were able to coordinate
economic activity  more  elliciently than markets and federations. 5 (cursief
toegevoegd JS)

Smith noemt de definitie van Porter de structurele benadering als te-
genhanger van het proces-perspectief.6 Als representant van de laatste
voert hij Weick op met zijn definitie van organizing. Organizing is "a
consensually validated grammar for reducing equivocality by means of

3.     S.P.    Robbins    (Organization    Theory,    The    Structure    and   Design    of   Organiza-
tions, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1983, p. 5) definieert een organisa-
tie  als:   "... the planned coordination  of the collective activities  of  two  of  more
people who, functioning on a relative continous basis and through division of la-
bor and a hierarchy of authority, seek to achieve a common goals or set of
goals". Omdat planning binnen ondernemingen soms een mechanisch, bureaucra-
tisch karakter kan krijgen, acht ik bewuste coOrdinatie, in de zin van door ambitie
en wilskracht gevoed bewustzijn, een scherper onderscheidend kenmerk voor de
organisatie als instrument van de onderneming.

4. A.D. Chandler, Jr., 'The United States: Seedbed of Managerial
Capitalism: in A.D. Chandler Jr. en H. Daems (eds.), Managerial  Hierarchies,
Comparative  Perspectives  on  the  Rise  of  the  Modern  Industrial  Enterprise, Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press,   1980.  Let  weI,  Chandler  coneentreert
zich op grotere ondernemingen, corporations.

5. H. Daems, 'The Rise of the Modern Industrial Enterprise: A New
Perspective', in Chandler en Daems, Managerial Hierarchies, p. 204.

6. Smith, 'Philosophical Problems in Thinking About Change',  p.  325.
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sensibly interlocked behaviors. "7  Dat  codrdinatie  via  taal en symbolen
verloopt waaraan betrokkenen eenzelfde betekenis moeten verlenen, ligt
voor  de hand. Weick' s 'definitie'   is  dan ook slechts een noodzakelijke,
maar niet voldoende voorwaarde voor coordinatie en dus om van een or-
ganisatie te spreken. 8 Voldoende is Weick' s kenmerk niet omdat   er,
naast een doel, vooral sprake moet zijn van bewuste coOrdinatie.9

In zijn definitie sluit Barnard de fysieke en sociale omgeving uit als
componenten  van een organisatie. 10 De personen wier activiteiten  wor-
den gecoardineerd sluit Barnard in de definitie in. Helemaal vanzelfspre-
kend is dat niet voor hem. Echter, hij kan niet voorbij aan de gewoonte
organisaties    te    zien als groepen personen. 11 Voor Barnard    is    een

7.     Weick,  The  Social  Psychology  of Organizing,  p.  3.
8. De vraag is dan hoe coOrdinatie van de activiteiten van een onderneming

w81 plaats vindt. De behandeling daarvan gaat het bestek van dit hoofdstuk te bui-
ten. Voor wat betreft coOrdinatie op bestuurlijk niveau gaat het om het vaststellen
van de business scopes van de werkmaatschappijen en om de koppeling tussen
planning en budgettering. Zie voor het laatste bijvoorbeeld: P. Lorange en R.F.
Vancil, Strategic Planning Systems, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1977.
Voor coardinatie op het kruisvlak van strategisch/financiele parameters en acties:
Yoji Akao (ed.) Hoshin Kanri, Policy Deployment for Successful TQM, Cam-
bridge, Mass.: Productivity Press,   1991; op operationeel niveau: bijvoorbeeld
D.W. Fogarty en T.R. Hoffman, Production and Inventory Management, Cincin-
nati: South-Western, 1983. Van de door Mintzberg, (Mintzberg on Management,
New York: The Free Press, 1989, p. 101) genoemde zes coOrdinatie mechanis-
men zijn slechts de eerste twee, mutual djustment (door Simon in 1947 genoemd
self coordinationD en direct supervision. ook inderdaad methoden voor coOrdina-
tie. De overige zijn slechts voorwaarden voor arbeidsdeling en taakspecialisatie,
die vervolgens de noodzaak voor coOrdinatie met zich meebrengen!

9. Vgl. ook: H.J. van der Schroeff, Leiding en organisatie van het bedrof,
(Amsterdam: Kosmos, 4e druk, 1968) p. 281. "Onder organiseren valt te ver-
staan de ordening van de actie en het scheppen van het doelmatig samenstel van
middelen  nodig  ter  bereiking  van  een  gesteld  doel."    ...   "Organiseren  zal  steeds
doelgericht en doetbewust moeten zun."

10.   J.E.    van Aken bijvoorbeeld heeft hierover   in zijn proefschrift,    On   the    Con-
trot of Complex Industrial Organizations, (Leiden: Martinus Nijhof,  1978) p.  40,
een andere opvatting: "An organization  is  thus  conceptualized  as a concrete  sys-
tem, consisting of human beings and e.g. buildings, machines and materials, but
with the abstract system of roles  as its defining characteristic. "

11. Hierbij moet, om Barnard geen onrecht aan te doen, worden bedacht dat
"In a time when scientific management was thriving, Barnard brought the human
relations element to  his  text."  T.L. Keon, review  of The Functions  Of the Erecu-
tive, Academy OfManagement Review,  1986, 11/2: 456459.
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organisatie  ook:   " . . . a system of coOperative activities  of  two  or  more
persons -something intangible and impersonal, largely a matter of rela-
tionships-". 12 Een organisatie  is voor Barnard een abstract iets. 13  In de
definitie van Barnard is een systeem iets dat als 66n geheel moet worden
behandeld omdat elk onderdeel  van  dat  ' iets' op betekenisvolle wijze  ge-
relateerd  is aan elk ander onderdeel  van dat 'iets'. Barnard spreekt over
bewuste coOrdinatie. Bewust van wie, wat (welke activiteiten), waanoe,
met welke middelen, onder welke risico's en randcondities en met welke
(bij-)effecten gecoOrdineerd worden. De markt met haar co6rdinerend
prijsmechanisme is niet een or anisatie, het gaat hier niet om een be-
wuste, doelgerichte codrdinatie. f4

Voor Mooney gold dat het eerste principe dat aan een organisatie
ten grondslag  ligt coardinatie is.15 Dit is:  " . . . the orderly arrangement  of
group effort, to provide unity of action in the pursuit of a common pur-
pose. " Voor Mooney drukt de term 'coOrdinatie',  in toto het eerste prin-
cipe van organisatie uit, het is dat wat een organisatie is en waaraan zu
heeft te voldoen. Al het andere, arbeidsdeling, de bevelsverhouding,

12.  Barnard, 77,e Function Ofthe Erecutive, p. 75.
13. Ook bijvoorbeeld Smith ('Philosophical Problems in Thinking About Organ-

izational Change', p. 325-326) hangt deze opvatting aan wanneer hij schrijft:
"However, the buildings, the people, and the machinery, even when aggregated,
do not individually or collectively constitute organization. They are merely the
parts. The organization I am actually referring to here is the set of relationships
that exist among these parts, which bind them together into a collectivity that
makes the entity-as-a-whole something that is different from and more that the
mere sum of its parts. It is the system of relations that makes the whole, which
constitutes the essence of what we mean by the term organization."

14. De econoom K.J. Arrow (771£ Limits of Organization, New York: W.W.
Norton, 1974, p. 33) is een andere opvatting toegedaan: "Ethical codes and the
market system itself are to be interpreted as organizations; the market system, in-
deed, has elaborate methods for communication and joint decision-making.'  Ar-
row  spreekt zich zelf tegen wanneer hij op dezelfde plaats schrijft  dat " . . . organi-
zations are a means of achieving the benefits of collecive action in situations in
which the price system fails."   Weliswaar  is het prijs-mechanisme  van de vrije
markt een courdinatie-mechanisme, maar er is daarvan voor de totale markt geen
sprake van een bewuste coOrdinatie. Om dezelfde reden is een kartel, maar ook
de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie waleen organisatie. Arrow komt wei de
verdienste toe, tezamen overigens met auteurs als Coase en Williamson, dat hij
een reden noemt voor het bestaan van organisaties: het is een effectiever coOrdi-
natiemechanisme dan het prijsmechanisme, naast overigens dat organisaties die-
nen om de onzekerheid van de markt (kartel-vorming!) te reduceren (§ 4.4).

15. J.D. Mooney, 77te Principles of Organization, (rev. ed.), New York: Harp-
er, 1947/1954.
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e.d., is daaraan onder eschikt.
16

March en Simon 7 formuleren de volgende definitie voor organisa-

tie:  "Organizations are assemblages of interacting human beings and they
are the largest assemblages in our society that have anything resembling
a central coordinative system. "  In deze definitie  is het onderscheidende
kenmerk van organisaties centrate coardinatie. Centrale co6rdinatie
hoeft niet hetzelfde te zijn als bewuste coOrdinatie. Ook hier geldt dat het
kenmerk van bewuste coardinatie een strengere eis is dan die van cen-
trale coOrdinatie. Een centrale coOrdinatie kan bijvoorbeeld zijn oor-
sprong vinden in het machtsstreven en/of wantrouwen van 66n persoon
of enkelen tegenover anderen zonder dat betrokkene zich bewust is van
zijn coOrdinerende functie.

Barnard stelde zich de vraag wat de acties zijn die bewijs vormen
van de krachten van het organisatie-veld, van het bestaan van een organi-
satie. Gegeven zijn definitie van wat een organisatie is, ziet Barnard een
organisatie als een 'construct' analoog aan het zwaartekrachtveld of het
elektromagnetisch veld in de natuurkunde. Het bestaan van deze velden
is alleen maar na te gaan door bepaalde voorwerpen, bijvoorbeeld een ko-
mpas in een elektromagnetisch veld te plaatsen. N6ch de magneet, noch
de elektrische stroom dat het elektromagnetisch veld veroorzaakt, n6ch
het kompas zijn dat veld. Voor Barnard zijn steeds de acties van perso-
nen in woord, manier van kijken, gebaren en bewegingen, nooit fysische
objecten, bewijs van het bestaan van de krachten van het organisatie-veld
en daarmee van het bestaan van een organisatie. Tegelijkertijd be-
schouwt Barnard systemen om coardinatie te realiseren als sociale creatu-
ren, vergelijkbaar met een mens, met een eigen leven.

Edn van de opmerkelijke aspecten van de opvatting van Barnard is
dat organisaties niet onmiddellijk, direct waarneembaar zijn. Slechts uit
de als zodanig gernterpreteerde effecten van een organisatie kan het be-
staan ervan gededuceerd worden. De natuurkundige worstelt met een ver-
gelijkbaar probleem. Het begrip 'kracht' is zowel in de wetenschap als in
het dagelijks leven volstrekt ingeburgerd. Daarbij wordt vaak over het

16. Dit maakt eens temeer duidelijk dat de organisatie van ondernemingen an-
ders benaderd moeten worden dan kerkelijke, die van overheden e.d. Zoals ook
verderop zal worden uiteengezet, ligt het besmansrecht van met name grotere on-
dernemingen erin dat deze hun activiteiten effectiever en efficienter weten te coOr-
dineren dan dat het markt-mechanisme dat kan. Overheids-organisaties bijvoor-
beeld kennen een geheel andere bestaansgrond, wat overigens niet wil zeggen dat
daar geen sprake zou behoeven te zijn van een goede coordinatie, daar is het niet
het eerste principe.

17. J.G. March en H.A. Simon, Organizations, New York 1958, p. 4.
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hoofd gezien dat het begrip 'kracht' een metafysisch begrip is, een hulp-
begrip om natuurkundige verschijnselen te verklaren, te voorspellen en
gereedschappen te maken.

Weick beweert    dat   er   niet   zo   iets    is   als een organisatie. 18    Dat
strookt niet met de alledaagse ervaring, weerspiegeld in het taalgebruik
en gedrag, dat organisaties w81 als reeel en concreet worden ervaren.
Volgens Morgan dient het begrip

'
organisatie' alleen  maar als hulpmid-

del om te kunnen omgaan met wat we denken te zien.19 Maar geldt dat
niet elk begrip in de taal, zoals hiervoor geillustreerd aan de hand van
het begrip 'kracht'? Daar voegt Hartmann20 aan toe dat de regels die
door een theorie geYmpliceerd worden om te bepalen wat als observeer-
baar geldt, niet beter zijn dan de theorie zelf. "Indeed we cannot simply
observe organizations; but we cannot simply observe anything else,
either". Ook Smith onderkent het probleem  van de waarneembaarheid
van organisaties:  "If we view the essence of the organizing phenomenon
to be relationships, we immediately encounter an epistomological

problem, we cannot actually see relationships; we can only infer
them..21

Naast Weick heeft ook Hartman er bezwaar tegen dat er theorieen
zijn die het bestaan van organisaties postuleren. Dit leidt tot reificatie
van organisaties als statische entiteiten terwijl iedereen ervaart dat organi-
saties dynamische 'dingen' zijn. Alhoewel het tegelijkertijd weer zo is
dat organisaties bestaan 'above and beyond those who carry it'. Over en-
kele generaties zijn alle personen in een organisaties vervangen en toch
spreken we over dezelfde organisatie.

Veel auteurs gaan in hun definitie van wat een organisatie is voorbij aan
de   kenbaarheid van organisaties. Zo definieert   Dale   niet   wat   een
organisatie  is,   wel wat organizing  is22:   ,• - organizing   can be defined

simply as a process of (1) determining what must be done if a given aim
is to be achieved; (2) dividing the necessary activities into segments
small enough to be performed by one person; and (3) providing means

18.   K.E. Weick, "Educational Organizations as Loosely Coupled Systems",   Ad-
ministrative Science Quarterly, 1976, 21: 1-19.

19. G. Morgan, "The Schismatic Metaphor and Its Implications for Organiza-
tional Analysis", Organization Studies, 1981,2: 23-44.

20. E. Hartmann, Conceptual Foundations of Organization 771eory, Cambridge,
Mass.: Ballinger, 1988, p. 101.

21. Smith, 'Philosophical Problems in Thinking About Change',  p.  327.
22. E. Dale, Organization, American Management Association, 1967, p. 9.
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of coordination so that there is no wasted effort and the members of the
organization do not get in each other's way".

Voor Date is een noodzakelijk kenmerk van organisaties dat ze een
doel hebben.23 Zonder doel geen organisatie. De kenmerken die Dale
noemt zijn redelijk eenvoudig op hun aanwezigheid, zinvolheid en effec-
tiviteit te toetsen.

Dat ligt moeilijker bij de Nederlandse auteurs Van Doorn en Lam-
mers: "Onder een organisatie verstaan we een sociale structuur, die is
opgebouwd uit posities welke zijn gecoOrdineerd met betrekking tot ge-
meenschappelijke doeleinden".24 ,Sociale structuur' omschrijven   Van
Doorn en Lammers als een netwerk van sociale betrekkingen en verhou-
dingen.25 Hierbij  is een sociale betrekking:   "de  kans dat interactie  op
een bepaalde wijze tot stand komt"; en 'sociale verhouding': "het geheel
van met elkaar door middel van communicatie in wisselwerking staande
wederzijdse houdingen van personen' .

, 26

In termen van kenbaarheid en observeerbaarheid impliceert deze de-
finitie van organisaties het volgende: bestudeerd moet worden of een
groep mensen een gemeenschappelijk doel heeft, een verzameling interac-
ties moet smtistisch geanalyseerd worden om vast te stellen of er een sig-
nificante kans is dat interactie op een bepaalde wijze tot stand komt, hou-
dingen van individuen moeten bestudeerd worden om na te gaan of deze
via communicatie met elkaar significant in verband staan. Een dergelijke
definitie is wetenschappelijk juist geformuleerd, maar impliceert w81 dat
organisaties uitsluitend door getrainde, wetenschappelijk opgeleide perso-
nen kenbaar zijn. Dit is strijdig met zowel de dagelijkse ervaring als in-
turtie van individuen over wat organisaties zijn. Als ik met een mij onbe-
kende persoon krijg te maken die voorgeeft onderneming, stichting of
vereniging XYZ te vertegenwoordigen, verifieer ik dat bij de Kamer van
Koophandel voordat er zaken gedaan worden. Klopt zijn opgave, dan
twijfel ik niet aan het bestaan van die organisatie in de zin van onderne-
ming, stichting of vereniging. 27

23.   In    § 5.3 wordt uiteengezet   dat een beter criterium   is   dat de organisatie   een
afgeleide moet zon van het doel dat met die organisatie wordt nagestreefd.

24. J.A.A. van Doom en C.J. Lammers, Moderne sociologie, Utrecht, 1976,
p. 198.

25.   Van  Doorn en Lammers, Moderne Sociologie, p. 92.
26. Van Doorn en Lammers, Moderne Sociologie, p. 467.
27. Let wel, een onderneming in juridische zin hee# (in het algemeen) een orga-

nisatie, als juridische constructie hoeft het nog niet een organisatie te hebben of
te Zun.
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Het fenomeen van de georganiseerde misdaad kert dat het bestaan van
een organisatie slechts kan worden vastgesteld door het waarnemen van
een hierarchie, bevelsverhouding en coOrdinatie van activiteiten, via het
gedrag van individuen. Een definitie als die van Van Doorn en Lammers
heeft dus met name betekenis voor niet-publieke, geheime organisaties,
en is overigens alleen dan van betekenis als deze contra-intuitieve inzich-
ten oplevert ten opzichte van de dagelijkse ervaring en kennis omtrent or-
ganisaties. Dit bezwaar geldt ook de definitie van Barnard met dit ver-
schil dat deze een metafysisch element introduceert dat ook voor de
wetenschapper Iliet waarneembaar  is.

Een meer operationele definitie van organisatie tenslotte, is geformu-
leerd door Hall: "An organization is a collectivity with a relatively identi-
fiable boundary, a normative order, ranks of authority, communications
systems, and membership-coordinating systems; this collectivity exists
on a relatively continuous basis in an environment and engages in activi-
ties that are usually related  to a set of goals. •28 Het zijn kenmerken die
door middel van interviews, analyse van documenten en observatie rede-
lijk eenvoudig op hun bestaan gecontroleerd kunnen worden.

Hier wordt gekozen voor de opvatting A la Barnard, de organisatie
is een systeem voor de bewuste coBrdinatie van de activiteiten van en in
een onderneming. Fayol onderscheidde organiseren en codrdineren  als
twee afzonderlijke taken van het management. Wanneer de leiding van
een onderneming organiseert, coOrdineert zij daarmee nog niet. Van der
Schroeff maakt onderscheid tussen de dirigerende en constimerende
taken van de leiding.29 Onder dirigerend leidinggeven verstaat Van der
Schroeff:   " . . .   het in actie brengen  en het besturen  van de uitvoering. "
Van der Schroeff somt een aantal aspecten op van dirigerend leidingge-
ven, ondermeer beleidsvorming/-vaststelling en beleidsoverdracht.30 Bij
beleidsoverdracht worden, in woorden van Van der Schroeff, diegenen
die moeten uitvoeren over het beleid geYnformeerd. Van der Schroeff ver-
wijst daarbij naar de Amerikaanse term indoctrination. Constituerend lei-
dinggeven heeft betrekking op de -formele- organisatie van een onder-
neming.

Echter, de term dirigerend leidinggeven kan ook nog een ander
beeld oproepen. Namelijk dat van de dirigent die in rechtstreeks kontakt

28. R.H. Hall, Organizations: Structure and Process (3rd ed.), Prentice-Hall,
1982, p. 32.

29.  Van der Schroeff, Leiding en organisatie van het bedrilf, p. 30.
30.  Van der  Schroeff,  Leiding  en  organisatie  van  het  bedrilf,  p.  35.
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staat met zijn orkestleden, zijn medewerkers. Dit zowel in de zin van in-
spiratie als in termen van coOrdinatie en instructie. Het is van Anton Phi-
lips bekend dat hij leiding gaf door rechtstreeks in kontakt te staan met
mensen. Hij besteedde geen aandacht aan de formele organisatie van zijn
onderneming.31 Dit roept het beeld op dat de leiding van een onderne-
ming op twee wijzen de activiteiten in die onderneming kan coOrdineren:
(1) uitsluitend dirigerend; (2) een combinatie van dirigerend en constitue-
rend. (Uitsluitend constituerend leidinggeven kan niet.)

De eerste vorm valt te herkennen, behalve in het geval van Anton
Philips, bij kleinere ondernemingen waar de directeur/eigenaar alles be-
stiert, alle zaken uit eerste hand kent en zijn mensen rechtstreeks in-
strueert wat te doen en te laten. Het voorbeeld van Anton Philips, en er
zijn vele anderen, illustreert dat deze vorm uitermate effectief kan zijn
en dat daarmee ook grote prestaties geleverd (kunnen) worden.

In het tweede geval, de combinatie van dirigerend- en constituerend
leidinggeven, is er sprake van een -formele- organisatie. Taken van
bedrijfsonderdelen, afdelingen en individuen zijn omschreven. Bevoegd-
heden zijn schriftelijk gedelegeerd. Met die twee parameters is de organi-
satie overigens niet volledig gespecificeerd, naast deze quasi
rechtsorde32 is er een geheel van impliciete regels, verwachtingen ten
aanzien van gedrag van mensen onderling in hun samenwerking.

De definitie van Barnard heeft betrekking op de coordinatie van acti-
viteiten van een onderneming door middel van de combinatie van dirige-
rend- en constituerend leidinggeven, zo ook deze studie.

2.3      Opvattingen

Naast de definities die zeggen wat een organisatie is, zijn er de opvattin-
gen van organisaties. Een opvatting van een organisatie beschrijft een or-

31.   "...    zijn [A. Philips'l onvermoeide strijd tegen het zuiver organisatorische,
zijn streven naar het in stand houden van goede menselijke relaties...."  P.J.  Bou-
man Anton Philips: de mens/de ondernemer, Amsterdam: Meulenhof, 1956, p.
285.

32.   In het geval een onderneming bestaat   uit een moedermaatschappij   en   doch-
termaatschappijen treedt de moeder ten opzichte van haar dochters veelal op als
degene die de organisatie van die dochters (uiteindelijk) in stand houdt. Daarom
geeft zij die dochters ook aanwijzingen, iets waartoe zij, de moeder, ook jegens
haar eigen aandeelhouders gehouden is. Dht immers zijn de uiteindelijke kapitaal-
verschaffers. Voor nadere bijzonderheden over de instructiebevoegdheid in con-
cernverband wordt verwezen naar de vele publikaties hierover door juristen.
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ganisatie in een eenvoudiger uitdrukking: instrument, samenwerkingsver-
band, e.d. Aan deze eenvoudiger opvattingen worden zowel in
onderzoek als in de adviespraktijk praktische consequenties verbonden.
In de instrumentele opvatting van organisaties is de organisatie een for-
meel gestructureerd en geformaliseerd samenwerkingsverband gericht op

33het realiseren van specifieke doeleinden. In de soci(lie visie op
organisaties wordt de organisatie primair gezien als een samenwerkings-
verband van mensen en groepen. De adviseur die vanuit deze visie werkt
streeft naar een samenwerkings- en een hulprelatie die op wederzijds ver-
trouwen is gebaseerd.34 In de politieke visie wordt de organisatie primair
gezien als een sociale, doelgerichte constructie, waarin bepaalde groepe-
ringen een belang hebben geinvesteerd. In deze visie ziet de adviseur
zichzelf als onderdeel van het politieke proces waarin hij een bewuste po-
sitie moet kiezen. 35

Dan is er de opvatting dat organisaties open systemen zijn. Deze op-
vatting, want dat is het, is afkomstig van Katz en Kahn.36 Deze visie op
organisaties is enerzijds geYnspireerd door de biologie en anderzijds door
de thermodynamica. In deze opvatting wordt de doelstelling van de ont-
werpers van een organisatie uitgesloten, Katz en Kahn: "The theoretical
concepts should begin with the input, output, and functioning of the orga-
nization  as a system and  not with the rational purposes  of its leaders. "
Een opvatting die haaks staat op de door Schumpeter beschreven rol en
karakteristieken  van de entrepreneur.37 Ook recentere opvattingen  over
de rol van leiderschap in ondernemingen impliceren dat het functioneren
van organisaties niet begrepen kan worden zonder de rol van de leiding.

Een eerste consequentie van de open-systeem opvatting is dat er
meerdere manieren zijn voor een organisatie om een bepaalde uitkomst
te realiseren. In een gesloten fysisch systeem moeten gelijke begin con-
dities tot dezelfde eindresultaten leiden. In een open systeem is dat, als
gevolg van erkenning van invloeden van buitenaf, niet het geval. Een
tweede consequentie is dat invloeden van buitenaf niet tot verstoringen
leiden van het systeem, zoals de opvatting van de organisatie als gesloten
systeem wil, maar dat die invloeden een integraal onderdeel uitmaken

33. F. Breuer, De organisatie-adviseur en zijn netwerk, Samson, 1982, p. 336.
34. Breuer, De organisatie-adviseur en zijn netwerk, p. 342.
35. Breuer, De organisatie-adviseur en zijn netwerk, p. 342.
36. D. Katz en R.L. Kahn, 7lze Social    Psychology    of Organizations, Wiley,

1966, Chapter 2, zie ook § 5.6.
37. J. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Munchen/

Leipzich, 1926.
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van het functioneren van het systeem. In de derde plaats maakt de ge-
dachte  van de organisatie  als open systeem de feedback van de omgeving
van een organisatie op wat die organisatie doet, expliciet.

Een punt om bij stil te staan is dat zowel in de literatuur38, als ook
in het spraakgebruik van organisatiekundigen, de uitdrukking 'De organi-
satie is een open systeem' wordt gebruikt. Het is zuiverder te stellen, zo-
als Katz en Kahn dat zelf ook doen39, dat organisaties opgevat kunnen
worden als (ondermeer) open systemen. Op het praktische niveau houdt
deze benadering in dat de analyse van een organisatie ermee begint dat
de repetitieve cycli van input, transformatie, output en nieuwe input wor-
den geYdentificeerd en in kaart gebracht. Naast deze praktische invulling
wordt de uitdrukking, dat organisaties open systemen zijn, veelal meer fi-
losofisch gebruikt: dat wat binnen een organisatie gebeurt wordt van bui-
tenaf bepaald.

Opvattingen over organisaties zijn nuttige hulpmiddelen om in oplei-
dingen en trainingen deelnemers parafraserend over organisaties, en hun
rol en positie daarin, te leren nadenken. Vanwege dat parafraserende, fi-
losofische karakter van opvattingen gebruikt de auteur in zijn adviesprak-
4/k nimmer die opvattingen in de communicatie met de client.

2.4 Metaforen

Naast de definities en opvattingen zijn er de metaforen van organisaties.
Bij een metafoor gaat het om een beeldende beschrijving van organisa-
ties. Voor Morgan staat de metaforische begripsvorming centraal  in hoe
mensen omgaan met hun ervaringen en kennis van de wereld waarin ze
leven.40 Van oorsprong is de metafoor een literaire stijlfiguur. Als stijlfi-
guur dient de metafoor om meer beeldend, rijker een situatie, een begrip
of ontwikkeling te kunnen beschrijven. Voor Morgan dient de metafoor:
" . . .  to generate an image for studying a subject. This image can provide
the basis for detailed scientific research based on attempts to discover the
extent to which features of the metaphor are found in the subject of in-
quiry. "41 (sic 5

38. Bijvoorbeeld: Breuer, De organisatie-adviseur en zijn netwerk, p. 341.
39. Zie ook § 5.2.
40. G. Morgan, "Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization

Theory", Administrative Science  Quarterly,  1980, 25. 605-622.
41. Morgan, 'Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving'.
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Bij een metafoor wordt gebruik gemaakt van associatie. Door een organi-
satie als een machine te beschouwen roept dat beelden op van personen
wier werk als raderen ineen grijpen. Dat beeld moet Pieter Jelles Troel-
stra ook voor ogen hebben gestaan in het geval van zijn bekende stakin-
gsoproep: "Als Uw machtige arm het wil, staat gansch het raderwerk
stil!" De organisatie als machine roept het beeld  op dat een enkeling  het
functioneren van een organisatie kan verstoren of stilleggen.

Er bestaan vele metaforische opvattingen over organisaties.  De orga-
nisatie als organisme, de organisatie als psychische gevangenis, de orga-
nisatie als taalspel, de organisatie als theater, enz. Morgan ziet het zo dat
met het erkennen dat organisatietheorie metaforisch is, erkend wordt dat
theoretiseren over organisaties in essentie een subjectieve onderneming
is.  Dat is maar de vraag. Eerder  is het zo dat het gebruik van een meta-
foor een bepaalde wijze van redeneren inhoudt, namelijk associatief.
Daarnaast suggereert het hanteren van metaforen ook dat onze taal beper-
kingen inhoudt om verschijnselen en waarnemingen in een samenhan-
gend verband te beschrijven. Zo beschrijft Bolter de invloed die moet
zijn uitgeoefend door het spinklosje, de pottenbakkerschijf en het maken
van beelden uit marmer, op het denken van de Griekse filosofen.42 Aris-
toteles' gedachten over vorm en materie moeten zijn beYnvloed door de
werkwijze van de beeldhouwer, Plato's beeld van het universum door de
pottenbakkerschijf. Bolter noemt dat 'defining technologies'. Een andere
voorbeeld van een 'defining technology' die als metafoor diende, is het
slingeruurwerk in de middeleeuwen. Door de eeuwen heen is te hnolo-
gie voor filosofen en dichters, maar ook wetenschappers, gebruikt om
hun voorstellingsvermogen te vergroten. Zo vormde voor de psycho-
analyticus Freud de thermodynamica een 'defining technology',   een
metafoor om zijn voorstellingsvermogen te verruimen en zijn gedachten
aan anderen te communiceren. Vandaag de dag is de computer de domi-
nante technologie in onze samenleving: "The computer is succeeding the
clock and the steam engine as the defining technology and principal tech-
nological metaphor of our time, chiefty because it can reflect the versa-
lity of the human mind as no other previous mechanism could do. „43

De door Morgan in zijn boek Images Of Organization beschreven
metaforen van organisaties belichten meer bepaalde aspeaen van organi-
saties dan dat deze ons begrip en voorstellingsvermogen van organisaties
vergroten. Het moge waar zijn wat Morgan en anderen schrijven, dat de
mens zijn wereld structureert in beeldende taal, mythen, in symbolen.

42. J.D. Bolter, Turings Man, London: Duckworth, 1984.
43. Bolter, Turings Man, p. 9.
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Deze symbolen beschrijven niet zozeer 'dingen' buiten de mens.44 Het
zijn concepties van objecten van het denken waarover door middel van
die beeldende beschrijvingen met anderen gecommuniceerd kan worden.
Deze communicatie en daarmee de metafoor, krijgt eerste betekenis wan-
neer de ander daaraan mee wil doen.45 Daarmee is de metafoor niet de
organisatie, evenmin overigens als het organisatieschema dat is.

Omdat de organisatie niet in concrete vorm bestaat is voor Smith de
enige manier om erover te spreken de metafoor.46 Met die keuze of con-
clusie sluit hij bijvoorbeeld de juridische- of economische wijze van het
beschrijven van een organisatie uit. In een onderneming wordt over de
organisatie veelal gesproken in termen van persoonsnamen ("Daarvoor
moet je bij Gabri8ls zijn"), halffabrikaten en plaatsnamen. De laatste wor-
den  veelal voor onderdelen of halffabrikaten genomen. Zo staat   'de
Beemdstraat' bijvoorbeeld voor de fabriek waar DCC-koppen worden
vervaardigd. Voor betrokkenen is het ordenend beginsel bij al deze na-
men het operationele samenhang voor de vervaardiging van samenge-
stelde produkten. De door Smith en anderen gevoelde noodzaak voor het
gebruik van metaforen vloeit eerder voort uit het niet vertrouwd zijn met
bedrijfsrecht, produktie-management, budgettering e.d.,  dan uit het gege-
ven dat organisaties abstracties zijn.

Naast dat metaforen, zoals in het geval van Freud's thermodyna-
mica, dienen om het voorstellingsvermogen te verruimen, kunnen metafo-
ren -onbewust- ook dienen om bepaalde ervaringen met organisaties te
beschrijven. Waarom zou iemand, zoals Morgan doet, voor organisaties
de metafoor van psychic prison gebruiken. Het suggereert dat betrok-
kene een negatieve ervaring heeft met organisaties. Andere metaforen le-
veren weer andere beelden op over de auteur ervan. De organisatie als
machine kan zowel een uitdrukking zijn van iemand met een voorkeur
voor werktuigbouwkundige constructies, als van iemand die de nadruk
wil leggen op gedetermineerd gedrag van individuen in een organisatie.

44. Morgan, 'Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving'
45. Smith, 'Philosophical Problems in Thinking About Organizational Change',

p. 330, wijst erop dat de betekenis van de in een metafoor gebruikte beschrij-
vende termen niet op zichzelf staan, maar afhangen van een context, de
metonymy.

46. Smith, 'Philosophical Problems in Thinking About Organizational Change',
p. 328.
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Morgan somt de volgende metaforen op van organisaties:
47

psychic prison (*)
instrument Of domination  (*)
schismatic
catastrophe
machine (*)
organism (*)
population-ecology
cybernetic system
loosely coupled system
political system (*)
theatre
culturee)
text

language game
enacted sense making
accomplishment

Volgens Morgan dient het gebruik van een metafoor om een beeld Op te

roepen van de te onderzoeken organisatie. Dit beeld kan dan de basis vor-
men voor gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek om te ontdekken wel-
ke kenmerken van de metafoor bij het subject van onderzoek worden aan-
getroffen.

De vraag kan gesteld worden welk nut een dergelijke wijze van wer-
ken dient. Wanneer metaforen zo worden gebruikt dienen ze alleen het
gelijk van de onderzoeker. Het hanteren van een metafoor zou bijvoor-
beeld betekenis krijgen wanneer deze tot inzichten leidt waardoor de be-
trokkenen in een organisatie weer beter met hun eigen organisatie kun-
nen omgaan. Weick heeft de metafoor van organisaties als loosely
coupled systems geintroduceerd.48 Volgens Morgan49 dient deze meta-
foor er specifiek toe om tegen de aannames in te gaan die impliciet beslo-
ten liggen in de metaforen van de organisatie als mechanisch- respectieve-
lijk als organisch systeem. Deze aannames zijn dat organisaties nette,
efficiente en goed gecoardineerde systemen zijn. In dit geval is de formu-
lering van een metafoor eerder uiting van het academische proces van

47. Morgan, 'Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving', In Images of Organ-
izations beperkt Morgan zich tot die met een sterretje. plus dat hij toevoegt de or-
ganisatie als ' flux and transformation'  en als  'brains'.

48. Weick, 'Educational Organizations as Loosely Coupled Systems'.
49. Morgan, 'Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving, 1980.
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these en anti-these, overigens zonder dat het tot een synthese komt.
Weick zelf spreekt van het concept van organisaties als loosely cou-

pled systems.50 Hij en zijn co-auteur Orton vervolgen: "The concept has
a rare combination of face validity, metaphorical salience, and cutting-
edge mysticism, all of which encourage researchers to adopt the concept
but do not help them to examine its underlying structure, themes, and im-
plications.

"
Vervolgens beschrijven zij hoe verschillende academici  met

de notie van loosely coupled systems omgaan. Het wordt hoofdzakelijk
als een taal-element gebruikt om geobserveerde verschijnselen anders te
beschrijven dan daarvoor gebruikelijk was. Orton en Weick willen dat
het concept van organisaties als loosely coupled systems wordt gebruikt
om contradictoire verschijnselen als het tegelijk optreden van gebonden-
heid en autonomie in organisaties te verklaren. In die zin wil Weick een
begrip als loosely coupled systems dialectisch gebruiken. Het moet dan
leiden tot rijkere definities: "If researchers begin with richer definitions
of organization, they will arrive at more accurate findings and conclu-
sions. "

De vraag is dan: meer nauwkeurige bevindingen en conclusies voor
wie? Immers Weick onderkent zdlf het subjectieve karakter van kennis
over een organisatie. Weick ziet een tweede potentiele bijdrage van loose
coupUng [aan organisatie-onderzoek] in het meten en interpreteren van in-
te/pretive systems. De idee van inte,pretive systems vloeit voort uit het
gelijknamige interpretive paradigm. Dit paradigma is gebaseerd op het
gezichtspunt dat de ontologische status van de sociale wereld een precair
karakter heeft.51 Dat wat doorgaat voor sociale werkelijkheid bestaat niet
in enig concrete zin, maar is het produkt van subjectieve en inter-
subjectieve ervaringen van individuen. Als dit zo is, wat is dan de beteke-
nis van sociaal-wetenschappelijk onderzoek van organisaties? De organi-
satie is in het licht van het inte,pretive paradigm voor de wetenschappe-
lijk onderzoeker niet beter kenbaar dan voor de leden van die organisa-
tie. In dit licht is geen objectieve sociale wetenschap mogelijk. Weick
denkt dus dat een concept als loosely coupled systems de subjectiviteit
van organisaties beter kenbaar maakt. Een dergelijk wens toont het ambi-
gue karakter van een sociaal-wetenschapper die enerzijds onderkent dat
organisaties in ontologische opzicht lastige fenomenen zijn, maar blijft
hopen dat hij als wetenschapper zich daar toch boven zal kunnen plaat-
sen.

50. J.D. Orton en K.E. Weick, 'Loosely Coupled Systems: A Reconceptualiza-
tion', Academy ofManagement Review,  1990, 15/2: 203-223.

51. Morgan, 'Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving'.
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Verder verwacht Weick dat het concept loose coupling theoretici zal
helpen de veranderlijkheid, complexiteit en de sociale constructie van
organisatie-structuren te begrijpen. Zijn verwachting is hoog gespannen
wanneer hij  schrijft dat het begrip loose coupling hetzelfde voor het on-
derzoek van organisatiestructuren zal kunnen doen als wat bounded ratio-
nality heeft gedaan voor het onderzoek naar besluitvorming. 52

Over het begrip bounded rationality schrijft de econoom Willi-
amson: "Bounded rationality involves neurophysiological limits on the
one hand and language limits on the other. [...] Language limits refer to
the inability of individuals to articulate their knowledge of feelings by
the use of words, numbers, or graphics in ways which permit them to be
understood by others. Despite their best efforts, parties may find that lan-
guage fails them (possibly because they do not possess the requisite voca-
bulary or the necessary vacabulary has not been devised), and they re-
sort to other means of communications instead. Demonstrations,
learning-by-doing, and the like may be the only means of achieving un-
derstanding when such language difficulties develop.

.53

Met andere woorden, het begrip bounded rationality kan als talig
iets ook niet de beperktheid van de taal oplossen. Evenzo is de uitdruk-
king loosely coupled system een talig iets en zal daarom ook niet de be-
perktheid van de taal kunnen oplossen.

Het tot metafoor verheven concept loosely coupled systems heeft

niet dezelfde verbeeldingskracht als de thermodynamica had voor Freud.
Het komt ook omdat het concept loosely coupled system geen de»ing
technology is, zoals de stoommachine en de computer dat waren en zijn.

Het voorbeeld van loose coupling illustreert hoe academici met be-
grippen omgaan. Wetenschap zelf is goeddeels een taalspel, een associa-
tie van woorden, beelden. Het roept nog een ander beeld op. Zoals
Weick in zijn geciteerde artikel beschrijft, wetenschap kan verworden tot
een taalspel. Uit haar aard is communicatie -ook- in de wetenschap ta-
lig. Onbedoeld toont Weick aan dat er wetenschappers zijn die, naar aan-
hiding van een nieuw geformuleerd begrip, organisatie verschijnselen in

52. Daarbij verwacht Weick dat het begrip loose coupling tot het inzicht zou
kunnen voeren dat structuren iets zun dat organisaties doen in plaats dat een struc-
tuur iets is dat een organisatie heeft. Die verwachting zal niet uitkomen: organisa-
ties hebben een structuur als definiErende kenmerk, de bestuurders van een orga-
nisatie structureren de werkzaamheden ervan. Uitsluitend in juridische- en
macro-economische zin kunnen organisaties handelen, contracten sluiten, perso-
neel huren.

53.0.E. Williamson. Markets and Hierarchies. Analysis and Anti-trust Implica-
tions, New York: Free Press, 1975, p. 21-22.
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andere termen beschrijven zonder een dieper begrip van de situatie te
ontwikkelen. Woorden, termen gaan een eigen leven leiden.54 Op woor-
den worden manipulaties losgelaten die zich laten vergelijken met
manipulaties op algebraische symbolen in de wiskunde. Met dit verschil
dat er in de wiskunde sprake is van zuivere abstractie. Algebra is object-
loze wetenschap, organisatie-theorie is dat niet.

Woorden als taal-symbolen op het vlak van de organisatiekunde
moeten altijd een reflectie zijn van een werkelijkheid,  of dit *u een con-
crete-, objectieve-, subjectieve of geconstrueerde werkelijkheid is. Als re-
gel verwijzen wetenschappers, afgaande op hun noten-apparaat, meer
naar elkanders publikaties dan naar de praktische betekenis van de resul-
taten  van  hun '

algebraische' operaties op woorden.   In  die zin slaat  het
metafoor van de organisatie als language game vooral ook op het weten-
schapsbedrijf ztlf. Het genereren van nieuwe beelden door het re-
combineren van woorden hoeft op zich niet verwerpelijk te zijn. Maar de
gegenereerde beelden moeten wel een praktische betekenis krijgen voor
diegenen die met uitdagingen en problemen in organisaties zitten.

2.5  Een duale realiteit

Edn van de gezichtspunten van waaruit organisaties worden be-
schouwd is het radical humanist paradigm.55 Dit paradigma gaat, even-
als het integretive paradigm, er vanuit dat de realiteit door sociale ver-
houdingen gecreterd en onderhouden wordt. In het radical humanist
paradigm wordt dit inzicht verbonden aan wat kan worden omschreven
als 'de pathologie  van het bewustzijn'.56  Met deze term wordt het ver-
schijnsel beschreven dat mensen gevangen (kunnen) raken binnen de

54. Maar: "In an oral culture, knowledge once aquired had to be constantly re-
peated or it would be lost. Fixed formalized thought patterns were essential for
wisdom and effective administration. The new way to store knowledge was not in
mnemonic formulas but in a written text. This freed the mind for more original,
abstract thought." W.J. Ong, Orali(y and Literacy,  The Technologizing of the
Word, London: Methuen, 1982, p. 24.

55.   Zie   hiervoor   ondermeer:    G.    Burrell   en   G. Morgan, Sociological Paradigms
and Organizational Analysis, London: Heinemann, 1979; G. Morgan, 'Para-
digms, Metaphors, and puzzle Solving'en Morgan, Images Of Organization.

56. Morgan, 'Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving'. p. 609.
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grenzen van de realiteit die ze zelf creeren en onderhouden.57 Het radi-
cal humanist paradigm is gebaseerd op het gezichtspunt dat het proces
van het creeren van een werkelijkheid beinvloed kan worden door be-
paalde psychische en sociale processen, en wel zodanig dat mensen ver-
vreemd kunnen raken van hun ware menselijke mogelijkheden.58 Diege-
nen die het radical humanist paradigm aanhangen bekritiseren de ver-
vreemdende effecten van organisaties op het denken en handelen van hun
leden. Deze vervreemding zien zij als karakteristiek voor het leven in de
industriele samenleving.

In het radical humanistic paradigm staat de paradox centraal dat de
sociale werkelijkheid tn door mensen gemaakt wordt en het denken en
handelen van mensen op een vervreemdende wijze domineert. Vandaar
ook dat in dit paradigma de organisatie als psychische gevangenis de gui-
ding metaphor is.

De samenleving als dominerende kracht staat ook centraal in de wij-
ze van beschouwen die omschreven wordt als het radical structuralist pa-
radigm. Het verschil met het radical humanistic paradigm is dat in dit pa-
radigma de sociale werkelijkheid een harde, concrete ontologisch
realiteit wordt toegekend. Een realiteit die bestaat op zichzelf, onafhanke-
lijk van de wijze waarop het gepercipieerd en bevestigd wordt door men-
sen in hun alledaagse activiteiten. 59

De vraag is niet welke van deze twee zienswijzen de juiste is. Het
feit dAt er twee zo verschillende zienswijzen zijn op 66n en het zelfde
soort verschijnsel, namelijk de problemen die mensen kunnen ondervin-
den met de sociale werkelijkheid waarvan ze deel uit maken, is een gege-
ven om bij stil te staan. Beide zienswijzen worden door empirisch onder-
zoek bevestigd. Met name geldt dat voor de invloed van organisaties op
het gedrag van mensen die organisaties in stand houden. Al de literatuur
over 'organizational change', 'corporate revitalization',  e.d.  gaat in feite
over niet meer dan twee thema's: (1) mensen ervaren de door hen -of
door hun voorgangers- gecreeerde organisatorische werkelijkheden als
ongrijpbaar en onveranderlijk; (2) mensen kunnen hun eigen organisatori-
sche werkelijkheden daadwerkelijk veranderen.

57. R.L. Kahn vat het zo samen: "People are not aware of their governing val-
ues.  . . .  The  task of morphogenetic change  [dat is verandering van de 'governing
values'  JS] thus involves the paradox of people discussing factors that influence
their behavior but of which  they are unaware".  R.L. Kahn, 'Conclusion,  Critical
Themes in the Study of Change', in P.S. Goodman and Associates (ed.) Change

in Organizations, San Fransisco: Jossey-Bass, 1982.
58. Morgan, 'Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving.
59. Morgan, 'Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving.
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De auteurs Berger en Luckmann60 hebben in het kader van hun kennis-
sociologie de idee uitgewerkt dat enerzijds de samenleving een objec-
tieve facticiteit heeft, en anderzijds is opgebouwd door activiteiten die
uitdrukking zijn van subjectieve opvattingen. Daarmee heeft de samenle-
ving een realiteit die van een ander karakter is dan die waarvan in de na-
tuurwetenschappen sprake is: "It is precisely the dual character of so-
ciety in terms of objective facticity and subjective meaning that makes its'
reality  sui  generis,'..."

Voor Berger en Luckmann is de centrale vraag hoe het mogelijk is
dat subjectieve opvattingen objectieve feiten worden. Deze Omzetting
van subjectieve opvattingen in objectieve feiten wordt in de literatuur aan-
geduid met reificatie. Deze term zelf is niet meer dan een etiket, een
beeld van een geheel van complexe processen. Kennis daarvan is belang-
rijk, ook om mogelijkheden voor interventie bij vastgelopen situaties te
onderkennen. Op deze plaats is primair van belang wat het effect is van
reificatie-processen. Dit effect is (Berger en Luckmann)  " . . .  that man is
capable of forgetting his own authorship of the human world, and
further, that the dialectic between man, the producer, and his products is
lost to consciousness. " Een gereificeerde wereld  is de mens als een opus
alienum die hij niet beheerst in plaats van een opus propiium die het re-
sultaat is van de eigen produktieve activiteit. 61

Dit inzicht kan ook worden toegepast op organisaties. Zoals de sa-
menleving een realiteit heeft die van een ander karakter is dan die in de
natuur(wetenschappen), hebben ook organisaties qua realiteit een duaal
karakter. Enerzijds wordt een organisatie als een natuurfenomeen erva-
ren, met name geldt dit voor nieuwe leden van een organisatie. Tegelijk
is elke organisatie een door mensen gecreterd iets. Enerzijds heeft een
organisatie een objectieve facticiteit, anderzijds is een organisatie ge-
maakt en dus ook hermaakbaar, veranderbaar door mensen.

2.6  Praktische  betekenis  van het duale karakter van organisaties

Wat is nu de praktische consequentie van het inzicht dat de 'werkelijk-
heid' van een organisatie een duaal karakter heeft? In deze paragraaf
wordt 6dn voorbeeld behandeld, in volgende hoofdstukken wordt de bete-

60. P.L. Berger en T. Luckmann, 77:e Social Construction of Reality: A Trea-
lise  in  the   Sociology  of Knowledge. London: Allen Lane, 1966, p. 16.

61. Berger en Luckmann, 77:e Social Construction ofReality.
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kenis van de duale ontologie voor de praktijk van organisaties verder uit-
gewerkt.

Bij verandering en revitalisering van organisaties is er altijd de
vraag hoe gedrag van mensen te beinvloeden. Een voorbeeld hiervan is
een uiteenzetting van Astly en Van de Ven.62 Edn van de vragen die zij
zich stellen is: "Are organizations functionally rational, technically con-
strained systems, or are they socially constructed, subjectively meaning-
ful  embodiments of individual action?"   In deze vraag identificeren Astley
en Van de Ven functionele rationaliteit en het rationele te hnisch be-
perkte karakter van organisaties, met de idee alsdat de realiteit van een
organisatie een objectieve facticiteit heeft. Deze aanname correspondeert
met de in het Bnctionalist paradigm besloten aanname  dat de samenle-
ving een concreet en reeel bestaan heeft buiten de individuen die daarin
leven.63 In dit denken wordt verondersteld dat het gedrag in een organisa-
tie bepaald wordt door onpersoonlijke mechanismen. Individuen in een
organisatie vervullen slechts rollen, gericht op het realiseren van het doel
van de organisatie, zo wordt in hetfunctionalist paradigm aangenomen.

In het tweede gedeelte van hun vraag, waar zij spreken over de
organisatie als een sociale constructie, duiden ze op wat genoemd wordt
de Strategic Choice View in de literatuur. In deze opvatting worden orga-
nisaties voortdurende geconstrueerd, onderhouden en veranderd doordat
de actoren de definitie van hun situatie wijzigen en hun subjectieve me-
ning opleggen aan hun omgeving.

Astley en Van de Ven komen in hun beschrijving van deze tegenstel-
ling amper verder dan de beschrijving ztlf. De subjectivistische actie-
theorie moet erkennen dat het gedrag van een individu altijd in zekere
mate ingeperkt moet worden om desintegratie van het systeem te voorko-
men. De functionalisten moeten erkennen dat het systeem nooit geinte-
greerd is in een perfect samenhangend lichaam. Dus is er sprake van een
complex van interne antagonistische verhoudingen, spanningen. Het is
nu de kunst, een spel om die interne spanningen te balanceren. Dit spel
heeft regels die maar in beperkte mate gebroken kunnen worden door het
individu.

Volgens Astley en Van de Ven is de reciproke verhouding tussen
structuur en individueel gedrag, die resulteert in spanning en conflict,
een algemeen voorkomende karakteristiek van organisaties. Het concept

62. W.G. Astley en A.H. Van de Ven, 'Central Perspectives and Debates in Or-
ganization Theory', Administrative Science Quarterly, 28: 245-273, 1983.

63. Morgan, 'Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving', p. 608.
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'organisatie' zou daardoor conflict impliceren.64 Een conflict dat als een
Hegeliaanse dialectiek geinterpreteerd zou kunnen worden. De structuur
van de organisatie zou dan small voor these en de acties van individuen
voor anti-these. Hieruit zou dan de synthese ontstaan die 6f bestaat uit
verval van 6f een nieuwe hierarchie. Waarna weer een volgende cyclus
ontstaat.

Ook  dit  is  weer zo'n voorbeeld  van een academisch woordenspel.
Uit empirisch onderzoek is een meer analytisch geformuleerd inzicht
naar voren gekomen welke factoren, met name ook van buiten de organi-
satie, leiden tot andere verhoudingen binnen een organisatie. (Zie hoofd-
stuk 4) Het voorbeeld van Astley en Van de Ven illustreert dat academi-
sche verklaringen en beschrijvingen weinig bijdragen waar het gaat om
het -gericht- veranderen van organisaties.

De idee dat de realiteit van een organisatie een duaal karakter heeft is
van directe praktische betekenis voor de organisatie-adviseur. In de prak-
tijk van het revitaliseren van grote ondernemingen kunnen twee onver-
zoenlijke scholen worden onderkend. 65

De eerste is gebaseerd op wat genoemd wordt: Programmatic Chan-
ge Assumptions; de tweede school op Task Alignment Assumptions.  In de
eerste school wordt verondersteld dat problemen in het gedrag van een
individu het gevolg (een functie) zijn van individuele kennis, zienswijzen
en gevoelens. De logische consequentie hiervan is dat, in een pro-
gramma gericht op het revitaliseren van een organisatie, het primaire aan-
grijpingspunt de inhoud is van zienswijzen en ideeen. Feitelijk gedrag is
dan een secundair probleem. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat gedrag
[van een individu] geisoleerd kan worden, en ook op individueel niveau
veranderd kan worden. Het logische gevolg daarvan is dat het aangrij-
pingspunt voor organisatie-vernieuwing gekozen moet worden op het in-
dividuele niveau. Deze zienswijze ligt dicht aan tegen de Strategic Choi-
ce Wew zoals genoemd door Astley en Van de Ven.

De tweede school, gebaseerd op Task Alignment Assumptions, ver-
trekt van de aanname dat kennis, gezichtspunten en gevoelens van het in-
dividu gevormd worden door repetitieve interactiepatronen met anderen.
De logische consequentie daarvan is dat gedrag het primaire aangrij-
pingspunt voor organisatorische vernieuwing is, zienswijzen en idee8n

64.  Astley en Van de Ven, 'Central Perspectives and Debates',  p.  267.
65. Het navolgende is gebaseerd op: M. Beer, R.A. Eisenstat en B. Spector,

7712 Critical Path to Corporate Renewal, Harvard Business School Press, 1990,
p. 61 e.v.
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zouden secundair moeten zijn. Daarbij wordt aangenomen dat problemen
in gedrag voortvloeien uit een wisselwerking in de omgang met anderen,
maar de effecten van het organisatorisch systeem op het individu zijn gro-
ter dan die van het individu op het systeem. Het logische gevolg daarvan
is dat het aangrijpingspunt voor organisatorische vernieuwing ligt op het
niveau van de rollen, verantwoordelijkheden en relaties.

Het inzicht dat het ontologisch karakter van organisaties een duaal
karakter heeft doet inzien dat beide zienswijzen geldig zijn. Voor de ad-
viseur betekent dit dat hij die personen moet opsporen die in staat zijn de
organisatie te veranderen, vanwege hun formele bevoegdheden, hun per-
soonlijke invloed op anderen en mentaal in staat zijn tot een andere kijk
op hun wereld. Daarnaast moet de adviseur kunnen onderkennen welke
de individuen en groepen zijn wier denken en handelen hoofdzakelijk
wordt bepaald door de structuren waarbinnen deze verkeren. Beide cate-
gorieen moeten betrokken worden in veranderingsprocessen, maar op be-
slist verschillende wijze.

2.1     Het  ontstaan  van  regels

Waar komen die regels vandaan die in het »ctionalist paradigm zo cen-
traal staan? Kennis daarover leidt tot meer inzicht dan het typeren van
spanningen binnen een organisatie als een Hegeliaanse dialectiek. Het
ontstaan (en bestaan) van regels die een concrete realiteit buiten de be-
trokkenen wordt toegekend, wordt in de gedragswetenschappelijke litera-
tuur instimtionalisering genoemd. Dit proces heeft haar oorsprong in de
menselijke natuur. Door de inherente instabiliteit van het menselijk orga-
nisme is het noodzakelijk dat de mens zich van een stabiele omgeving
voor zijn gedrag voorziet.66 De mens moet zich specialiseren en zijn drif-
ten richten. Daarbij is alle menselijke activiteit onderworpen aan gewoon-
tevorming.

Gewoontevorming gaat gepaard met een ervaring van inspanning en
beoogde opbrengst. Terecht of ten onrechte wordt na verloopt van tijd ge-
dacht dat die ene herhaalde inspanning de enige weg is om tot een be-
oogde opbrengst te komen. Keuzes met betrekking tot welke inspanning
tot een beoogd resultaat leidt worden -onbewust- beperkt. Dit alles
speelt zich nog af op het individuele niveau. Van institutionalisering
wordt gesproken wanneer een groep personen wederkerig tot gewoonte
geworden handelingen typeren door middel van het type persoon, functio-

66. Berger en Luckmann, Die Social   Construction  of  Reality,  p.   50: dit geldt
ook voor wat hierna volgt over institutionalisering.
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naris die die handeling verricht. Onderwijs wordt gegeven door een on-
derwijzer. Dat klinkt triviaal. Maar deze vorm van institutionalisering
heeft lange tijd het inzicht in de weg gestaan dat een belangrijke taak van
managers is het opleiden van ondergeschikten in hun taak, meer dan al-
leen maar vertellen wat er gedaan moet worden.

In een samenleving waarin sprake is van vergaande arbeidsspeciali-
satie, zowel op individueel niveau als via organisaties, kan het gemakke-
lijk gebeuren dat de oorsprong van het waarom van bepaalde instituties
verloren raakt. Bovendien kieven aan bepaalde instituties -materi8le-
belangen. Dit gold voor de middeleeuwse gilden, dit geldt voor elke be-
roepsgroep vandaag de dag.

Met institutionalisering gaat samen dat personen roUen ten opzichte
van elkaar gaan spelen. Een rollenspel houdt weer in dat personen van el-
kaar een bepaald gedrag verwachten, respectievelijk dat ze als individu
niet vrij zijn willekeurig gedrag te vertonen.

Twee factoren zijn er de oorzaak van dat instituties een eigen leven
gaan leiden alsof ze een realiteits karakter hebben zoals natuurkundige fe-
nomenen. De eerste is dat ingeslepen gewoontes tot norm worden verhe-
ven. Astley en Van de Ven: "As expedient patterns of acting are
discovered through trial and error, they tend to be repeated. Eventually,
managers who continually interact come to share the idea that 'these are
the ways things should be done'.  With this development, norms become
dissociated from the specific situations from which they first arose and
are generalized to cover broad areas of collective activity. As such they
take on the character of autonomous social forces, directing and regula-
ting collective action. „67

De tweede oorzaak voor institutionalisering is dat aan nieuwe gene-
raties bestaande rollenpatronen worden overgedragen, maar ook dat nieu-
welingen zich conformeren aan de bestaande gewoontes en rollen.68 Op

67.  Astley  en Van de Ven, 'Central Perspectives and Debates',  p.  263.
68. "When members enter an organization for the first time, they are con-

fronted with a social structure, which includes the interactions patterns among or-
ganizational members and these members' expectations towards them, and a set
of organizational expectations for their own behavior. It does not matter who the
individuals are; the organization has established a systems of norms and expecta-
tions regardless of who its personnel happens to be, and its continues to exist re-
gardless of personnel turnover. Individuals establish the norms and expectations,
to be sure, but they persist long past the persons who establish the policies in the
first place. " Hall, Organizations, p.  38.
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dat moment bepalen instituties menselijk gedrag.69 Berger en Luckmann:
"A world so regarded attains a firmness in consciousness; it becomes
real in an ever more massive way and it can no longer be changed so rea-
dily:70

2.8   Institutionalisering binnen organisaties

Tot nu toe is gerefereerd aan institutionalisering in meer algemene maat-
schappelijk zin. De vraag is nu of zich binnen organisaties ook institutio-
naliseringsprocessen voordoen, en zo ja, hoe zijn die te herkennen? Daar-
naast is het zo dat organisaties zelf instituties zun in de samenleving. 71

Ze zijn de belichaming van routines en rollen in het maatschappelijk ver-
keer. Daarop wordt hier niet verder ingegaan.

Wanneer over regels in organisaties wordt gesproken moet onder-
scheid worden gemaakt tussen de facto-, formele-  en normatieve  regels.
Met de laatste wordt in het bijzonder gedoeld op het verschijnsel dat
-wetenschappelijke- beschrijvingen over organisatie- en bedrijfspro-
cessen tot norm worden verheven. DescrIptie -van successen- wordt
in de bedrijfskunde al gauw prescriptie.72 Het meest bekende voorbeeld

73hiervan is het boek van Peters en Waterman, In Search ofErcellence.
In het licht van de hiervoor gegeven definities behoren deze prescri-

ptieve regels strikt genomen    niet    tot het -abstracte--     ' organisatie'.
Toch kan niet zondermeer aan het bestaan van dergelijke prescripties
voorbij worden gegaan. Het feit dat ze bestaan beinvloedt, -zo is mijn
ervaring en die van collega-adviseurs- op zijn minst discussies binnen
bedrijven hoe verder te gaan met de organisatie, hoe processen te
verbeteren. Prescripties als hier aangeduid zijn externe, niet geinternali-
seerde regels. Het zijn geen regels die hun grond vinden in een eigen er-

69. Berger en Luckmann, 7712 Social   Construction    of   Reality. "The institutional
order is objectified:  it is apprehended as a non-human facticity. "

70. Berger en Luckmann, Die Social Construction ofReatia, p. 56.
71.  L.G. Zucker, 'Organizations as Institutions', Research   in the Sociology   of

Organizations', 2: 147, 1983; R Presthus, Die Organizational Society, New
York: Knopf, 1962.

72. F. van den Berg, 'Mintzbergs oplossing van het prescriptie/descriptie pro-
bleem van organisatiestructuren en de methodologie van de organisatiekunde', Be-
drdfskunde, 1990,62/1.

73. T.J. Peters en R.H. Waterman, In Search of Ercellence: Lessons »m
America's Best-Run Companies, New York: Harper & Row,  1982.
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varing dat en welke inspanning beoogde resultaten oplevert. Daarnaast
zijn het geen coOrdinatie-regels. Prescripties behoren dan ook niet tot 'or-
ganisatie' zoals dat eerder in dit hoofdstuk is gedefineerd.

Organisaties -met name produktie-organisaties- ontstaan doordat
het individu iets wil wat hij in zijn eentje niet kan. Of hij heeft meer
kracht nodig dan hij zelf kan opbrengen, eWof hij heeft capaciteiten no-
dig die hij zelf niet heeft. De lamme die kan zien, tezamen met de blinde
die kan lopen, komen waar ze zijn willen. In die wil ligt een verbeel-
ding, een fantasie besloten.

De Amerikaanse auteur Torbert onderscheidt een eerste zes fasen in
74.de ontwikkeling van een onderneming   .

1.         Conception
2. Investments
3.      Incorporation
4. Experiments
5.       Systematic  Productivity
6.      Collaborative  Inquiry

Hij baseert deze fasering op bestudering van de geschiedenis van onder-
nemingen als IBM, General Electric, Polaroid. De karakteristieken van
de fase 'Conception' zijn ondermeer:

1.       Dreams,  fantasies,  visions  about  creating  something  new  to fill
a need not now adequately addressed.

2. Interplay, often conflict, among multiple "parents"

-individuals, organizations, ideologies
3. Informal conversations, occasional related projects, with

friends  or  work  associates,  working  models  to  test  and  revise
ideas and to show their relation to current products or servi-
ces.

Karakteristieken  van de  fase ' Investments' zijn ondermeer:

1.        Originators   or   "champions"   dejinitely   committed   to   creating
an organization,  to  "making the dream come true. "

2.  Early relationship-building among potentional leaders, mem-
bers, clients, and other stakeholders.

74. W.R. Torbert, Managing the Corporate Dream, Dow Jones, 1987, p. xix.
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3.    Peer networks and parents institutions make spiritual, structu-
ral,  and jinancial  commitments to  nurture  the  organization.

Karakteristieken van de fase 'Incorporation' zijn ondermeer:

1.      Specific organizational goals and operating stall determined.
2.    Recognizable physical setting, common tasks, roles, and initial

legal form delineated.
3.         Products  and  services   produced   in  timely  fashion  that   genera-

tes revenues.

Pas in deze fase zien we de organisatie ontstaan zoals gedefinieerd in de
hierboven besproken definities.  In deze fase wordt de relatie tussen de in-
spanning en commitment, die centraal stonden in de eerste twee fasen,
omgezet in regels en instructies voor anderen (operating staff).  Het  is
ook in deze fase dat de ondernemer zich diplomatieker moet gedragen

75dan in de eerste fasen.    Hij moet zijn eigen wensen onderdrukken, hij
moet zekere protocollen respecteren, hij moet zich aan bepaalde regels
conformeren. Dit alles  in het belang van de onderneming  die hij  aan het
opbouwen is. Het heeft er ook mee te maken dat de personen die hij in
deze fase nodig heeft om de organisatie op te bouwen primair mee wer-
ken om materiele redenen, niet op basis van een droom.

Karakteristieken van de fase 'Experiments' zijn:

1.  Alternative legal governing, administrative, physical, produc-
tion, selection, training, or reward structures practiced, tested
in operation, and reformed.

2.    Alternative financial, marketing, and political strategies pract-
iced, tested in operation, and reformed.

In deze fase worden de regels waaruit de organisatie bestaat expliciet on-
derwerp van manipulatie, in toenemende mate los van de oorspronkelijke' fantasy' van waaruit de organisatie is voortgekomen. Volgens Torbert is
de hiermee in de praktijk corresponderende managementstijl die van de
'Technician',  E6n van de kenmerken van deze managementstijl is dogma-

75. Torbert, Managing the Corporate Dream, Hoofdstuk 6.
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tiek.76 Dat wil zeggen het aanhangen van regels om wille van de regels
zelf, zonder nog de werkelijke oorsprong van deze regels te kennen.

Karakteristieken van de fase 'Systematic Productivity' zijn ondermeer:

1.        Attention  is   legitimately  focussed  only   on  the  systematic  proce-
dures for accomplishing the predefined task.

2.     Marketability or political viablity of the product or service,  as
measured in quantifiable terms, is the overriding criterion for
success.

3.     Standards,  structures,  and roles are taken for granted as given
and formalized,  usually  in deductive,  pyramidal terms.

4.      Reality   is   usually  and  most   easily   conceived   of  in  deductive
terms as dichotomous and competitive: win-lose, rational-
emotional, leader-follower, work-play, personal-professional,
practical-theoretical.

In deze fase zien we, in punt 1 van Torberts karakteristiek, dat de relatie
inspanning-resultaat een eigen leven gaat leiden, zonder er meer goed op
te letten of de verrichte inspanningen ook inderdaad de beoogde opbreng-
sten te weeg brengen.77 In punt 3 van Torberts karakteristiek beschrijft
hij in andere woorden het verschijnsel reificatie: normen, structuren en
rollen gaan een eigen leven leiden, los van hun ontstaansgrond.

In  de  fase  van ' Collaborative Inquiry' komen alle voorgaande fasen
tegelijk aan bod. Discussies  over de ' mission statement'  zijn in wezen re-
flecties van de oorspronkelijk droom waarmee de onderneming is begon-
nen. De discussie over de 'shared values' is een herhaling van de fase
van   ' Investments' waar ondermeer spirimal commitments werden  opge-
bouwd. De discussie over het type organisatie, bureaucratisch of taakge-
richt, flexibel,  is een herhaling  van de  fase van 'Incorporation',  de  fase
waarin de eerste meer omlijnde taak- een rolverdeling ontstond. De dis-
cussies over centralisatie versus decentralisatie, eigen verantwoordelijk-

16.  Torbert, Managing  the  Corporate  Dream, p. 85.
77. In termen van Peter Senge (17,e Fi#h Discipline: 77ze Art & Practice of The

Learning Organization, New York: Doubleday, 1990): betrokkenen leren niet
meer doordat ze geen feed back organiseren en dus hun causal maps niet bijstel-
len. Gebeurt dat op grote schaal in een organisatie en treedt de leiding niet corri-
gerend op dan wordt weI gezegd dat de organisatie niet (meer) leert. In het licht
van de in deze studie gehanteerde definitie van 'organisatie' is dit een zinledige
uitdrukking, slechts mensen kunnen leren. Maar, mensen kunnen elkaar weI blok-
keren in leer-processen.
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heid versus managerial control, kwaliteit versus kwantiteit, etc. is een
herhaling  van de  fase van 'Experiments'.  De fase waarin regels  een ei-
gen bestaan begonnen te leiden. Deze discussies stellen de juistheid van
deze regels ter discussie, maar in termen van de ene regel tegenover de
andere. De idee van regels ztlf wordt niet ter discussie gesteld. Het aan-
passen van strategieen en structuren van de organisatie naar de eisen van
deze  tijd  is een herhaling   van  de  fase  van

'
Systematic Productivity' .   De

organisatie heeft ervaren dat ze eenmaal in staat was effectief en produk-
tief te zijn en zoekt naar herhaling ervan door het manipuleren van for-
mele doelstellingen en idem structuren. In hoeverre in de praktijk hierin
voldoende diepgaand te werk wordt gegaan is studie van een volgend
hoofdstuk.

De hier door Torbert weergegeven ontwikkelingsfasen dienen als il-
lustratie hoe door mensen aangegane interacties zich ontwikkelen in re-
gels die een eigen leven gaan leiden.

De beschrijving van Torbert is gebaseerd op bestudering van de ge-
schiedenis van enkele Amerikaanse bedrijven. Hieronder volgen twee il-
lustraties uit eigen waarneming over het verschijnsel dat door mensen ge-
maakte regels een eigen leven gaan leiden.

Zo werd ik in de periode, dat ik bij de toenmalige centrale dienst
van de Arbeidsinspectie, het Directoraat-Generaal van de Arbeid, werk-
te, eens geconfronteerd met een aanvraag voor subsidie voor opleiding
van arbeiders in een bedrijf in voedingsmiddelen. Zoals voorgeschreven
werd er een onderzoek ingesteld naar de achtergronden van de aanvraag.
Daarbij bleek dat het bedrijf kampte met kwaliteitsproblemen in het eind-
produkt. De oorzaak daarvan was dat de werknemers de procesparame-
ters, temperatuur, druk en procestijd, steeds op dezelfde waarden instel-
den. Dit terwijl de te verwerken produkten ondermeer qua suikergehalte
varieerden als gevolg van fluctuerende patronen van regenperioden en
temperatuurschommelingen op het veld. Tijdens een eerdere generatie re-
cruteerde deze voedingsmiddelenfabriek werknemers uit kringen van boe-
renarbeiders. Deze waren op welhaast natuurlijke wijze ermee bekend
dat land- en tuinbouwprodukten varieerden in hun samenstelling als ge-
volg van grillen in het weer. Voor hen was het dan ook vanzelfsprekend
dat procesparameters voortdurend bijgesteld moesten worden. In een la-
tere periode recruteerde deze voedingsmiddelen fabriek haar werkne-
mers uit kringen van gastarbeiders. Deze waren met fluctuaties in suiker-
en vochtgehalte niet bekend en concentreerden zich op de procesparame-
ters, die zij constant wilden houden. Het probleem werd aangepakt door
de arbeiders cursussen te geven over de samenstelling van de land- en
tuinbouwprodukten die ze verwerkten, de invloed van weersomstandighe-
den en andere variabelen.
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Een tweede voorbeeld betreft een groot elektrotechnisch bedrijf. Deze on-
derneming had een afdeling voor het ontwerpen en fabriceren van de ei-
gen produktieapparatuur. Deze afdeling had sinds de Tweede Wereld oor-
log twee belangrijke ontwikkelingen op haar naam gebracht,
produktiemachines die in hoge mate gemechaniseerd en geautomatiseerd
waren. Daardoor was de output per uur competitief hoog. In de tachtiger
jaren werd deze afdeling geconfronteerd met eisen als het kunnen verwer-
ken van een grotere produkt-vari8teit, kleinere batches, kortere omsteltij-
den en kortere aftevertijden. Aanvankelijk had de leiding van de afdeling
hiermee grote moeite. Met name om bewuste stUring te geven aan de ver-
schillende onderafdelingen door het geven van opdrachten, vanuit een
strategisch plan. Bij nadere bestudering bleek de oorzaak van dit onver-
mogen hierin te liggen dat er sprake was van een impliciete strategie.
Tot dan toe was het zo dat iedere ontwerper in de onderafdeling wist dat
als hij met een voorstel kwam hoe een machine sneller en efficitnter te
maken, dat dat voorstel door de hiding gehonoreerd zou worden. Dat er
keuzes gemaakt moesten worden tussen flexibiliteit en snelheid was daar-
om zo moeilijk omdat betrokkenen niet gewend waren expliciet leiding te
geven door aan te geven waarom wanneer welke keuzes gemaakt moes-
ten worden. Dit voorbeeld illustreert dat ook leidinggevenden gevangen
kunnen raken in impliciete regels.

Deze twee voorbeelden illustreren dat (en hoe) het ontstaan van re-
gels met een concrete ontologisch realiteit ook binnen organisaties voor-
komt en herkenbaar is.

2.9  Het bewust-zijn van regels

Het door Berger en Luckmann beschreven proces van institutionalisering
ligt besloten in de arbeidsdeling van een organisatie, zeker wanneer de
organisatie volgens een Weberiaanse bureaucratie is ingericht. Als het zo
is  dat de regels, die zowel  naar de opvatting van Barnard  als  in  het Ainc-
tional paradigm de organisatie vormen, het resultaat zijn van menselijke
interactie, hoe komt het dan dat die regels een ontologische hardheid
wordt toegekend? Dat onderzoekers dergelijke regels een hardheid toe-
kennen is gebaseerd op empirisch onderzoek naar het effect van organisa-
ties op individuen. In dergelijk onderzoek staat met name de lager ge-
plaatste centraal. De verhalen die weergeven dat en hoe een individu een
organisatie naar zijn hand zet hebben als regel betrekking op de hogere
leiding.  Dat de lager geplaatste meer beYnvloed wordt door de organisa-
tie dan andersom moet worden toegekend aan wat kan worden omschre-
ven de onderhandelings positie van het individu. Immers, als deze zich
niet wenst aan te passen aan de regels, aan wat anderen van hem in het

66



organisatorische rollenpatroon verwachten dan kan de organisatie als re-
gel iemand anders kiezen. Er is sprake van een impliciete onderhande-
ling die soms als chantage wordt ervaren. Is een organisatie afhankelijk
van een individu omdat deze voor de organisatie noodzakelijke- en unie-
ke kwaliteiten beschikt, dan kan dat individu de regels die de organisatie
vormen, ter discussie stellen.

Toch zijn er ook voorbeelden dat individuen op lager niveau regels
wijzigen. Het antwoord op de vraag waarom een individu, maar ook de
gedragswetenschappelijk onderzoeker, een organisatie als 'hard' ervaart
danwel veranderbaar, moet gezocht worden in het bewust-zijn van het in-
dividu van de regels waarnaar hij leeft en werkt. Is dit bewust-zijn laag
dan zal de organisatie als concreet en hard worden ervaren, is dit
bewust-zijn hoog dan wordt de organisatie als maakbaar beschouwd.

De vraag is dan hoe kan een individu, maar ook een groep, het be-
wustzijn van de impliciete regels waarmee wordt geleefd, vergroten? Tal-
rijk zijn de verhalen van managers die door 66n of meerdere bezoeken
aan Japan zich tenminste bewust worden van de regels waarmee in dat
land wordt gewerkt. Dat kan leiden tot herbezinning op de eigen regels.
In de praktijk wordt toch ook vaak gestreefd naar het kopieren van in Ja-
pan geobserveerde methoden, zonder precies alle achtergronden van die
regels te kennen. Meer in het algemeen geldt dat confrontatie met een an-
dere  cultuur het  ' zien'  van de regels  in de eigen cultuur bevordert.

Maar dat geeft nog geen antwoord op de vraag waarom bepaalde re-
gets, die een eigen leven gaan leiden, op zeker moment dysfunctioneel
zijn geworden. Regels ontstaan altijd onder zekere omstandigheden. Die
omstandigheden kunnen in de loop van de tijd wijzigen, waardoor de im-
pliciete aannames waarop regels, die gedurende een bepaalde periode tot
produktiviteit hebben geleid, niet meer werken. In zekere zin kan gesteld
worden dat een organisatie hetzelfde kan overkomen als het individu.
Het individu dat in zijn jeugd en of eerste werkervaring een aantal vuist-
regels heeft geleerd door ervaring, maar zich niet goed realiseert dat de-
ze regels tijdsgebonden zijn, komt voor problemen te staan. Op zeker
moment levert zijn inspanning niet het resultaat op wat hij gewoon was.

Vandaar  ook dat Torbert schrijft:   " . . . , the organizational develop-
ment of Collaborative Inquiry is in some ways analogous to an indivi-
dual's development of self-reflective capacity through therapy or some
other form of self-study".78

Anders dan Torbert ben ik van oordeel dat het vermogen van het in-
dividu zijn causaliteits-modellen aan te passen niet zozeer heeft te maken

78. Torbert, Managing the Corporate Dream, p. 128.
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met het vermogen van zelf-refiectie. Eerder ligt dit vermogen erin dat
het individu (a) het observatievermogen heeft om veranderingen in de
reacties op zijn inspanningen te zien; (b) deze verandering niet slechts te
zien als een afwijking van het normale en dus niet de verandering enkel
te beantwoorden met een -intensievere- herhaling van de inspanning;
(c) de bereidheid, creativiteit en vermogen heeft zijn verandering
-kwalitatief- te wijzigen en zo alsnog de door hem beoogde resultaten
te realiseren.

Het probleem met reYficatie en institutionalisering van regels is dat
daardoor de oorzaak van afwijkende effecten bij toepassing van die re-
gels wordt gezocht in het niet goed toepassen van die regels, niet in ver-
anderingen in de omgeving.

2.10 Slot

In dit hoofdstuk is het precaire van de ontologische aard van organisaties
aangestipt, in het volgende hoofdstuk wordt dit nader uitgewerkt. Een or-
ganisatie kan worden opgevat als een geheel van regels waardoor de eco-
nomische activiteit van individuen richting gegeven en gecoOrdineerd
wordt. Deze regels worden door mensen in -en niet altijd symmetri-
sche- interactie ontwikkeld. Echter, door gewoonte, routine, door Ilieu-
we generaties kunnen deze regels een leven gaan leiden alsof ze bestaan
buiten de mensen die hun activiteiten met behulp van die regels coOrdine-
ren. Dit is geen eigenschap van die regels, maar van het -collectieve-
bewustzijn van de mensen die de organisatie vormen. Wanneer betrokke-
nen problemen hebben met hun 'organisatie' is het dus zaak de -impli-
ciete- regels op te sporen en zichtbaar te maken. Wanneer die regels
weer zichtbaar, expliciet gemaakt zijn, kunnen ze ook onderwerp wor-
den van bespreking, van manipulatie en verandering. De starheid van or-
ganisaties ligt niet besloten in weerstand tegen verandering, maar in het
niet bewust-zijn van de regels die de organisatie vormen, impliciete re-
gels die posities, rollen en te verwachten gedrag sturen. De organisatie is
een door mensen geconstrueerd iets en daarom ook reconstrueerbaar. De-
ze reconstructie, gericht op het herstellen van beoogde effectiviteit en
produktiviteit, is niet, wat veel wordt gedaan, een kwestie van het
ontwikkelen van nieuwe organisatie-modellen. Reconstructie van een
organisatie is het opsporen van impliciete regels met hun impliciete aan-
names over marla, technologie en motivatie van werknemers dn deze te
vervangen door regels die, gezien de huidige en voorziene marktverhou-
dingen, de relatie belichamen tussen de inspanning die gepleegd moet
worden om de beoogde opbrengst, de ambitie, te realiseren.
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HOOFDSTUK 3

HET CONSTRUCTIONISME ALS
ONTOLOGISCH UITGANGSPUNT VOOR DE

ORGANISATIE-ADVISEUR

3.1    Inleiding

In hoofdstuk twee is uiteen gezet dat organisaties een duaal karakter heb-
ben. Enerzijds worden organisaties ervaren als dingen met een ontolo-
gisch karakter zoals die van 'dingen' in de natuurkunde. Anderzijds zijn
organisaties door mensen geconstrueerde en onderhouden objecten. Een
onderzoeker en/of adviseur die de eerste ontologische opvatting aan-
hangt, kiest, bewust of onbewust, logisch-positivistische methoden en in-
strumenten. Die keuze impliceert het formuleren van modellen van orga-
nisaties, vergelijkbaar met die in de natuurwetenschappen en in de
techniek. In eerste aanleg is het formuleren van modellen bedoeld om be-
grip van organisaties te vergroten. Deze gedachte is afgeleid van het ge-
bruik van modellen  in de natuurkunde.  In de natuurkunde hebben  de
-wiskundige- geformuleerde modellen onmiskenbaar bijgedragen tot het
begrupen van causaliteitspatronen met betrekking tot geobserveerde ver-
schijnselen en daarmee tot het kunnen voorspellen van gebeurtenissen.
Deze modellen worden veelat aangeduid  met  de term 'natuurwetten'.
Echter deze 'natuurwetten' zijn, op zich uiterst elegante, door de mens
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geformuleerde beschrijvingen van fenomenen  in de natuur. 1

Waar het gaat om het gedrag van mensen, is de mens niet, zoals in
de natuurkunde, er in geslaagd dit in elegante wetmatigheden te beschrij-
ven. Uiteraard kent de mens door ervaring een aantal actie-reactie patro-
nen, of beter nog, een relatie tussen omstandigheden en gedrag van men-
sen: "De gelegenheid maakt  de  dief".  In het vorige hoofdstuk  is  de  term
'
organisatie als pathologie  van het bewustzijn' geciteerd. Anders  dan  de

subjecten in de natuurkunde heeft de mens, meer of minder, bewustzijn
van de regels waaronder en waarnaar hij leeft. Dit bewustzijn verschilt
van individu tot individu, tn per individu naar zijn ontwikkelingsfase.

Het sociaal-constructionisme nu biedt een aantal inzichten die een
verhelderend licht werpen op organisatie-processen waarin die patholo-
gie van het bewustzijn een rol speelt. Het sociaal-constructionisme over-
stijgt daarmee de in de organisatie-literatuur klassieke tegenstelling
individu-organisatie.2

De in dit hoofdstuk gegeven beschrijving over het constructionisme
dient hier om een nieuw licht te werpen op gangbare noties als bounded
rationality en management is decision making. Hier wordt niet beoogd
een originele bijdrage aan de idee van het constructionisme te geven. In
deze studie gaat het er primair om welke inzichten gewonnen kunnen
worden met betrekking tot organisatie-(advies)-processen.

W81 wordt in dit hoofdstuk een aantal aspecten aan het constructio-
nisme toegevoegd waaraan door de oorspronkelijk auteurs ervan geen
aandacht is besteed, ondermeer de rol van het utopisch denken en het ver-
band met de idee van theory-in-use.

1.      "The    mathematical    laws of science amounted   to    no    more than convenient,
usable summaries  of the average effect of disorderly occurences." M. Kline,
Mathematics in Western Culture, Oxford University Press, 1953, Pelican Books
uitgave 1972, p. 434.

2.  "A social psychology that concerns itself only with the individual, as All-
port conceived it, is as unsatisfactory as a social psychology exclusively con-
cerned with society, as Durkheim envisaged it. Both approaches hide a basic real-
ity, an invariant of existence whose marks are visible everywhere: the opposition
between individual and society, the harsh battle   that has always raged between
personal and collective forces." S. Moscovici, "Preconditions for explanation  in
social psychology", European  Journal of Social Psychology, 1989, 19: 407-430.
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3.1    Het  constructionisme

De idee alsdat de sociale werkelijkheid van een ander karakter is dan die
van de natuur heeft diepe wortels in de geschiedenis van het menselijk
denken. Filosofen als Locke (1632-1704), Hume (1711-1776), Mill
(1806-1873) en andere logisch-empiristen gingen uit van een reele we-
reld als bron van kennis. Menselijke kennis zou niet anders moeten zijn
dan een kopie van de realiteit van de wereld. De Amerikaanse sociaal-
psycholoog Gergen noemt  dit het exogene perspectief. 3 Hiermee worden
die theorieen over kennis(-vorming) aangeduid waarin het bestaan van
een werkelijkheid vooraf gaat aan menselijke kennis. Er wordt in deze
theorie8Il verondersteld dat er, ook in het sociale vlak, een werkelijkheid
bestaat buiten de mens.  Voor de wetenschapper betekent dit dat hypothe-
sen worden geformuleerd die via observatie en statistisch onderzoek ge-
toetst moeten worden. Daarmee is onlosmakelijk verbonden dat model-
len over organisaties worden geformuleerd. Dit heeft in de zestiger ja-
ren, met name in de Verenigde Staten, tot een hausse aan statistisch
organisatie-onderzoek geleid. Voor onderzoekers in deze stroming waren
de natuurwetenschappen de guiding memphor voor de wijze van redene-
ren, onderzoeken dn de opvattingen met betrekking tot de ontologische
aard van hun object van onderzoek.4 Een recenter voorbeeld hiervan is
het werk van de Canadese onderzoekers Miller, Mintzberg en Friesen.
Dezen hebben geprobeerd aan te tonen, op basis van statistisch onder-
zoek, dat organisaties in slechts enkele configuraties voorkomen.5 Ont-
wikkelen organisaties  zich,  dan

'
springen' deze, niet-continu,  van de ene

configuratie van de andere. Overduidelijk is dit beeld ontleend aan het
atoommodel van de Deense fysicus Niels Bohr.

De idee van de natuurwetenschappen als 'model'  voor de sociale we-
tenschappen, en daarmee ook voor het bestuderen van organisaties, heeft

3. K.J. Gergen, Toward     Transformation     in      Social     Knowledge, New York:
Springer, 1982, p. 175.

4. "The term 'empirical-analytic' refers to an organizational science modeled
after the natural science approach, whose aim is to 'establish laws which can
serve as instruments for systematic explanation and dependable prediction' (IE.
Nagel, Die structure  Of science, Cambridge: Hackett, 1979 p. 450)" B.D. Steffy
en A.J. Grimes, "A Critical Theory of Organization Science", Academy of Man-
agement Review,  1986, 11/2: 322-336.

5. D. Miller en P.H. Friesen, Organizations: A Quantum View, Prentice-
Hall, 1984.
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altijd weerstand ondervonden. Steeds zijn er alternatieve benaderingen te-
genover geplaatst. Ook deze stroming heeft diepe wortels in de geschie-
denis van het menselijk denken. Filosofen als Spinoza (1632-1677), Kant
(1724-1804) en Nietzsche (1844-1900) gingen er vanuit dat menselijke
kennis bepaald wordt door processen in de mens: denken, het benoemen
van categorieen, het verwerken van informatie. Deze opvatting wordt
door  Gergen het endogene perspectief genoemd.

Gergen begint zijn uiteenzetting over de exogene- versus de endo-
gene kijk op de wereld met een verwijzing naar een ontwikkeling in het
denken van de Duitse experimentele psycholoog en sociaal-psycholoog
Wilhelm Wundt.6 Aanvankelijk was Wundt werkzaam op het terrein van
de fysiologische psychologie. Dit is dat deel van de psychologie dat zich
bezig houdt met in de biologie van de mens verankerde reactiepatronen.
Wundt observeerde daarbij ook gedragspatronen die niet teruggevoerd
konden worden op biologische- of fysiologische bases als bijvoorbeeld
het zenuwstelsel. Aspecten van menselijk gedrag als bijvoorbeeld religio-
siteit, eergevoel en toewijding, zo stelde Wundt, vinden hun basis in het
sociale. Gergen vat dat zo samen: "For Wundt the guiding metaphor for
social psychology was not that of natural sciences, but rather that of his-
torical analysis (Geschichte). Rather than searching for general laws of
psychological functioning, the task of the social psychologist was to ren-
der an account of contemporary behavior patterns as developed from the
culture's history."7

De vraag die dan gesteld moet worden is: wat is het ontologische ka-
rakter van het 'sociale'. Heeft dat een concreet karakter zoals een steen
of een wolk dat heeft? Of heeft het sociale een bovenzinnelijk, metafy-
sisch karakter? In het exogene perspectief bestaat het sociale in de vorm
van structuren zoals er voorwerpen in de natuurkunde bestaan. In dit per-
spectief is het sociale objectief kenbaar. Het is niet alleen kenbaar, is het
objectief kenbaar, verschillende waarnemers zullen hetzelfde waarne-
men, onafhankelijk van hun voorkeuren en persoonlijke ervaringen met
het sociale.

Vandaag de dag wordt dit obiectivisme geplaatst tegenover het sub-
jectivisme. Het subjectivisme stelt dat de wijze waarop individuen het so-
ciale percipieren afhankelijk is van hun eigen positie daarin, hun persoon-
lijke ervaringen en opvoeding.

Het exogene perspectief als tegenhanger van het endogene perspec-
tief heeft echter een heel andere oorsprong. De achtiende eeuwse Franse

6. Gergen, Toward Transformation in Social Knowledge, p. 174.
7. Gergen, Toward Tran€formation in Social Knowledge.
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filosoof Turgot formuleerde de ideologie van de vooruitgang. De vooruit-
gang als filosofische conceptie ging er vanuit dat de aard van het mense-
lijke tegengesteld is aan die van de natuur. Turgot wilde de menselijke
wereld zien als tegenhanger van de natuurlijke wereld: "The triumphant
success of Newtonian physics dazzled the eighteenth- century philosop-
hers. They hoped to discover in human society a principle of order, of
equilibrium, ecluivalent  to

the operations of gravity in Newton' s mechan-
ical universe. " Een dergelijk denken heeft betekenis  tot Op de dag van
vandaag. Adam Smith's idee van de 'natuurlijke' economie is gebaseerd
op concept van natuurkundige wetten. De wet van vraag en aanbod re-
gelt deze twee factoren op een wijze die niet door individuen kan worden
beinvloed.9 De uitdrukking 'marktmechanisme' heeft zijn grond in de
mechanica van Newton.

De vooruitgangsideologen stonden tegenover de theologen voor wie
God de verklaringsgrond vormde van alles, zowel in de natuur als in het
sociale. De eveneens Franse filosoof August Compte (1798-1875) voor-
zag de sociale problemen die met de industrialisatie van de samenleving
gepaard zouden gaan. Hij vroeg zich af welk denken de basis zou moe-
ten vormen voor het oplossen van de maatschappelijke problemen in de
periode  van de industriele revolutie. Het positivisme vormde  het  ant-
woord op zijn vraag. De idee van positivisme houdt in dat wetenschap,
ook met betrekking tot het sociale, uitsluitend wordt bedreven op basis
van 'het gegevene', op waarneembare feiten, op positieve feiten. 10 Daar-
mee zette Compte zich af tegen het theologisch en metafysisch denken.

Het denken van Compte is later in versterkte vorm doorgezet in het
logisch-positivisme. Deze stroming in de wetenschapsleer combineert het
denken van Compte en van de Schotse Filosoof Hume met de door de
wiskundigen Leibniz, Frege en Russell ontwikkelde -formele-
logica.11 In haar eerste enthousiasme, in de late twintiger jaren, procla-
meerde de Wiener Kreis, waarin de aanhangers van het logisch positi-
visme verenigd waren, dat hun opvattingen als een filosofisch systeem
een eind zou maken aan alle filosofieen, het zou een nieuwe vorm van
Verlichting zijn.

8.    K.   Kumar,    Prophecy   and    Progress,   The    Sociology    of   Industrial   and    Post-
Industrial Society, Penguin Books, 1978, p. 16.

9.    Kumar,  Prophecy  and  Progress  p.  17.
10. H. Koningsveld, Het versch(insel wetenschap, Boom, 1978, p. 38.
11.  H.   Feigl, 'The Origin and Spirit of Logical Positivism', in: Achinstein,   P.

and S.F. Barker (eds.), 77:e Legacy of Logical Positivism, Baltimore: John Hop-
kins, 1969.
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Het logisch-positivisme is een vorm van empirisme. Deze stroming in de
filosofie houdt het voor onmogelijk dat zuiver en alleen door na te den-
ken, zonder waarneming, een verklaring over de hoedanigheden, over
de  wetten  van de werkelijke wereld  is te verkrijgen. 12 Kort gezegd,  ken-
nis is alleen te verwerven via waarneming. Het logisch-positivisme ont-
kent elke vorm van metafysica, de leer van het bovennatuurlijke, de
zijnsleer.

Enkele jaren na de start er van, realiseerden de oprichters van de
Wiener Kreis zich hun verwantschap met de Amerikaanse pragmatici, in
het  bijzonder C.S. Peirce. 13   Deze   was de voorganger   van de Ameri-
kaanse filosoof James (1842-1910), docent psychologie en anatomie aan
de Harvard University. Storig: "James [zelf] definieert het
[pragmatisme] als de geestelijke 'houding die van eerste dingen, princi-
pes, categorieen en vermeende noodzakelijkheden afziet en zich op de
"laatste" dingen, resultaten, gevolgen en feiten richt'.   . . . Nut, waarde,
succes zijn de criteria van de waarheid. "14 James stelt vragen als:  wat is
de projit van een toneelvoorstelling? Bij een andere pragmatist, John De-
wey (1859-1952) is het denken een instrument voor het handelen, gedach-
ten hebben slechts instrumentele waarde. In het pragmatisme geldt dat
een  theorie  waar is wanneer deze blijkt  te ' werken',  dat wil zeggen  door
de pralaische gevolgen wordt waar gemaakt. Als pedagoog heeft Dewey
lange tijd grote invloed uitgeoefend op het onderwijs in de Verenigde Sta-
ten. "Groei, ontwikkeling, zijn de sleutelwoorden voor Dewey's wereld
beschouwing' .

, 15

Zoals de naam al aangeeft, speelt logica een belangrijke rol in het
logisch-positivisme. Met name de axiomatische- of formele logica. Een
belangrijke grondlegger hiervan was Ludwig Wittgenstein. De logisch-
positivisten waren er fel in elke vraag die in het licht van de logische ana-
lyse absoluut niet beantwoordbaar bleek, als onzinnig te bestempelen. 16

Wittgenstein ging er vanuit dat een goed geformuleerde vraag altijd te be-
antwoorden  is. Bij Wittgenstein is logica  dan  ook het instrument  voor
taalanalyse, voor opheldering van begrippen.

De axiomatische logica is de moderne vorm van de logica van Aris-
toteles. Hierin is een propositie waar of niet waar, tenium non datur,

12. W.  Stegmuller,  Hauptstrumungen der Gegenwartsphilosophie,  Band  I,
Stuttgart, 1976, p. 346.

13.  Feigl, 'The Origin and Spirit of Logical Positivism'.
14. H.J. StOrig, Geschiedenis van dejilosojie, Utrecht, 1972, p. 198.
15. Stbrig, Geschiedenis van de jilosofie, p. 100.
16.  Feigl, 'The Origin and Spirit of Logical Positivism'.
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ook wel genoemd het postulaat van de waarheidsbepaaldheid. Althans,
voor zover een propositie geen indicatoren bevat. Indicatoren zijn uit-
drukkingen als 'ik',  ', 'hier', 'nu', die telkens andere betekenissen
met zich meebrengen. Zinnen met indicatoren hebben in de formele 10-
gica geen vaste betekenis en worden daarom ook niet onderzocht.

In de filosofie, maar ook in het gewone leven, hebben zinnen met in-
dicatoren, ook al is het geen vaste, t6ch betekenis. Om hiernaar onder-
zoek te doen zijn de 'filosofische' logica's ontwikkeld. Worden uitdruk-
kingen onderzocht waarin woorden als 'mogelijk', 'noodzakelijk'   of
' onmogelijk' voorkomen  dan  komt  men  op het terrein  van de modaal  lo-
gica. Is er sprake van normatieve begrippen, over wat mag en moet, dan
komt men op het terrein van de deontische logica. De epistemische logi-
ca  gaat over zinnen waarin uitdrukkingen als 'gelooft  dat',   'weet  dat'
voorkomen. Verder kan worden gesproken van de meerwaardige logica,
de temporele logica, de nominalistische logica, de bestissings logica en
de quanmm logica. 18

Echter,  al deze logica' s zoeken naar gegeven wetmatigheden.   In het
dagelijks leven wordt wel onderscheid gemaakt tussen 'gelijk hebben' en
'gelijk krijgen'. Voor diegenen die invloed willen uitoefenen, iets willen
opbouwen waarbij ze anderen nodig hebben, is 'gelijk krijgen' van gro-
tere betekenis dan gelijk hebben. Diegene die de kunst van het gelijk krij-
gen verstaat weet dat daarvoor veelal een andere logica, andere rationali-
saties, argumenten en taaluitdrukkingen nodig zijn dan die voor het
gelijk hebben.

In de retorica van Perelman en Olbrechts-Tytecaig wordt benadrukt
dat argumentatie een retorisch doel dient: de argumentatie moet een be-
paalde mening aanvaardbaar(der) maken voor een auditorium. Het is de
rationalisatie van een spreker om zijn mening voor een bepaald audito-
rium aanvaardbaar te maken, een ander auditorium vergt een andere
rationalisatie. Deze rationalisaties hoeven weinig te maken te hebben20 „

17. F. von Kutschera en A. Breitkopf, Inteiding tot de moderne logica,
Utrecht, 1972

18. W.  Stegmuller,  HauptstrOmungen der Gegenwansphitosophie, Band  II,
Stuttgart, 1975. De retorische opmerking 'dat is toch logisch!?' kan dus beant-
woord worden met de vraag: 'volgens welke logica?'

19.  F.H.   van   Eemeren,   R.   Grootendorst  en   T. Kruiger, Argumentatietheorie,
Utrecht: Het Spectrum, 1978.

20. Ook bij het schrijven van teksten speelt dit een rol. In een aantal gevallen
ging de discussie over concept-teksten van dit proefschrift over de vraag of het
voor academici, collega-adviseurs of voor managers geschreven werd.
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met de motieven (causa) die de spreker tot zijn mening hebben gebracht;
ze zijn afgestemd op het auditorium dat door de argumentatie overtuigd
of overreed moet worden en aangepast aan het kader waarbinnen deze ar-
gumentatie plaatsvindt." Spreker en auditorium moeten  het  eens   zijn
over een aantal uitgangspunten. Op basis van de gemeenschappelijke uit-
ganspunten kan de spreker een met het auditorium gedeelde gedachtenwe-
reld opbouwen.

Deze gedeelde gedachtenwereld kan ondermeer betrekking hebben
op regels die een organisatie vormen, zoals beschreven in hoofdstuk 2.
Zo valt in te zien dat het creeren van een sociale 'werkelijkheid' zich vol-
trekt volgens andere dan de regels uit de formele logica. Zijderveld
schrijft over deze laatste regels: "De canons van de formele logica zijn
niet transcendentaal en a priori doch verweven met de culturele traditie
van onze Westerse samenleving. De norm om zich aan de regels der 10-
gica te houden moet primair als een afspraak worden fezien die werd ge-
maakt om al te grote cognitieve chaos te vermijden. "  1 De regels  van de
formele logica zijn door mensen geconstrueerd met uiteindelijk prakti-
sche motieven.

Ook zoiets waardevrij en objectiefs als de wiskunde is een mense-
lijke constructie. Men hoeft geen wiskundige getallentheorie te kennen
om toch te kunnen rekenen. Derrek L.W. Phillips schrijft hierover: "But
asks Wittgenstein's imaginary interlocutor, 'then what does the peculiar
inexorability of mathematics consists in?' [...] Natural numbers,  like our
language are used. And the fact that numbers like language, can be used
in a great variety of different situations and can function without special
preparations for every eventuality is due to custom. Mathematics, in
short, is a human institution, a human product, a human invention. The
basic mathematical process of using a formula is shown by Wittgenstein
to be embedded in social practices. Mathematics is a social activity, a so-
cial practice. Every instance of the use of a formula is the culmination of
a process of socialisation.  22

Niet alleen zijn de wiskunde en de logica gecreeerd door de mens,
heel het sociale is dat. Het is niet zo dat er een gegeven sociale orde is,

21. A.C. Zijderveld, De theorie van het symbolisch interactionisme, Meppel:
Boom, 1975.

12.  D.L.W.      Phillips,      Wittgenstein      and      Scientific      Knowledge:      A      Sociological
Perspective, London: McMillan, 1977, hoofdstuk 6.
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de mens maakt ztlf, in interactie met de ander, een sociale orde.23 De
school van denken die zo tegen het ontologisch karakter van de sociale
'werkelijkheid' aankijla staat bekend onder de naam constructionisme. 24

Wordt nu het individu bepaald door de organisatie waarvan hij of
zij deel uit maakt, of is het het individu dat de organisatie maakt? De eer-
ste gedachte ligt besloten in boeken als Personality and Organization van
de Amerikaanse auteur Chris Argyris.25 Daarnaast is er, met name in re-
centere jaren, een reeks boeken verschenen met als thema dat het indivi-
duen zijn die grote organisaties maken of revitaliseren.26 De sociale we-
tenschappen worstelen er al langere tijd mee hoe hier mee om te gaan.
Met name hoe en welk verband te leggen tussen acties van individuen en

23. Silverman plaatst de idee dat het sociale door mensen geconstrueerd wordt
in het kader van wat hij noemt Tlze Action Frame ofReference. Het ontologische
verschil tussen de fysische- en de sociale realiteit schrijft Silverman eraan toe dat
materie zijn eigen gedrag niet begrijpt: "Matter itself does not understand its own
behaviour. It is literally meaningless until the scientist imposes his frame of refer-

ence upon it. There is no possibility of apprehending its subjective intentions and
the logic of its behaviour may be understood solely by observation of the behav-
iour itself. The action of men, on the other hand, is meaningful to them. While
the observer percieves water boiling when it has reached a certain temperature,
men themselves define their situation and act in certain ways in order to attain cer-
tain ends. In doing so, they construct a social world. Social life, therefore, has an
internal logic which must be understood by the sociologist; the natural scientist
imposes an external  logic  on  his  data: D. Silverman,  77,e  171eory of Organisa-
lions: A Sociological Framework, London: Heinemann,  1970, p.  127.

24.  K.J. Gergen, 'Social Constructionist Inquiry: Context and Implications'.
In: K.J. Gergen en K.E. Davis (Eds.) 77ie Social Construction of the Person.
New York: Springer, 1985, p. 3-18. Naast de term constructionisme bestaat er de
term constructivisme. De laatste term heeft meer betrekking op de cognitieve ont-
wikkeling van het individu. Zie: W. Doise, "Constructivism in Social Psychol-
ogy",  European  Journal of Social Psychology, 1989, 19: 389-400.

25. C. Argyris, Personality and Organization, New York: Harper & Brothers,
1957;  In 1989 schrijft L.W. Porter over dit boek: "... First and foremost,  its  ba-
sic message was clear and straightforward: Organizations, if they were to con-
tinue to be managed in the heretofore traditional way, would increasingly serve to
thwart the normal -and healthy- personality developmental trends of the aver-
age person, who thus could be expected (in Argyris' terms) to produce psycholog-
ical failure. Or as summed up by Argyris in one of the most memorable sentenc-
es from the book: 'In effect, therefore, organizations [if managed in the
traditional way] are willing to pay high wages and provide adequate seniority if
mature adults will, for eight hours a day, behave in a  less than mature manner! "
'A Retrospective Review:  Argyris' s Personality and Organization' . Academy of
Management Review, 1989, 14/2: 284-285.

26. Bouman, Anton Phihps 1956; Dale. 7lze Great Organizers 1960; Iacocca,
An Autobiography, 1984, om er enkele te noemen.
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het bestaan van sociale structuren: "Traditionally, action has been con-
ceptualized as a micro-level phenomenon, while social structure has been
construed at the macro-level. Historically, making the theoretical linkage
between micro motives and actions of individuals and the macro struc-
ture of social systems has been an important concern of social theorists,
from Hobbes through Weber to Parsons, because it connects the individ-
ual to society, links 'positive social theory and normative social philoso-
phy,' and implies how action might change society  (...).  This  form  of
methodological individualism continues to be a firmly entrenched assum-
ption in most theories of organization and management. Even those who
take a more pessimistic view that individuals are merely products of their
environment do not deny the role of individuals motives and actions.  Ac-
cordingly, the functioning of an organization as well as the source of or-
ganizational change must be grounded in purposive actions of individu-
als.•27

De idee dat het creeren van organisaties, het verbeteren, verande-
ren, het bijsturen ervan, in de grond het resultaat is van menselijk hande-
len, moet ten grondslag liggen aan de ontologische opvatting van organi-
saties door de management consultant. Anders alsdat de organisatie een
realiteit zou zijn met een ontologische karakter als geldt in de fysica.28

In hoofdstuk 2 werd gesproken over het duale ontologische karakter
van organisaties. In organisatie-veranderingsprocessen kunnen er mo-
menten zijn dat om tactische- of praktische redenen bepaalde aspecten
van de organisatie als gegeven, even-niet-veranderbaar, moeten worden
beschouwd. Een reden kan zijn dat wanneer teveel variabelen tegelijker-
tijd worden veranderd dit een verlammende onzekerheid voor betrokke-
nen met zich mee kan brengen. Toch moet steeds de basishouding van de
adviseur tegenover de realiteit van een organisatie die zijn dat de organi-

27. M.S. Poole en A.H. Van de Ven, 'Using Paradox to Build Management
and      Organization Theories', Academy Of Management Review, 1989,
14/4: 562-578.

28. De sociale werkelijkheid bestaat niet zonder dat er -interacterende= men-
sen zijn, zonder mensen kan er ook niet sprake zijn van structuren die vaak als zo
onveranderlijk lijken. Dit inzicht kent overigens een aardige parallel in de natuur-
kunde. In de klassieke mechanica en in de speciale relativiteitstheorie wordt vero-
ndersteld dat ruimte in de zin van tijd-ruimte van Minkowski, bestaat onafhanke-
lijk van massa. Einstein heeft in zijn algemene relativiteitstheorie aangetoond dat
de tijd-ruimte niet kan bestaan zonder massa, denkt men de massa weg, dan is er
ook geen tijd-ruimte meer. A. Einstein, Relativity: The Special and General Theo-
ry, A Popular Exposition, London, 1920/1954, p. 155.
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satie door mensen gecreterd is en in stand wordt gehouden, en dus
-uiteindelijk- steeds door mensen reconstrueerbaar is.

Wat we gewoonlijk het sociale noemen, sociale structuren, is 'iets' dat
door mensen gecre8erd is, het is geen natuurgegeven of zoiets als een na-
tuurgegeven. Dat geldt dus ook de idee van organisatie. In hoofdstuk 2
werden enkele vraagtekens geplaatst bij de kenbaarheid van de organisa-
tie. Omdat kenbaarheid van de organisatie voor de organisatie-adviseur
van belang is wordt hier daarop dieper ingegaan.

In de eerst plaats is er de vraag hoe de sociale 'werkelijkheid' zich
aan ons voordoet. Als regel wordt op deze vraag het antwoord gegeven:
via de taal. Begrippen als 'macht', 'autoriteit',  maar ook 'afdeling',  ' kan-
toor',  'markt', 'chef', 'klant', zijn symbolische representaties  van min of
meer met anderen gedeelde angsten, verwachtingen, hoop, gepercipi-
eerde causale relaties, verklaringsgronden, etc. van mensen. De begrip-
pen waarin de -sociale- wereld wordt 'begrepen' zijn sociale artefac-
ten, produkten van historische wisselwerkingen tussen mensen.29 Het feit
dat we een organisatie 'organisatie' noemen is een betrekkelijk willekeu-
rig  feit.  Het  had  ook

' instrument'
 enoemd

kunnen worden,  naar  de  La-
tijnse oorsprong van 'organisatie'.3 Termen, als symbolische representa-
tie, zijn ergens in de geschiedenis ontstaan en kunnen alleen maar 'ver-
taald' worden in relatie tot hun situationele en historische context. Nooit

,31zal er sprake zijn van een blootlegging van de 'originele betekenis    , zo-
als in het logisch positivisme w81 wordt verondersteld. Gergen formu-
leert dat zo: "The forestructure of understanding is generated within the
social process of developing intelligibility systems. In this sense, what
we take to be facts owe their existence to the social process whereby
meanings are generated and events indexed by these meanings. There
are no independently identifiable, real world referents to which the lan-
guage of social description is cemented. „32

Hermeneutiek is het vakgebied van de tekst-interpretatie. Van oor-
sprong had het betrekking op theologische en juridische teksten. De

29. K.J. Gergen,'The Social Constructionist Movement in Modern
Psychology', American Psychologist, 1985,40/3:  266-275.

30. Concise Oxford Dictionary, Eighth edition, 1990, p. 836-837.

31.  B.D.   Steffy   en A.J. Grimes, 'A Critical Theory of Organizational Science',
Academy ofManagement Review,  1986, 11/2: 322-336.

32.  K.J. Gergen, 'Introduction: Towards Metapsychology',     in:     H.J.      Sram.
T.B. Rogers en K.J. Gergen (Eds.) 77ze Analysis  of  Psychological Theory, Wash-
ington: Hemispere, 1987, p. 6.
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moderne hermeneutiek houdt zich ook bezig met betekenissen binnen or-
ganisaties. Dat wat zich aan de onderzoeker voordoet noemt de moderne
hermeneutiek 'first-level organizational constructs'.33 Op basis  van  in-
zichten, ontwikkeld in de socio-linguistiek en de psycho-analyse, stelt de
hermeneutiek dat de onderzoeker, en dus ook de organisatie-adviseur,
verzeild raakt in een complex proces van interactie tussen de onderzoe-
ker en zijn onderzoeks-domein: "The researcher is viewed as engaging
in a complex enterprise of interpreting first-level constructs by transla-
ting observed symbolic representations (for example, ritual, myth) in
their socio-historical context, while bearing  in  mind  that the researcher' s
own socio-historical background is influencing the translation' ., 34

In elk project voor onderzoek van een organisatie moeten betrokke-
nen zich ervan bewust zijn dat en de waamemer en de methoden voor
waameming tn het waargenomene produkten zijn van hun voorafgaande
geschiedenis en van hun sociale context. Het resultaat van organisatie-
onderzoek is dan ook op zich een constructie, door Steffy en Grimes ge-
noemd:  Second-level  constructs.

Er is een school in de organisatiekunde die propageert dat
organisatie-onderzoek het beste kan gebeuren door middel van participa-
tieve observatie. Door zich te begeven in en mee te doen aan de proces-
sen van een organisatie zou de onderzoeker een organisatie het beste kun-
nen leren kennen. De vraag is nu wat de onderzoeker dan leert kennen.
Immers, het constructionisme doet inzien dat de onderzoeker, zeker in
een situatie van participatieve observatie, een sociale realiteit op zich
cretert die een andere is dan die de onderzoeker zou willen onderzoe-
ken. Dit impliceert niet dat deze methode onbruikbaar is. De onderzoe-
ker moet zich niet alleen bewust zijn van zijn plaats in de geschiedenis
en sociale omgeving, in de rapportage en de terugkoppeling van zijn
waarnemingen moet hij expliciet vermelden dat en hoe zijn aanwezigheid
de 'oorspronkelijke' situatie heeft beinvloed. In wezen is dat wat hij -in
de gedachte van het logisch-positivisme- zou willen onderzoeken niet
kenbaar, niet onderzoekbaar.

In het licht van het voorgaande laat het zich begrijpen dat Gergen
stelt dat de begrippen waarmee de wereld wordt begrepen ook sociale ar-
tefacten zijn, produkten van historische bepaalde wisselwerkingen tussen
mensen. 35 Gergen illustreert    dit   met hoe begrippen als bijvoorbeeld
'kind'   en ' romantische liefde' in andere tijden  en in verschillende  cul-

33.  Steffy en Grimes, 'A Critical Theory of Organizational Science'.
34.  Steffy en Grimes, 'A Critical Theory of Organizational Science'.
35.  Gergen 'The Social Constructionist Movement in Modern Psychology'.
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turen steeds een andere inhoud wordt toegekend. Vijftig jaar geleden
stond het begrip 'organisatie' meer voor hierarchie en bureaucratie. Het
begrip 'bureaucratie' bij Weber had een positieve betekenis: het ging er-
om af te komen van de willekeur van de vorst als persoon. Vandaag de
dag heeft bureaucratie een negatieve betekenis en wordt het begrip  'orga-
nisatie' meer ingevuld door 'shared values', 'cultuur' en 'codrdinatie'.
Daar komt bij dat begrippen die in eerste aanleg in de wetenschap zijn ge-
definieerd, na zekere tijd algemeen gebruikt worden. Freuds begrip ' frus-
tratie' is van oorsprong een hulpbegrip in de psycho-analyse, maar wordt
vandaag de dag algemeen gebruikt in de volksmond, ook al zullen vele
van de gebruikers de oorspronkelijke betekenis niet kennen.

Ook met betrekking tot organisatiekunde en bedrijfskunde valt het
verschijnsel waar te nemen dat bedrijfskundige begrippen gemeengoed
worden in het algemene taalgebruik. Dit gaat niet altijd goed. Het popu-
laire zich afzetten tegen bureaucratie is correct wanneer daarmee be-
doeld wordt, wat in het Amerikaanse taalgebruik heet: red mpe, de onno-
dige traagheid, het overdreven naleven van regels, Prinzipienreiterei. 36
Maar als regel gaat dit zich afzetten voorbij aan de, in het begrip 'bureau-
cratie' ook besloten, elementen efficiency, discipline en gelijke rechtsbe-
deling.37 Het laatste is van belang voor de organisatie van de overheid
waar als 66n van de regels voor behoorlijk bestuur geldt dat elke beslis-
sing of besluit gebaseerd moet zijn op wet of geformuleerd beleid.

Ook al zouden wetenschappers in hun beschrijving van specifieke
organisaties termen uit die organisaties gebruiken, dan nog is er sprake
van betekenis-verschuiving. Immers, zoals gesteld, de betekenis van ter-

36. Met name politicologen hebben hun eigen definitie van 'bureacratie' ontwik-
keld: "For example, bureacracy could imply an abuse in the domain of internal
politics (overcentralisation, authoritarian controls, lack of democratic decision-
making), or the abuse may refer to the organisation as a whole in its relation to
other centres of power ('big' government, excessive power of the executive over
the  legislative,  etc.).  [...] The ideal type of bureacracy was mainly constructed in
view of a wide historical comparative analysis of administrative systems. Modern
writers, although influenced by Weber's construction of bureacracy, have ignored
the problems of development and cross-cultural comparison of organisations. Bu-
reaucratic theory has become 'predominantly ethnocentric, nonhistorical and mi-
croscopic in orientation'." Nicos P. Mouzelis,   Organisation  and Bureaucracy:
An Analysis OfModern 77,eories, Routledge & Kegan Paul, 1967,1975, p. 53.

37. Daarnaast mag niet uit het oog worden verloren dat Weber's begrip 'bureau-
cratie' een ideaal type is, een theoretische notie waarvan Weber nimmer de idee
had dat deze in de praktijk ook zo zou voorkomen. Voor een overzicht van de
verschillende begrippen 'bureaucratie' zie M. Albrow, Bureaucratic, een begrips-
analyse, Rotterdam: Universitaire Pers, 1971.
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men is context gebonden. Wetenschappers gebruiken termen die ze op-
pikken uit organisaties in een andere context en als regel ook met een an-
dere intentie dan de oorspronkelijke gebruikers. 38

Hiermee zij geadstrueerd dat het vervangen van jirst-order con-
structs door second-order constructs, die door wetenschappers gemunt
zijn, niet zonder bezwaar is. Al is het dan zo dat begrippen, waarmee
het sociale wil worden begrepen of beschreven, geen ultieme betekenis
representeren, anders dan mensen eraan toe hebben gekend, wel kunnen
oorspronkelijke betekenissen verloren gaan.

Een illustratie hiervan is de term ulan. Met nieuw 6lan, een nieuw
Elan voor de Nederlandse industrie-politiek. Niet iedereen zal zich er van
bewust zijn dat deze uitdrukking het pars pro toto is van Zlan vital, een
door de Franse filosoof Bergson geintroduceerd begrip. Het begrip tlan
kreeg bredere bekendheid door de Franse generaal Foch, die het als doc-
trine in de Eerste Wereld Oorlog gebruikte. Echter, Foch sprak van tlan
En surett.39 Met surett bedoelde hij dat het ulan waarmee gevochten
moet worden, geschraagd dient te worden door een goede organisatie,

38. C.A.B. Osigweh ('Concept Fallibility in Organizational Science', Academy
of Management Review,  1989, 14/4: 579-594) maakt onderscheid tussen concept
travelling  en  concept stretching. Osigweh verzet zich tegen de opvattingen van
Berger & Luckmann, Silverman en Weick, die op grond van de sociale construe-
tie  van 'de werkelijkheid', een vraagteken plaatsen bij het gebruik van concepten
'above  a  middle  level  of abstraction'. Een travelling concept is voldoende nauw-
keurig om in een groot aantal situaties toe te passen. Van concept stretching is
sprake wanneer de betekenis zodanig wordt verbreed dat het geen betekenis meer
kan hebben in empirische observatie en professionele toepassing. Als voorbeel-
den van de laatste noemt Osigweh: participatie, commitment, probleem-oplos-
sing, kwaliteit van de arbeid en organisatorische strategie. Als voorbeeld van de
eerste categorie kan Osigweh geen andere noemen dan 'puzzle'. Overigens  moet
Osigweh erkennen dat een concept altijd wel meaning-laden, maar daarom nog
niet  meaningless  is.

39. De Franse generaal Ferdinand Foch introduceerde het begrip klan in de mi-
litaire doctrine met de uitdrukking 'The will to conquer is the first condition of
victory'. "Foch's mind,  like a heart, contained two valves: one pumped spirit in-
to   strategy; the other circulated common sense. "   [...]   But  the   idea that morale
alone could conquer, Foch warned,  was an 'infantile notion.'  From his flights  of
metaphysics he would descend at once, in his lectures and his prewar books Les
Principes de la Guerre and La Conduite de  la Guerre, to the earth of tactics, the
placing of advance guards, the necessity of surett, or protection, the elements of
firepower, the needs for obedience and discipline.   [...] Colonel Grandmaison
grasped only the head and not the feet of Foch's principles. Expounding their
ttan without their surett, he expressed a philosophy that electrified his
audience. "  Barbara Tuchman, 77:e Guns  of August, Macmillan, 1962. De citaten
zijn aangetroffen op p. 48-50 van de Bantam uitgave.
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goed materieel en een goede logistiek.

Behalve dat het constructionisme doet inzien dat de termen waarin de
mens het sociale begrijpt, artefacten zijn en dat absoluut ongekleurd on-
derzoek onmogelijk is, leert het constructionisme ook dat de positie
en/of rol van waaruit de observeerder werkt mede bepalend is voor wat
hij   ziet.

Tijdens een cursus, voor interne organisatie-adviseurs van Philips,
voerde Kenneth Gergen het volgende experiment uit. De groep cursisten
werd in sub-groepjes van twee personen opgedeeld. Elk sub-groepje
kreeg een opdracht zonder die van de ander subgroepjes te kennen. E6n
deel van de opdracht was voor alle subgroepjes gelijk: 'beschrijf de zaal
waarin  we nu zitten,...'; een tweede  deel  was per sub-groepje verschil-
lend:   ' . . .  vanuit het perspectief van...' respectievelijk een inbreker,
zaal-exploitant, gebruiker, brandweerman, beveiligingsbeambte, e.d.
Het resultaat was dat elk van de sub-groepjes een op zich zinvolle en vol-
ledige beschrijving van de zaal gaf, maar alle beschrijvingen waren ver-
schillend. Dit fenomeen is ook op grotere schaal bekend. De ingenieur-
ontwerper beschrijft de door hem ontworpen machine anders dan de
produktie-ingenieur en deze weer anders dan de bedrijfseconoom die een
investeringsanalyse opstelt. Waar er sprake is van routine hebben er
maar weinigen moeite mee met deze verschillende invalshoeken om te
gaan. Immers het zijn dE uitdrukkingsvormen van de rollen die het so-
ciale vormen. Acceptatie en onderhoud van deze rollen impliceert ook ac-
ceptatie voor verschillende beschrijvingen van 66n en hetzelfde feno-
meen.

Een andere illustratie van het door Gergen aangeduide fenomeen
kan worden gevonden in het verkoopgesprek. Het te verkopen goed kan
worden beschreven in termen van technische eigenschappen. Het accele-
ratievermogen van een auto uitgedrukt in het aantal seconden om een
snelheid van 100 KM/h te bereiken; het lumen niveau van een lamp, de
colour rendering index van een lamp. Philips Lighting B.V. heeft, als on-
derdeel van haar marketing beleid uitgezocht in welke termen haar afne-
mers lampen beschrijven om ten behoeve van die afnemers de 'vertalin-
gen' aan te reiken. Zo is de klant niet geYnteresseerd in de colour
rendering index van een lichtbron, maar w81 in een zo goed mogelijke
kleurweergave van stoffen. Van een lichtbron als een halogeenlamp bij-
voorbeeld, wordt dan ook uitsluitend in de technische specificaties, niet
in de publieks brochures, vermeld dat deze een colour rendering heeft
van 100. De nadruk wordt er op gelegd dat een halogeenlamp kleuren
van stoffen, anders dan bijvoorbeeld een natrium lamp, zuiver weer-
geeft.
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In cursussen voor verkopers wordt het onderscheid tussen de ' featu-
res' van een produkt tegenover de 'needs' van de klanten benadrukt. De
verkoper wordt erop getraind door middel van 'bridging words' de featu-
res  van een produkt te vertalen in 'benefits'  voor de klant,  dat  wil  zeg-
gen dat en hoe deze de behoefte van de klant vervullen. Het bedenken
van 'bridging words' vergt een grote taalbeheersing en taalcreativiteit.40

Weick schrijft dat de keuze, door een individu, van wat relevant is
in de wereld/omgeving, enactment, afhangt van het niveau  in de hierar-
chie waarop dat individu zich bevindt.41 Machtsposities brengen met
zich mee dat meer machtigen hun uitsnede en definitie van de 'werkelijk-
heid' kunnen opleggen aan ondergeschikten. Maar ondergeschikten kun-
nen door manipulatie van gegevens het wereldbeeld van hun superieuren
eveneens beinvloeden. Er bestaat geen lineaire relatie tussen het hi8rar-
chisch niveau waarop een individu zich bevindt en de mate van de in-
vloed daarvan op zijn wereldbeeld.42 Niet alleen kunnen individuen ver-
schillende percepties en betekenistoekenning hebben ten aanzien van de
omgeving  van een organisatie43,  het  geldt  ook de organisatie  zelf.  De
perceptie die een individu heeft van een organisatie zal er door bepaald
worden of dat individu behoort tot die organisatie of niet, welke belang
het individu bij een organisatie heeft, en in het geval het individu in
kwestie tot de organisatie behoort, welke plaats en rol het individu in de
organisatie inneemt.

Het belang dat een individu bij een organisatie heeft kan van veler-
lei karakter zijn. Soms ook heeft een buitenstaander als een academicus
een belang bij een organisatie in de zin dat een bepaalde organisatievorm
een theorie zou kunnen bevestigen. De academicus/onderzoeker van een
organisatie staat dan er niet meer onbevooroordeeld tegenover wat, waar-
om en waartoe leden van een organisatie doen. De organisatie als mense-
lijke constructie is een constructie van de leden van de organisatie. In
hoeverre zij zich daarbij aan 'wetmatigheden' of 'constructie-regels' heb-
ben te houden is onderwerp van volgende hoofdstukken.

40. Hier wordt met name gerefereerd naar de cursus Professional SeUing Skilk
III, Copyright 1986, Learning International.

41.  In   §  3.4 zal uiteen worden gezet  dat de ervaren of gepercipieerde relatie  tus-
sen welke maatregelen tot nagestreefde resultaten leiden meer bepalend is voor
wat individuen uit hun omgeving oppikken.

42. K.E. Weick, 77,e Social Psychology of Organizing, p. 168.
43. "Environments are multiple, exist in the eye of the beholder, and are more

prone to breakage and reasembly  than is often realized." Weick, 77:e Social Psy-
chology  of Organizing.
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3.3    Het  individu  en  de  regels

Volgens Gergen is de consequentie van de geldigheid van meerdere per-
spectieven dat er geen absolute waarheid is, maar waarheid is iets dat on-
derhandeld wordt. Een meervoud aan geldige perspectieven impliceert
ook een meervoud aan -geldige- waarheden. Volgens Gergen is ken-
nis dan ook niet iets dat mensen in hun hoofd hebben maar meer iets dat
mensen tezamen doen.44 Als dat zo is roept dat de vraag op waarom ken-
nis over het sociale, want daarop heeft Gergen's stelling betrekking, zo
moeizaam is. Is het omdat de idee van een objectieve sociale realiteit die
buiten de mens bestaat zo ingeworteld is dat een andere opvatting in de
weg staat? Is het, zoals Carp schrijft omdat: "

Menselijke waarheid is in
het maatschappelijk leven verankerd aan een tactvol en dus niet kwet-
send tegemoet komen aan de ander en het wekken van vertrouwen
(sympathie).... Waarheid  heet hard  te zijn.  Het zijn dan ook gemeenlijk
'halve' waarheden welke een mens, levend in de illusie dat de rol welke
hij in de wereld speelt en slechts zijn 'persona' (Jung) voorstelt, nog het
beste mag te verwerken. •45 Waarheid ten aanzien  van het sociale  is be-
trekkelijk. In de tijd, naar de persoon, naar de situatie en afhankelijk van
intenties. Waarheid is het probleem van de onzekerheid. Carp: "Mense-
lijke waarheid, ook met haar illusoire bijmenging, verschaft een para-
doxale zekerheid als een zeker rustpunt bij een verdere stap. Dit illusio-
naire denken, met zijn gevoelsmatige ondergrond, draagt ook een zeker
dogmatisch karakter, dat wil zeggen kiest als vaststaand aangenomen uit-
gangspunten. En door het kiezen van andere uitgangspunten zou dan ook
een heel andere waarheid tevoorschijn komen. Een mens houdt dan ook
hardnekkig  vast  aan  zi n waarheden, welke  hem deze pseudo-zekerheid
moeten verschaffen.-2

Op grond van zijn inzichten en opvattingen over het ontologische ka-
rakter van de sociale werkelijkheid propageert Gergen radical doubt,
met name met betrekking tot onze wijze van beschrijven van die sociale
werkelijkheid. In de denkwereld van een academicus als Gergen is dat
een goed hanteerbare uitspraak. Immers zijn maatschappelijk rol is te re-

44. K.J. Gergen, Organizational Interpretation, lezing 9 mei 1990. uitgegeven
door Nederlandse Philips Bedrijven B.V., Eindhoven.

45. E.A.D.E. Carp, Wetenschapsbeoefening, Utrecht, 1978, p. 23.
46. Carp, Wetenschapsbeoefening. p. 15.
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flecteren over zaken die de gewone mens als vaststaand en voor gegeven
aanneemt. Over veel zaken in het sociale wordt niet expliciet nagedacht
omdat er geen aanleiding toe is. Omdat reflectie routine en efficiency in
de weg kan staan kan radical doubt geen continue -openlijke- basis
houding zijn van de ondernemer. Tegelijk kan het aanboren van een nieu-
we marla, het veroveren van een betere marktpositie het resultaat zijn
van  radical  doubt.

Op dat beschrijven van de sociale werkelijkheid is wat de psycholo-
gen noemen de law of consciousness van toepassing.47  We zijn ons niet
onmiddellijk bewust van de werking van onze eigen geest, dat wil zeg-
gen deze functioneert automatisch zolang deze niet vast loopt op externe
obstakels. Bewustzijn is derhalve centripetaal, niet centrifugaal, het be-
gint met een extem resultaat van haar werking alvorens terug te gaan
naar haar eigen, interne werking. Zo projecteert Pythagoras getallen in
de re8le wereld zonder te vermoeden dat in werkelijkheid hij degene is
die deze getallen construeert.48 Pas als het toepassen van die getallen, bij-
voorbeeld door middel van statistiek op praktijksituaties, problemen ople-
vert kan het gebeuren, zou het moeten gebeuren, dat betrokkenen zich
realiseren dat dat ook aan de statistiek als vak kan liggen in plaats van
aan de situatie.

Op een vergelijkbare wijze zijn wij ons er ook niet direct van be-
wust dat ons sociaal handelen een werkelijkheid creeert waarvan we ver-
volgens zeggen dat die ons voor de voeten loopt. Silverman schrijft dat
de reden voor het verschil in ontologisch karakter tussen de fysische- en
sociale wereld is dat "Matter does not understand its own behaviour. „49

Het is niet zo dat de mens zich altijd bewust is van wat hij doet, maar hij
kan zich ervan bewust zijn. In de vorige paragraaf is uiteengezet dat de
constructionistische benadering van het ontologische karakter van organi-
saties vruchtbaarder zal zijn voor het veranderen van organisaties dan de
positivistische benadering. De zekerheid waaraan de mens behoefte heeft
maakt dat hij van nature meer neigt naar een positivistische opvatting
van de ontologie  van het sociale  dan een constructionistische-.   De  be-
hoefte aan een absolute zekerheid van de mens, ook ten aanzien van het
sociale, is terug te vinden in het Gods-begrip. Het constructionisme staat
nog haakser op theologie dan de natuurwetenschappen, het constructio-
nisme verdringt God als creator van het sociale. Carp schrijft dan ook:

47. J. Piaget, Psychology and Epistomology, (Towards a Theory of Knowl-
edge), Penguin Books, 1972, p. 73.

48. Piaget, Psychology  and  Epistemology, p. 13.
49.  Silverman,  77:e Theory Of Organisations.  p.   127.
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Zoals Gergen het constructionisme formuleert, veronderstelt dat een
absoluut bewustzijn van de mens over wat hij doet. Echter, de mens
bouwt wel in interactie het sociale op, maar is zich daarvan maar ten de-
le, en slechts bij vlagen bewust. Een absoluut bewustzijn dat de mens in
interactie met de ander ztlf het sociale opbouwt, dat het niet van Godde-
lijk- of mystiek karakter is, confronteert de mens td indringend met zijn
eigen nietigheid en betrekkelijkheid dat hij daarmee voortdurend bezig
kan of wil zijn.

Betekent dit dat door dit menselijk tekort het constructionisme als
kenleer voor het sociale geen betekenis heeft voor het praktisch hande-
len? Die betekenis is er wel maar wordt versluierd door verschillen in de
morele ontwikkeling van het individu. Er zijn verschillen met betrekking
tot de wijze waarop personen sociale regels ervaren en ermee om gaan.
Verschillen zijn er ook ten aanzien van de mate waarin individuen zich
bewust zijn van regels, in het bijzonder de oorsprong van regels.

De Amerikaanse psycholoog Kohlberg heeft een aantal fasen onder-
scheiden in de morele ontwikkeling van personen (zie hierna). Zijn be-
schrijving kan helpen om te begrijpen waarom er personen zijn voor wie
regels als fysische gegevenheden gelden, en anderen voor wie regels pro-
dukten zijn van menselijk handelen. Kohlberg bouwt voort op de idee8n
van Dewey en Piaget. Piaget overigens, was zich er van bewust dat de
natuurkundige Ampdre al van opvatting was dat sensatie eenvoudigweg
een symbool is en dat diegenen die een sensatie vereenzelvigen met een
voorwerp als ongeletterden zijn die denken dat noodzakelijkerwijs de na-
men van dingen en de dingen die benoemd worden corresponderen.  Kohl-
berg onderscheidt in zijn model zes fasen van ontwikkeling van de per-
soonlijkheid, waarbij deze zes in drie niveaus zijn gegroepeerd.

51

51. D. Lavoi en S.A. Culbert, 'Stages of Organization and Development' in:
Human relations, 1978,31/5 417-438; L. Kohlberg, Essays in Moral Develop-
ment, Vol. I: The Philosophy of Moral Development, New York: Harper &
Row, 1981; L. Kohlberg, C. Levine en A. Hewer, Moral Stages: A Current For-
mutation  and a Response to Critics, Basel: Karger,   1983.
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Niveau  1:   Het  pre-conventionele   niveau

Fase 1: 'Obedience and punishment stage'
Fase 2: 'Stage of individualism and instrumental purpose and

exchange (backscratching)'

Niveau  2: Het conventionele niveau

Fase 3: 'Stage of mutual expectation, relationships, and interpersonal
conformity'

Fase 4: 'Law, order, and society-maintaining stage'

Niveau 3, Het post-conventionele niveau

Fase 5: 'Social contract, human and individual welfare
rights orientation'

Fase 6: '
Stage of universal value principles'

Op het pre-conventionele niveau functioneren de meeste kinderen van on-
der de tien, sommige adolescenten en enkele volwassenen. Door deze in-
dividuen wordt geen onderscheid gemaakt tussen morele waarden en ex-
terne sancties. De macht om regels te stellen maakt (voor deze52

personen) deze regels moreel gerechtvaardigd. Ze zijn zich bewust van
regels en autoriteit, maar begrijpen niet de basis ervan. Kohlberg verge-
lijkt dit stadium met de ruilverhoudingen in het maatschappelijk verkeer,
met reciprociteit, "there is no sense ofjustice or fairness in an exchange,
rather just a base realization that each has needs and for me to satisfy mi-

n53ne I'll sometimes help you to satisfy yours.
Het conventionele niveau is dat waarop de meeste adolescenten en

volwassenen in onze samenleving denken en redeneren. Lavoi en Cul-
bert: "It entails conforming to and upholding the rules, expectations, or
conventions.  It  is the mentality of thinking  of what  the  boss  will  see  as
needed  or  of what the company' s procedures mandate prior to thinking
through the principles behind what is expected. "54 Van Dongen:  "Op dit
conventionele niveau geraakt de morele ontwikkeling, het waardeoordeel

52.  H.1.    van    Dongen,    Technology   assessment   en    sociate    rationatiteit,    inaugu-
rele rede, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1979.

53. Kohlberg, Essays in Moral Development.
54.  Lavoi en Culbert, 'Stages of Organization and Development'.
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geworteld in de bestaande sociale orde en in de verplichtingen en de ver-
antwoordelijkheden van de sociale rol. Slechts een minderheid in de sa-
menleving bereikt het post-conventionele niveau. Deze groep begrijpt de
meer algemene principes waarop specifieke regels, normen en verwach-
tingen van de samenleving zijn gebaseerd. Deze individuen zijn in staat
te beredeneren waarom in sommige gevallen zelfs de meest heilige
regels enegeerd of gewijzigd moeten worden in het belang van de3groep. 5 Lavoi en Culbert parafraseren de drie niveaus van Kohlberg
als volgt: "People using pre-conventional logic see rules as external to
them; people using conventional logic internalize rules; and people using
post-conventional logic differentiate themselves from the rules, but do
not ignore them. •56 Dit laatste nu vooronderstelt Gergen in zijn karakteri-
sering van de ontologische aard van het sociale.

Conformiteit aan en rechtvaardiging van de sociale orde is voor ve-
len een groot goed en ook voldoende om mee te leven. Zo schrijft Van
Stokkom dat het substantiele denken van het marktsubject in de eerste
plaats door belangenoverwegingen is ingegeven. "Argumenten v66r of te-
gen bepaalde keuzen waarbij belangen op het spel staan, heeft hij zo pa-
raat. Hij is wat dat betreft goed geYnformeerd en heeft een snel gealar-
meerd probleembewustzijn. Hij kent de maatschappelijke codes door en
door en beschikt over een uitgebreide kennissenkring om het hogerop te
brengen.   [...]  Wat het marktsubject evenwel  niet  kan,  is met distantie
oordelen. Het ontbreekt hem aan overzicht, zijn 'wereldbeeld' is er te ge-
fragmenteerd voor."57 Maar volgens van Stokkom is dat ook niet nodig
omdat het bespelen van en penetreren van allerlei netwerken voldoende
is.

Wat van Stokkom schrijft over het 'marktsubject' is ook herkenbaar
binnen organisaties. Ook daar zijn er die het belangenspel scherp in de
gaten hebben, de organisatie-codes kennen, de informele netwerken om
hun zaakjes voor elkaar te krijgen en het hogerop te brengen. Zonder dat
dit impliceert dat zij de regels die zij bespelen ook ad fundum begrijpen.
Het zijn veelal ook juist de personen die de spelregels het beste weten te
bespelen die de grootste weerstand ontwikkelen tegen veranderingen. Im-
mers verandering van de spelregels tast hun vermogen om die regels te
hanteren aan.

Zo was ik eens betrokken in een discussie met afdelingschefs (van
afdelingen met 100-200 personen) over het expliciet maken van regels

55.  Van Dongen, Technology  assessment en sociale  rationaliteit.
56.  Lavoi en Culbert, 'Stages of Organization and Development'.
57. B. van Stokkom, 'De verleiding van het abstracte', M&O, 1988/5:307-312.
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ten behoeve van informatieplanning. De jongere chefs steunden dit idee
omdat zij het percipieerden als een hulpmiddel om grip te krijgen op hun
complexe afdelingen. De ouderen daarentegen waren erop tegen omdat,
zo bleek uit de discussie, zij geleerd hadden hoe met die complexiteit om
te gaan, en zij vreesden elke verstoring van hun, in de loop der tijd ont-
wikkelde, vaardigheden.

Iemand die zijn weg heeft weten te vinden in de sociale codes en
daarmee  weet te spelen ter realisatie van belangen, heeft er 'belang'  bij
dat die codes als onveranderbare, objectieve gegevens door anderen wor-
den gepercipieerd.  Hij kan die codes wel op spel-niveau bespelen,  maar
niet op meta- of op het waardenniveau.

Ook wetenschap als maatschappelijk verschijnsel kent haar 'marktsubjec-
ten',  wetenschappers  die de codes binnen de wetenschappelijk wereld
kennen en het spel weten te spelen hoe de subsidies en andere resources
naar zich toe te trekken. Met name binnen de bedrijfskunde heeft een
grote groep zich de code gerealiseerd dat door het doen van stellige, een-
voudige uitspraken op het gebied van management en bedrijfsvoering
men de aandacht op zich kan vestigen. Met name in de bedrijfskunde
zoekt de wetenschapper eerder zijn legitimatie in de wereld van consul-
tants en managers   dan  in de wereld van wetenschappers.58 Daarmee
loopt die bedrijfskundige wetenschapper het gevaar niet die regels en co-
des te zien die, om een probleem op te lossen, veranderd moeten wor-
den. In Kohlberg's schema houden hogere fases verband met een beter
zicht op het kunnen definieren van conflicten en het vermogen die te kun-
nen oplossen.

Gergen' s constructionistische visie  op de ontologie  van het sociale
is geldig op academisch-, filosofisch niveau, maar niet algemeen geldig
op het niveau van het individu, ook niet wanneer dit een wetenschapper
betreft. Echter, zoals uit het voorgaande naar voren komt is het construe-
tionisme als basis te verkiezen boven het positivisme, voor het aanvatten
van -complexere- organisatie-problemen.

58. R. Whitley, 'The scientific status of management research as a practically-
oriented social science', Journal of Management Studies. 1984, 12/4: 369-389.
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3.4    Constructionisme,  utopisch denken  en  'theory-in-use'

In het construeren van de sociate werkelijkheid speelt niet alleen
(on)bewustzijn van de betrekkelijkheid en oorsprong van regels een rol.
Met name sinds de Verlichting heeft de mens zich expliciet een voorstel-
ling durven maken van een betere samenteving, anders dan de gedachte
dat de samenleving van mytisch karakter of door (een) God gegeven zou
zijn. Dit voorstellingsvermogen heeft betrekking op het niveau van ge-
meenschap, onderneming/organisatie en op het individuele niveau. Het is
niet zo dat wanneer individuen met elkaar omgaan enkel daardoor, op ba-
sis van gelijkheid en gelijke inbreng, een werkelijkheid ontstaat. In het
creeren van een sociale werkelijkheid speelt verschil in aanleg en vermo-
gen tussen individuen   een   rol.    Met   name   in het vernieuwen   van
werkelijkheid, speelt, naast het besef van betrekkelijkheid van regels, het
individueel geformuleerde utopisme, vermogen tot dromen, een rol.
Heeft Jules Verne niet een enorme bijdrage geleverd aan de
wetenschappelijk-technische vooruitgang?59 Wat er dan vervolgens in de
interactie met anderen gebeurt is dat de utopist, de dromer, de ziener, de
man met visie, anderen daarvan weet te overtuigen. Van overtuiging is
sprake als de ander, anderen, van die droom, utopie of visie zo over-
tuigd zijn dat het voor hen een werkelijkheid vormt, en er dus een ge-
meenschappelijke werkelijkheid ontstaat. De in de sociaal-psychologie ge-
formuleerde uitspraak dat mensen niet handelen naar wat werkelijk is
maar naar wat ze dtnken dat werkelijk is, kan dus gepreciseerd worden
tot 'Mensen handelen naar wat ze als werkelijk willen zien'.

Wil een ondernemer zijn droom, zijn visie, zijn persoonlijke utopie
realiseren, dan zal hij die met anderen moeten delen. Hij zal anderen
moeten overtuigen, bijvoorbeeld voor het aantrekken van kapitaal. In de

59. Zie voor een verdere beschrijving van utopieen: Ernst Bloch: Das Prinzip
Hoflhung, vierde deel, Suhrkamp Verlag, 1969: 'Grundrisse einer besseren
Welt', waarin ondermeer behandeld worden de sociaal utopieen, de technische-,
architectonische, geografische, etc. Voor een meer uitgebreide behandeling van
toekomstbeelden zij verwezen naar F.L. Polak, De toekomst is verleden tijd,
(cultuur-futuristische verkenningen), Zeist: De Haan, 1958. Op p. 152: "Van tai-
rijke, thans bestaande en ingeburgerde insteUingen kan men de oorsprong in het
utopistisch toekomst-denken vaststellen. De 'full employment' en de 'social secu-
rity' stammen van de utopie, evengoed als de parlementaire democratie, het alge-
meen kiesrecht, de planning en de moderne vakbeweging." Zo maakte Polak  ook
de opmerking dat een natie zich vormt naar het toekomstbeeld wat haar leiders
daarvan hebben, dit is ook van toepassing op ondernemingen.
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communicatie daarover zal er sprake zijn van een rationaliteitsplicht, een
vereiste rationaliteit om zijn auditorium te overtuigen. De vraag is dan
wat gebeurt er? Zoekt de ondernemer een vorm van zijn verhaal dat be-
antwoordt aan de vereiste rationaliteitsplicht, of heeft zijn verhaal in-
vloed op de rationaliteit van zijn omgeving? Bij dat laatste kan men de
lijn van het constructionisme doortrekken. De in interactie gecreterde en
in stand gehouden sociale werkelijkheid heeft ook betrekking op de ratio-
naliteitsplicht en op de hi8rarchie van waarden. Bijvoorbeeld, om ervoor
te zorgen dat de politiek en het bedrijfsleven het nodige aan het milieu
willen doen is noodzakelijk dat daarvoor hun rationaliteit en hierarchie
van waarden wordt aangepast. Volgens Etzioni is het onderliggende me-
chanisme van de succesvolle entrepreneur, met name voor innovaties,
dat deze er in slaagt wezenlijk verandering teweeg te brengen in de nor-
matief/affectieve context en structuur van de collectiviteit(en) waarvan
hij deel uitmaakt.60

Het begrip theory-in-use van Argyris en SchOn kan helpen een die-
per inzicht te ontwikkelen in het proces van de constructie van de sociale
werkelijkheid.61 Argyris en SchOn hanteren twee begrippen: espoused
theory Of action en theo,y-in-use. Onder het eerste wordt dat verstaan
wat iemand antwoordt op de vraag wat hij onder bepaalde omstandighe-
den zal doen. Het is zijn bewuste rationalisatie van zijn gedrag dat hij op
verzoek naar anderen communiceert. Daarnaast, zo stellen Argyris en
SchOn,  is er een 'theorie' die feitelijk zijn gedrag bepaalt, deze 'theorie'
noemen zij theory-in-use. Deze theory-in-use kan at of niet verschillen
met de espoused theory Of action en betrokkene  kan  zich van eventuele
verschillen al of niet bewust zijn. De theo,y-in-use omvat aannames over
iemand zelf, de ander, de situatie en over de samenhang tussen actie (in-
spanning) en de gevolgen ervan in relatie tot de situatie. Theories-in-use
omvatten ook kennis over het gedrag van fysische objecten, het maken
en gebruiken van artefacten, de marla, organisaties, en elk ander domein
van menselijke activiteit.

Volgens Argyris en Schon is een theoiy-in-use niet onmiddellijk
kenbaar, bijvoorbeeld door betrokkene er naar te vragen. Iemand kan
meerdere, deels incompatibele, theories-in-use hebben, er kan sprake

60. A. Etzioni. 77te Moral Dimension: Toward a New Economics, New York:
The Free Press, 1988.

61.  C.   Argyris   en  D.A.   Schdn.   Theory   in   Practice,    Increasing   Professional   Ef-
fectiveness, Jossey-Bass Publishers, 1974, p. 6, de hierna volgende omschrijving
van het begrip theory-in-use staat op p. 7.
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zijn van onbewuste kennis. De theory-in-use is alleen kenbaar via de
acties van een individu.

Als er sprake is van onbewuste kennis dan mag ook worden aange-
nomen dat er sprake is van percepties, van wensbeelden als onderdeel
van theories-in-use. Daarmee kan ook een visie van een ondernemer wor-
den gezien als een theory-in-use. "The relationship between theory-
in-use and action is special. Here, the action not only applies and tests
the theory but also shapes the behavioral world the theory is about. „62

Dat impliceert dat de theory-in-use zich zelf waarmaakt. Wtl zal dit af-
hangen van de mate waarin iemand invloed weet uit te oefenen op zijn
omgeving, wat ondermeer zal afhangen van meegemaakte voorbeelden
op vroegere leeftijd en eigen ervaring op het punt van inspanning en re-
sultaten. Deels is dit van een 'politiek' karakter, anderen weten te over-
tuigen, deels is het een trial-and-error proces: "The interaction of theory-
in-use and behavioral world has a political as well as an experimental
dimension. The continued exercise and confirmation of a theory-in-use
can be seen as a political process that proceeds from suppressing certain
kinds of behavior and information to creating conditions in which others
repress both elements. The theory has then made itself true and, by its
own lights effective. Orwell  in 1984 and Laing  in The Politics Of Erpe-
rience both describe such political processes. There need be no cons-
cious construction of theory and reality on the part of a powerful prota-
gonist; one might say that the theory constructs its own reality. „63

Visies kunnen ook een zeker onbewust karakter hebben en toch een
rol spelen in het maken van een sociale werkelijkheid. Het 'mechanisme'
waarmee visies werkelijkheid worden ligt in het selectief omgaan met in-
formatie en in de omgang met en selectie van mensen, het is niet altijd
een kwestie van overtuigen. Dat kan wel een rol spelen zoats Bennis
stelt: "The leader who communicates passion gives hope and inspiration
to other people. „64 Uiteraard  is het niet enkel  hoop en inspiratie.  Mana-
gers  " . . .  manoeuvred  to make others  feel  that they were particularly  de-
pendent on the general managers for resources, or career advancement
or support. „65

De wijze waarop visie in een organisatie effect heeft kan nog 66n
slag instrumenteler worden aangeven dan tot nu toe is beschreven. Visie
werkt niet enkel top-down. Diegenen die de ondernemer nodig heeft om

62. Argyris en Schun, Theory in Practice, p. 17.
63. Argyris en SchOn, Theory in Practice, p. 27.
64.  W. Bennis, On Becoming a Leader, Hutchinson,  1989.
65.  J. Kotter, The General Manager, New York: The Free Press,  1982, p. 70.

93



zijn visie te realiseren, moeten zich met die visie kunnen vereenzelvigen.
Die personen moeten hun eigen -impliciete- theory-in-use daarin kun-
nen leggen. Als regel kan dit omdat een visie niet een nauwkeurig, gede-
tailleerd plan is, maar operationalisering vergt door anderen, uitmondend
in concrete plannen. Doorgaans zijn er dan voldoende vrijheidsgraden
dat betrokkenen er iets van zichzelf in kunnen leggen zodat zij zich er-
mee verbonden voelen:   " . . .  as  Doz and Prahalad point out, visions  are
not blueprints or game plans. They have the capacity to inspire cognitive
reformulation in the minds of other managers but retain flexibility with
regard to the form and timing Of their application. This flexibility allows
others to work on the specification of the vision and in doing so attach
their committment to it. „66

3.5    Impliciete  aannames  in  regels

Het 7-S raamwerk van Pascale, Peters en Waterman stelt wel dat een on-
derneming een strategie, een superordinate Soal, een visie moet hebben,
maar geeft niet aan hoe daaraan te komen.07 In het neo-klassieke para-
digma van de economie wordt verondersteld dat het individu enkel zijn
eigenbelang nastreeft.68 Ook wordt in hetzelfde paradigma verondersteld
dat dat eigenbelang, preferenties, aan het individu, niet aan de collectivi-
teit, gebonden zijn. Maar hoe belangen, preferenties, doelen tot stand ko-
men, wordt niet aangegeven.

In de vakliteratuur over strategische planning bestaat een uitvoerige
discussie of de verschillende methoden voor strategische planning het
probleem van het formuleren van een superordinate goal ofwel een visie,
kunnen oplossen. Deze discussie zou ook zo geformuleerd kunnen wor-
den: bestaat er een algoritmische methode om een ambitie te
formuleren?

69Bij strategische planning doet zich een aantal problemen voor.

66. J. Child, 'Commentary on Chapter 2 (Doz and Prahalad, 'A Process Model
of Strategic Redirection on Large Complex Firms: The Case of Multinational
Corporations') in A.M. Pettigrew, 7lze Management   of   Strategic   Change,   Ox-
ford: Basic Blackwell, 1987.

67.  Richard  Pascale  tijdens  het congres Challenging   Conventional   Wisdoms,   To-
ronto, april 1991.

68.  Etzioni,  7lze Moral Dimension.
69. H. Mintzberg 'The Design School: Reconsidering the Basic Premisses of

Strategic Management', Strategic Management Journal, 1990, 11: 171-195.
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Vaak is strategische planning een resource allocatie proces. Het naar
zich toe weten te praten van een groot deel van de resources staat niet
los van machtspositie en carriBre perspectieven van een individu. Betrok-
kenen percipieren ook dat diegenen die posities bekleden in delen van
het bedrijf die snel groeien beter af zijn dan waar dat niet het geval is. In
die gevallen wordt naar persoonlijk wenselijke antwoorden toegerede-
neerd bij SWOT-analyses. Wat ook nog eens mogelijk wordt gemaakt
door brain-storm-achtige technieken over sterktes en zwaktes van de or-
ganisaties en idem bedreigingen en mogelijkheden. Daar komt natuurlijk
bij dat de onderscheiden technieken voor strategische planning hoofdza-
kelijk analytisch van aard zijn.

Onderscheid moet worden gemaakt tussen strategie als een reeks be-
slissingen om een doel te realiseren en strategie in de zin van het formu-
leren van een doel.  In het navolgende wordt '

strategie'  in de laatste  bete-
kenis gehanteerd.

In paragraaf  3.4  werd  de  rol  van het utopisch denken,  ook in relatie
tot leiderschap, uiteengezet. Utopisch denken is een vorm van dromen,
van het vrij associeren van elementen uit de techniek, het sociale leven,
het economische leven. Het daardoor opgeroepen beeld kan zowel posi-
tief zijn (Jules Verne, Keynes, Martin Luther King) of negatief (George
Orwell). Utopisch denken  kan  op meer algemeen maatschappelijke   ver-
houdingen betrekking hebben of op kleinere schaal. De ondernemersvi-
sie kan worden beschouwd als een verbijzondering van utopisch denken.
Nu maakt het hebben van een utopische gedachte een individu nog geen
ondernemer. Het verschil tussen de dromer en de ondernemer met visie
is dat de laatste de droom weet om te zetten in een werkelijkheid.

De droom, de utopie, de ondernemingsvisie kan bestaan uit een
vrije associatie van elementen.70 Een factor die daarbij een rol zal spelen
is de varitteit, de verscheidenheid van inputs die een individu opneemt,
kan opnemen, uit het aanbod. Dat suggereert dat ondernemerschap heeft
te maken met varitteit aan kennis en milieu. Iemand die in een schraal
milieu verkeert en daarin blijft verkeren zal minder verschillende elemen-
ten met elkaar kunnen associeren en zo tot nieuwe combinaties weten te
komen, dan iemand die in een qua inputs rijk milieu verkeert, dan wel
dat opzoekt. Deze gedachte correspondeert met de idee dat ondernemers-
visie een kwestie van intuitie   is.    In deze context is intuitie   niet  een  ge-
dachte uit de losse pols schudden. Echte ondememers-intuitie is geba-

70. Hier is niet bedoeld het meer instrumentele laterale denken zoals gepropa-
geerd door E. de Bono in zijn publikaties.
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seerd op veel ervaring en intensief werken. 71

In de idee van -vrije- associatie van elementen ligt ook het onder-
scheid tussen de ondernemer en de entrepreneur. Zoals Schumpeter uit-
voerig heeft omschreven is het kenmerk van de laatste dat deze tot nieu-           i
we combinaties komt. De ondernemer kan iemand zijn die louter door
zijn milieu het hebben en uitbaten van een eigen zaak als modelrol en
norm is opgedrongen en dat continueert.

Het aspect van ondernemersvisie in de zin van combinatie van nieu-
we elementen die hij 6f zelf kan combineren 6f in de markt voorziet, legt
een verband met kunstenaarschap. De schrijver van science fiction is bij
uitstek iemand die door combinatie of creatie van woorden, met een ge-
ringere rationaliteitsplicht dan in een business plan door de bank wordt
geeist, een nieuwe werkelijkheid schept.

Daarmee is de ondernemer-kunstenaar ook iemand die beantwoordt
aan  66n  van de criteria van leiderschap van Bennis:   " . . . curiosity  and
daring; The leader wonders about everything, wants to learn as much as
he can, is willing to take risks. experiments, try new things. 72

Als vrije associatie van (bekende) elementen heeft ondernemersvisie
ook te maken met het veel en nauwkeurig observeren van wat er om hem
heen gebeurt. Waarbij het de kunst is daarin trends te kunnen onderken-
nen. Ansoff beschrijft dat wanneer een manager met succes op stimuli
uit zijn omgeving weet te reageren, deze een impliciete overtuiging ont-
wikkelt over 'things that do work' en 'things that do not'.73 Deze overtui-
ging gaat als een filter, menmlity filter, werken voor relevant geachte sti-
muli. Dit filter raakt 'verstopt' wanneer er sprake is van discontinue
veranderingen   in de omgeving. De theory-in-use is met meer geldig.
Daarnaast onderscheidt Ansoff een surveillance jilter, de keuze van data-
bronnen en analyse-technieken fungeert ook als een filter waardoor be-
paalde informatie w81 en andere niet bij de ondernemer terecht komt.

Als een individu een visie kan ontwikkelen, kan een groep dat dan
ook? Onmogelijk is het niet, maar vanwege de eis van rationaliteitsplicht
in alleen al de groepscommunicatie, zal er daarbij slechts van een minder
vrije associatie sprake kunnen zijn dan in het geval van een individu. Al
hoewel daar tegenover staat dat meerdere individuen meerdere elemen-
ten voor associatie kunnen aandragen. Een complicatie daarbij is het me-
chanisme van groepsvorming. Vindt groepsvorming plaats rondom  doe-

71.  W.H.   Agor, 'The Logic of Intuition:   How Top Executives Make Important
Decisions'. Organizatinal Dynamics 1990, p. 5-18. en D.J. Isenberg, 'How Sen-
ior Managers Think', Harvard Business Review, 1984, Nov-Dec.: 81-90.

72. W.G. Bennis, On Becoming a Leader.
73. H.I. Ansoff, Implanting Strategic Management, Prentice-Hall. 1984.
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len of rondom middelen? Als het vormen van een onderneming al gelijk
gesteld mag worden aan groepsvorming. Als Weick' s stelling opgaat  dat
groepsvorming plaatsvindt rondom middelen en niet rondom doelen, dan
impliceert dat een groep naar een visie zal zoeken die allocatie van mid-
delen bevredigt. Impliceert dit dan niet op zijn beurt dat de ondernemer
een visie voor zichzelf anders hanteert dan naar de leden van de groep of
beoogde groep? Dat impliceert weer dat de groepsleden, die de onderne-
mer voor de realisatie van zijn visie nodig heeft, zijn visie anders perci-
pieren dan de ondernemer zelf.

Een additionele complicatie ligt hierin dat in organisaties nog een
derde filter werkt. Ansoff onderscheidt naast het surveillance- en
mentality-filter ook nog een political of power jilter.74 Individuen en
groepen die zekere ontwikkelingen in de markt of technologie als een be-
dreiging percipitfren zullen tactieken toepassen om informatie daarover
tegen te houden of te bagatelliseren.

Visies ontstaan ergens in de tijd. De visie als droom is een vrije associa-
tie van elementen van ervaring of kennis, zoals die bestaan op een be-
paald moment in de tijd. De visie die vervolgens gaat functioneren als
theofy-in-use bevat daarmee elementen die niet noodzakerlijkerwijs eeu-
wig blijven gelden. In hoofdstuk 2 werd uiteengezet dat 'waarheid' en
theorie8n een tijdelijk karakter hebben. Dat geldt ook voor visies. Hoe
concreter een visie is in termen

van frodukten,
technologieen en mark-

ten, hoe eerder de visie gedateerd is.
Wanneer een visie wordt gezien als een theo<y-in-use, roept dat de

vraag op of in een visie niet tal van premissen besloten liggen. Het gaat
hier met name om premissen met betrekking tot oorzaak-en-gevolg en
marktomstandigheden. Daarbij  is het de vraag of de (uit)drager van de vi-
sie zich bewust is van die premissen. Visies kunnen meer of minder ex-
pliciet zijn, al of niet uitgeschreven. Los daarvan staat in hoeverre en
hoe volledig de premissen waarop de visie berust, -op dat moment-
worden onderkend.

Een voorbeeld hiervan is het concept van de learning curve.76 E€n

14.  Ansoff,  Implanting  Strategic  Management, p. 333-335.
75. Het meest indringend  is dit beschreven  in Th. Levitt, 'Marketing Myopia',

Harvard Business Review, 1960, July-August: 45-56.
76. Voor een uiteenzetting hierover wordt verwezen naar: D.F. Abell en J.S.

Hammond,   Strategic   Market   Planning:    Problems   and   Analytical   Approaches,
Chapter  3: 'Cost Dynamics: Scale and Experience Effects', Englewood Cliffs,
N.J.: Prentice-Hall, 1979.
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van de tactieken om een ondernemingsstrategie uit te voeren is het reali-
seren van een hoog marktaandeel. Hieraan ligt in de eerste plaats de idee
van economies Of scale ten grondslag.  In de tweede plaats wordt er van-
uit gegaan dat de onderneming die het snelst in de tijd cumulatief de
grootste aantallen kan produceren, daardoor ook het snelst een lagere
kostprijs heeft. Immers al doende komen tal van kleinere en grotere mo-
gelijkheden voor verbetering van het produktieproces aan het licht. Be-
paalde problemen en mogelijkheden voor verbetering, komen eerst aan
het licht wanneer er grotere aantallen geproduceerd moeten worden.
Door een lagere kostprijs wordt het mogelijk de verkoopprijs te verla-
gen. Daardoor wordt het de concurrent moeilijk gemaakt een behoorlijke
omzet te realiseren en daarmee een economy ofscale te realiseren respec-
tievelijk te financieren. Door technologische ontwikkelingen is deze tac-
tiek veel minder effectief dan  in het verleden het geval is. Vandaag  de
dag is het vaak mogelijk, als al niet vooraf dan tenminste al in een vroeg
stadium, Alle processtappen en -verbeteringen te onderkennen om de
kostprijs te doen dalen. Een snelle cumulatieve opbouw van geprodu-
ceerde aantallen produkten is niet meer, in ieder geval in mindere mate,
nodig om snel een lage kostprijs te realiseren.

Een andere impliciete premisse, die eerst nu aandacht krijgt, is dat
technologische kennis, als basis van voorsprong op concurrenten, af te
schermen zou zijn. Daarop was, zo blijkt achteraf, de por(folio strategie
gebaseerd. In werkelijkheid zijn vandaag de dag de meeste bedrijfsgehei-
men  binnen 12 maanden  bij de concurrent bekend. Daarmee heeft  de
portfolio-strategie belangrijk aan betekenis ingeboet.77 Ook al is een on-
derneming op een gezonde visie ontstaan, de premissen zullen na ver-
loop van tijd niet meer geldig zijn. Vindt er geen 'onderhoud' plaats van
ambities en aannames dan zal op zeker moment er een gewaarwording
ontstaan dat er geen visie is.

Stafford Beer heeft als motto in 66n van zijn boeken: ABSOLUTUM

OBSOLETUM-If it works it is out Ofdate.78 Visies kunnen zichzelf ongel-
dig maken. De idee om via de T-Ford een massaprodukt te maken, in sa-
menhang met een loonsverhoging om de vraag naar T-Fords te verho-
gen, zette de ontwikkeling in naar een eerste niveau van bevrediging van
een vraag. Waarbij het voeren van slechts 68n model en kleur bijdroeg
aan een lage kostprijs. Wanneer de eerste behoeften naar een produkt be-

77. Paul A. Brandstad, Senior Vice President van Booz-Allan & Hamilton
tijdens Ille Planning Forum Conference le Toronto, voorjaar 1991.

18. S. Beer, Brain of the Firm: The Managerial Cybernetics of Organization,
London; Allen Lane, 1972.
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vredigd zijn, ontstaat vraag naar produkt-differentiatie. Dat laatste echter
staat op gespannen voet met een lage kostprijs, gebaseerd op standaardi-
satie. Onmogelijk is het niet die twee te combineren, maar het vergt de
nodige afwegingen in het produkt-beleid.

Visies cretren een werkelijkheid die een tijd los kunnen voortbe-
staan zonder dat de visie expliciet beleefd wordt. Een organisatie kan
een institutioneel geheugen hebben79, het kan ook leiden aan geheugen-
verlies. Hier ligt overigens een opmerkelijk onderscheid tussen onderne-
mingen en overheidsorganisaties. Omdat de laatste als regel bij wet zijn
ingesteld, en beleidsbeslissingen in het openbaar door de politiek worden
genomen dn gedocumenteerd zijn, zal er sprake zijn van een beter institu-
tioneel geheugen. In ieder geval kan de geinteresseerde via archieven en
bibliotheken de geschiedenis, bijvoorbeeld het ontstaan en de ontwikke-
ling van de industriepolitiek, nagaan. Zo kan elke aankomend ambtenaar
nagaan wat de zes doelstellingen van de sociaal-economische politiek
zijn van de Nederlandse overheid, zoals gepubliceerd in Miedema, Oort
en  Andriessen  in  ' De sociaal-economische besturing van Nederland  ., 80

Weer een ander aspect van de gang van zaken met betrekking tot
een visie kan zijn dat een visie niet wordt gecommuniceerd in een organi-
satie. Dit kan verband houden met bureaucratische machts- en positie-
vraagstukken. Leden van een organisatie houden er dan eigen beslissings-
regels op na met oog op het alloceren van resources in hun richting.

Een ander motief voor het niet communiceren van een strategie in
de zin van visie kan zijn dat degene die met die visie is gekomen zich
niet geheel zeker is van zijn zaak. Of niet weet hoe hij anderen van be-
paalde aannames moet overtuigen. Wanneer de ondernemer weet dat zijn
visie maar tijdelijk geldig is gaat op wat Kiesler81 heeft geschreven:
"The more articulated the strategy, the more deeply imbedded it beco-

79. "Stinchcombe noted that the pressures for the permanence of organizational
characteristics are the result of two separate sets of influences: (1) conditions at
the time of an organization's founding, which he called 'imprinting forces,' that
strongly define initial characteristics and create internal consensus around the ini-
tial form of the organization and (2) events subsequent to founding -'traditional-
izing forces'- that tend to preserve previously adopted organizational characteris-
tics." W. Boeker, 'Strategic Changes: The Effects of Founding and History',
Academy of Management Journal, 1989, 32/3:489-515.

80. J.E. Andriessen, S. Miedema, C.J. Oort, De sociaal-economische bestu-
ring van Nedertand, Groningen: Wolters-Noordhoff, 1983. Zie bijvoorbeeld ook:
F.A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie
van de economische overheidspolitiek 1918-1939, Nijmegen, 1978.

81. Geciteerd bij Mintzberg, 77,e Design School.

99



mes in the habits of the organization as well in the minds of its strate-
gists. There is, ill fact, evidence from the laboratories of cognitive psy-
chology that the explication of a strategy - even having someone
articulate what he or she is about to do anyway - locks it in, breeding a
resistance to later change".

Wanneer er van gesproken wordt dat een onderneming geen visie
heeft, geen strategie dan kan er sprake zijn van 66n van de volgende oor-
zaken, of een combinatie ervan. De oorspronkelijke visie:

i.     was geformuleerd in begrippen en concepten die tijdsgebonden zijn,
ii. bevatte onbewust premissen die later niet meer geldig bleken te

ziln,

iii.   heeft door zijn eigen succes de premissen waarop het expliciet of im-
pliciet was geformuleerd ongeldig gemaakt,

82iv.    is weggemoffeld in een verbureaucratiseerde organisatie  ,
v.    is over de generaties heen niet gecommuniceerd

Hierbij moet bedacht worden dat voor het instandhouden van een organi-
satie in tijden van bestendige groei, zoals in de vijftiger en zestiger ja-
ren, een visie ook niet noodzakelijk was. Groei als doelstelling was vol-
doende om gerichte initiatieven uit de organisatie naar voren te doen
konnen.

De consequentie van het voorgaande is dat wanneer bij een onderne-
ming niet direct een antwoord kan worden verkregen op de vraag wat de
ondernemingsvisie of -strategie is, dat dan eerst naar de geschiedenis van
het bedrijf een onderzoek moet worden ingesteld. Dit onderzoek moet
ook een kwantitatieve analyse omvatten om eventuele discontinue ontwik-
kelingen in bijvoorbeeld het marktaandeel of winst zichtbaar te maken.
Gekoppeld aan dit onderzoek moet de ontwikkeling van de markt, inclu-
sief die van de concurrentie in kaart worden gebracht. Een nieuwe mis-
sie, een nieuwe ambitie loopt dan minder kans te moeten concurreren
met (restanten van) de oude.

82. Een voorbeeld  van een uitgangspunt dat verloren was geraakt binnen Phi-
lips (het is hersteld door het programma customer orienmtion), is dat van Anton
Philips: "Als industrieel heeft men m.i. in de eerste plaats te zijn koopman; men
kan nog zo'n kundig technisch onderlegd man zon,  nog zo'n goed jurist, wanneer
men niet tevens koopmansaanleg heeft, zal men toch niet die resuitaten kunnen be-
reiken,  die  van ons  worden verwacht."  P.J. Bouman, Anton Philips, De mens/de
ondernemer, Amsterdam: Meulenhof, 1956, p. 159.
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3.6    Het  constructionisme als  keuze

Het betoog tot dusver in dit hoofdstuk illustreert het verband tussen zo
een abstracte notie van constructionisme en (een deel van) de praktijk
van organisatie-processen. Enerzijds is de idee die is neergelegd in het
begrip constructionisme van een voor de hand liggende eenvoud. Door
de aard van het bewustzijn van de mens over het sociale en door verschil-
len in morele ontwikkeling hebben de meeste mensen van nature een
aard zich van de idee van constructionisme af te wenden; dit geldt ook
voor wetenschappelijk opgeleide en werkzame personen. Daarmee heb-
ben de in dit hoofdstuk ontwikkelde inzichten ook betrekking op dit
proefschrift ztlf! De lezer zal zich de vraag moeten stellen bij welke
maatschappelijke groeperingen de auteur ervan legitimering zoekt.

Het is de keuze van de auteur het constructionisme te kiezen, als
kenleer voor organisatieanalyse en -verandering. Daarmee worden de me-
tafoor- en analogie-redeneringen afgewezen als hulpmiddel om organisa-
ties te begrijpen.

In een volgend hoofdstuk zal op een aantal consequenties van het
constructionisme  voor de  idee van paradigma' s in relatie tot organisaties,
bronnen van ontwikkelingen in organisaties en -organisatietheorie en de
kwesties van de kenbaarheid van organisaties nader worden ingegaan.
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HOOFDSTUK 4

NIEUWE INZICHTEN

4.1    Inleiding

In het denken over organisaties, en daarmee over het veranderen van or-
ganisaties, speelt een aantal dominante issues. Edn ervan is de idee alsdat
hiervoor een nieuw paradigma nodig zou zijn. Wat nu zijn de implicaties
van de zienswijze   van het constructionisme   voor de paradigma' s   in  de
organisatie-theorie? Is het constructionisme zelf een nieuw paradigma, 6f
heeft het constructionisme ook betrekking op het fenomeen paradigma?
Levy en Merry maken onderscheid tussen ' first-order change'     en
'second-order change' in organisaties. 1 First-order change bestaat uit
kleine verbeteringen en aanpassingen die niet de kern van het systeem ra-
ken. Deze kleine veranderingen en verbeteringen zijn deel van het natuur-
lijke groei- en ontwikkelingsproces van de organisatie. Second-order
change daarentegen  is:   " . . . a multidimensional, multi-level, qualitative,
discontinuous, radical organizational change involving a paradigmatic
shift.„2
Het begrip 'organizational paradigm' omschrijven Levy en Merry als
volgt:   "This  term is similar to several other concepts, including ' shared

meanings ' , ' master scripts ' , ' world-view',' meta-rules ' , 'context' , ' con-

1.      A.  Levy  en U.  Merry,  Organizational  Transformation,  Approaches,   Strate-
gies, 77:eories, New York: Praeger, 1986.

2.   Levy en Merry, Organizational Transformation, p. 5.

102



ceptual framework',  en ' interpretative schemes'. „3 Afgezien  van  het  nut
van dit begrip, deze omschrijving is, gezien de in hoofdstuk twee geko-
zen  definitie  van '

organisatie', niet bevredigend.   Het  zijn te abstracte  ter-
men. Bovendien kan er een vraagteken geplaatst worden bij het nut van
het onderscheid tussen ' first-order change'  en ' second-order change'.  Le-
vy en Merry zelf verwijzen naar de onenigheid in de academische wereld
over de wenselijkheid  van

' first-order change'  en
' second-order change'.

Levy en Merry gaan ervan  uit  dat ' second-order change' onvermijdelijk
is omdat: "The survival of the organization in the future world will be de-
pendent on its capacity to pass through dramatic changes in its purpose,
culture, functioning, and world view. de individuele organisa-04 Echter,
tie, als instrument, hoeft niet te overleven.

Het onderscheid tussen ' first-order change'   en ' second-order  chan-
ge'  is in verband te brengen met dubbelzinnigheid  die de leiding van een
onderneming heeft te betrachten in het omgaan met de organisatie van de
onderneming (hoofdstuk 2). Terwille van effectiviteit en efficiency  moet
de leiding de organisatie en de aannames met betrekking tot de markt
waarop de organisatie berust, als een objectief gegeven voorstellen. Daar-
in  is slechts plaats  voor

' first-order changes' . Tegelijk  moet de leiding,
en niet alle leden van de organisatie(!), w81 steeds ook bezig zijn met
eventuele noodzakelijke aanpassingen van de basis assumpties waarop de
organisatie berust, met 'second-order changes'. Voor eventuele funda-
mentele aanpassingen van een organisatie aan wijzigende doel- of taak-
stelling, of marktomstandigheden is een verandering van de 'worldview'
van de leiding noodzakelijk. Een organisatie kan -impliciet- berusten
op  een ' worldview ', te zeggen  dat de organisatie  er een heeft impliceert
een   personificatie   van

'
organisatie',    waar   dit een abstract object   is.    De

abstracte benadering van Levy en Merry voor veranderingen in en van
organisaties wordt hier verder niet gevolgd. Er is in de voorliggende
tekst naar gestreefd de redenen waarom organisaties nu anders zijn dan
gisteren en morgen, te beschrijven in termen van economie, markt en
sociaal-psychologische processen die meer direct observeerbaar zijn.

Geheel conform de traditie in de wetenschap wordt in dit hoofdstuk
eerst in twee voorbereidende paragrafen het verband gelegd met gang-
bare opvattingen. In § 4.2 wordt, vanwege de aandacht voor het begrip
'paradigma' in de contemporaine literatuur, een antwoord geformuleerd
op  de  vraag  of dit begrip  wel van toepassing  is  op het fenomeen ' organi-

3. Levy en Merry, Organizational Transformation, p. 14. De namen van de
auteurs waaraan Levy en Merry deze termen hebben ontleend, zijn hier weggela-
ten.

4.  Levy en Merry, Organizational Transformation, p. 305.
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satie'. Tevens wordt  in deze paragraaf een antwoord gegeven  op  de
vraag of het constructionisme een nieuw paradigma is of dat het begrip
'paradigma' ook onderwerp is van het constructionisme.

In § 4.3 wordt de vraag behandeld of ontwikkelingen in de bedrijfs-
kunde als vakgebied ontwikkelingen in de organisatie van ondernemin-
gen impliceren of andersom. Tevens wordt daarbij uiteengezet dat het
vakgebied Business Administration, in tegenstelling tot Industrial Engi-
neering, amper ontwikkelingen kent.

In § 4.4 wordt een analyse gegeven welke factoren, binnen en bui-
ten een organisatie, veranderingen in een organisatie induceren. Daar-
mee wordt in deze paragraaf een verband gelegd tussen ontwikkelingen
in de markt en met name bestuursvormen van organisaties. Verder wordt
in deze paragraaf uiteengezet dat als gevolg van wat in de sociale-
psychologie wordt genoemd sociale vergelijkingsprocessen, organisaties
nimmer stabiel kunnen zijn.

In  §  4.5 wordt beredeneerd  dat het constructionisme doet inzien  dat
in organisatieprocessen niet bounded rationality een issue is, maar
bounded knowledgeability. Organisaties, maar ook de (sociale) werkelijk-
heden van de markt, zijn nooit ten volle kenbaar.

In § 4.6 wordt dit hoofdstuk besloten met een opmaat voor de prak-
tische consequenties van het constructionisme voor de praktijk van het
organisatie-advieswerk.

4.2   Het begrip paradigma

In het naschrift  van  de  in 1970 gepubliceerde -herziene- editie  van
zijn boek The Structure of Scientific Revolutions  formuleert de Ameri-
kaanse wetenschapsfilosoof Thomas S. Kuhn twee definities van het be-
grip paradigma.6 De ene definitie noemt hij de sociologische definitie,
de andere de exemplars definitie. In de sociologische definitie staat het

begrip paradigma voor:  " . . . the entire constellation of beliefs, values  and
techniques, and so on by the members of a given -scientific- commu-

5. T.S. Kuhn, 771e Structure Of Scientitic Revolutions, Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press, 1970, Second Edition.

6.  M. Masterman ('The Nature of a Paradigm' in I. Lakatos en A. Musgrave
(eds.) Criticism and the Growth Of Knowledge, Cambridge: University Press,
1970) telde 21 verschillende 'paradigma's' in Kuhn's werk. Zie voor een behan-
deling van het begrip 'paradigma' ook: Maas, Ongedefinieerde ruimten, p. 18.
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nity. "
De eremplars definitie is een specifiek onderdeel van het samenstel

van aannames, waarden en technieken waarover in de sociologische defi-
nitie wordt gesproken. De eremplars definitie: " . . . denotes  some  sort  of
element in that constellation, the concrete puzzle-solutions which, emplo-
yed as models or examples, can replace explicit rules as a basis for the
solution of the remaining puzzle-solutions of normal sciences. "

Met normal science doelt Kuhn op wetenschappelijk onderzoek dat
deugdelijk gebaseerd is op 66n of meerdere wetenschappelijke verwor-
venheden in het verleden. Verworvenheden die door een specifieke we-
tenschappelijke stroming voor een zekere periode wordt erkend als de ba-
sis voor haar verder onderzoek. 7

Voor Kuhn geldt dat de acceptatie door een wetenschappelijke stro-
ming van een paradigma, tezamen met een meer of minder esoterisch
type onderzoek, een teken is van rijpheid, van volgroeid zijn van die we-
tenschappelijke stroming.  In die  zin past Kuhn' s begrip paradigma  in het
objectivisme van het logisch positivisme. De begrippen 'paradigma' en
'normal science' zijn uitdrukkingen van de idee en wens alsdat er een ob-
jectieve werkelijkheid bestaat die ook objectief kan worden beschreven.

Een paradigma verschaft een rustpunt in het denken. Vandaar ook
dat een andere auteur 'paradigma' definieert  als: " . . .a world  view,  a ge-
neral perspective, a way of breaking down the complexity of the real
world. As such, paradigms are deeply embedded in the socialization of
adherents and practitioners telling them what is important, what is legiti-
mate, what is reasonable. Paradigms are normative; they tell the practitio-
ner what to do without the necessity of long existential or epistemologi-
cal considerations. "8

Dit citaat illustreert twee verschijnselen. De eerste is dat het begrip
'paradigma' niet meer aan wetenschap wordt gekoppeld, het begrip vind
zijn weg naar een meer algemeen taalgebruik. Met verlies van de oor-
spronkelijke betekenis gaat het begrip 'paradigma' een eigen leven leiden
in de communicatie tussen met name wetenschappers.

Het tweede punt, dat door de hiervoor geciteerde definitie van para-
digma wordt gel[llustreerd, is dat met name de inhoud van het begrip pa-
radigma ontstaat en wordt onderhouden in het -wetenschappelijk deel

1.     Kuhn,  The  Structure  of Scientific  Revolutions, 9  10.
8. M.Q. Patton, Alternative Evaluation Research Paradigm, Grand Forks:

University of Dakota Press, 1975. Geciteerd door: Y.S. Lincoln, "Introduction"
in:  Y.S.  Lincoln (ed.), Organizational Ilteory and Inquiry: 77te Paradigm Revolu-
tion, Beverly Hills: SAGE Publications, 1985.
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van het- maatschappelijk verkeer. Wetenschappers willen iets dat veel-
omvattend en essentieel is door een enkel symbool, in dit geval 'para-
digma', aanduiden. Een paradigma verschaft schijnzekerheid, wat overi-
gens niet betekent dat deze schijnzekerheid niet zinvol is in het
maatschappelijk verkeer. Met de acceptatie van een paradigma maken
wetenschappers keuzes, bijvoorbeeld of licht een golf- of een deeltjesver-
schijnsel is. Een keuze die -tot nu toe- niet door rationele redenering
kan worden opgelost.

In paragraaf § 2.5 werden ondermeer genoemd de tegenstelling tus-
sen het radical  structuralist  paradigm  en het radical  humanistic  paradig-
m in de organisatie-theorie. Epistomologisch is deze tegenstelling onover-
brugbaar, zoals is uiteengezet in de beschrijving van het duale karakter
van organisaties. Door nu de term 'paradigma' te gebruiken geeft de we-
tenschapper aan te kiezen voor een complex van uitgangspunten, causale
relaties en aannames zonder deze verder te onderzoeken.9 Wat hier nu
geschreven wordt heeft ook betrekking op dit proefschrift zalf: Het duale
ontologische karakter van organisatie wordt onderkend maar om redenen
van effectiviteit wordt er vanuit gegaan dat voor het vormgeven, aanpas-
sen en veranderen van organisaties het constructionisme, dat als een uit-
werking van het humanistic paradigm zou kunnen gelden, het meest
vruchtbaar is. Tegelijkertijd is deze keuze van de auteur ook een uitdruk-
king ervan welke houding te willen innemen in zijn professionele activi-
teiten.

Een parallel zou getrokken kunnen worden met het opportuniteits
beginsel in de technische mechanica: het in elke berekening te kiezen re-
ferentiepunt wordt zo gekozen dat zo weinig mogelijk berekeningen hoe-
ven te worden uitgevoerd. Degenen die vanuit het constructionisme wer-
ken zullen niet kunnen ontkennen dat er situaties zijn waarin sprake is
van de effecten van organisaties op individuen, zoals die beschreven wor-
den in het struauralist paradigm. Het verschil met diegenen die het struc-
mralist paradigm aanhangen  is dat de constructionist deze effecten  in een
breder raamwerk kan plaatsen. Dit raamwerk heeft twee dimensies. E6n
dimensie wordt gevormd door inzicht in de bron van de regels die de or-
ganisatiestructuur vormen en zicht op de bestuurlijke ingangen hoe deze
regels te veranderen. De andere dimensie is tijd. Op langere termijn zijn

9. H. Koningsveld, Het verschijnsel wetenschap, Amsterdam: Boom, 1978.
Vgl. ook: Patton, Alternative Evaluation. "But it is this aspect of a paradigm that
constitutes both its strength and its weakness -its strength in that it makes action
possible, its weakness in that the very reason for action is hidden in the unques-
tioned assumptions  of the paradigm".
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alle regels en dus structuren te wijzigen. Bij actuele adviesvraagstukken
moet er soms voor gekozen worden om op korte termijn personen te hel-
pen met bestaande regels, respectievelijk structuren, om te gaan.

Twee vragen kunnen nu geformuleerd worden. De eerste is of het
begrip paradigma van toepassing is op de organisatiekunde. De tweede
vraag is hoe vanuit het perspectief van het constructionisme wordt omge-
gaan met het fenomeen paradigma.

Kuhn spreekt over de aannames, waarden en technieken, van een gege-
ven gemeenschap van mensen, die tezamen een paradigma vormen. Ku-
hn' s voorbeeld daarbij   was de natuurwetenschappen. De vraag   is  dan
hoe dat zit in het geval van de organisatiekunde. Immers in hoofdstuk 3
is uiteengezet dat de beschrijving van een object mede bepaald wordt
door de positie en de rol van de waarnemer. Een organisatie wordt door
de leden ervan anders gepercipieerd en beschreven dan door de consul-
tam. 10 Ook de investeerder/financiele analist percipieert en beschrijft een
onderneming anders dan de eigenaar/manager. De academisch onderzoe-
ker is een buitenstaander die zijn beschrijving van een organisatie van
een onderneming in de eerste plaats zal laten bepalen door zijn vakdisci-
pline, bedrijfseconomie, financiering, vennootschapsrecht, organisa-
tiepsychologie, marketing, etc. Daarop is een zin van toepassing in
Kuhn's al eerder geciteerde naschrift: "A paradigm governs, in the first
instance,   not a subject matter but rather a group of practitioners.'• 11   De.

10. Vgl. ook: Evered en Louis, 'Alternative Perspectives in the Organizational
Sciences:  "Inquiry  from  the  Inside"  And  "Inquiry  from  the Outside-, Academy
ofManagement Review,  1981, 6/3: 385-395.

11. Kuhn, Ille Structure Of Scientific Revolutions, p. 180. Een aardige illustra-
tie hiervan wordt ook gevormd door de volgende zin van Williamson: 'The struc-
ture-conduct-performance paradigm has characterized much of the industrial or-
ganization research during  the past forty years. '(cursief van  JS)  O.E.  William-
son,  Markets  and  Hierarchies:  Analysis  and  Antitrust  Implications;   A  Study   in  the
Economics of Internal Organization, New York the Free Press, 1975, p. 7. Ook
Mintzberg verzet zich tegen het gangbare gebruik   van   de term 'paradigm',
H. Mintzberg, 'Mintzberg's final paradigm', Administrative Science Quarterly,
1978,23: 635-636. Het gaat hier om een ingezonden brief waarin niet echt een ar-
gumentatie wordt uitgewerkt. G. Morgan verzet zich tegen Mintzberg's brief:
"The real challenge within organization theory, like many other social science dis-
ciplines, rest not so much in abolishing or ignoring the paradigm concept, hoping
that somehow or other it will go away, but in realizing its power as a tool for un-
derstanding the manner in which scientific knowledge is essentially socially con-
structed and socially sustained". G. Morgan, 'Response to Mintzberg'. Adminis-
trative Science Quarterly, 1979,24: 137-139.
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ze uitspraak heeft betrekking  op  Kuhn' s sociologisch paradigma.   In  de
meeste discussies over paradigma-verandering in de organisatie-leer
heeft het begrip paradigma betrekking op zowel opvattingen van de on-
derzoeker, respectievelijk de adviseur als op het fenomeen organisatie
zalf. 12 Onderdeel   van het denken over nieuwe paradigma' s is bijvoor-
beeld de idee af te zien van hierarchie in organisaties.

13

Los van de vraag of deze gedachte juist is of niet, brengt het iets an-
ders aan het licht. Door in een discussie over paradigma-vernieuwing uit-
spraken te doen over bijvoorbeeld hierarchie, wordt het fenomeen wat be-
schreven wil worden verward met normatieve regels die gangbaar zijn
om dat fenomeen  vorm te geven.   Kuhn' s sociologische begrip paradigma
levert geen problemen op wanneer het gebruikt wordt om verschillende
scholen van organisatie-onderzoekers te etiketteren. Anders wordt het in
het geval wanneer ook leden van een organisatie in de idee van een speci-
fieke paradigma worden betrokken.

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 3 is de positie en rol van de waarne-
mer bepalend voor wat hij waarneemt, in welke termen hij dat beschrijft
etc. Dat moet wel in de weg staan dat de onderzoeker/adviseur als buiten-
staander het zelfde paradigma hanteert over organisaties als diegenen die
de organisatie vormen. Het voorgaande impliceert dat het sociologische
begrip paradigma uitsluitend betrekking kan hebben op academici en con-
sultants die zich bezig houden met onderzoek van organisaties, niet op or-
ganisaties ztlf.

Verder, Kuhn schrijft dat door het doen van wetenschapsbeoefening
tacit knowledge wordt opgedaan, wat niet het geval is bij het slechts le-
ren kennen van de regels voor het beoefenen van wetenschap. Dit geldt
ook ondernemen en het werken binnen de organisatie van een onderne-
ming. Het geldt ook het vak organisatie-adviseur.

Tot  nu  toe is gesproken  over  Kuhn' s sociologisch paradigma  be-

grip. Daarnaast hanteert Kuhn de exemplars definitie, het paradigma als
algemeen geaccepteerd voorbeeld voor referentie in onderzoek. Ook hier
noemt Kuhn voorbeelden uit de natuurkunde,  met name Newton's twee-
de bewegingswet F = ma.

12. Voor een voorbeeld van de eerste zie: R.0. Metzger, 'The Changing Para-
digm of Consulting', Journal ofManagement Consulting, 1987,3/4:  14-19; voor
het tweede zie bijvoorbeeld het al geciteerde werk van Levy en Merry. In de lite-
ratuurlijst is een aantal publicaties hierover opgenomen, alle hebben ze de term
'paradigma' in de titel. Hierbij moet opgemerkt worden dat de term 'paradigma'
wel erg ruim wordt gebruikt.

13. Ph. G. Herbst, Alternatives to Hierarchies, Leiden: Martinus Nijhoff,
1976.
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De vraag is nu of er in de organisatiekunde dergelijke voorbeelden
bestaan. Hiertoe zouden de Hawthorne Investigations genoemd kunnen
worden, in de twintiger jaren uitgevoerd onder leiding van George E.
Mayo bij Western Electric Company. 14 In de literatuur wordt hier veel
naar gerefereerd. De resultaten ervan hebben de aandacht voor de psy-
chologische kant van de bedrijfsvoering sterk gestimuleerd. Met name
leerden deze experimenten dat de aannames op psychologisch vlak, zoals
gehanteerd door Frederick W. Taylor en Frank B. Gilbreth, elke grond
misten. 15

Een andere, meer recentere exemplar is het boek In Search of Excel-
lence. 16  Het  is  66n  van de meest verkochte en geciteerde boeken  op  het
gebied van management. Het bevat een aantal stellig geformuleerde re-17

gels hoe een onderneming succesvol te leiden. van de in het18 Echter,
boek beschreven 43 excellente ondernemingen waren er na vijf jaar
slechts nog 14 excellent, 10 hadden hun leiderschap verloren, 11 waren
verzwakt en 8 verkeerden in moeilijkheden. 19

Meer in het algemeen geldt dat voor de oplossing van actuele pro-
blemen individuen en groepen zoeken naar voorbeelden waarnaar ze kun-
nen refereren. Maar kennelijk spelen steeds weer aanvankelijk niet on-
derkende factoren een rol in het succes van ondernemingen. Ook is het
denkbaar dat het succes van ondernemingen de impliciete condities waar-
op dat succes is gebaseerd te niet doen.

Als een ander voorbeeld van eremplar kan het Japans management
worden genoemd. Het geldt als referentie punt en is voorbeeld in talloze

14. G.E. Mayo, The Human Problems of an Industrialized Civilization, Boston.
Division of Research, Harvard Business School. 2nd ed., New York: Macmillan,
1946.

15. J.A.C. Brown, 77te Social  Psychology  of Industry. Penguin Books, 1954.
16.  T.].  Peters  &  R.H.  Waterman,  In  Search  of  Excellence:  Lessons  from  Amer-

ica's Best-Run Companies, New York: Harper & Row,  1982.
17. Er zijn meer dan vijf miljoen exemplaren van verkocht. Bron: C. Kennedy,

Guide to the Management GURUS: Shortcuts to the Ideas of Leading Manage-
ment Thinkers, London: Business Books Limited, 1991, p. 125.

18. H. Weihrich, en H. Koontz, Management.· A Global Perspective, New
York: McGraw-Hill, 1993 p. 9-10: "Certainly, Peters & Waterman have done a
great service by encouraging companies to have a second look at their managerial
approaches. On the other hand, unique pursuit of these authors' management pre-
scriptions can  lead  to  the misapplications of their suggestions."

19. R.T. Pascale, Managing on the Edge, Simon and Schuster, 1990.
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studies over management en bedrijfsvoering.20 In het algemeen worden
in de bedrijfskundige literatuur concrete voorbeelden als ereniplars
paradigm behandelt, zonder deze term te gebruiken. In de meer
sociologische- en psychologische literatuur over organisaties wordt
-impliciet- de sociologische definitie van het begrip paradigma
gehanteerd.

In de bedrijfskundige literatuur is het begrip paradigma, ten op-
zichte van Kuhn's oorspronkelijke betekenis, aan erosie onderhevig.
Hayes, Wheelwright en Clark beschrijven in hun boek Dynamic Manufac-
turing   een   New   Paradigm  for   Product   and  Process   Development.   In  het
oude 'paradigma' wordt een ontwerpteam geleid door een ontwerp-
ingenieur. In het nieuwe 'paradigma' is de team-leider een breed ervaren
business manager. In het conventionele 'paradigma' zijn de fasen van het
ontwerp sequentieel, in het nieuwe 'paradigma' overlappen ze elkaar in
hoge mate. Hayes c.s.: "Under  this new paradigm, a development
project is viewed as a business venture. „21

Op zich is het een veel voorkomend verschijnsel dat wetenschappe-
lijke termen een meer algemeen gebruik krijgen. Daarbij is het onvermij-
dbaar dat de oorspronkelijke wetenschappelijke inhoud deels verloren
gaat. Maar in het geval van Hayes c.s. is er eenvoudigweg sprake van in-
flatoir woordgebruik.

Het  antwoord  op de vraag  of Kuhn' s begrip paradigma van toepassing  is
op het vakgebied bedrijfskunde is tweeslachtig. Wel is het van toepas-
sing op groepen wetenschappers die onderzoek doen naar organisaties,
niet op die organisaties ztlf. Het feit dat de term 'paradigma' wordt ge-
bruikt in de hedendaagse literatuur is een gegeven dat niet genegeerd kan
worden. In hoeverre het gebruik van dit begrip bijdraagt aan verhelde-
ring en oplossing van organisatieproblemen moet beoordeeld worden aan
de hand van de inhoud die nu aan het begrip gegeven wordt. Diegenen
die de term gebruiken willen er iets mee uitdrukken. lets waarop een uit-
spraak van Goethe van toepassing zou kunnen zijn: Don wo Begrif
fehit, stellt sich ein Wort herein.

Met het voorgaande is nog niet de vraag beantwoord hoe het con-
structionisme met de idee van paradigma omgaat. De vraag zou zelfs zo
geformuleerd kunnen worden: heeft het begrip paradigma ook betrek-

20. Zie bijv.: R.T. Pascale en A.G. Athos, Tlie Art Of Japanese Management,
New York: Simon & Schuster, 1981; en J.C. Abegglen, 77ze Strategy of Japa-
nese Business, Cambridge, Mass.: Ballinger Publ. Co. 1984.

21. R.H. Hayes, S.C. Wheelright en K.B. Clark, Dynamic    Manufacturing,
New York: The Free Press, 1988.
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king op de stroming van het constructionisme of heeft het constructio-
nisme ook het verschijnsel paradigma tot onderwerp? Als stroming in de
wetenschap met een specifieke opvatting over het ontologische karakter
van organisaties heeft  Kuhn' s  idee van paradigma ook betrekking  op  het
constructionisme. Tegelijkertijd stelt het constructionisme dat de idee
van paradigma vorm en inhoud krijgt in de communicatie tussen weten-
schappers. Een paradigma is niet meer dan wat wij er van maken.

Er is in twee gebieden sprake van een verschuiving van
paradigma' s:  (1) het paradigma  over de organisatie-theorie  en (2)  het pa-
radigma dat vertelt hoe de 'waarheid' te ontdekken.22 Voor het laatste
geeft de auteur Egon G. Guba een invulling die nauw verwant is met het
constructionisme. Hij noemt zijn nieuwe paradigma namralistic para-
digm. Dit paradigma beschrijft Guba in een vijftal axioma's 3:

Axiom 1. The nature Of reality (ontology). There are multiple constructed realities
that can be studied only holistically; inquiry into these multiple realities will ine-
vitable diverge (each inquire raises more questions than it answers), so that pre-
diction and control are unlikely outcomes, although some level of understand-

ing (verstehen) can be achieved.

Axiom  2:  The  inquirer-respondent  relationship   (subject-object  dualism).  The  inquirer
and the "object" of inquiry interact to influence one another; especially is this
mutual interaction present when the "object" of inquiry is another human being
(respondenO.

Axiom 3. Re purpose Of inquiry (generalization).  The aim of inquiry is to develop an
idiographic body of knowledge; this knowledge is best encapsulated in a series
of "working hypotheses" that describe the individual case; differences are as in-
herently interesting as (and at times more so than) similarities.

22. Lincoln, Organizational Theory and Inquiry, p.  36.
23.  E.G.    Guba, 'The Context of Emergent Paradigm Research', in: Lincoln,

Organizational Dieory and Inquiry. In een latere publikatie (E.G. Guba en Y.S.
Lincoln, Founh Generation Evaluation, London: Sage, 1989) worden deze axio-
ma's terug gebracht  naar drie axioma's.  p.   115: "The informed reader  will  see
that our present discussion of ontology deals with three of our former five
axioms: reality, generalization, and cause-effect, while the discussion of epistomo-
logy deals with the remaining two: knower/known, interaction and the influence
of values. " Omdat  ik de oorspronkelijke behandeling rijker  acht  heb  ik  die  ge-
volgd. Overigens hanteren de auteurs in hun laatste boek de term 'constructivis-
me'. Een ander bezwaar tegen de deze laatste uitgave  is dat de auteurs stellen  (p.
143) "Now constructions are, quite literally, created realities: Een dergelijke for-
mulering heeft toch n8t een andere lading dan 'de sociale werkelijkheid is een
menseljke constructie'.
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Axiom 4. Re nature Of explanation (causality). An action may be explainable in
terms of multiple interacting factors, events, and processes that shape it and are

part of it; this interaction manifests itself as mutual and simultaneous shaping;
inquirers can, at best, establish plausible inferences about the pattern of such
shaping in a given case.

Axiom  5:  The  role  of values  in  inquiry (axiology). Inquiry is value bound in at least fi-
ve ways, captured in the corollaries that follow:

Corollary 1 inquiries are influenced by inquirer values as expressed in the choice Of
the problem and in the framing, bounding,  and focusing of that problem.

Corollary 2: Inquiry is influenced by the choice of the subsmntive paradigm that gui-
des the investigation  into the problem  [...].

Corollary 3: Inquiry is influenced by the choice of the inquiry paradigm that guides
the  investigation  into the problem  [...].

Corollary 4: Inquiry is influenced by the values that inhere in the context: social and
cultural norms.

Corotlary 5: With respect to Corollaries 1 through 4 above, inquiry is either value-

resonant (reinforcing or congruent) or value-dissonant (conflicting). Problem,
substantive, paradigm, inquiry paradigm, and context must exhibit congruence
(value-resonance)  if the inquiry  is to produce meaningful results.  [...]

Alhoewel het denken van Guba dicht tegen het constructionisme aan zit,
er is toch een aantal opmerkingen te maken. In Guba's namralistic para-
digm wordt, evenals in het constructionisme, gesproken van meervoudig
geconstrueerde werkelijkheden. Maar, anders dan in het constructio-
nisme, wordt geen uitspraak gedaan over wie die werkelijkheid con-
strueert en welke psychologische 'mechanismen' daarbij een rol spelen.
Voor een organisatie-adviseur is het nu juist van belang te weten wie de
dominante personen zijn die de organisatie 'maken'.

Volgens Guba is een gevolg van het gegeven van de meervoudige
werkelijkheden dat onderzoek naar organisaties niet leidt tot het kunnen
voorspellen en beheersen van organisaties.24 De idee de werkelijkheid te
kunnen voorspellen en te kunnen beheersen staat inderdaad centraal in
het positivisme. In wat tot nu toe over het constructionisme is geschre-
ven, is daarover geen uitspraak gedaan. Het constructionisme echter ont-
kent niet de psychologische behoefte van de meeste individuen naar voor-
spelbaarheid en daarmee naar beheersing, juist ook van het sociale.
Immers dit ligt ook ten grondslag aan reificatie- en institutionaliserings-

24. Dit is -nbedoeld- een illustratie van hoe een positie doorwerkt in de for-
mutering van een uitspraak. Deze uitspraak is typerend voor de houding van de
gedragswetenschapper tegenover het fenomeen organisatie.
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processen.
Het constructionisme en het naturalistic paradigm pretenderen niet

operationele instrumenten voor het beheren en beheersen door middel
van organisaties aan te reiken. Het namralistic paradigm en het construe-
tionisme leveren w81 een beter begrip (Verstehen) van sociale werkelijk-
heden en daarmee een betere beheersing van -positivistisch geformu-
leerde- beheersinstrumenten, zoals die in de organisatie van onder-
nemingen worden toegepast. Het is een beheersing in zin van te weten
wat de betrekkelijkheid is van beheers-instrumenten als bijvoorbeeld een
budget-systeem, een beoordelings systeem.

Guba stelt dat de onderzoeker en het object van onderzoek interacte-
ren om elkaar te beinvloeden. Het constructionisme impliceert het inzicht
dat de adviseur in zijn interactie met anderen, bijvoorbeeld de manager
van een organisatie, een werkelijkheid opbouwt die een andere is dan die
onderzocht of verbeterd moet worden, namelijk de organisatie.  Deze wer-
kelijkheid kan heel zinvol zijn in het geval de adviseur ook de functie
van klankbord voor de manager moet vervullen. Omgekeerd kan de ma-
nager deze gesprekken, deze werkelijkheid, zo aangenaam vinden dat de
tijd die daaraan besteed wordt ten koste gaat van de analyse van de orga-
nisatie ztlf. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op het fenomeen van
de -tijdelijke- werkelijkheid die de adviseur opbouwt.

Guba citeert Schwartz en Ogilvy25 dat de tegenhanger van objectivi-
teit met subjectiviteit is, maar perspectief. De betekenis van het perspec-
tief wordt in het constructionisme ook nadrukkelijk onderkend. Echter
het feit dat onderzoek of advieswerk altijd perspectief gebonden is sluit
niet een notie van objectiviteit uit. Wetenschappelijke objectiviteit, of ob-
jectiviteit van de management consultant, kan betrekking hebben op twee
aspecten: het zich bewust zijn van een -maatschappelijke- rol en daar-
mee van perspectief; en het zich bewust zijn van verdringings- en filter-
processen 6 bij het verwerven en interpreteren van data.

De ondernemer die geconfronteerd wordt met een inzakkende markt
kan dit niet ontkennen door marktrapporten te negeren onder het mom
dat het onmogelijk is objectieve marktcijfers te produceren. Objectiviteit
heeft in een dergelijk geval ook te maken met de voor die ondernemer re-
levante maatschappelijke rationaliteit: de bank hanteert bepaalde rekenre-
gels.

25.  P.    Schwartz   en   1.   Ogilvy,   The    Emergent   Paradigm:    Changing    Patterns    of
77:ought and Belief (Analytic Report 7, Values and Lifestyle Program), Menlo
Park, CA: SRI International, 1979.

26.  H.I.  Ansoff,  Implanting  Strategic  Management, p.  335.
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De idee alsdat problemen in organisaties, of beter problemen in het den-
ken over organisaties opgelost zouden kunnen worden door middel van
een paradigma verandering blijkt een onvruchtbare weg. De oorzaak er-
van ligt in de impliciete aanname besloten in het begrip 'paradigma' als-
dat er zoiets is als een sociale werkelijkheid die buiten de dragers ervan
bestaat tn dat die sociale werkelijkheid objectief kenbaar en beschrijf-
baar is. Het hanteren van het begrip paradigma staat een dieper doorden-
ken van ontwikkelingen in organisaties in de weg, het vlucht weg van de
ene operationele techniek naar de ander zonder door te vorsen naar on-
derliggende motieven, oorzaken en inzichten. 27

4.3  Externalisme en internalisme

De wetenschapsfilosofie onderscheidt voor de ontwikkeling van weten-
schappelijke vakgebieden een drie-tal fasen: de exploratieve-  Of pre-
paradigmatische fase, de paradigmatische fase en de post-
paradigmatische  fase. 28  In de pre-paradigma  fase  van een vakgebied  ligt
in de wetenschapsbeoefening de nadruk op inductie. Onderzoek bestaat

hoofdzakelijk uit classificeren en uit experimenteren. De ontwikkelings-
dynamiek van het vakgebied wordt meer door ontdekkingen dan door
verklaringen bepaald. Het onderwerp van onderzoek is als een black
box, de input en de output zijn bekend maar niet de relatie daartussen.

In de paradigmatische fase is er een theoretische grondslag waar-
door het vakgebied georganiseerd wordt. In deze fase zijn het theoreti-
sche problemen die de richting van het empirisch onderzoek bepalen.
Daardoor heeft een wetenschappelijk vakgebied dat in deze fase verkeert
een intern bepaalde ontwikkeling, niet een externe, door de samenleving
bepaalde ontwikkeling.

Zowel Kuhn als BOhme et.al. verwijzen steeds naar voorbeelden uit
de saences ter illustratie van hun fasering, niet naar de organisatie-
kunde. De verschillende stromingen in het vakgebied konvergeren in de
paradigmatische fase naar een beperkt aantal fundamentele problemen

27. Zie ook: Maas, Ongedefinieerde ruimten, p. 18-20.
28.  G.    Bdhme.    et.     al.-     Die     gesellschaftlichen    Orientierung    des     wissenschaft-

lichen Fortschritts, Starnberger Studien I, 'Einleitung', Frankfurt am Main: Suhr-
kamp Verlag, 1978. T. de Jong, 'Het internalisme-externalisme-debat en het
werk van de Starnberg-groep', Kennis  en methode, 1979, 1: 142-157.
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die onderling veelal hierarchisch geordend zijn. Het formuleren van een
paradigma voor een vakgebied houdt in principe in dat er sprake is van
een fundamenteel en ultiem begrip van het subject van dat vakgebied.
Dergelijke theorieen worden dan ook wel rOp of afgesloten genoemd.

In de derde, de post-paradigmatische fase wordt de ontwikkeling
van een vakgebied bepaald door de toepassing van paradigmatische theo-
rie8n ter verklaring van complexe systemen. Volgens de Starnbergers29
is het zo dat de ontwikkeling van een vakgebied in deze fase door ex-
terne doelen wordt bepaald. Die ontwikkeling bestaat doorgaans uit
grondslagen onderzoek en het ontwikkelen van deel-vakgebieden die niet
hitrarchisch te ordenen zijn.

Het verder ontwikkelen van theorietn gerelateerd aan een vakge-
bied externe, maatschappelijke doelstellingen wordt door de Starnbergers
Finalisierung genoemd.30 Doordat in de paradigmatische fase
wetenschaps-interne criteria bepalen wat relevant is voor onderzoek en
wat niet, is de idee ontstaan van de autonome wetenschap.31 De externe
doelen waarop de Starnbergers duiden in de post-paradigmatische fase,
daarentegen bepalen wat relevant is voor wetenschapsbeoefening. "'Fina-
lisierung' der Theorieentwicklung in post-paradigmatischer Wissenschaft
bedeutet eine Abkehr vom Konzept autonomer Wissenschaft als einer
sich selbst regulierenden, immanenten Zielen folgenden Gelehrtenrepu-
blik".32 Externe doelen als leidraad voor theorie-ontwikkeling vervan-
gen, in de opvatting van de Starnbergers, overigens niet objectieve
geldigheid door wat sociaal wenselijk is.

De vraag is nu in hoeverre de ontwikkeling van het vakgebied be-
drijfskunde door interne of door externe factoren cq. normen wordt be-
paald. Klassen van wetenschapsinterne- en wetenschaps-externe regulatie-
ven zijn33:

29. Een groep wetenschapsfilosofen in Duitsland, werkzaam aan het Max-
Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlichen-
technischen Welt in Starnberg, BOhme et. al. behoren hiertoe.

30. Bahme, Die gesellschaftlichen Orientierung, p. 16.
31. Zie hiervoor ook: Van Dongen, Technology assessment en sociate rational-

iteit.

32.  G.   BOhme,   W.   van den Daele  en R. Hohlfeld, 'Finalisierung revisited',   in:
B hme. Die gesellschafttichen Orientierung.

33.  T.  de Jong,  'Het internalisme-externalisme debat'.
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Interne regulatieven Externe regulatieven
Transcedentaal-logische Heurisusche

Onderzoekslogische Sociologische

Methodologische Socio-economische

Politieke
Culturele

Religieuze

Het onderscheid intern-extern heeft betrekking op het wetenschapsbe-
drijf. Waardering voor academische prestaties wordt doorgaans gegeven
door leden uit de academische wereld. Deze ook verdelen onderzoeks-
geld en beschikken veelal over de materiele macht voor benoemingen.

Met de komst van 'wetenschapsbeleid' als beleidsveld van de over-
heid is een poging ondernomen maatschappelijke sturing te geven aan we-
tenschappelijk onderzoek. In Nederland speelt sinds de vijftiger jaren de
Commissie Opvoering Produktiviteit, later genoemd Commissie Ontwik-
kelingsproblematiek van Bedrijven een belangrijke rol in de financiering
en het defini8ren van onderzoek naar bedrijfsvoeringsvraagstukken van
uiteenlopende aard.34,35 Getuige  het  feit  dat  uit een aantal   van  deze

onderzoeks-projecten goedgekeurde proefschriften zijn voortgekomen
geeft aan dat deze wetenschapsextern gestuurde onderzoeks-projekten
ook van theoretische betekenis waren.36 In die zin vormen ze een voor-
beeld van de door de Starnbergers aangeduide post-paradigmatische ont-

34.  P.]  .     Gosselink,     Ontwikkelingen     in     de     organisatiekunde     -organisatiekunde
en maatschappelijke contekst- beeldvorming omtrent de struktuur van de wissel-
werking tussen de  organisatiekunde en  haar  maatschappelijke  kontekst, diss., Rot-
terdam, 1980, concludeert dat."...de externe omgeving een vrijwel doorslagge-
vende invloed uitoefent op ontwikkelingen   in de organisatiekunde." Gosselink
komt tot deze conclusie aan de hand van een vijftal case-studies, waaronder de
produktiviteitsbevordering in de jaren vijftig, in casu de Commissie Opvoering
Produktiviteit, later genoemd de Commissie Ontwikkelingsproblematiek van Be-
drijven. Geheel bevredigend is Gosselink's conclusie niet, immers wat Gosselink
beschrijft is de rol van overheid, werkgevers, werknemers, adviseurs en onder-
wijs in de overdracht van met name kennis uit de Verenigde Staten naar het Ne-
derlandse bedrijfsleven, niet innovatie in het vak organisatiekunde als zodanig.

35.   De   auteur   was   in de periode 1981-1986 als ministrieel waarnemer   voor   ach-
tereenvolgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister
van Economische Zaken, bij een aantal van de door de COB-SER begeleide en
via de COB-SER gefinancierde onderzoeksprojekten betrokken.

36. Het meest bekende voorbeeld is wellicht: G.H. Hofstede: 77:e Game of
Budget Control, Assen: Van Gorcum, 1970.
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wikkelingen. Ware het niet dat het begrip 'paradigma' niet van toepas-
sing is op het veld van organisatiekunde.

Naast wetenschapsinterne criteria voor acceptatie van onderzoeksre-
sultaten en die van subsidie-gevers is er in de bedrijfskunde een ander fe-
nomeen dat dynamiek verleend aan theorieontwikkeling.     In    het
organisatie-adviesvak geldt dat publikaties, waartoe ook te rekenen het
geven van voordrachten op congressen   ed., een belangrijk aquisitie-
instrument vormen, naast het hebben van een goed network.-7 Voorbeel-
den hiervan zijn het al eerder genoemde In Search OfErceUence. A Pas-
sion  for  Excellence   en  Competing  Against  Time  geschreven  door  G.  Smlk
en Th.M. Hout.38 Deze publikaties zijn van een ander karakter dan die
geschreven  door de bedrijfskundige

' kerkvaders'.   Tot de laatste  zijn  te
rekenen publikaties als Scientific Management door F.W. Taylo29, The
Writing    of    the Gilbreths, geschreven door W.R. Spriegel en C. E.
Myers,  eds.40,  Dynamic   Administration;   The   Collected  Works   of  Mary
Parker Follett, geredigeerd door H.C. Metcalf en L. Urwick41, General
and Industrial Management geschreven door de Fransman Henri
Fay0142, The Functions Of the Executive geschreven  door C.I. Barnard43
en Management and the Worker geschreven door F.J. Roethlisberger en
W.J. Dicksons.44

Deze laatste groep auteurs schreef vanuit een deels logisch-positivi-
stische overtuiging en deets morele opstelling tegenover vraagstukken in
de bedrijfsvoering. Zoals de titel van zijn boek al aangeeft past Taylor
het positieve denken van de natuurwetenschappen toe op vraagstukken
van bedrijfsvoering. Dit vanuit de overtuiging dat het mogelijk moest
zijn het wantrouwen met betrekking tot inspanning en beloning zoals dat
tussen management en werknemer voorkwam, op te lossen. Het Scienti-
fic Management zou volgens Taylor voor beide een mentale revolutie
moeten betekenen: "both sides must recognize as essential the substitu-
tion of exact scientific investigation and knowledge for the old individual

37. L.E. Greiner en R.0. Metzger, Consulting to Management, Prentice-Hall,
1983.

38. New York: The Free Press, 1990.
39. New York: Harper & Brothers Publishers, 1947.
40. Homewood, IL: Irwin, 1953.
41. New York: Harper and Brothers Publishers, 1941.
42. London: Pitman and Sons, Ltd., 1949.
43. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1938.
44. New York: Wiley, Science Editions, 1964.
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judgement or opinion, either of the workman or the boss, in all matters
relating to the work done in the establisment. n45

Het primaire motief voor de laatst genoemde groep auteurs was, via
het formuleren van altruYstische inzichten, tot een betere samenleving te
komen. Het ontwikkelen van theoretische inzichten was niet van primair
belang. Dat komt eerst later op, wanneer er onderzoek wordt gedaan
naar structuren van organisaties in relatie tot omgevingsvariabelen, uit-
mondend in bijvoorbeeld de contingency theorie.

Auteurs als Peters en Waterman gaat het er primair om een aantal
vuistregels te formuleren waarvoor ze acceptatie en legitimatie zoeken
bij mensen in de praktijk. De academische onderzoeker zal zijn erken-
ning en waardering primair bij collega' s moeten zoeken.   Met  name  in
het geval van bedrijfskunde kan de onderzoeker ook erkenning en fond-
sen verwerven van het bedrijfsleven.46 Volgens Whitley leidt dit ertoe
dat onderzoekers op het gebied van de bedrijfskunde, veel minder dan el-
ders in de wetenschap, de neiging hebben een samenhangende sociale en
intellectuele structuur te vormen. Gezien de betekenis van publikaties
voor commerciele doeleinden, ook wetenschappers voeren soms tevens
een advies-praktijk, kan er ook nooit een dergelijke structuur bestaan. Pu-
blikaties van organisatie-adviseurs dienen er immers primair toe de aan-
dacht op zich gevestigd te krijgen.47 Dat lukt niet met specialistische pu-
blikaties waarin een bestaande theorie nog eens verder verfijnd wordt.
Publikaties als In Search of Excellence  en Competing Against Time moe-
ten heldere regels bevatten die zonder verdere interpretatie in praktijk ge-
bracht kunnen worden. Dat betekent niet dat de inhoud van dergelijke
boeken terzijde gelegd moet worden omdat deze niet wetenschappelijk
zou zijn. In de praktijk van de bedrijfsvoering is niet wetenschappelijke
juistheid toetsingscriterium voor modellen en regels, maar of het wat op-
levert.

Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet is het natuurkundige begrip van
de werkelijkheid niet van toepassing op het sociale. De traditie van de
Harvard Business School wil dat boeken als genoemde degelijk geba-

45 Getuigenverklaring voor de Special Committee of the U.S. House of Repre-
sentatives, 1912. Taylor, op.cit. 1947.

46. R.  Whitley, 'The Scientific Status of Management Research  as  a
Practically-oriented Social Science", Journal   of  Management Studies. 1984,
21/4: 369-389.

47. In de verschillende handboeken en andere publikaties wordt expliciet ge-
steld dat publikaties en presentaties een belangrijke acquisitie-methode is voor de
organisatie-adviseur.
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seerd zijn op praktijkgevallen. Auteurs als Peters en Stalk kan geen empi-
rische luchtfietserij worden verweten.

Sinds de Tweede Wereld oorlog heeft de bedrijfskunde meer dan
vijftig vernieuwingen op het gebied van management en organisatie
voortgebracht.48 Ondanks dat beklagen vele auteurs zich erover dat de
bestaande management- en organisatietechnieken geen oplossing bieden
voor de problemen waarmee ondernemingen vandaag de dag kampen.
De veel geciteerde Canadeze auteur en hoogleraar Henry Mintzberg is
pessimistisch over de mogelijkheden om in de naaste toekomst grote or-
ganisaties effectief te managen, tenzij er wezenlijke veranderingen ko-
men in begrip van en methoden voor management.

49

Andere auteurs bestrijden dat er sprake is van wezenlijke vernieu-
wingen op het gebied van management en organisatie. Nieuwere publika-
ties behandelen steeds dezelfde thema' s in nieuwe bewoordingen.  Het he-
dendaagse begrip 'empowerment' is een andere benaming voor het in de
jaren twintig in zwang gekomen 'decentralisatie'.50 Eccles c.s. stellen,
met als illustratie de publikaties van Peter Drucker, dat elke generatie
managers het heden als bijzonder uitdagend kenschetst, een stereotiepe
voorstelling geeft van het verleden en een beeld van de toekomst schetst
dat daarmee in scherp contrast staat. "Every generation believes itself to
be on the forefront of a new managerial frontier and posits the coming of
a new organization that will revolutionize the way people work and inter-
act.

„51

Dit betekent niet dat deze retoriek zonder betekenis is, integendeel.
Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet speelt in organiseer processen een
shared fantasy een grote rol. Zoals  in  de  term ' fantasy' besloten  ligt  gaat
het om een beeld van wat in een nabije toekomst zou kunnen bij een be-
paalde inspanning. Voorzover een dergelijk beeld door feiten wordt ge-
schraagd, zijn die feiten om retorische redenen, omreden het gehoor te
overtuigen, gekozen. De keuze van feiten berust primair op de rationali-
teit van de groep die overtuigd moet worden. Het gaat niet om feiten die
moeten aantonen wat de 'werkelijkheid' is. Retorica speelt een belang-

48. Pascale, Managing on the Edge.
49. H. Mintzberg, Mintzberg on Management, New York: The Free Press,

1989; m.n hoofdstuk 17, 'Society has become Unmanageable   as a result   of
Management'.

50. R.G. Eccles en N. Nohria met J. D. Berkley, Beyond the Hype: Rediscover-
ing the Essence of Management, Cambridge,  Mass.:   Harvard  Business  School
Press,  1992; i.h.b. hoofdstuk 2: 'Rhetoric, The Work of Words'.

51. Eccles, Beyond  the  Hype. p. 23.
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rijke rol in wat in hoofdstuk 3 werd genoemd het proces van
constructionisme. Anderen op een positieve wijze overtuigen en
motiveren vergt het kunnen hanteren van taal.52 Eccles c.s. vatten het zo
samen: "To view management from a rhetorical perspective is to
recognize that the way people talk about the world has everything to do
with the way the world is ultimately understood and acted in. and that
the concept of revolutionary change depends to a great extent on how the
world is framed by our language. Viewing management in this way is
also to realize that the primary concern of managers-is, or at least
should be, mobilizing action among individuals rather than endless
quibbling about  'the way the world really is  ., .53

Overigens betekent een dergelijke uitspraak niet dat in de praktijk
van de bedrijfsvoering voorbijgegaan kan worden aan feiten als
marktaandeel, return on equity, solvabiliteit. In het perspectief van de
management-retoriek wordt onderkend dat feiten niet altijd voor zich
spreken, dat ze interpretatie behoeven, met name in de zin van hoe er op
te reageren.

Betekent het feit dat de bedrijfskundige literatuur voor een groot deel be-
staat  uit  het met nieuwe woorden beschrijven   van oude thema' s   dat  er
geen sprake is van ontwikkelingen in het vakgebied?

Om een antwoord te geven op deze vraag is eerst een aanscherping
nodig  van het begrip 'bedrij fskunde' als aanduiding  van een vakgebied.
Veelal wordt 'bedrijfskunde' geidentificeerd met bedrijfsvoering en of
het  besturen  van een onderneming. Een voorbeeld hiervan is wanneer
Van Dam schrijft: "Het beroep van bedrijfskundige is ouder dan de
naam: het vak van bedrijfskundige bestond al voordat iemand de naam
had bedacht. „54

Het is zuiverder en vruchtbaarder 'bedrijfskunde' als activiteit te be-
perken tot het beschrijven van in de praktijk voorkomende vormen van

52.   Er   bestaat  ook   de   vorm van overtuigen via fysiek geweld en dreiging   met   li-
quidatie, zoals in de georganiseerde misdaad.

53. Eccles, Beyond the Hype, p. 29.
54. C. van Dam, 'Vijftig jaar Bedrijfskunde: 1965-2015'. Bedrijfskunde, 1991,

63/1: p. 41. Zie ook de vierde stelling bij het proefschrift van C.J. Zwart, Profes-
sionete organisatie-ontwikketing. een bijdrage tot synthese van organisatiekunde
en veranderingskunde, Rotterdam, 1972; 'Het objekt der bedrijfskunde is niet, zo-
als door Ydo gesuggereerd wordt. het bedrijf, maar de besturing van het bedrijf.
Ondermeer door deze onnauwkeurigheid komt hij tot de verkeerde conclusie, dat
de  bedrijfskunde een 'eerbiedwaardige' oude wetenschap  is.'   (M.G.   Ydo,   'Be-
drijfskunde,  antiek of modern', Intermediair, 1912, 811.
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bedrijfsvoering, het overdraagbaar maken en overdragen van methoden
en inzichten aan volgende generaties en het via onderzoek inzichtelijk
maken onder welke omstandigheden welke methoden en technieken het
meest effectief en effici8nt zijn. Bedrijfskunde is niet het ondernemen
zelf of het uitvoeren van (operationele- of bestuurlijke) taken binnen of
ten aanzien van een onderneming.

Het onderscheid tussen 'bedrijfskunde' en 'bedrijfsvoering' sluit
niet uit dat er personen zijn die in beide gebieden werkzaam zijn, helaas
is dat te weinig het geval. In het begin van dit hoofdstuk is de vraag
opgeworpen of ontwikkelingen in een wetenschapsgebied door factoren
binnen of door factoren buiten dat gebied worden bepaald. Het onder-
scheid tussen 'bedrijfskunde' en 'bedrijfsvoering' werpt de vraag op of
innovaties in de bedrijfskunde als vakgebied leiden tot innovaties in de
praktijk van de bedrijfsvoering en of het besturen van een onderneming.
Het 7-S-raamwerk van Peters en Waterman, de metaforen van Morgan,
de configuraties van Mintzberg, hebben deze tot vernieuwingen en verbe-
teringen in bedrijven geleid?

In een Nederlandse produktie-vestiging van een multinationale on-
derneming besloot het management tot een bezinning op de verhouding
lijn-staf. De ingeschakelde interne-organisatieadviseurs gebruikten het ba-
sis configuratie-model van Mintzberg ter ondersteuning van de discussie.
Door het management werden deze modellen snerend afgedaan als de
'Barbapappa-modellen' wegens hun overeenkomst    met de strip-figuur
met die naam.55 Het gedachtengoed van Mintzberg heeft in die situatie
geen andere rol gespeeld als die van katalysator. 56

55. In dit voorval zou een kritiek gelezen kunnen worden op Mintzberg. In de
eerste plaats is de organisatie-adviseur verantwoordelijk voor de keuze en het ge-
bruik van gepubliceerde begrippen in advies-opdrachten. Een eventuele kritiek
als bedoeld moet dan ook in de eerste plaats de adviseur in kwestie gelden, niet
de auteur van de concepten.

56. H.  de Weerd, Organisatie-ontwerp van lijn en staf,  Consequenties voor de
staf, interne publicatie Philips, vp 96n, mei 1992. Bij doorvraging deelde de au-
teur mee dat de modellen van Mintzberg wel hebben geholpen een discussie op
gang te brengen, daarvoor had ook een andere, zij het niet willekeurig elke theo-
rie, kunnen dienen. Zijn bezwaar is vooral ook dat wanneer het op implementatie
van keuzes aankomt, Mintzberg niets biedt. In dezelfde zaak is het vraagstuk van
de aansturing van de operatie bediscussieerd aan de hand van Botter's begrippen
operationele-, functionete- en hierarchische aansturing Undustrie en organisatie).
De Weerd: "De resultaten van deze discussie hebben uiteindelijk niet veel meer
opgeleverd dan [het inzicht] dat het lijnmanagement in de uiteindelijke aansturing
dominant is:
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Tom Peters schrijft dat Peter Drucker als auteur/consultant een grote in-
vloed erop heeft uitgeoefend dat grote bedrijven tot een radicale decentra-
lisatie zijn overgegaan.57 De idee van decentralisatie is niet uitgevonden
door Drucker, deze is afkomstig van praktijkmensen als Du Pont en
Sloan die de idee van coordinated decentralization in de twintiger jaren
formuleerden en in de praktijk brachten. De Amerikaanse auteur Date
schrijft hierover:  "Most of the[se] great organizers developed their ideas
in response to a specific challenge,... without benefit of clergy. „58

Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld industrial engineering, inclu-
sief de operations research, tot talloze verbeteringen in de bedrijfsvoe-
ring hebben geleid. Met name de operations research heeft veel bijgedra-
gen aan route optimalisatie, optimalisering van de voorraadbeheersing en
capaciteitsplanning en ook statistische kwaliteitsbeheersing. Het is boven-
dien een voorbeeld dat denkwijzen uit de wiskunde in de bedrijfsvoering
werden geintroduceerd. Dit is een goed voorbeeld van wisselwerking tus-
sen theorie en praktijk. In de Tweede Wereld oorlog werd naar alterna-
tieve wegen gezocht om allerlei praktische problemen in de oorlogs-
operatie op te lossen, waaronder de logistiek. Dit werd in handen gelegd

van wiskundigen en andere 8-wetenschappers die qua kennis volstrekt
buiten dergelijke problemen stonden. De voorgelegde praktijkproblemen
bracht hen tot nieuwe deel-theorieen, een voorbeeld van externalisme.

Nadien ontwikkelde zich de situatie dat vanuit de menswetenschap-
pen ideeen in de praktijk van organisaties werden binnengebracht. Daar-
mee werden ook waarden en normen geintroduceerd van een ander dan
technologisch karakter. De Human Resource School en Organization De-
velopment bijvoorbeeld, zijn gebaseerd op humanistics values. Van deze
waarden kan worden gesteld dat ze geldig zijn en dat het legitiem is ze
na te streven, maar ze garanderen geen oplossing van problemen.

De Amerikaan Schein begon zijn werkzaamheden als management
consultant aanvankelijk op basis van modellen voor effectieve interper-
soonlijke relaties en groepsgedrag. Toen deze niet effectief bleken reali-
seerde Schein zich dat hij impliciet een aantal normen (humanistic va-
lues) hanteerde, aan het clientsysteem oplegde, over hoe mensen zouden

57.   C. Kennedy, Guide  to  the  Management GURUS, London: Business Books
Limited,   1991,  p.  41.

58. E. Dale, Ilte Great Organizers, New York: McGraw-Hill,  1960, p. 26.
Zie voor een studie naar de verspreiding van de meest populaire vorm van decen-
tralisatie, de divisionele bestuursstructuur: A.D. Chandler, Strategy and Struc-
ture:  Chapters  in  the  History  of the  Industrial Enterprise. Cambridge Mass.:  The
M.I.T. Press, 1962.
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moeten communiceren. Later schrijft Schein daarover: "In letting those
assumptions guide me, I was missing a crucial point -the group had an
agenda more important than all of the above considerations. That agenda
was driving and stabilizing their group process. Specifically, the agenda
was to resolve critical strategy issues around choices of technology and
products in an industry where no one really knew what would and would
not work.... „59,60

In de Nederlandse taal wordt 66n term, bedrOAkunde, gehanteerd voor
zowel  Business  Administration  als  Industrial  Engineering.61  Toch  zijn  dit
twee onderscheiden vakgebieden. Industrial Engineering is het vakgebied
dat  " . . . [is] concerned  with the design, improvement and installation  of
integrated systems of people, materials, equipment and energy. It draws
upon specialized knowledge and skills in the mathematical, physical and
social sciences together with the principles and methods of engineering
analysis and design to specify, predict, and evaluate the results to be
obtained from such systems.

„62

Business Administration is volgens de Harvard bedrijfs-historicus
Alfred Chandler, zoals omschreven in zijn boek Strategy and Structure:
" . . .  an identifiable activity that differs  from the actual buying, selling,
processing or transporting of the goods, that the executive is more con-
cerned with administration than with the performance of functional
work.•63 Ouchi maakt onderscheid tussen 'management' en 'governan-
ce' en omschrijft het onderscheid als volgt: "Management refers to the
making of operating decisions, whereas governance refers instead to the

59.  E.H.     Schein, 'A General Philosophy of Helping: Process Consultation',
Sloan Management Review, 1990, Spring: 57-64.

60. Zie ook § 6.3.
61. De Technische Universiteit Eindhoven en idem Twente hanteren de term

'technische bedrijfskunde'.
62. B.W. Saunders, 'The Industrial Engineering Profession' en O.J. Feorene,

'Organization and Administration of Industrial Engineering' in: G. Salvendy,
Handbook of Industrial Engineering, New York: John Wiley,  1982.

63. Chandler, Strategy and Structure, p. 8. Weihrich en Koontz, Management,
p.  5:  daarentegen  "...   we  make no basic distinction between managers, execu-
tives,  administrators,  and  supervisors. "  P. Grinwis, Onbevangen ontmoeten, Ad-
viseren bij besturen, Deventer: Kluwer, 1990, komt niet verder dan (p. 90):  "be-
sturen [is] het produceren van gerichte invloed vanuit de top van de organisatie. '
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creation of a setting in which others can manage effectively. •64 De term
'business administration' kan in het Nederlands dan ook beter worden
vertaald met ondernemingsbestuur. 65

Business Administration en Industrial Engineering verschillen qua innova-
tiviteit in hun vakgebied. De belangrijkste ontwikkelingen in de indus-
trial engineering zullen algemeen bekend zijn. Het zijn de methoden van
Taylor, Gilbreth, de verschillende planningstechnieken als the PERT-
analysis, statistische kwaliteitsbeheersing, taakgroepen, het Japanse
SHINGO-principe, etc. Kortom een hele reeks methoden en technieken
met duidelijk kwantificeerbare opbrengsten.

De in de zestiger jaren wel nagestreefde totale kwantificering en ma-
thematische modellering van de bedrijfsvoering is op niets uitgelo en.
Immers niet alle vraagstukken laten zich codificeren in algoritmes.6  De
ontwikkeling van de methoden in de industrial engineering staan niet stil.
Voor een deel ook niet omdat de informatie-technologie nieuwe metho-
den als bijvoorbeeld Manufaauring Resource Planning mogelijk maakt.
De groeiende eisen vanuit de markt voor een hogere produktkwaliteit, zo-
wel technisch als functioneel, individualisering van voorkeuren en snel-
ler wisselende consumenten preferenties vormen krachtige impulsen voor
innovaties in de bedrijfsvoering en daarmee in de industrial

64. W.G.   Ouchi,  The  M-Form  Society:   How  American  teamwork  can   recapture
the  competitive edge, Reading Mass.: Addison-Wesley,   1984,  p.  25.   Zie  ook:
R.I. Tricker, Corporate Governance, Aldershot: Gower, 1984, p. 6-7, "... the
governance role is not concerned with running the businesses of the company,
per se, but with giving overall direction to the enterprise, with overseeing and
controlling the executive actions of management and with satisfying legitimate ex-
pectations for accountability and regulation by interests beyond the corporate
boundaries. If management is about running business; governance is about seeing
that it is run properly. All companies need governing  as well as managing."

65.  Zie   bijv.:   L.H. de Langen, Het besturen   van een onderneming, Groningen:
Wolters-Noordhoff, 1971.

66. "From 1950-1970 OM [operations management] research was distinguished
by the application of normative operations research/management science
(OR/MS) models to OM problems. The assumption behind such models was an
idealized decision maker, which ignored the behavior of people who make these
decisions  and the constraints and noise that exist  in real systems.   . . .I n  the  past
decade, the OM area emerged 'from the MS/OR phase into a clear recognition of
OM as a jitnctional field of management'". (cursief toegevoegd JS) P.M. Swami-
das, 'Empirical Science: New Frontier in Operations Management Research',
Academy OfManagement Review,  1991, 16/4: 793-814.
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engineering. 67
Het vakgebied Business Administration daarentegen biedt een ge-

heel ander beeld. Peter Drucker schrijft daarover: "The development of
what we still  see  as the modern corporation began with Pierre  S.  Du
Pont's restructuring of his family company in the early twenties and con-
tinued with Alfred P. Sloan's redesign of General Motors a few years la-
ter.'

,68

Twee 'vindingen' staan hierin centraal. In de eerste plaats de schei-
ding van eigendom en leiding van de onderneming. In de tWeede plaats
de invoering van de multidivisionele bestuursvorm om een groter geheel
van economische activiteiten effectief te coardineren.69 Overigens gaat
de scheiding van eigendom en leiding al terug tot de oprichting van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie. De betekenis hiervan is dat de con-
structie van de naamloze vennootschap cumulatie van kapitaal, benodigd
voor de grote investeringen in technologie mogelijk maakte.

In zijn boek People and Petfonnance70 schrijft Peter Drucker: "In
the ten years between  1910 and  1920 . . . every single one of the great the-
mes of management is struck.... And almost everything  that we have do-
ne since then, in theory as well as in practice, is only a variation and ex-
tension  of the themes first heard during that decade. " Ook Chandler
komt tot deze conclusie.71 De methoden voor accounting'72, juridische

67. Volgens Corbett en van Wassenhove hebben tijdschriften als de Harvard
Business Review, Sloan Management Review sinds eind zeventiger jaren aanzienl-
ijk minder aandacht besteed aan onderwerpen uit de operations research en man-
agement sciences alhoewel er geen afname is van het aantal relevante en zeer suc-
cesvolle toepassingen van OR/MS. C. Corbett en L. van Wassenhove, 'The
Natural Drift (What Happened to Operational Research?)', INSEAD, 1992.

68. P.F. Drucker, 'The Coming of the New Organization', Harvard Business
Review, January-February, 1988.

69. De nu aan populariteit winnende construcie van houdstermaatschappij (hol-
ding) met werkmaatschappijen (business units) werd honderdvijftig jaar geleden
al toegepast in de Socidtt' s Generales, het wordt ook wei het latijnse model ge-
noemd.

10.  P.P.   Drucker,   People   and   Performance:   The   Best   of   Peter   Drucker  on   Ma-
nagement, London: Heinemann, 1977, p. 19. Ook Eccles gebruikt dit citaat.

71.   "... modern business enterprise had reached its maturity     in the United
States by the 1920s." A.D. Chandler,  lize  Visible Hand:  Ilie Managerial Revolu-
tion in American Business, Cambridge, Mass: The Belknap Press. 1977.

72. H.T. Johnson en R.S. Kaplan, Relevance Lost: 77:e Rise and FaU of Man-
agement Accounting, Boston Mass.: Harvard, 1987.
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vormgeving73 en corporate structures dateren alle van voor de Tweede
Wereld oorlog.

Wat zou een verklaring kunnen vormen voor het verschil in ontwikke-
ling tussen de industrial engineenng en de business administration? De
verklaring zou kunnen zijn dat industrial engineering, zie ook de eerder
gegeven definitie, zich ontwikkelt volgens 66n van de eerder

fenoemdeinteme regulatieven, zoals dat ook in de techniek het geval is. 4 Het ob-
ject van onderzoek en probleem-oplossing is primair het produktie-
proces, met name de transformatievan informatie, materiaal en energie.
Hierop is het logisch-positivistische werkelijkheidsbegrip van toepassing,
uitgedrukt  in het adagium 'meten is weten'.75 De industrial engineering
besteedt wel veel aandacht aan de mens in dat produktieproces; zie bij-
voorbeeld het vakgebied van de ergonomie. Maar de rol en de plaats van
de mens in het operationele produktieproces blijft steeds een afgeleide.
De sociotechnische systeem-analyse heeft niet meer gedaan dan bena-
drukt dat bij eenzelfde produktie-taak er meerdere alternatieven zijn hoe
het werk te organiseren. DAt alternatief zou gekozen moeten worden dat
het meest recht doet aan de aard en de behoefte van de mens. Daar valt
weinig tegen in te brengen. Ook in de Japanse wijze van organiseren mo-
ge het zo zijn dat meer ruimte wordt gegeven aan de persoonlijke in-
breng van de werknemers, maar slechts binnen de gegeven structuur van
de totale produktie-taak. Werknemers mogen initiatieven nemen om dat
produktieproces te optimaliseren. Het in Nederland populaire instituut
van de Ideeenbus heeft hetzelfde doel. De aanpassing van arbeidsvoor-
waarden aan Japanse management zoals dat plaats vindt in Groot-
Brittannie, illustreert het dwingende karakter van het produktie-proces.

73. WeI vormt de Structuur-wet een belangrijke wijziging    in het ondernemings-
recht.

74. "Mathematics, for example, is almost entirely deductive; yet because there
is an isomorphic relationship between it and the empirical world, the two can be
extremely useful to another. Mathematical models can help predict empirical reta-
tionships and these, in turn, can provide an empirical check on the model. Empir-
icism and deduction,  then,  can be mutually rewarding." Sax, geciteerd  bij  P.M.
Swamidass, 'Empirical Science: New Frontier in Operations Management Re-
search', Academy OfManagement Review,  1991, 16/4: 793-814.

75. "A 'management engineer' studies the situation from an analytical point of
view. He attempts to relate what he sees in the real world to concepts and frame-
works developed by management scientists." C. Corbett  en  L. van Wassehove,
'The Natural Drift (What Happened to Operational Research?)', INSEAD,  1992.
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Business administration daarentegen is, veel meer dan industrial enginee-
ring, een verlengstuk van maatschappelijke conventies. Hoe een bedriif
bestuurlijk in te richten is primair gecodificeerd in het Handelsrecht. 16

De wijze waarop een onderneming intern een divisie of een werkmaat-
schappij bestuurt, door middel van het hanteren van financiele en niet-
financitle parameters, is veelal een afgeleide van door de financiele we-
reld gehanteerde parameters. Deze parameters spelen weer een rol in het
verkrijgen van financiering   voor de onderneming of werkmaatschappij.
In die situaties waarin sprake is van een concern-structuur werkt het on-
dernemingsrecht, meer dan dat het geval is bij een onderneming die uit
66n rechtspersoon bestaat, door in de -interne- organisatie. Behalve
via het Handelsrecht wordt de ondernemingsleiding met betrekking tot
haar handelen binnen de onderneming ook regels opgelegd door bijvoor-
beeld de Wet op de Ondernemingsraden.

Een en ander betekent dat het vakgebied business administration
veel minder dan dat het geval is bij de industrial engineering, autonoom
vernieuwingen kan doorvoeren. Wanneer vandaag de dag zaken als ver-
zelfstandiging en decentralisatie sterk in de belangstelling staan heeft dat
niets te maken met vernieuwingen in het vakgebied. Als een grotere on-
derneming besluit een bepaalde activiteit te verzelfstandigen dan maakt
ze daarbij gebruik van de figuur van de besloten vennootschap en soms
een naamloze vennootschap als ze tevens besluit een deel van de aande-
len ter beurse te brengen. De kunst van het ondernemen is meer weten,
te bepalen, wanneer een activiteit verzelfstandigd moet of kan worden.
Dat dit geen kwestie is van concepten of trends, maar van het inwegen
van marktfactoren, wordt in de volgende paragraaf behandeld.

Met het voorgaande is uiteengezet dat het geen wetenschaps-interne ont-
wikkelingen zijn die ontwikkelingen in bedrijven sturen of inititren. Het
zijn de betrokkenen in een organisatie ztlf die de organisatie maken. Een
nieuw paradigma heeft dan ook geen invloed op organisatie-processen.
Het begrip paradigma is niet van toepassing op het fenomeen organisa-
tie. De vraag is dan wat dan factoren zijn die organisaties doen verande-
ren.

76. Voor een algemeen overzicht zie: A. van Oven en F.W.J. Lawensteyn,
Handetsrecht, Zwolle: Tjeenk Willink, 1989.
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4.4    Waarom  veranderen  organisaties ?

Er wordt voortdurend over gesproken dat organisaties veranderen, alsof
het 'dingen' zijn met een eigen leven. Tegelijk gaat veel van de vaklitera-
tuur gaat over het veranderen van organisaties, door mensen.77 Bijvoor-
keur zou dit veranderen moeten plaatsvinden op een geplande, weten-
schappelijk verantwoorde wijze. 78

In hoofdstuk 2 werd al gewezen op twee verschillende scholen met
betrekking tot het veranderen, daar in de zin van cotporate renewal, van
organisaties.  Er zij aan herinnerd dat in hoofdstuk  1  gesteld is dat de uit-
drukking 'verandering' (change), op zich een normloos, richtingloos be-
grip is. Wanneer in dit hoofdstuk over verandering van organisaties
wordt gesproken is dat in de zin van 6f vergelijkenderwijze anders zijn
6f aanpassen aan iets 6f verbeteren met oog op effectiviteit en/of effi-
ciency.

Wanneer over het veranderen van organisaties wordt gesproken is
de vraag wat er verandert als een organisatie verandert. Eerder werd uit-
eengezet dat een organisatie ontologisch van een duaal karakter is, dat
als fenomeen maar ten dele kenbaar is. De notie van 'verandering' veron-
derstelt dat een vergelijking gemaakt kan worden hoe en wat een organi-
satie op moment t is en hoe en wat op moment t + x. Een organisatie is
een verzameling van -expliciete en impliciete- afspraken, regels, die
-economisch- gedrag van individuen coilrdineren. Als een organisatie
verandert dan moet er dus sprake van zijn dat deze regels veranderen,

77. Voor een overzicht van -gedragswetenschappelijke- benaderingen van on-
derhavig vraagstuk zie Levy en Merry, Organizational Transformation, hoofd-
stuk  1 l 'Organizational Change'.

78.  Zie   hiervoor   bijv.:   Van   Dijk: Een methodische strategie voor organisatie-
verandering. Van Dijk is normatief met betrekking tot de te volgen methode:  "De
probleemstelling van deze studie kan nu worden geformuleerd als de ontwikke-
ling van een methodische strategie van organisatie-verandering, die haar funda-
ment vindt in de interactie tussen 'inhoud' en 'proces' en die voldoet aan de me-
thodologische eisen van reflexiviteit, non-determinisme, inclusiviteit en plura-
lisme."  (p.   14)  Voor een onderneming acht  ik  de eis van reflexiviteit niet zonder
gevaar, toch steeds is het primair van belang te observeren wat er in de markt,
technologie, geo-politieke verhoudingen e.d. wijzigt. Een omvangrijk gebied qua
literatuur over organisatieverandering is dat over Organization Development. Het
meest bekende boek hierover is French, W.L. en Cecil H. Bell, Organization De-
vetopment, New York: Prentice Hall, 1990. De populariteit van het vak organisa-
tie-ontwikkeling lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. Meer beschrijvend is
R.M. Kanter. When Giants Learn to Dancer Mastering the Challenge of Strategy,
Management and Careers  in  the  19903, New York: Simon & Schuster, 1989.
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tot uiting komend in ander gedrag van individuen. Dit is maar ten dele
en niet altijd direct kenbaar. Kenbaar zijn aspecten als de bestuursstruc-
tuur, het aantal hierarchische lagen, de taakstructuur, gedelegeerde be-
voegdheden, werkwijzen en -voorschriften, een aantal van de procedu-
res. Daarmee is de organisatie niet volledig beschreven. Voor het doel
van deze paragraaf, met name het eerste deel, worden de hiervoor aange-
duide aspecten in gedachten genomen wanneer wordt gesproken over ver-
anderingen in organisaties. In het tweede deel van deze paragraaf wordt
een aantal aspecten genoemd die onder de noemer cultuur van de organi-
satie te rangschikken zouden zijn.

De vraag is nu wat is oorzaak en wat is gevolg.  In een aantal publi-
katies worden technologische veranderingen aangewezen als bron van
verandering van organisaties. Allicht, als het subject van coordinatie wij-
zigt  dan  ook de regels. Anderen wijzen op veranderingen  in  de  omge-
ving van een organisatie.79 Veelal wordt gewezen op Chandler's dictum
Struaure fbllows Strategy'.   Maar  " . . . the common denominator of struc-
ture and strategy has been the applications of the enterprise's resources
to market demand. [...] Clearly the market  was of overwhelming impor-
tance to the changing structure and strategy of American industrial enter-
prise. "80 Drucker wijst erop dat als gevolg van een hoger opleiding van
individuen de 'command & control' hierarchie vervangen kan worden
door een coOrdinatie-hitrarchie. 81 Met andere woorden, eerst nu realise-
ren we ons dat een impliciet uitgangspunt in de oudere organisatie
-oOrdinatie-regels was dat individuen niet over de opleiding, vaardig-
heden en algemene ontwikkeling beschikten om -meer- zelfstandig te

79. Zie de contingency theorie van P.R. Lawrence, en J.W. Lorsch, Organiza-
tions and Environments: Managing DifTerentiation and Integration, Homewood
Ill.: Irwin, 1969.

80. Chandler, Strategy and Structure, p. 383 en 382.
81.  Drucker, 'The Coming of the New Organization'.
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kunnen werken. 82

Een voorbeeld van veranderingen in organisaties is het wijzigen van
concern-structuren. Dat een aantal ondernemingen als ABB en General
Electric, zijn overgegaan tot afbouw van hun hoofdkantoor heeft weinig
te maken met de formulering van een nieuw concept. In § 2.2 werd de
codrdinerende functie van de organisatie van de onderneming uiteen ge-
zet. Zoals daar al genoemd, naast managerial hierarchies bestaan er
twee andere instituties om economische activiteiten als bijvoorbeeld delf-
stofwinning, produktie en afzet te coordineren. Het zijn het marktmecha-
nisme en allianties.83 De laatste komt in verschillende vormen voor: coa-

84lities , clan-vorming, belangengroepen, handel-associaties, kartel-vor-
85ming  , meer recentelijk wordt ook over netwerken gesproken.86 Klas-

82. "For example, quite obviously, the educational level of people working in
the Philips factories today is very different from that of the young women whom
my father and uncle hired at the beginning of the century. Those young women
could, of course, read and write, but they hardly saw a newspaper, heard a radio,
or saw a television. They never went far out of Eindhoven. Now, employees read
the same papers and watch the same television programs as the members of the
board   read and watch.   They even frequent  the same countries on holidays   as
members of the board. Their children go to universities. Horizons have widened,
and knowledge has grown and deepened. Employees expect to contribute more to
society,   and they expect  more of society.   . . . Now, employees have knowledge
and  skill,  and they expect  them  to  be  used  to the fullest."   Dr.   Ir. F.J. Philips,
7'lie Human Factor in Management, rede uitgesproken op 12 november 1982 aan
de Brigham Young University, School of Management.

83.  Daems,  'The Rise of the Modern Industrial Enterprise',  p.  204.
84. "Coalitions are formal, long-term alliances between firms that link aspects

of their businesses but fall short of merger. They include joint ventures, licensing
agreements, supply agreements, marketing agreements, and a variety of other ar-
rangements. The motives for coalition formation are varied, and include the redu-
ction of risk, the search for economies of scale, the need for technology or mar-
ket  access, and response to government pressure." M.E. Porter  en M.B. Fuller
'Coalitions and Global Strategy', in M.E. Porter (ed.), Competition in Global In-
dustries, Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1986.

85. Kartelvorming is altijd, met name in de Verenigde Staten een omstreden
zaak geweest. Echter. OECD Structural Adjustment and Economic Performance
(Synthesis report), p. 27:  "It is increasingly recognized that many forms of corpo-
rate behaviour once thought unacceptable are rational and indeed desirable re-
sponses by firms to opportunities for achieving greater efficiency through horizon-
tal and vertical cooperation. "

86. R.E. Miles en C.C. Snow, 'Network Organizations: New Concepts for
new  Forms', The McKinsey Quaterly, 1986, Autumn: 54-66.
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siek is de vorming van netwerken via commissariaten. 87

Meerdere factoren bepalen, voor een zekere periode, welke van de
drie alternatieve coOrdinatie-vormen het meest efficiant  is. 88 Het hangt
van de aard van de technologie van het produktieproces af, is ontkoppe-
ling van verschillende fasen door middel van verhandelbare halffabrika-
ten mogelijk, vereist het produktie-apparaat een grote kapitaals-
concentratie? De keuze tussen managerial hierarchy, het

marktmechanisme en de clan hangt ook af van de aard en het functione-
ren van de kapitaalsmarkt.89 Tot slot is ook de structuur van de handels-
en fysieke distributie van groot belang.   Alle  zijn het factoren  die  van
land tot land verschilden in de periode dat de groot-onderneming op-
kwam.90

Williamson schrijft de verschuiving, in het begin van deze eeuw,
van coOrdinatie door de markt naar coOrdinatie door middel van organisa-
ties, toe aan het falen van het markt-mechanisme voor half-fabrikaten.
Williamson heeft dit meer algemeen geformuleerd in zijn market failure
benadering.91 Dat verklaart de opkomst  van de verticaal geYntegreerde

onderneming. In andere gevallen moest  via een eigen organisatie  voor
distributie een gebrekkig functionerende markt daarvoor worden opge-
lost. De »ancial holding, in de vorm van societt's in Frankrijk  en  Bel-
gie vervulden de rol van een interne kapitaalsmarkt.92 Bij die laatste
vorm was er als regel geen duidelijk coardinatie van operationele activi-
teiten. De toegevoegde waarde van de holding is de laatste jaren weer
een actueel vraagstuk geworden. De kapitaalmarkten zijn sterk verbeterd

87. R. Schoorman, M.H. Bazerman en R. Atkins, 'Interlocking Directorates:
A  Strategy for Reducing Environmental Uncertainty', Academy Of Management
Review, 1981, 6: 243-251.

88. Zie hiervoor: A.D. Chandler, The Visible Hand: The Managerial Revolu-
tion in American Business, Cambridge  Mass.: The Belknap Press,   1977;  A.D.
Chandler en H.  Daems ted.),  Managerial Hierarchies,  Comparative  Perspectives
on  the  Rise  of the  Modern  Industrial Enterprise, Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versie Press, 1980 en O.E. Williamson, Markets and Hierarchies: Analysis and
Anti-trust Imptications,  New  York:  The Free Press,   1975.

89. Voor een beschrijving van de invloed van de kapitaalsmarkt op corporate
structuren zie: D.C. Mowery, 'Finance and Corporate Evolution in Five Indus-
trial Economies, 1900-1950'. Industrial  and  Corporate Change, 1992,1/1:1-36.

90.  Chandler en Daems (Eds.), Managerial Hierarchies.
91.0.E. Williamson, Ilte Economic Institutions of Capimtism, New York:

Free Press, 1985. Ook: OECD, Structural Adjustment: het door de verschillende
overheden in de zeventiger en tachtiger jaren gevoerde beleid hebben de werking
van de factor markets voor kapitaal, produkten en arbeid verstoord.

92.  Daems,  The Rise of Modern Industrial Enterprise'.
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ten gunste van het ondernemerschap.93 De holding heeft concurrentie ge-
kregen van de kapitaalsmarkt in haar functie van het alloceren van inves-
teringskapitaal. Normaal heeft een holding, maar het geldt ook voor het
hoofdkantoor van onderneming met een divisie-structuur, meer gedetail-
leerde  en meer vroegtijdig informatie  over haar verschillende operaties.
Op basis daarvan moet een holding investeringskapitaal beter kunnen al-
loceren dan de financi8le marla dat kan.94 Echter het kan zich voordoen
dat een holding/hoofdkantoor deze rol niet (meer) goed vervult. Het con-
tact met, het iI1Zicht in de business, in de operatie is zoekgeraakt, de
ondernemers-intuitie is

verdron en
door enkel analyse, projecten worden

'verkocht' aan de hoofddirectie.  5 Voeg daarbij dat de financiele instellin-
gen vandaag de dag over meer informatie en analisten beschikken dan
tien jaar geleden. Het laat zich dan begrijpen dat het voor een
holding/hoofdkantoor vandaag de dag moeilijker is dan voorheen, om
een toegevoegde waarde te hebben tegenover de financiele wereld.

Voor de structuur van de organisatie van een grotere onderneming
is voorts van belang de dienstenmarkt, zoals die de laatste jaren tot ont-
wikkeling is gekomen. Deze ontwikkeling impliceert dat alleen nog voor
zaken met een propnetaty karakter de hoofddirectie van een onderne-
ming een eigen staf in dienst hoeft te hebben. De meer algemene beschik-
baarheid van goed gekwalificeerde kennis, juridische, industrial enginee-
ring, market communication, maakt  dat de operationele eenheden  deze
6f zelf kunnen inkopen Of zelf in dienst kunnen hebben. De raison d'etre
van een groot deel van de centrale staven en diensten is daarmee goed-
deels weggevallen. Ddt is de achtergrond van bijvoorbeeld het afbouwen
van de centrale staven en diensten van General Electric.96

Naast de kapitaalsmarkt wordt ook de produktenmarkt beter in haar
coordinerende werking. Als gevolg van de informatie-technologie is
meer informatie eerder beschikbaar en kan sneller en beter geanalyseerd
worden. Via overeenkomsten voor preferred suppliership, elektronisch
orderen, het elektronisch matchen van vraag en aanbod, staat de coOrdi-
nerende rol van het hoofdkantoor van het (verticaal geintegreerde) con-

van een handelsassociatie, 66n van de drie alternatieve vormen van eco-

93.  OECD,  Structural Adjustment.
94. Williamson, Market and Hierarchies.
95. M. Goold en A. Campbell, Strategies and Styles: The Role of the Centre in

Managing Divers(tied Corporations, Basil Blackwell, 1987, p. 25.
96. Goold en Campbell, Strategies and Styles, p. 22.
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nomische codrdinatie. 97
De hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn dan ook de onderlig-

gende oorzaak van de break ups van grote ondernemingen, zoals die zich
de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan. Het heeft niets te maken met
een nieuw organisatie-concept  of een

' small is beautiful' ideologie.   Het
-markt- mechanisme van de break-up valu/8 dwingt grotere onderne-
mingen overheads te reducerengg, managementlagen te verwijderen en
andere bestuursvormen te kiezen. Om een groot-onderneming bijeen te
houden is er geen andere keuze dan de decentralisatie-vorm van een hol-
ding met werkmaatschappijen in te voeren. Afhankelijk van de aard van
de activiteiten moet daarbij de keuze gemaakt worden tussen een opera-
tionele- of een financiale holding. Een conceptuele vernieuwing is dit
niet. 100 Wat w81 nieuw  is,  is dat nu beter bekend  is op welke wijze  een
holding waarde kan en dient toe te voegen, zowel tegenover de finan-
ciale wereld als tegenover haar werkmaatschappijen. 101

97. Het verst is dit ontwikkeld in Japan, waarbij toelever-relaties bovendien ge-
complementeerd worden door interlocked directorships. Voor een analyse hier-
van  ziet  W.C.  Kester,  Japanese  Takeovers:  The  Global  Contest  for  Corporate
Control, Harvard Business School, 1991.

98. Grofweg is de break-up value het verschil tussen de waarde van de onderne-
ming zoals die is (gebaseerd op de free cash flow) en de som van de waarden van
de afzonderlijke onderdelen. Omdat ingeval van een break-up het hoofdkantoor
komt te vervallen en doorgaans van de afzonderlijke onderdelen de waarde ver-
hoogd kan worden door efficiency maatregelen kan zo (afgezien van enkele fis-
cale aspecten) scherp worden beoordeeld of het hoofdkantoor weI haar geld ver-
diend. Complicerende aspecten kunnen zijn dat een afzonderlijk bedrijf geen toe-
gang meer heeft tot bepaalde know-how of bijvoorbeeld synergie in de distributie
verliest. De break-up value kan niet enkel uit de balans gegevens worden bere-
kend!

99. "Each element of the superstructure must be able to justify its existence by
adding value above its cost. Since BUs have been purposely designed to capture
cross-business synergies, there will be scope to cut at least some of these ele-
ments.   ABB   sliced  central   staff  headcount  by 90%." Strategic Direction, april
1992, p. 4.

100. Chandler beschrijft dat en hoe in de jaren zestig en zeventig niet alleen Ameri-
kaanse technologie verspreid raakte over de wereld, maar ook idem management
technieken: "In most cases [such] reorganizations meant a transformation of a
holding company into a modern multidivisional enterprise by rationalizing the op-
erations of subsidiaries and by building a large corporate office." A.D. Chandler,
'The  Evolution  of  Modern  Global  Competition',   in  Porter (ed.) Competition in
Global  Industries,  p.  443.

lot. De behandeling daarvan valt buiten het bestek van deze studie, zie bijvoorbeeld:
Goold en Campbell. Strategies  and  Styles.
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Is het nu denkbaar dat bij gelijkblijvende markten, technologie8n e.d.,  or-
ganisaties toch veranderen? Immers dat is een impliciete aanname wan-
neer factoren als technologie, markt en opleidingsniveau worden aange-
merkt als oorzaken van veranderingen binnen organisaties. Het is een,
wellicht onbedoeld, uit de natuurkunde overgenomen beeld, namelijk dat
een lichaam in rust is of eenparig in dezelfde beweging blijft zolang daar-
op geen krachten werkzaam zijn? Hetzelfde denken veronderstelt daar-
door -impliciet- dat een organisatie een stabiel systeem is. Deze stabili-
teit zou dan alleen kunnen veranderen doordat erterne factoren hun
invloed uitoefenen. Echter, er is aanleiding aan te nemen dat organisaties
onstabiele systemen zijn.

In hoofdstuk twee is uiteengezet dat organisaties qua ontologie door
mensen in hun interactie geconstrueerde coOrdinatie-regels zijn. Die
interactie vindt mede ook plaats op basis van een feitelijke of gepercipi-
eerde ruilverhouding.  Op het individuele niveau is die ruilverhouding ge-
baseerd op een ervaren relatie tussen inspanning en beoogde opbreng-
sten. De pioniersgeneratie weet dat alleen bloed zweet en tranen de be-
oogde opbrengsten zullen leveren. Volgende generaties ervaren dat bij-
voorbeeld het afwikkelen van een administratieve procedure ook een
inkomen in de vorm van een uitkering kan opleveren.

In de afgelopen jaren zijn in een aantal -grote- ondernemingen
motivatie-programma' s als Customer First, Customer Orienmtion georga-
niseerd. Waarom was dit noodzakelijk? De marktkoopman merkt binnen
een uur in zijn portemonnaie als hij zich niet voldoende klantgericht op-
stelt. Hij, als alle andere zelfstandige ondernemers, ervaren een directe,
niet vertraagde relatie tussen inspanning en beoogde opbrengsten. Hij
merkt ook direct wanneer zijn aanbod van waren niet aansluit bij wat de
klant vraagt, hii is het die nee moet verkopen, hii ztlf ziet de klant weglo-
pen. Hij weet hoe het voelt verwijten en beledigingen van niet-tevreden
klanten te moeten incasseren.

Hoe anders is dit in een grote organisatie. Diegene die produkten
aan de man moet brengen is niet dezelfde persoon die beslist welke pro-
dukten geproduceerd worden. De koopmanstaak is opgesplitst in een aan-
tal deeltaken: marktonderzoeker, market manager, product manager,
marketing communications, inkoop, forwarding, product development,
etc. Hierbij spelen twee problemen. De eerste is dat een dergelijke ar-
beidsspecialisatie gepaard gaat met het filteren, interpreteren en vertra-
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gen van market intelligence. 102 Het tweede probleem   is  dat  er  een   sys-

teem van afgeleide incentives wordt gecreeerd. Bij grote ondernemingen
geniet het merendeel  van de employ6' s die de genoemde deeltaken uitvoe-
ren, een maandsalaris dat, afgezien van de collectieve-verhogingen, 66n-
maal per jaar verhoogd wordt op basis van de resultaten  van een beoorde-
lingsgesprek. In de verkoopafdelingen en op directieniveau wordt als
regel met bonussen gewerkt. Deze bonussen kunnen gerelateerd zijn aan
omzet, winst op omzet, aan speciale opdrachten of een combinatie er-
van. Daarmee wordt de inspanning van individuen, op basis van een ruil-
verhouding gestuurd. Echter in staforganen wordt als regel de jaarlijkse
incidentele salaris verhoging bepaald aan de hand van een beoordeling
door de superieur van een medewerker. Die superieur kan beoordelings-
criteria hanteren die niet direct verband houden met de eisen die de
markt aan de onderneming stelt. Het komt voor dat superieuren hun on-
dergeschikten er op beoordelen, soms onbewust, in hoeverre die een bij-
drage hebben geleverd aan de carriere van zichzelf. Dit werkt in de hand
dat diegenen die het bureaucratisch-politieke spel van hun superieur on-
dersteunen, bijvoorbeeld door middel van intellectualiserende analyses,
promotie maken. Ook wanneer dit niet of niet direct in het belang is van
de onderneming. (Vandaar dat een oude regel luidt dat een beoordeling
altijd door twee niveaus dient te gebeuren, om dit verschijnsel tegen te
gaan.) In zo'n situatie zal een medewerker weten wie 'zijn boterham
smeert',  naar wie hij zich moet richten om meer te verdienen.  De mede-
werker is niet klant gericht, hij is chef gericht. In situaties waarin de rela-
tie tussen inspanning en de echte bron van inkomsten verloren is gegaan

zullen  programma' s als Customer First dan ook alleen effect kunnen sor-
teren als tegelijk daarmee die oorspronkelijke relatie wordt hersteld.
Customer First betekent dus ODice Politics Later. 103

Een ander aspect waar de relatie inspanning-beoogde rewards zich
voordoet is opvolging bij familie-bedrijven. Wanneer de pioniersgenera-
tie de relatie tussen enerzijds bloed, zweet en tranen en anderzijds be-
oogde opbrengsten niet doorgeeft ontstaan situaties als geillustreerd in
het volgende citaat uit Business Week: "Like many family-held compa-

102. Noodzakelijk is dit niet. Er zijn ondernemingen die door middel van een compu-
ter systeem aan de kassa van hun outlets registreren welke produkten, kleuren of
varianten wei of niet lopen. Deze informatie wordt dan nagenoeg op real time ba-
sis verwerkt zodat of 's nachts of de volgende dag corrigerende maatregelen kun-
nen worden genomen.

103. Ook wordt weI gezegd: "De klant is koning". Dat heeft zijn grenzen. Zoals  die
Haagse fietsenmaker die zijn zoon die bij hem in de zaak kwam werken, in-
strueerde: "Denk er om, de klant is koning, maar ik ben de keizer!"
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nies before it, Cargill is feeling pressure from the younger generation,
which doesn't have the parents' and grandparents emotional bonds to the
enterprise and wants to cash out. . 104

De relatie inspanning-beoogde opbrengsten werkt ook door in het
bedrijfsleven gehanteerde methoden en technieken. Mintzberg heeft erop
gewezen dat in een techniek als de SWOT-analysis (een analyse van de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een onderneming) per-
soonlijke preferenties doorwerken. Wat als sterktes en kansen wordt105

gepercipieerd wordt sterk beinvloed door de daaraan verbonden conse-
quenties voor de toekenning van budgettaire middelen inclusief de om-
vang van de eigen afdeling. Immers de mogelijkheid voor een nieuw pro-
dukt waarin de eigen afdeling een dominante rol speelt is vanwege
aanzien en carritre aantrekkelijker dan een idem produkt waarmee een
'concurrerende' afdeling scoort. Technocratisch, geobjectiveerde analy-
se- en beslissingsmethoden vormen geen garantie voor een objectieve,
dat wil zeggen van interne belangen gevrijwaarde planvorming om een
onderneming verder te ontwikkelen.

In de organisatietheorie wordt -impliciet- uitgegaan van stabiele rela-
ties tussen de leden van een team of organisatie. Festinger's beschrijving
van het fenomeen sociale verged/king, hier ten lande verder uitgewerkt
door Rijsman en Wilke106, doet inzien dat dergelijke relaties tussen leden
van een organisatie -over een langere periode- nimmer stabiel kunnen
zijn.

De mens kan aan iets, een voorwerp, een proces, maar ook zich-
zelf, slechts betekenis verlenen door tegelijkertijd dn dat iets met iets an-
ders te vergelijken En het daarvan te onderscheiden. Om betekenis te kun-
nen geven aan zijn eigen zef moet het individu zich met anderen kunnen
vergelijken, niet alleen met personen ter onderscheid van dieren, maar
vooral ook met anderen die qua inkomen, prestaties, normen en waarden
e.d. worden erkend en herkend. Het individu wil zich met anderen kun-
nen identificeren. Tegelijkertijd wil en moet hij zich kunnen onderschei-
den van anderen. Er is geen grotere bedreiging van het zelfbeeld als een
ander die in alle opzichten iemands gelijke is. Maar, zoals gezegd tege-

104. Business Week, November 18, 1991.
105. Mintzberg, 'The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic

Management'.
106. Het navolgende is gebaseerd op: J.B. Rijsman, 'Sociale vergelijking, Een theore-

tische analyse', in: J.B. Rijsman en H.A.M. Wilke (red.), Sociate vergelijkings-
processen, Deventer: Van Loghum Slaterus, 1980.
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lijk wil het individu zich met anderen kunnen identificeren. Rijsman:
"Deze dualiteit gelijkstelling en onderscheiding in de ZELF-ANDER-erva-
ring (of in de WU-ANDEREN-ervaring) leidt ertoe, dat de ZELF-perceptie
(of WIJ-perceptie) in feite voortdurend gericht is op het scheppen en in
stand houden  van  een ' klein verschil'   met de ANDER(en).  Dit ' klein  ver-
schil'  is  geen echt rustpunt, maar veeleer een dynamisch evenwicht  tus-
sen twee tegengestelde krachten in het waarnemingsveld. "

Het  individu  zal  dit ' klein verschil' bij voorkeur willen  zien  als  'ten-
minste net beter  dan de ander'. Dit geldt ook voor de ondergeschikte  in
relatie tot zijn chef. Elke ondergeschikte weet wel een aspect van het
werk aan te duiden waarin hij superieur is ten opzichte van zijn chef.
Daarmee lijkt deze zelfgekozen superioriteit niet alleen subjectief, het is
het ook want (Rijsman:) het zelfbeeld is fundamenteel relatief van aard.

Als nu deze superioriteit geen stabiele situatie is, is de vraag op wel-
ke wijze het individu zijn zelfbeeld in stand kan houden. Rijsman geeft
daarvoor een viertal methoden aan. De eerste is rivaliteit. Het individu
kan zich kennis en vaardigheden verwerven, zich extra inspannen, om
tot betere  of meer prestaties te komen in vergeleken  met de 'ander'.  Het
is dus niet zo dat individuen uitsluitend rivaliseren met anderen om meer
inkomen te verwerven of om een grote order binnen te halen.

De tweede methode is interpretatie-vertekening. Rijsman: "Een be-
kend voorbeeld van interpretatie-vertekening, in dienst van het positief
zelfbeeld, is het toeschrijven van een zwakke prestatie aan de hinderende
omstandigheden, terwijl de sterke prestatie van de ander wordt toege-
schreven aan de hulp uit de omgeving."

Een derde methoden is het kiezen van een andere vergelijkingsper-
soon. Als ik mij overtroefd weet door een excellerende collega en ik zie
geen kans, of faal, het zelfde niveau te bereiken, dan zoek ik een ander
om mij mee te meten.

Een vierde methode tenslotte is het veranderen van de vergelijkings-
dimensie. Als mijn vergelijkings-ander bijvoorbeeld beter een gehoor
weet te boeien dan ik dat kan, dan bedenk ik dat ik de vak-literatuur be-
ter ken.

Het  instandhouden  van een positief zelfbeeld   " . . .  is een moeizame
kwestie die voortdurend geestelijke  en ook fysieke energie opslorpt. "
(Rijsman) Voor de arbeidsorganisatie impliceert het hier geformuleerde
inzicht dat arbeid niet alleen mogelijkheid moet bieden voor ontplooiing,
maar ook om zich van anderen -tenminste enigszins- te kunnen onder-
scheiden. Dat taken waarbij het wat dn het hoe precies door anderen is
voorgeschreven hiertoe geen mogelijkheid bieden, moge overduidelijk
ZUn.

Waarin schuilt nu de relatie van sociale verged/king met het insta-
biel zijn van organisaties? In een organisatie zijn er steeds personen die
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(1) er naar streven anderen te overtreffen, (2) andere vergelijkingsperso-
nen te kiezen wat een ander sociaal netwerk met zich meebrengt en (3)
een individuele specialisatie of sterkte te ontwikkelen. Van personen die
de tweede, door Rijsman genoemde, strategie kiezen wordt wel gezegd
dat zij de organisatie psychologisch verlaten, ze raken gedesinteresseerd,
apathisch en onverschillig. 107

De organisatie is een verzameling regels om economische activitei-
ten te coardineren. Het proces van sociale vergelijking brengt met zich
mee dat individuen hun energie maar deels besteden aan het onderhou-
den van die coOrdinatie-regels. Sociale vergelijking duwt de organisatie
als  het ware opzij. Sociale vergelijking  kan  en  mag niet onderdrukt  wor-
den. Het is de taak van de leiding om de besteding van energie van het
individu aan enerzijds het instand houden van de organisatie en ander-
zijds de eigen persoonljkheid, te balanceren.

Sociale vergelijkingsprocessen kunnen binnen organisaties ook als
volgt worden onderkend. Iedereen zal bekend zijn met het verschijnsel
dat wanneer een organisatie of een team intern gericht is, onderlinge ver-
schillen van inzicht worden opgeblazen. Immers het poneren van een in-
zicht of een opvatting is ook een methode om zich van de ander te onder-
scheiden. Het gevolg hiervan is een trage besluitvorming en aanpassing
aan marktomstandigheden. Het zich als groep willen onderscheiden van
een andere groep, bijvoorbeeld een concurrent, onderdrukt sociale verge-
lijkingsprocessen binnen de groep.

De vraag moet gesteld worden of sociale vergelijkingsprocessen cul-
tureel bepaald zijn. Sommige culturen zijn meer individualistisch-, an-
dere meer groeps georienteerd.  In de recent populair geworden Animde
Surveys valt op dat in de enqutte-vragen uit wordt gegaan van de waar-
den en normen van het individu in de organisatie108. Er begint een tegen-
stroom op gang te komen tegen het individualisme en het individu als
centraal kenobject   bij de bestudering van gedrag in organisaties.   Dit
wordt ondermeer beschreven door Kenneth Gergen in zijn boek 77te Sam-
rated  Seg. 109 Ook Etzioni beschrijft  dit  in  zijn  boek  77:e Moral Dimen-

107. C. Argyris, 'Personality vs. Organization', in: H.J. Leavitt, L.R. Pondy en
D.M. Boje, Readings  in  Managerial Psychology. third edition, Chicago: The Uni-
versity of Chicago Press,  1980, p. 226.

108. Gebaseerd op o.m. de enquetes die genoemd zijn in § 5.5, voemoot 75.
109. K.1. Gergen, The Saturated Self: Dilemmas of Identity  in Contemporary Life, Ba-

sicBooks, 1991.
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sion , maar werkt het anders uit.110

Gergen beschrijft de ontwikkeling van het post-moderne mensbeeld
als opvolger van het romantische- en moderne mensbeeld. Het romanti-
sche mensbeeld treffen  we  aan in Schumpeter' s beschrijving  van  de  on-
dernemer, de man met een droom, een impuls om te vechten, maar die
er  vooral ook plezier aan beleefd dingen voorelkaar te krijgen. 111   Het
moderne mensbeeld is dat van de rationele, beredenerende, berekenende
mens. De wiskundige mens, zo zou zelfs gesteld kunnen worden. In het
post-modernisme is de mens een medley van rollen die in een sociale con-
text geconstrueerd wordt. 112 Vandaar ook dat de manager van vandaag
wordt geleerd dat hij voor verschillende afdelingen van zijn organisatie
zo nodig verschillende stijlen van management moet hanteren, al naar de
aard van de materie, ontwikkelingsfase van een produkt of technologie,
turbulentie in de markt en dergelijke factoren.

Vandaag de dag wordt amper nog aandacht besteed aan het thema
111Personality and Organization   , of aan de spanning tussen individuele

vrijheid en verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld beschreven in het ar-
tikel Hierarchies and American Ideals. 114 Vandaag  de dag (Gergen)   is
het centrale thema organisatie-culmur, dat wil zeggen nadruk wordt ge-
legd op het wij-met-z'n-allen. Tegelijk drukt het ook de behoefte uit van
het individu om zich met een groep te kunnen identificeren.

In het romanticisme en in het modernisme speelt het individu een
centrale rol als elementaire eenheid in besluitvorming en als basis-
element in organisaties. Etzioni gaat er van uit dat het individu beheerst
wordt door normatieve commitments en affectieve relaties. Het meren-
deel van de keuzes die de mens maakt, inclusief economische, zijn volle-
dig of grotendeels gebaseerd op normatief-affectieve overwegingen, zo-
wel met betrekking tot middelen als doelen. De zones van
logisch-empirische besluitvorming, zoals bijvoorbeeld gedefinieerd in de
management sciences, zijn beperkt en worden bepaald door normatieve-
affectieve factoren. Dat geldt ook het fenomeen satisfied decision ma-

110. A. Etzioni. 7712 Moral Dimension: Towards a New Economics, New York: The
Free Press, 1988.

111. J. Schumpeter, Ilzeorie der wirtscha#lichen Entwicklung, hoofdstuk 2: 'Das
Grundphanomeen der wirtschaftlichen Entwicklung.

112. Gergen, 77,e Saturated Self.
113. Titel van een boek geschreven door C. Argyris, New York: Harper, 1957.
114. Dit is de titel van een artikel waarin een historische analyse wordt gegeven over

de discussie over het genoemde thema in de twintiger jaren. P. Miller en T.
O'Leary, Academy  of Management Review, 1989, 14/2: 250-265.
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king.   " . . . the point at which  one is 'satisfied' is largely socially determi-
ned."115 Hiermee zegt Etzioni dat 'bounded rationality' niet een gevolg
is van beperkingen van het individu grote hoeveelheden informatie te ver-
werken. De facto is het de sociale collectiviteit, waarvan een individu
deel uitmaakt, die beslissingen in hoge mate beinvloedt. 116

Ook James G. March, die tezamen met Herbert Simon het boek Or-
ganizations heeft geschreven, heeft zich gerealiseerd dat er toch wel iets
van sociologie te pas komt in de psychologie van de besluitvorming. Bij
besluitvorming  is er steeds sprake van 'postdecision surprises', positieve
en negatieve. Rationele keuzes, bij Simon is besluitvorming in essentie
het kiezen uit alternatieven, zijn gebaseerd op aannames over de gevol-
gen ervan voor persoonlijke- of collectieve waarden en beoogde opbreng-
sten. In het algemeen zijn alternatieven met een hoge gepercipieerde of
ingeschatte opbrengst ook die met het hoogste risico (tenzij besluitvor-
ming plaatsvindt op basis van mathematische verwachting van een alter-
natief, opbrengst maal risico). De hogere opbrengst wordt veelal geasso-
cieerd   met   een   kans   op een grotere teleurstelling. In culturen   waar
waarde wordt gehecht aan competitie en omzet, is de gebruikelijke reac-
tie op het niet uitkomen van de verwachting het accepteren van teleurstel-
ling, het ontkennen van verantwoordelijkheid en het rationaliseren van
de lagere omzet. Teleurstellingen worden nogal eens in de hand gewerkt
door zekere -politieke-- besluitvormingsprocessen. Dat zijn die besluit-
vormingsprocessen die het commitment ondermijnen die essentieel is om
een besluit te implementeren. Daarnaast blazen de voorstanders van de
niet gekozen alternatieven de opbrengsten daarvan op waarmee ze de uit-
voerders van het genomen besluit onzeker maken. Rationele besluitvor-
ming in de zin van het kiezen van het alternatief met de hoogste ge-
schatte opbrengst en er voor gAAn, kan een norm zijn in een organisatie.

115. Etioni, 77:e Moral Dimension.
116. Gergen (correspondentie,   1993)  gaat  nog   een stap verder: " . . . although   I   like

very much the implications of the Etzioni piece, he (and you by indirection) tend
to treat the individual as one who possesses values (which subsequently inform in-
dividual 'decisions'.)  For a strong constructionist,  the hope would  be  to  move
away entirely from viewing the individual as the locus of decision making (and in-
deed to question the very idea of 'decisions'  in the heads of individuals)." Het be-
zwaar van deze extreme opvatting is dat deze geen recht doet aan het fenomeen
van de entrepreneur en het fenomeen van de 'shared fantasy' zoals beschreven
door Torbert (1987). Daarnaast heeft Gergen's opvatting het bezwaar dat daarin
niet wordt onderkend dat bestuurstechnisch er steeds posities in een organisatie
benoemd moeten worden, met daarop telkens een individu als gezagsdrager, die
volgens het principe van 66nhoofdige besluitvorming, kan zeggen: 'The buck
stops here.'
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Bij een slap optredend hoger management zullen dysfunctionele normen
de overhand krijgen. Harrison en March: "Where a central normative
feature of social organization is competition for promotion and control,
as it is in democratic political systems and many bureaucratic organiza-
tions, postdecision disappointment helps sustain important social
norms". 117

Ook bij wat hiervoor beschreven is speelt hetzelfde als bij de vraag
wat het ontologische karakter is van een organisatie. De sociale collecti-
viteit is een constructie die door individuen in hun onderlinge interactie
in stand wordt gehouden. Er zijn individuen die zich, in hun streven iets
op te bouwen, de mores van de sociale collectiviteit niet voldoende reali-
seren. Deze slagen niet omdat  ze '

naYef'   zijn  over  wat  kan  en  wat  met.
De goede politicus, ondernemer cq. bestuurder weet in welke tempo za-
ken veranderd of gerealiseerd kunnen worden. Daarbij heeft hij ook een
idee in hoeverre hij daarbij de mores van de sociale collectiviteit kan op-
rekken. Evenals  in het geval  van het kunnen  ' zien'  van de impliciete  re-
gels speelt hier het vermogen de mores van het sociale expliciet te kun-
nen maken. De paradox in het taalgebruik is nu dat de politicus,
ondernemer cq. bestuurder die de sociale collectiviteit als onderdeel van
zijn besluitvorming weet te besturen, veel rationeler is dan de manager
die wiskundig-rationeel te werk gaat.

Nu moet hierbij wel worden opgemerkt dat de manager die zich re-
kenschap geeft van een sociale collectiviteit in zijn besluitvorming geen
garantie is voor besluitvorming die 'juist' is. In een grote onderneming
zal op het niveau van de business unit de sociale collectiviteit de directe
collega' s  en de naasthogere management-laag   zijn. Niet noodzakelijker-
wijze de financiale wereld, ook een sociale collectiviteit. Dit kan ertoe
leiden dat besluiten worden genomen die door die eerste sociale collecti-
viteit geaccepteerd worden, maar niet door de tweede. Wanneer in die
laatste de feitelijke besluiten worden genomen die cruciaal zijn voor het
voortbestaan van de onderneming, bijvoorbeeld de financiering, kan dat
leiden tot een voor die onderneming niet bedoelde afloop.

Wat hier nu in abstratte termen is beschreven kan als volgt in het
besturen van ondernemingen worden herkend. Bij houdstermaatschap-
pijen moet de Raad van Bestuur zich afvragen welke rol zij moet, wil en

117. J.R. Harrison en J.G. March, 'Decision Making and Postdecision Surprises', Ad-
ministrative Science Quarterly, 1984,29.·1641.
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kan spelen ten opzichte van de werkmaatschappijen. 118 E6n van de rol-
len kan zijn dat eisen uit de financiele wereld versterkt worden doorgege-
ven aan de werlanaatschappijen. Of juist dat een werkmaatschappij
wordt afgeschermd tegen de eisen van de financiale wereld. In het eerste
geval weet het management van een holding, door een meer aan speci-
fieke kennis, een werkmaatschappij verdergaande edoch realistische ei-
sen qua financiale performance op te leggen dan de financitle wereld dat
zelf zou kunnen. In het tweede geval wordt een, om strategische rede-
nen, op te bouwen bedrijf voor een bepaalde periode toegestaan nog
geen rendement te maken, waar de financiele wereld dat niet zou accepte-
ren. Wordt dit laatste te lang volgehouden door de holding, bijvoorbeeld
mede door political skills vanuit de werkmaatschappij,  dan kan het gebeu-
ren dat een onderneming die meer objectief beschouwd al failliet had
moeten worden verklaard, blijft voortbestaan. Op zeker moment kan dit
de houdster in problemen brengen, waar dit bij een tijdige liquidatie van
de betrokken werkmaatschappij niet het geval zou zijn geweest. Ook wa-
nneer binnen een grote onderneming de financiering van de operatie via
een interne bank verloopt bestaat er het gevaar dat managers van werk-
maatschappijen worden afgeschermd van de eisen van de financiele we-
reid waardoor het rendement van het geheel in gevaar komt. In prakti-
sche termen betekent dit dat entrepreneurship binnen een grote
onderneming niet wordt gestimuleerd en gecorrigeerd door harde prik-
kels uit de financi8le wereld. Niets zet een manager meer tot actie aan
dan het telefoontje van de bank dat de rekeningen en salarissen niet uitbe-
taald kunnen worden. Rationaliteit in beslissingen wordt bepaald door de
sociale collectiviteit, maar die sociale collectiviteit kan niet ad libermm
worden gekozen.

Omgekeerd is het onderliggende mechanisme van de succesvolle en-
trepreneur dat deze erin slaagt wezenlijke veranderingen teweeg te bren-
gen in de normatieve/affectieve context en structuur van de
collectiviteit(en) waarvan hij deel uitmaakt. 119 Of zoals Doz en Prahalad
het  formuleren: " . . . visions  are not blueprints  or game plans,  They  have
the capacity to inspire cognitive reformulation in the minds of other ma-
nagers but retain flexibility with regard to the form and timing Of their
application. This flexibility allows others to work on the specification of

118. Zie voor een meer uitvoerige uiteenzetting hierover: Goold en Campbell, Strate-

gies and Styles, M. Goold and ].]. Quinn,  Strategic Control: Milestones for long-
term performance, London: Hutchinson, 1990; H. Daems en S. Douma, Concur-

rentiestrategie en Concernstrategie. Een analyse van het concurrentied voordeel
van de onderneming, Kluwer, 1989.

119. Etzioni 77:e Moral Dimension.
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the vision and in doing so attach their commitment to it. 120
Het beinvloeden van de (rationaliteit van de) sociale collectiviteit

speelt ook een grote rol bij tycoons. Een voorwaarde voor het slagen van
tycoons   is:   " . . . ;   you  must  want to manipulate the world  to  your  own
ends.  . . .  Often they have an intimidating presence.... „121

Waar in het modernisme gold dat besluiten gemotiveerd moesten
zijn, valt nu in te zien dat dat slechts geldig is voor structureerbare beslis-
singen, met name beslissingen die 66n enkele optimale uitkomst hebben.
Dat zijn ook altijd naar hun aard keuze-beslissingen. Wanneer het gaat
om de richting van de onderneming is besluitvorming ook wet een kwes-
tie van keuze, maar meer nog van creatie. Creatie van een nieuw, inspire-
rend beeld. Dergelijke beslissingen moeten niet zozeer gemotiveerd zijn
als wel motiverend werken. 122

4.5   'Bounded knowledgeability'

N6ch een nieuw, nog te formuleren, paradigma, n6ch het begrip para-
digma zelf heeft het vermogen het probleem van de volledige kenbaar-
heid van organisaties op te lossen. Bij nader inzien valt dat ook wel te be-
grijpen. Ondernemingen die succesvol zijn, wijzigen de omgeving
waarin ze opereren. Het meest klassieke voorbeeld is dat van Ford's
zwarte T-Ford:  bij een zekere graad van gewenning  aan het produkt ont-
staat er vraag naar andere kleuren en naar een varieteit in modellen. Ook
hiervoor geldt het mechanisme van sociale vergelijking, mijn auto moet

120. Y. Doz en G.K. Prahalad, 'A Process Model of Strategic Redirection in Large
Compex Firms: The Case of Multinational Corporations' in: A.M. Pettigrew 7712
Management of Strategic Change, Oxford: Basic Blackwell, 1987.

121. F. Heller, director Centre of Decisions Making Studies, Tavistock Institute of
Human Relations, in de Financial Times, 10 februari 1992.

122. Milan Zeleny schrijft: "Decisions must be dicient  (MIS  and  OR/MS).  they
must be efective (DSS and MCI)M), but more and more they should be exphca-
ble (HSM) These three requirements correspond to the interdependence of
know-how,   know-what,   and know-why: Multiple   Criteria  Decision  Making,
New York: McGraw-Hill, 1982, p. 475. De eis dat een besluit motiverend moet
zijn dan weI gecommuniceerd moet worden, gaat net een stap verder dan de eis
dat een besluit uitgelegd moet kunnen worden. Immers de eis van 'motiverend'
sluit nadrukkelijk de ruilverhouding met de ontvanger in, 'explicable' kan ook
een rationalisatie zijn vanuit uitsluitend het standpunt van de beslisser.
[MIS = management information system; OR = operations research;
MS = management science; DSS = decision support systems; MCDM = multi-
pie criteria decision making; HSM = human systems management].
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vergelijkbaar,  maar ndi iets anders zijn dan die van mijn buurman of col-
lega.

Een ander voorbeeld is dat van de informatie-technologie. Deze
door het bedrijfsleven, denk met name aan IBM, voortgebrachte techno-
logie heeft niet alleen de verwerking en opslag van informatie binnen be-
drijven veranderd en daarmee corporate structures. 123 Welhaast nog
meer geldt dat het elektronisch bestellen en andere data uitwisseling (bij-
voorbeeld via EDI) tussen bedrijven, het marktmechanisme wijzigt. Hier-
door zijn 'switching costs' hoger geworden, transactiekosten lager en
concurrerende prijzen eerder bekend. 124

Eerder werd gesteld dat de sociale realiteit een realiteit is die door
individuen in hun interactie wordt gecreeerd en onderhouden. Zo ook de
economie, het marktmechanisme, de marktverhoudingen. Die zijn niet
daar buiten de mens, als een fysieke werkelijkheid, maar worden ge-
maakt door het handelen, in de dubbele betekenis van het woord, van on-
dernemingen en regulerende overheden. Het marktmechanisme van
Adam Smith is er niet, het is een metafoor voor de coOrdinatie-processen
tussen bedrijven. Al doende wijzigen ondernemingen voortdurende de
marktverhoudingen die ten grondslag liggen aan hun strategische plan-
nen. Zowel binnen ondernemingen als daarbuiten wordt de 'werkelijk-
heid' die zo desperaat gekend wil worden, voortdurend gewijzigd. Het
handelen van individuen zowel als ondernemingen als overheden, is geba-
seerd  op een -vermeende- kennis  van die 'werkelijkheid:   Dus  ook
het  streven naar kennis  van de '

werkelijkheid' leidt ertoe  dat die 'werke-
lijkheid' verandert. 125

Dit levert geen probleem op voor diegenen die een algemeen, gene-
riek doel nastreven en hiertoe opportunistisch middelen aanwenden.
Voor diegenen waarvoor middelen doelen op zich zijn geworden, dat wil
zeggen minder generieke doelen nastreven, levert de veronderstelling
van een kenbare 'werkelijkheid' problemen op. Dat is het verschil tussen

123.  Chandler. 'The Evolution of Modern Global Competition'.
124.  G.L.   Parsons,   'Information  Technology:  A  New  Competitive Weapon', Sban

Management Review,   1983,  Fall:  3-12.
125.  "...  theorietn beinvloeden het gedrag van mensen die daarvan horen of lezen.  De

publikatie van de astronoom heeft geen invloed op de loop der sterren. De publi-
katies van Freud, Marx, Marcuse en vele anderen hebben het gedrag van mensen
en de wetmatigheden die daaraan ten grondslag liggen ingrijpend veranderd. De
informatie, over mensen als object van onderzoek verzameld, werkt via weten-
schappelijke publikaties op diezelfde mensen terug en verandert daarmee de empi-
rische  basis  van  de  theorie. "  A.  Hazewinkel, De nieuwe   kleren   van  de   keizer,
Utrecht, 1986, p. 5.
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de ondernemer en de beambte/bureaucraat die functioneel gespeciali-
seerd is.

Zoals eerder uiteengezet, een veel voorkomende oorzaak van proble-
men met ondernemers/ondernemingen is dat een ervaren succesvolle rela-
tie tussen een bepaald handelen en gerealiseerde resultaten, de perceptie
over  de ' werkelijkheid' vernauwt. Ansoff: "As managers respond  to  en-
vironmental stimuli, they encounter successes and failures. Over time, ac-
cumulation  of the successes forms a conviction  in the manager' s  mind
about 'things that do work'; and failures build a conviction about 'things
that do not.' Together,  the two sets of convictions evolve into a success
model of the environment, or what sociologists call a mindset. The mod-
el contains the variables, relationships among them, and action alterna-
tives which are believed to produce success in the environment. Very
few managers attempt to make their mental success model explicit by
writing it down, or programming it on a computer. .126

Wetenschappers doen in wezen hetzelfde. Uit een aantal successen
of case-beschrijvingen die een relatie tussen een bepaalde methode en re-
sultaten tot thema hebben, worden algemene waarheden gededuceerd.
Veelal wordt de verandering van het speelveld, als gevolg van diezelfde
successen, niet onderkend. Quinn: "When behaving with a conscious pur-
pose, people tend to act upon the environment, not with it. They seek to
impose their wills. Again, this is a useful way of acting, but the assump-
tion, paradigm, or world view that underlies such rational-deductive ap-
proaches prevents us from seeing or appreciating the recursive nature of
the world or the feedback loop that connects us to the environment we
are altering". 127

Deze repetitieve wisselwerking relatie is wel vaker onderkend in de
literatuur, ondermeer in het beeld van de werkelijkheid die is als een tel-
kens om een volgende hoek verdwijnende schim. Maar dan nog wordt in
een dergelijk beeld de -sociale- werkelijkheid opgevat als iets dat bui-
ten ons bestaat. Ook op een meer pragmatisch niveau wordt er wel over
gesproken dat de omgevings-'werkelijkheid' waarbinnen een onderne-
ming werkt, steeds aan verandering onderhevig is. Een illustratie daar-
van is het volgende citaat: "Hamel advises us to start by abandoning 'con-
ventional business school thinking about industry structure'.    For
example, when General Motors starts issuing credit cards, both the auto
industry and the charge card industry need to rethink where their indus-
try boundaries  are.  'It's like being  a map maker  in an earthquake  zone',

126. Ansoff, Implanting Strategic Management, p. 329.
127. J.B. Quinn, Beyond Rational Management, Jossey-Bass,  1989.
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says  Hamel".128  Maar  ook de cartograaf  die  een door aardbevingen  ge-
teisterd gebied in kaart wit brengen gaat uit van een werkelijkheid die
buiten de beschouwer bestaat. Chandler beschrijft waardoor de hegemo-
nie van de Amerikaanse multinationals eind jaren zeventig tot een einde
is gekomen: "What makes Servan-Schreiber's prophecy so ironic today
is that continuing changes in markets, technology, and managerial me-
thods transformed the environment in which the multinationals competed
and eroded the historical competitive advantage of U.S. firms. „129

In hoofdstuk 3 werd gerefereerd aan het begrip bounded rationality.
Herbert Simon definieerde dit begrip als volgt: Die capacity Of the hu-
man mind for formulating and solving complex problems is very small
compared  with  the  size  of the  problems  whose  solution  is  required for  ob-
jectively  rational  behaviour  in the real world."130 Nu begrepen kan wor-
den dat  ' the  real  worW' niet bestaat, wordt duidelijk, tezamen  met het ge-
geven dat rationaliteit sociaal bepaald is, dat niet bounded rationality
denken en gedrag van managers en anderen domineert. Er is sprake van
een onkenbaarheid van de sociale werkelijkheid en dus ook van organisa-
ties.

Is er sprake van een absolute onkenbaarheid, of is er sprake van een
begrensde kenbaarheid, een bounded knowledgeability? Wanneer is het
niet kunnen kennen van sociale werkelijkheden een probleem? Het is een
probleem wanneer mensen in hun sociaal handelen verlamd zijn, bijvoor-
beeld als gevolg van angst voor onvoorziene gevolgen. Het niet kunnen
kennen van 'de werkelijkheid' wordt een probleem wanneer gepoogd
wordt een organisatie, in al zijn aspecten en details, detenninistisch te
creeren. Immers de daarbij veronderstelde causaliteit is steeds beperkt in
mogelijke (bij-)effecten. Vandaar ook dat een belangrijke school in de so-
ciale planning het incrementalisme is, als tegenhanger van de holisti-131

sche planning.
Om nu te zeggen dat kennis van het sociale totaal onmogelijk is

gaat te ver. Ieder voor zich, maar het bestaat ook wel op maatschappelijk
niveau, heeft een ervaringspatroon van inspanning in relatie tot beoogde
effecten, wat in de meeste gevallen wel werkt. Het niveau van de wes-
terse welvaart en het feit dat de meeste bedrijven winst maken, is daar-

128.  M.K.  Allio,  'The Argument Against Adopting  a  'Process' Mentality', Planning
Review, 1993, 21/1: 50-51. Gary Hamel is associate professor of strategy and
international management aan de London Business School.

129.  Chandler, 'The Evolution of Modern Global Competition',  p.  444.
130. H.A, Simon, Models of Man, New York: John Wiley, 1975 p. 198.
131.  Door  C.  Lindblom  genoemd  'The  Science  of  'Muddling Through", Public Ad-

ministration Review, 1959, Spring.
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van het eenvoudige bewijs. Het punt is dat er nimmer zekerheid bestaat
dat, ook na honderd keer, inspanning P opbrengst Q teweeg zal brengen.
Onze kennis van het sociale is beperkt tot kennis van een aantal causali-
teitspatronen, zoals die zich in het verleden hebben voorgedaan. Onze
kennis heeft steeds maar betrekking op een beperkt aantal causaliteitspa-
tronen. Onze kennis is steeds beperkt ten aanzien van bij-effecten van
handelen. Vandaar dat Simon' s begrip bounded rationality beter vervan-
gen kan worden door bounded knowledgeability. Of, zoals dat in een dis-
cussie   met een collega   over dit onderwerp ter tafel   kwam:    ' Gij   (maar
ook ik niet) zult het nooit weten'.  Dit als uitdrukking ervan dat waar het
om organiseren en organisaties gaat, er steeds een bewuste attitude inge-
nomen moet worden 'of het wel (nog!) zo is als wij denken dat het is'.

Tot slot, als dit zo is, wat is dan het verschil tussen wetenschappelij-
ke- en niet-wetenschappelijke kennis, met name in het sociale? Het is
een gradueel, niet een absoluut- of principieel verschil. De wetenschap-
per  heeft een beter inzicht in -contra-intuYtieve- psychologische  wet-
matigheden op het individuele en groepsniveau. Hij kan het individuele
geval met meerdere vergelijken en bijvoorbeeld bij organisatievoorstel-
len, beter dan betrokken kunnen voorspellen wat onvoorziene neven-
effecten zijn van gewenste organisatiestructuren en -processen. Op het ni-
veau  van de institutionele economie  zal  hij, door middel  van een ruimer
begrippen-apparaat, een groter patroon van recursieve relaties kunnen
overzien, kunnen detecteren, dan de individuele onderneming dit kan.
Maar ook de wetenschapper en organisatie-adviseur is aan hetzelfde psy-
chologische mechanisme, bewustzijnsvernauwing als gevolg van succes,
onderworpen als de ondernemer!

4.6  Inzicht en doorzettingsvermogen

Het is merkwaardig, terugkijkend op tien, twintig jaar discussie in het
vakgebied, dat wetenschappers zo gevan en kunnen zitten in hun 'para-
digma's'. Ondanks dat velen Feyerabend 32 hebben gelezen, en rationeel
weten dat ze buiten hun vakgebied moeten kijken, doen ze het toch niet.
Er wordt naarstig gezocht naar nieuwe paradigma' s binnen het vakge-
bied. De verklaring hiervoor is mogelijk dat de meeste wetenschappers
niet alleen vastzitten in hun paradigma's, maar ook aan hun

132. P. Peyerabend, Against  Method,  Outline  of an Anarchistic Theory of Knowledge,
London: NLB, 1975.
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'ideologieen', de humanistic values.  Op  zich  is er niets tegen  deze  va-
lues. In de jaren zeventig is er een onevenwichtigheid in het organisatie-
vak gegroeid. Teveel werden organisatie-vraagstukken enkel vanuit de
gedragswetenschappen benaderd. Dat werd ook gevoed vanuit het
bedrijfsleven ztlf, het stond toen nog niet voor continuYteits-problemen
zoals later in de jaren tachtig en negentig. Voor zover de gedragsweten-
schappelijke benadering van organisatie-vraagstukken een reactie was op
het Taylorisme en op een zich niet aan de emanciperende werknemer aan-
passende bureaucratische organisatie-vorm, bevatte die benadering vele
positieve punten. Daarmee werd de organisatieleer (zie § 5.3) verdron-
gen door een door de sociale-wetenschap gedomineerde organisatiethe-
orie.

De aandacht voor het economische in de organisatie van de onder-
neming verliep voornamelijk via het vakgebied strategische planning. De
aandacht voor de institutionele economie zou eerst weer opleven met Por-
ter' s vijf-krachten model.  Daar kwam bij dat conceptueel denken de over-
hand kreeg over prescriptief-implementerend denken. Uit die tijd stamt
de klacht dat adviseurs uitsluitend concepten aandragen en niet helpen bij
het implementeren. Daardoor leek het dat deze concepten niet deugden,
wat deels ook wel zo is, en ontstond er de vlucht voorwaarts, op zoek
naar nieuwe concepten.

In M&0 schreef ik in  1992:  "Ik kan mij niet aan de indruk onttrek-
ken dat dergelijke sprongen [naar nieuwe paradigma' s],  naar de aandacht
ervoor, modieus zijn. Naar mijn oordeel ligt er in de wel geuite behoefte
aan paradigma-shifts iets van een gebrek aan discipline en doorzettings-
vermogen om tot het uiterste te gaan, om oplossingen voor bepaalde pro-
blemen binnen bepaalde regels te zoeken en te implementeren. "

De opstelling de client niet te vermoeien met ingewikkelde theo-
rieifn, heeft er kennelijk toe geleid dat vele adviseurs ook hun eigen den-
ken hebben versimpeld, tegen Ashby's Law OfRequisite Variety in. Eens
maakte iemand uit een organisatie waarvoor ik werkte, de opmerking dat
ik naar zijn oordeel een 'common sense' adviseur ben. Ik reageerde daar-
op  met:   " Dat kost vreselijk  veel  en hard denken." Namelijk een doorden-
ken van de onderliggende, de psychologische mechanismen, en de boven-
liggende, de macro-institutionele mechanismen en de consequenties
daarvan vertalen voor die organisatie. De client ziet alleen de vertaling,
het advies dat hij zou moeten uitvoeren. Mijn stelling is dat de adviseur
de client nooit moet vermoeien met zijn concepten en theorie8Il, maar de
adviseur moet wel heel goed weten waarom hij waartoe welke concepten
en theorie8n in een advies-opdracht gebruikt.
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HOOFDSTUK 5

TOETSING

5.1    Inleiding

Het behoort tot de academische traditie en vereiste dat geformuleerde
theorieen empirisch worden getoetst. Ook dit proefschrift is onderwor-
pen aan deze traditie en vereiste. Deze traditie en vereiste is onderdeel
van een sociale werkelijkheid, het is geen natuurgegeven. Het is een in
het maatschappelijk verkeer gegroeide conventie. Een conventie waarop
ook de constructionistische opvatting over het ontologische karakter van
het sociale, betrekking heeft. Dit is geen reden tot een nihilistisch relati-
visme, eerder tot een verdieping van het besef dat het sociale als bouw-
werk bewust in stand moet worden gehouden. Opvattingen kunnen alszo-
danig niet getoetst worden op hun empirische waarheid. Hooguit kan van
een opvatting gezegd worden dat deze meer of minder algemeen geaccep-
teerd  is. Een algemeen geaccepteerde opvatting  is  in die zin waar  dat  in
het maatschappelijk verkeer er naar gehandeld wordt. Hoewel het con-
structionisme als opvatting niet empirisch getoetst kan worden, hooguit
verdedigd, kan w81 worden onderzocht welke implicaties voortvloeien
uit het constructionisme voor door organisatie-adviseurs gehanteerde me-
thoden en technieken.

In § 5.2 wordt uiteengezet wat een organisatie-theorie is. In § 5.3
wordt uiteengezet dat er naast organisatie-theorie ook nog organisatie-
leer is waarbij op de betekenis van de klassieke principes wordt inge-
gaan. In § 5.4 wordt ingegaan op het probleem van het toetsen van een
theorie in relatie tot intuitie. In § 5.5 worden enkele aan de praktijk ont-
leende problemen besproken met het toetsen van uitspraken. In § 5.6
wordt de vraag behandeld  of het constructionisme  wel een theorie  is.  In
§   5.7 wordt uiteen gezet  dat het constructionisme ook betrekking heeft
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op Bedrijfskunde als wetenschap ztlf met alle consequenties van dien
voor het toetsen van het constructionisme. In § 5.8 tenslotte wordt, ter il-
lustratie hoe door collega's op het constructionisme wordt gereageerd,
de weerslag van enkele interviews gegeven.

5.1    Wat  is  een  organisatie-theorie ?

In hoofdstuk 2 is gesproken over achtereenvolgens de#nities, opvat-
tingen en metaforen van organisaties. Op die plaats is niet gesproken
over theorieen van organisaties. De wetenschappelijke traditie wil dat
door onderzoek gevonden inzichten, kennis, wordt geformuleerd in de
vorm van theorietn. Definities, opvattingen en metaforen beschrijven
slechts organisaties. Theorieen geven verklaringen of maken voorspellin-
gen mogelijk.

Een theorie is:  " . . . a statement of relations among concepts within a
set of boundary assumptions and constraints. It is no more than a linguis-
tic device used to organize a complex empirical world. „1

In essentie is een theorie een bewering volgens het schema: als A
optreedt dan treedt ook B op en als A niet optreedt dan treedt ook B niet
op. Een dergelijk schema kan verfijnd worden met lineaire en niet-
lineaire factoren, tijdsvertragingen, multicausaliteit, conditionele voor-
waarden en dergelijke. In de context van de organisatie-theorie schrijft
Silverman: "A theory of organisations would explain why organisations
are as they are and examine the factors that make them change. It would
set out to offer an explanation on both organisational structure and dy-
namics. „2 Dessler daarentegen definieert een organisatie-theorie  als  " . . .
a framework for understanding, explaining, and predicting organizatio-

1.     S.B. Bacharach, "Organizational Theories: Some Criteria for Evaluation",
Academy OfManagement Review,  1989, 14/4: 496-515. Ook:  R.  Keat en J.  Urry.
Social Theory as Science, London: Routledge en Kegan Paul, 1975: "For the pos-
itivist, scientific theories consist of sets of highly general universal statements,
whose truth or falsity can be assessed by means of systematic observation and ex-
periment. '  . . .   "For the realist, the primary purpose of scientific theories  is  to  ena-
ble us to give causal explanations of observable phenomena, and of the regular re-
lations that exist between them. Further, such explanations must make reference
to the underlying structures and mechanisms which are involved in the causal
processes. It is these structures and mechanisms which it is the task of theories to
describe. Thus, the central feature of a scientific theory is its description of these
items, and of the way in which they operate to generate the various phenomena
that we wish to explain. "

2.   D. Silverman, Tlie 771eory of Organisations, London, 1970, p. 169.
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nal effectiveness. "3
Omdat in de natuurkunde dergelijke verklarende en voorspellende

theorieen als regel in de vorm van wiskundige modellen (bijvoorbeeld
F=m x a) worden geformuleerd, wordt nogal eens het begrip 'theorie'
en 'model' als 66n en hetzelfde genomen. Echter, wanneer van een
organisatie-model wordt gesproken, wordt de term 'model' doorgaans ge-
bruikt in de zin van 'vorm'. Voorbeelden van organisatie-vormen zijn de
door Williamson beschreven U-, H- en M-vormen van organisaties. Het
zijn afkortingen voor respectievelijk de Unitary-form, de houdstermaat-
schappij (Holding-form) en de multidivisionele bestuursvorm.4

Het door de hiervoor geciteerde auteurs gehanteerde theorie-begrip
gaat uit van een objectief, buiten de menselijke interactie bestaande wer-
kelijkheid. In termen van de in hoofdstuk 3 behandelde paradigma's be-
rust dit theorie-begrip op het Functionalist Paradigm. Theorievorming
op basis van dit paradigma is gericht op het onderzoeken van patronen
en relaties leidend tot generalisaties en universele principes.

Volgens Gioia en Pitre is een kenmerk van de theorieontwikkeling
op  basis  van dit paradigma  dat:   " . . . , new theory generation,  per  se,  is
seldom practiced; theory refinement  is the watchword. "5 Volgens Gioia
en Pitre is in de context van het Inte,pretive Paradigm (wat nauw ver-
want  is  aan het constructionisme)  het  doel van theorie-vorming:   " . . .  to
generate descriptions, insights, and explanations of events so that the sys-
tem of interpretations and meaning,  and the structuring and organizing
processes, are revealed. "

Theorievorming op basis van het Radical Hu-
manist Paradigm is gericht op het bevrijden van de leden van een organi-
satie van overheersing, vervreemding, exploitatie en onderdrukking.
Theorievorming in deze context is gericht op het veranderen, op actie.

Dat in dit proefschrift de consequenties van het constructionisme
voor organisatie-advies methoden wordt onderzocht betekent niet dat de
door Gioia en Pitre geformuleerde theorie-opvatting op basis van het In-
te,pretive Paradigm wordt aangehangen. Eerder wordt ernaar gezocht in-
zichten, wijsheden, principes te formuleren die in het interactie-proces
waarin de sociale werkelijkheid wordt opgebouwd en onderhouden, kun-
nen worden gebruikt. Met dit verschil dat telkens ernaar gezocht wordt
aan te kunnen geven waarom een principe onder welke omstandigheden

3.     G.   Dessler,   Organization   Theory:    Integrating    Structure   and   Behavior,   Eng-
lewood Cliffs: Prentice-Hall, 1980, p.4.

4. Williamson, Markets  and  Hierarchies, p. 152-154.

5. D.A. Gioia en E. Pitre, "Multiparadigm Perspectives on Theory Building",
Academy OfManagement Review,  1990, 15/4: 584-602.
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wel of niet werkt. Met deze aantekening dat principes nimmer absoluut
zijn. Verder, bewustzijn over het hanteren van principes is een conditie
is voor effectiviteit van organisaties over een langere periode onder wis-
selende omstandigheden.

Aan welke eisen moet een organisatie-theorie voldoen om alszoda-
nig erkend te worden? Volgens Rubenstein en Haberstroh moet een theo-
rie kunnen verklaren, voorspellen of beinvloeden. 6 Daarbij moet een
theorie elementen bevatten die direct observeerbaar zijn (empirical refe-
renee), een theorie moet onderdeel zijn van een logische structuur die zo-
veel mogelijk (verschillende) empirische fenomenen verklaart en de theo-
rie moet verworpen kunnen worden.

Volgens Whetten, editor van het tijdschrift Academy Of Manage-
ment Review, moet een volledige organisatie-theorie de volgende vier ele-
menten bevatten7:

What. Welke factoren (variabelen, constructs, concepten) moeten 10-
gisch gesproken worden beschouwd om een fenomeen te verklaren.
Whetten hanteert twee criteria voor wat 'juiste' verklaringsfactoren zijn:
comprehensiveness,  (zijn alle relevante criteria meegenomen) en parsi-
mony (kunnen sommige factoren worden weggelaten omdat ze weinig toe-
voegen  aan onze begripsvorming).

How. Zijn de factoren geidentificeerd dan is de volgende vraag hoe
deze factoren samenhangen, aan elkaar gerelateerd zijn. Het wat en hoe
tezamen bepalen het domein en het subject van een theorie.

Why. De volgende te beantwoorden vraag is wat de onderliggende
psychologische, economische of sociale dynamiek is die de selectie van
de factoren en de voorgestelde causale relaties rechtvaardigt. Hierin lig-
gen de aannames van de theorie in besloten. De onderliggende logica be-
paalt de waarde  van een model. Volgens Whetten neemt  in het proces
van theorie-ontwikkeling de logica de plaats over van data als de basis
voor de evaluatie van de deugdelijkheid van de theorie. Bij Whetten
vormt "The soundness of fundamental views of human nature, organiza-
tional requisites, or societal processes..." de basis om theorievorming  te
toetsen. Het What, How en Why vormen tezamen een volledige theorie.
Het What en How beschrijven, het Why verklaart.

6. A.H. Rubenstein en C.J. Haberstroh, Some 77zeories of Organization.
Homewood, Ill.: The Dorsey Press, 1960, p.7.

7.      D.A.    Whetten,     'What    Constitutes    a    Theoretical Contribution?', Academy Of
Management Review, 1989, 14:490-495. Whetten  legt  niet  uit  wat een voUedige
theorie is.
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Een vierde aspect van een theorie is de begrenzing ervan naar tijd, plaats
en betrokkenen (When, Where,  Who). Het beginsel van universalisme  in
de positivistische wetenschapsopvatting wil dat geformuleerde wetmatig-
heden, zoals de naam dat al aangeeft, overal en altijd en voor iedereen
geldig zijn. Whetten eist van de onderzoeker dat deze er aandacht aan be-
steedt of een geformuleerde theorie niet alleen nu maar ook na verloop
van tijd geldig   is.    Er kan sprake   zijn van tijd-afhankelijke variabelen,
consumenten preferenties bijvoorbeeld zijn nooit stabiel. Maar stelt Whet-
ten:  " . . .  it is unfair to expect that theorists should be sensitive  to all pos-
sible boundary constraints,..."

Voor de management-consultant die in zijn werk gebruik maakt van
theorieen, geldt dat hij of zij juist wel zeer attent moet zijn op alle gren-
zen waarbinnen een theorie geldig is. De adviseur kan zich geen vrijblij-
vendheid permitteren. Immers de idee is dat op basis van zijn advies ge-
handeld wordt binnen, door of ten aanzien van een onderneming.
Verkeerde aannames kunnen gemakkelijk aanleiding Zijn tot financiale
schade.

In de idee van universele geldigheid schuilt nu juist 66n van de kern-
problemen van theorie-ontwikkeling in de organisatie-kunde. Eerder
werd al gewezen op het betrekkelijke van de 'theorieen' zoals ontvouwd
in  het  boek In Search Of ErceUence. Het paradoxale  is  dat dit enerzijds
regels, voorschriften zijn die al dertig jaar daarvoor door Drucker
geformuleerd waren. Anderzijds blijkt toepassing van die regels geen ga-
rantie te zijn voor 'excellence' in de bedrijfsvoering. Kennelijk spelen er
andere -impliciete- factoren een rol die 6f niet onderkend zijn 6f ten
onrechte zijn weggelaten.

Een voorbeeld is ook het vakgebied van de organisatie-ontwikke-
ling. Hierover heeft Hofstede opgemerkt dat dit Amerikaanse waarden re-
flecteert. Met name het feminine karakter ervan en power equalization
dat niet minder dan een counterculmre is in Latijnse landen en veel Azia-
tische culturen. 8 Hierdoor heeft organisatie-ontwikkeling als verzameling
technieken geen universele geldigheid.

De techniek van sterkte-zwakte analyse werkt in zoverre niet in
Aziatisch culturen dat men daar niet openlijk over zwaktes, noch indivi-
duele, noch die van de groep, spreekt. Het positieve effect daarvan is dat
men zich concentreert op sterktes. 9 De auteur heeft de ervaring dat brain-
storms over sterktes-zwaktes in West-Europa langere lijsten van zwaktes

8. P.A.L. Evans, Organizational development in transnational enterprise,
Working Paper, INSEAD, No. 88/42, 1988.

9. Gecommuniceerde ervaringen van collega-interne adviseurs.
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opleveren dan sterktes. Een collectieve verlamming is het gevolg ervan.
Sterktes en zwaktes van een onderneming moeten wel worden gekend,
maar kunnen beter aan de hand van meer objectieve feiten worden
vastgesteld. Bijvoorbeeld relatief marktaandeel, produkt beoordelingen
van consumenten-organisaties, patent-posities, kostprijzen, e.d. Een
sterkte-zwakte analyse kan welbeschouwd slechts worden gemaakt  bin-
nen de context van een ambitie of opgedragen taak/opdracht. De sterkte-
zwakte analyse is dan onderdeel van het proces om de taktiek te bepalen
hoe die ambitie/taak/opdracht te realiseren.

Naast een beperkte geldigheid in de tijd is er bij theorie-vorming
sprake van context afhankelijkheid, in het bijzonder bij theorietn die ge-
baseerd  zijn op ervaring. 10 Whetten baseert zich hierbij op Kenneth  Ger-
gen die stelt dat betekenis [van ervaringen, gebeurtenissen] ontleend
wordt  aan de context [waarin  deze zich afspelen]. Ons begrip   van  wat
wij ervaren, ontwikkelen wij door die ervaring te relateren aan waar en
wanneer het gebeurde. In het bijzonder moeten onderzoekers die theo-
rietn via inductie ontwikkelen, zich de vraag stellen naar de grenzen van
de generaliseerbaarheid van hun theorie.

Om te begrijpen wat een theorie is moet ook kunnen worden aange-
geven wat niet een theorie is, maar wel de schijn ervan heeft. Volgens
Bacharachil zijn beschrijvingen, typologiein en metaforen van organisa-
ties g66n theoriean. De oudste studies van organisaties vergeleken organi-
saties onderling, beschrijvend, in relatie tot hun financi8le resultaten.
Het is de zogenoemde comparatieve methode.12 Deze methode, met na-
me gepraktiseerd eind vorige en begin deze eeuw, resulteerde in regels

13die tot de organisatieleer   zijn te rekenen. Deze regels echter voldoen
niet aan het criterium dat ze verklaren waarom toepassing van die regels
tot beoogde resultaten leiden.

Veel van de over bedrijven gepubliceerde case studies beschrijven
een aantal aspecten van een onderneming, daarbinnen veelal al gecatego-
riseerd naar financiale aspecten, marketing aspecten, technologie e.d.
Met die beschrijving is nog niets verklaard en geen enkel dieper inzicht

10.   Whetten, 'What Constitutes a Theoretical Contribution?'
11. Bacharach, 'Organizational Theories: Some Criteria for Evaluation'.
12. E. Dale, 7lze Great Organizers, hoofdstuk   1,   'Some  Foundations  of  Organi-

zation Theory', New York: McGraw-Hill, 1960. Zie ook: C.J. Lammers, Organ-
isaties vergelijkenderwijs,Het Spectrum, 1987. Dit laatste werk is een sociologis-
che beschouwing van organisaties. Ook de Harvard bedrijfshistoricus Chandler
past in zijn werk de comparatieve methode toe.

13. Zie § 5.3.
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gewonnen. Wel kan een beschrijving een effect sorteren in een organisa-
tie.

In het kader van een reorganisatie van een fabriek in Limburg (ca.
950 employd's) was er in het management team verschil van mening
over de effectiviteit van de samenwerking tussen de produktieafdeling en
de onderhoudsafdeling. De 66n vond het een groot probleem, de ander
vond het allemaal wel meevallen. Als gevolg hiervan was er verschil van
mening over de idee van een reorganisatie. Met name produktieafdeling
klaagde erover dat op de produktieapparatuur aan te brengen verbeterin-
gen erg lang duurden tussen aanmelding van het probleem en het feitelijk
doorvoeren van de verbeteringen. De auteur, die als organisatieadviseur
met deze klacht werd geconfronteerd, heeft enkele van de gevallen be-
schreven. Heel bewust is deze beschrijving gegeven in de vorm van tech-
nische termen, bonnummers, data, namen van personen, ed. Zorgvuldig
heeft de auteur elke abstractie, die dan immers al snel verklarend wordt,
bijvoorbeeld gebrekkige communicatie, vermeden. Evenmin werd in de
cases ook maar iets van een verklaring, conclusie of oordeelsvorming op-
genomen. De case beschrijving, zo zou een vergelijking kunnen worden
getrokken, had het karakter van een proces-verbaal, waarbij het aan de
officier van justitie is te toetsen of vermelde feiten voldoen aan omschrij-
vingen  in de strafwet, het zogenaamde substitutie-beginsel. De auteur
heeft vervolgens deze cases (processen-verbaal) voorgelegd aan het ma-
nagement team. De 66n schrok, het was nog slechter dan gedacht, de an-
der had enkele detail opmerkingen, maar prompt was er consensus dat er
een probleem bestond in de fabriek. Een beschrijving van een bedrijfssi-
tuatie kan dus heel zinvol zijn, als interventie-middel, maar het is nog
geen theorie. 14

Tot de categorie van beschrijvingen moet ook worden gerekend het
systeem-model. Dit is geen model in de zin van een wiskundig geformu-
leerd causaal en voorspellend model, maar een wijze van beschrijven
van organisaties. Dit geldt ook het bekende 7-S raamwerk. Dit raam-
werk suggereert dat bepaalde factoren met elkaar samenhangen, maar de

14. Vgl. ook: "Managers need theories which are practically usefull and rele-
vant.   Terms  such as 'grounded theory'  have been introduced to suggest  that  re-
searchers should be open to what the particular setting has to tell us in developing
a coherent framework. In and of themselves, these contributions have been re-
garded as descriptions rather than theorising: J.B. Cunningham 'Using 'Paper-
back" and Academic Theories for Practice", Management Decision, 29/7:  18-23.
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auteurs15 ervan hebben de  aard  van die samenhang niet gespecificeerd. 16
Voor theorie-vorming is het niet voldoende te stellen dAt bepaalde

factoren elkaar beinvloeden, hoe de samenhang is moet uiteengezet wor-
den. Dit bezwaar geldt ook de wiskundige geformuleerde modellen in de
operations research en de wiskundige besluitvormingstechnieken. Derge-
lijke modellen mogen dan beschrijven en kunnen dienen voor voorspel-
ling, ze geven geen verklaring van de beschreven relatie en zijn daarmee
geen   theorieen.17   (Dat doet Newtons   wet   ook   niet,   ook   deze   wet   be-
schrijft slechts)

Typologieen van organisaties zoals geformuleerd door Mintzberg 18

en ideaal-typologieen, zoals bijvoorbeeld Weber's bureaucratie-model,
zijn evenmin verklarende, tot meer begrip leidende theoriean. Metaforen
tenslotte zijn daarom geen theorieen omdat deze slechts beelden van orga-
nisaties beschrijven. De organisatie als machine, als organisme, als psy-
chische gevangenis. 19 Metaforen zijn literaire hulpmiddelen die de onder-
zoeker op idee8n kan brengen voor nieuwe theorieen. 20

Een  voor  de hand liggende vraag  is:  wat  is  nu een voorbeeld  van
een organisatie-theorie die aan alle door Whetten genoemde criteria vol-
doet? Whetten zelf noemt er geen. Kunnen de theorieen voortvloeiend
uit de Hawthorn experimenten, Herzberg's motivatie-theorie, de theorie
van Burns en Stalker over organische- en mechanische organisatievor-
men, wel als volledige theorieen worden aangemerkt? Het zijn telkens
theoriean die betrekking hebben op een beperkt aspect van de bedrijfs-
voering, de eerste twee op motivatie de laatst op het verband tussen taak-
omschrijving en het aanpassingsvermogen van een onderneming aan wij-
zigende marktomstandigheden.

Gerelateerd aan de laatst genoemde theorie moet ook de contingen-
cy theorie van Lawrence en Lorsch genoemd worden.21 Deze theorie kan
als volgt worden samengevat: "The best way to organize depends on the

15. Het 7-S framework is voor het eerst gepubliceerd in: R.T. Pascale en A.G.
Athos, The Art of Japanese Management, Simon & Schuster, 1981.

16. "Een voorbeeld van een concept waarin expliciete causaliteits-relaties ont-
breken   is   het door Peters en Waterman ontwikkelde 7-S'en model".    G.M.
Wichard en G.R. Eyzenga, 'Organisatiediagnose: illusie of instrument?', M&0
Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 1991,

45-juli/augustus: 233-250.
17. Rubenstein en Haberstroh, Some Theories of Organization.
18. H. Mintzberg, 77:e Structuring OfOrganizations, Englewoods Cliffs, 1979.
19.  G. Morgan, Images of Organizations.
20. Bacharach, 'Organizational Theories'.
21.  Lawrence en Lorsch, Organization and Environment.
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nature of the environment to which the organization must relate. •22 Ook
de contingency theorie verklaart niet waarom een organisatie hoe georga-
niseerd moet worden en wordt daarom dan ook door velen niet als een
theorie beschouwd. 23

Een goede theorie is volgens Poole en Van de Ven per definitie een
beperkt en tamelijk precies plaatje dat niet alles probeert af te dekken. 24
Dat er geen alomvattende 'grand theory' over het wat, hoe, waarom en
onder welke condities en voor welke tijden van organisaties besmat, is in
lijn met de in hoofdstuk 4 geformuleerde these van de bounded knowled-
geability.

So  what.g25  is dan de vraag. Een andere opvatting  over de ontologische
aard van organisaties heeft alleen dan betekenis wanneer deze consequen-
ties heeft voor de praktijk van organiseren, met name voor de methoden
en technieken in het organisatie-advieswerk. Dat wordt in hoofdstuk 6
uitgewerkt. Omdat het constructionisme ook betrekking heeft op het we-
tenschapsbedrijf zdlf wordt in de volgende paragrafen zaken uitgediept
als organisatie-leer en worden kantekeningen geplaatst bij methoden voor
toetsing van theorieen.

5.3    Organisatie-leer

Naast het begrip 'theory of organizations'   is het begrip 'organization
theory' gangbaar. Waar het eerste begrip in het Nederlands zou kunnen
worden vertaald met 'organisatie-theorie',   is het equivalent  voor  het
tweede 'organisatie-leer'. Het tweede begrip is de aanduiding van het ge-
heel aan regels en inzichten hoe een organisatie van een onderneming
qua arbeidsdeling, functies, leidinggeven, interne berichtgeving e.d. kan,
respectievelijk moet worden ingericht. 26

22. R.H. Hall, Organizations:    Structure    And Process, third edition, Englewood
Cliffs: Prentice-Hall, 1982, p. 314.

23. Hall, Organizations.
24. M.S. Poole en A.H. Van de Ven, 'Using Paradox to Build Management

and Organization Theories', Academy Of Management Review,      1989.
14/4: 562-578.

25. Whetten ('What Constitutes a Theoretical Contribution') beoordeelt concep-
mal papers op de volgende vragen: i'Wtat's new7 So what, Why So? WeU done?
Done Well? Why now? Who cares?

26. "Organization theory is the body of thinking and writing which addresses it-
self to the problem of how to organize." D.S. Pugh (eds.) Organization  Theory,
Introduction, Penguin Books, 1971. Zie ook: E. Dale, Organization, American
Management Association, 1967. Het is geen algemeen gangbare terminologie.
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Tegen het gebied van de 'organisatie-leer' aan ligt de classical school 7
[van management-principes]. Voorbeelden van dergelijke principes  zijn:
'plan  ahead', 'pay attention to coordination', refrain from wasting  time
on established routine functions' en 'devote managerial energies to the
exceptional cases  that come  up'.  Over deze principes schrijft Perrow:
" . . .  the classical theory was derided for presenting 'principles'  that were
really only proverbs, all the resources of organizational research and the-
ory have not managed to substitute better principles [or proverbs] for
those ridiculed. [...] these principles, [...] served management   very
well. '  . . .  "Finally, a successful and durable business of management con-
sulting and an endless series of successful books rest upon the basic prin-
ciples  of the classical management school. [...] These principles  have
worked and are still working, for they addressed themselves to very real
problems of management, problems more pressing than those advanced
by social science. •28 (cursief toegevoegd   JS) Deze management-
principes worden in deze studie gelaten voor wat ze zijn, de aandacht is
gericht op organisatie-principes.

De klassieke principes van de organisatieleer zijn geformuleerd
door de Fransman Henri Fayol, de Engelsman L. Urwick  en de, Ameri-
kaan James D. Mooney. De klassieke principes kunnen als volgt worden
weergegeven29:

27. De klassieke school van management principes wordt ook wei aangeduid
met 'management process school' en 'operational school'.  Edn van de standaard-
werken, H. Weihrich en H. Koontz, Management: A Global Perspective, New
York:  McGraw-Hill,  1993, is gebaseerd op de 'operational school'.

28. C. Perrow, Complex Organizations, Glenview Illinois, 1972. p. 62. Zie
ook: J.G. March en H.A. Simon, Organizations, John Wiley, 1958. Hierin
wordt (p. 30) een kritiek gegeven op de 'principles of organization' zoals gefor-
muleerd door James D. Mooney en L.H. Gulick, summa summarum: deze princi-
pes zijn niet empirisch gevalideerd en de onderliggende aannames met betrekking
tot motivatie van individuen zijn onvolledig en onjuist.

29. Het navolgende is gebaseerd op: Dale, Organization,   en H. Fayol, General
and Industrial Management, London: Pitman, 1949. Zie verder ook: H. Koontz
en C. O'Donnell, Principles of Management: An Analysis of Managerial Func-
tions,   New York: McGraw-Hill,    1955.   p.   291   (in de tiende editie hiervan,
Weihrich en Koontz, Management, worden de principes op p. 344-346 samenge-
vat) en: Dessler, Organization Theory, Ch. 2. Voor een overzichtsartikel zie:
J.L. Massie, 'Management Theory',  in: J.G. March (ed.), Handbook Of Organi-
zations, Chicago: Rand MeNally, 1965. Voor een enigszins afwijkende formule-
ring van de klassieke principes: D. Horringa, Leiderschap en organisatie in de
Nederlandse onderneming, Assen: van Gorcum, 1959, p. 20.
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1.       Elke  organisatie  moet  een  afgeleide  zijn  van  het  met  die  organisatie
nagestreefde  doel of uit te voeren taak.30 Dit principe impliceert  dat
elk organisatie-onderdeel een met dat doel logisch samenhangende
deeltaak moet zijn opgedragen, zo niet dan is dat onderdeel overbo-
dig.

2.      In elke  organisatie  moeten  de  activiteiten -bewust-  gecoordineerd
worden. 31,32

3.       Het   totale   werk   moet   worden  opgesplitst   in   gespecialiseerde   deel-
taken. (In wezen gaat dit terug op Adam Smith's The Wealth of Na-
tions, arbeidsdeling als basis voor welvaart. Het zal bekend zijn dat
in de jaren vijftig en zestig deze opsplitsing in vele gevallen te ver
is gegaan, leidend tot vervreemding bij werknemers en co8rdinatie-
problemen in ondernemingen.)

4.   Eenheid van leiding: voor elke groep activiteiten die eenzelfde doel
of taak moeten realiseren, moet er sprake zijn van 66n leiding en
66n plan. (Dit is niet hetzelfde als 5, een Raad van Bestuur bestaat
uit meerdere personen maar dient 66n te  zijn in haar optreden.)

30. Ook wel wordt gezegd dat een organisatie 66n of meerdere doelen moet heb-
ben (Dale, Organization, p. 2T). Deze uitdrukking is, ook in het licht van het pre-
caire ontologische karakter van het fenomeen organisatie, minder wenselijk. Da-
le's uitdrukking roept eerder het beeld op van een groep personen die een doel
nastreeft, terwul een organisatie een abstract iets is ter coordinatie van activitei-
ten van personen. (§ 2.2)

31. Vgl. ook: "The best coordination occurs when individuals see how their
jobs contribute to the goals of an enterprise. They are able to see this only when
they  know what those goals are: Weihrich en Koontz, Management, p.  18.

32. Zie ook § 4.4. Het komt wel voor dat het management coOrdinatie-taken op-
draagt aan stafmedewerkers. In de praktijk leidt dit steeds tot een vervuiling van
de hierarchische verhoudingen. In de latere literatuur is het element van coOrdina-
tie weggelaten vanuit de gedachte dat medewerkers dat zelf zouden moeten doen
(Massie, 'Management Theory'). Weihrich en Koontz, Management, p. 18:
"Some authorities consider coordination to be a seperate function of the manager.
It seems more accurate, however, to regard it [coordination] as the essence of ma-
nagership,..."
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5. EZnhoofdige bevelvoering: een employ6 mag slechts  van 66n superi-
eur orders ontvangen en slechts aan diezelfde ene superieur verant-
woording verschuldigd zijn. 33

6.     De bevoegdheden moeten in overeenstemming  zijn met de taken (ver-
antwoordelijkheden) die iemand moet uitoefenen.

1.     Elke te nemen beslissing moet gedelegeerd worden naar het laagste
daarvoor competente niveau in de organisatie, dat is het laagste in-
dividu of orgaan dat zich bewust is van alle relevante aspecten met
betrekking tot die beslissing dn waarbij alle gevolgen van de beslis-
sing tot uiting (zullen) komen in de resultaten waarop dit individu of
orgaan beoordeeld wordt. 34

33. Dit principe werd door Taylor niet aangehangen. Ook is dit principe ont-
kend in de matrix-organisatie. Zie hiervoor: Bartlett en Ghoshal 'Matrix Manage-
ment:  Not  a  Structure,  a  Frame of Mind', Harvard Business Review, 1990, July-
August: 138-145 en P.A.L. Evans, 'The Dualistic Organization', in: P.A.L.
Evans,  Y.  Doz  en  A.  Laurent,  Human  Resource  Management  in  International
Firms, London: MacMillen, 1989. In dit laatste artikel wordt uiteengezet dat in
die situaties waar sprake is van een matrix-structuur, de relaties in de matrix van
ongelijke soort zijn, bijvoorbeeld de ene as is de juridische, de andere de busi-
ness coOrdinatie. C. Botter in zijn Industrie  en Organisatie, 1988, maakt onder-
scheid tussen de hi2rarchische-, de operationele- en de functionele relatie in het
leidinggeven. Zelf schrijft Botter daarover dat dit analytisch onderscheid geen
scheiden van deze type relaties [in verschillende personen] inhoudt. Althans dat
schrijft Botter   in de uitgave  van   1988.   In de uitgave  van   1970  (door de Philips
Technische Bibliotheek) spreekt Botter over achtereenvolgens de hierarchische-,
de operationele- en de functionele chef (P · 148). Dit laatste ben ik in de praktijk
-helaas- tegengekomen.

34. Een veelvoorkomende fout is dat gesproken wordt van het delegeren van
verantwoordelijkheden. Slechts de bevoegdheid (authority, discretion) om bepaal-
de beslissingen te nemen, resp. resources aan te wenden kan gedelegeerd
worden. De delegaris blijft altijd tegenover zijn superieur (of Algemene Aandeel-
houders-vergadering!) verantwoordelijk over al wat hij aan anderen heeft gedele-
geerd. Omgekeerd is het de plicht van de superieur de ondergeschikte aan wie tak-
en zijn opgedragen en bevoegdheden gedelegeerd, daarover actief verantwoorde-
lijkheid te laten afleggen (responsibility must be exacted). Weihrich en Koontz,
Management,  p.  345,  formuleert  het  zo:  " Principle   of  absoluteness  of  responsi-
bility. The responsibility of subordinates to their superiors for performance is ab-
solute, and superiors cannot escape responsibility for the organization activities
of their subordinates. ... Authority-level principle. Maintenance of intended dele-
gation requires that decisions within the authority of individual managers should
be made by them and not be referred upward in the organization structure."
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8.      Geen  enkele  superieur  mag  meer  dan  een  bepaald  aantal  onderge-
schikten hebben. Dit aantal is altijd omstreden geweest. In de prak-
tijk blijkt het af te hangen van de aard van het werk, routinematig
of niet, opleidings- en ervaringsniveau van de ondergeschikten, af-
breukrisico e.d. Het constructionisme suggereert, ik beluister dat
ook wel eens in de praktijk, dat een superieur zijn medewerkers vol-
doende vaak persoonlijk moet kunnen zien en spreken, en omge-
keerd.

9.       De  bevelslijn  van  de  top  naar  de  voet  van  de  organisatie  moet  een-
duidig en zo kon mogelijk ziin. Hieraan verbonden is het
-militaire- principe dat bij het geven van instructies nimmer een
schakel in de bevelslijn mag worden overgeslagen, alhoewel de lei-
ding wel schakels mag overslaan bij het inwinnen van informatie. 35

Overigens bepleitte Fayol horizontale communicatie in aanvulling
op dit principe, de passereUes.

36

10.     De  verschillende   onderdelen   van  een  organisatie  moeten  met  elkaar
in evenwicht ziin. Geen van de functies mag zoveel meer aandacht
worden gegeven dat dit ten koste gaat van andere. Evenzo moet er
evenwicht zijn tussen centralisatie en decentralisatie (van beslissings-
bevoegdheid).37

Waarom leven de principes van de klassieke school toch steeds, maar in
de marge van de hoofdstroom van de organisatie- en management-litera-
tuur? March en Simon hebben de klassieke principes terzijde geschoven
omdat naar hun oordeel de werknemer daarmee als een instrument wordt

35. De Langen, Het besturen van een onderneming, p. 184.
36. Fayol's passerettes bestaan tussen functionele afdelingen. Met de recente

opkomst van Process Reengineering heeft het inzicht weer veld gewonnen dat de
aard van de operatie de structuur van de organisatie op dat niveau bepaalt, het is
een  herbalancering  van  een  te ver doorgeschoten arbeidsdeling.

37. Weihrich en Koontz, Management, werken dit principe verder uit: "The in-
efficiencies of broad spans of management must be balanced against the inefficien-
cies of long line of communications. The losses from multiple command must be
balanced against the gains from expertness and uniformity in delegating func-
tional authority to staff and service departments. The savings of functional spe-
cialization in departmentalizing must balanced against the advantages of establish-
ing profit-responsible, semi-independent product or territorial departments."
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beschouwd.38 Maar, zo schrijft Martin Kilduff39, March en Simon scho-
ven de klassieke opvattingen, tezamen met die van Taylor en Weber, ter-
zijde om vrij baan te hebben voor hun eigen theorieen. March en Simon
gingen voorbij aan de uit de Hawthorne experimenten voortvloeiende in-
zichten met betrekking tot psychologische aspecten van leiding geven.
Evenzeer negeerden zij Chester Barnard's in 1938 gepubliceerde opvat-
tingen daarover.

Horringa suggereert dat de klassieke organisatie-principes in onmin
zijn geraakt doordat anderen dan diegenen die ze formuleerden, er zeer
dogmatisch mee omgingen. Waar Fayol zich realiseerde dat het toepas-
sen van zijn principes zeer bepaald werd door lokale omstandigheden,
zijn er geweest die ze interpreteerden als strenge normen.40

Nooit is een wetenschapper erin geslaagd aan te tonen dat de klas-
sieke princi es wetenschappelijk onzin bevatten, maar evenmin deze te

2,
'bewijzen'.

Wel is bekend dat een niet-eenduidige bevels- en rapportagelijn al
snel gepaard met rol-conflict. Het individu dat daar niet mee om kan
gaan zal als regel last krijgen van anxiety en stress. Echter, ook dit kan
verkeren. In een op taak-realisatie gerichte organisatie, in contrast met
een op rollen georienteerde, bureaucratische organisatie, treedt dit ver-
schijnsel niet op.

42

Een gebrek aan de klassieke principes is dat daarin niet gesugge-
reerd wordt dat de leidinggevende zijn medewerkers consulteert hoe een
uit te voeren taak, binnen gegeven randcondities, het beste aangepakt en

gerealiseerd moet worden alvorens daarover besluiten te nemen. In die
zin kleeft er aan de klassieke principes een schijn van enkel een top-
down hitrarchische stijl van leidinggeven.

Toch hebben de klassieke principes een waarde. In § 2.2 werd het
onderscheid genoemd tussen dirigerend- en constituerend leidinggeven.
Uit hun aard hebben de hierboven geformuleerde principes uitsluitend be-
trekking op het constituerend leidinggeven. In die context zijn het princi-
pes waarmee een faire verhouding tussen personen beoogd wordt. Het

38. March en Simon, Organizations, p. 136.
39.   M. Kilduff, 'Deconstructing Organizations'.
40. Horringa, Leiderschap en organisatie, p. 22.
41.   '... his [Fayol's] observations  are,   on the whole, still valid after   more   then

seven decades of study and experience of others   in the field: Weihrich   en
Koontz, Management.

42. J. Galbraith, Designing Complex Organizations, Reading, Mass.: Addison-
Wesley, 1973.
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weten waaraan men toe is, er op kunnen rekenen niet gepasseerd te wor-
den, niet geconfronteerd worden met conflicterende opdrachten, weten
waarop men zich moet en kan concentreren, weten waarvoor men verant-
woordelijk is. In die zin zijn deze regels niet anders dan de principes zo-
als die gecodeerd zijn in het handels- en ondernemingsrecht, waarmee
immers ook faire verhoudingen tussen partijen wordt nagestreefd. Deze
overeenkomst illustreert eens te meer hoe met de klassieke principes om
moet worden gegaan. Hier geldt hetzelfde als in het economisch verkeer:
"You don't read legalistic contract clauses at each other if you ever want
to  do business again. One doesn' t  run to lawyers   if he wants  to  stay  in
business because one must behave decently. "43 De klassieke regels moe-
ten geplaatst worden op het grensvlak van effectiviteits- en efficiency re-
gels enerzijds en ethische regels anderzijds. Daarmee zijn die regels niet
toetsbaar.

Opmerkelijk is dat Weihrich en Koontz, in hun boek Management,
het hoofdstuk over 'organisatie-culmur openen met een paragraaf Some
Mistakes in Organizing. Vervolgens worden alinea's gewijd  aan: ' failure
to plan properly', ' failure to clarify relationships', ' failure to delegate  au-
thority', 'failure to balance delegation', 'confusion of lines of authority
with  lines of information', '

granting authority without exacting responsi-
bility', 'holding people responsible  who do not have authority', 'careless
application  of the staff device', 'misuses of functional authority', 'multi-
ple  subordination', ' misunderstanding  of the function of service depart-
ments' en 'overorganizing and underorganizing'. Hiermee suggeren  zij
dat een dysfunctionele organisatie-cultuur het gevolg is van het niet in
acht nemen van de klassieke principes. Hun opvatting suggereert ook dat
de cultuur van een organisatie het resultaat is bestuurlijke beslissingen en
daaraan verbonden gedrag. Daarmee vormt cultuur sec geen aangrijpings-
punt voor het verbeteren van organisaties.

Die ondernemer, respectievelijk bestuurder die een effectieve orga-
nisatie van zijn onderneming wil zonder dat deze gepaard gaat met des-
tructieve stress voor de medewerkers, doet er verstandig aan deze princi-
pes te volgen. Het zijn principes, dat wil zeggen dat er altijd wel

43. M. Granovetter, 'Economic Action and Social Structure: The Problem of
Embeddedness'. American Journal of Sociology, 1985,91/3. 481-510.
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situaties en momenten zijn dat er van af geweken moet en kan worden.44
Hierbij moet wel worden beseft dat faire verhoudingen in een orga-

nisatie niet uitsluiten dat de doelen die gerealiseerd moeten worden veel-
eisend en streng zijn. Immers overleven in een recessie of tijdens een ac-
tie van een concurrent zal met zich meebrengen dat er harder, onder
zware druk en onder strengere condities gewerkt moet dan in andere tij-
den. Een goede organisatie kan daarbij een hulp zijn, maar nooit de op-
lossing.

Het niet volgen van de klassieke principes impliceert niet dat daarom de
coOrdinatie van de activiteiten een onderneming tekort schiet en dus de
onderneming niet succesvol zou kunnen zijn. Om dat in te zien hoeft
men slechts het beeld voor ogen te halen van de hyper-actieve, gedreven
eigenaar-directeur, Schumpeter's entrepreneur, die zich persoonlijk met
zijn medewerkers verstaat, alle kwesties uit eerste hand kent en zo alles
coOrdineert wat coOrdinatie vergt. Daarmee loopt deze ondernemer wel
het risico geen organisatie op te bouwen die hem zal kunnen overleven.
Zogeheten sterke managers laten veelal zwakke organisaties achter. Die
zwakte zit niet alleen in de keuze van directe medewerkers (yes-men) die
bij vertrek of overlijden van de sterke man niet in staat blijken zelf-
standig leiding te geven. De bedoelde zwakte zit er meer in dat er geen
organisatie in eigenlijke zin is (in de zin van Barnard's definitie). Urwick
schrijft over dit fenomeen dan ook: "A man may be described as 'a great
organiser,' because he is energetic and forceful and ruthless so that he se-
cures quick results. In fact, the application of those qualities to a delicate
human situation may be calculated to make chaos of the various relation-
ships which hitherto governed the performance of the undertaking.  The
man is in fact an eminent disorganiser.

„45

Urwick velt een -te scherp-- oordeel waar er in werkelijkheid
sprake is van een keuze.  Moet de leiding van onderneming uitsluitend di-

44. Vgl. ook: Weihrich en Koontz, Management,   p.    10: : . -i n management,
the principle of unity of command states that the more often an individual reports
to a single superior, the more that individual is likely to feel a sense of loyalty
and obligation and the less likely it is that there will be confusion about instruc-
tion. The principle merely predicts. It in no sense implies that individuals should
never report to more than one person. Rather, it implies that if they do so, their
managers must be aware of the possible dangers and should take these risks into
account in balancing the advantages and disadvantages of multiple command."

45. L. Urwick, Die Elements of Administration, London: Pitman,  1947, p. 35.
Dde (77te Great Organizers). gebruikt een precies tegenovergestelde betekenis
van 'great organiser'.
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rigerend zijn of moet er sprake zijn van een combinatie van dirigerend-
en constituerend leiding geven? Indien dat laatste, wat is dan een goede
balans tussen dirigerend- en constituerend leidinggeven? Deze vraag kan
slechts van geval tot geval worden beantwoord. Alleen dit kan gezegd
worden, bij ondernemingen waarin de leiding tegenover de aandeelhou-
ders verantwoording moeten kunnen afteggen   ' hoe  zij  zich  van  hun  taak
gekweten hebben' zal er sprake moeten zijn van een 'constitutie' als re-
gel in de vorm van een directie-statuut.

Terecht is er de laatste jaren weerstand gegroeid tegen formele orga-
nisaties van ondernemingen. Starheid, gebrek aan entrepreneurial initia-
tieven en het organiseren om het organiseren zijn helaas te vaak de ken-
merken van constitutioneel leiding geven. Het is niet voldoende dit te
verklaren  door te verwijzen naar processen van institutionalisering.   De
organisatie is een instrument van de ondernemer. Als de genoemde be-
zwaren met betrekking tot een formele organisatie optreden, wijst dat op
een falende leiding. Een leiding die de organisatie van haar onderneming
niet meer als instrument ziet, maar wie die organisatie een opus alienum
is geworden. Het is dan ook niet juist om van infiexibele organisaties te
spreken. De flexibiliteit van de organisatie van een onderneming wordt
bepaald door de flexibiliteit van geest en het vermogen tot bestuurlijk
handelen van de ondernemingsleiding.

Urwick stelt dan ook, anders dan hiervoor is gesteld, dat het tiende
organisatie principe  is:  "TIle principle of continuity, Reorganization  is  a
continous process; in every undertaking specific provisions should be ma-
de  for it. "46 Ook deze opvatting van Urwick  deel  ik niet, een onderne-
ming kan niet steeds bezig zijn te reorganiseren. Bij Du Pont47 gold als
negende organisatie principe: "Adapmtion to Change, The organization
of a company should be sufficiently elastic to adapt itself to the needs of
the business  as  fast as those needs assert. " Behoudens het bezwaarlijke
personificeren  van het begrip

'
organisatie', geeft  dit  aan  dat er onderne-

mers waren die al in het begin van deze eeuw zich ervan bewust waren
dat de organisatie geen doel in zichzelf is. Belangrijker is dat dit principe
aangeeft wanneer en waarom er gereorganiseerd moet worden, namelijk
wanneer de business, in casu de markt dit vereist.

Hier komt andermaal de complexiteit in het denken van de onderne-
mingsleiding naar voren. De leiding moet medewerkers, via een goede
organisatie, vastigheid van bestaan en rollen, geborgenheid bieden opdat
er effectief en efficient gewerkt kan worden, opdat men zich zal kunnen

46. Gecit. bij Van der Schroef, Leiding en organisatie van het bedrif, p. 308.
47. Dale, The Great Organizers, p. 31.
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concentreren. Tegelijkertijd moet diezelfde leiding er steeds mee bezig
zijn wat er waarom en waartoe veranderd moet worden aan diezelfde or-
ganisatie.

Bij noodzakelijke veranderingen kan de leiding zich niet beroepen
op  'ze willen niet',  of er is 'weerstand tegen verandering' .  Binnen de or-
ganisatie van een onderneming -ik spreek dan dus niet over de verhou-
ding tot de aandeelhouders en andere vermogensverschaffers- is er spra-
ke van slechts twee legitieme belangen. Het belang van de onderneming
ztlf en dat van de individuele werknemer in zijn rechtsbetrekking tot de
werkgever, afdelingen kunnen geen belangen hebben (eerste organisatie
principe). Chester Barnard 8 heeft er nadrukkelijk op gewezen  dat de  lei-
ding de belangen van werknemers en die van de onderneming op 66n lijn
moet brengen, Maar, het belang van het individu is uiteindelijk steeds on-
dergeschikt aan dat van de onderneming. Uiteindelijk, want er bestaan
steeds meerdere mogelijkheden een activiteit goed te organiseren, zodat
als regel aan persoonlijke verlangens, maar ook sterktes en zwaktes, wel
in meer of mindere mate tegemoet kan worden gekomen. Echter, slechts
in   uitzonderingsgevallen   mag    ' er   om de persoon heen' georganiseerd
worden.

Zelf laat ik de klassieke principes nadrukkelijk meewegen als grond-
slag voor mijn adviezen. De klassieke principes zijn als het ware con-
structieregels voor sociale bouwwerken. Veelal niet heel expliciet, maar
vertaald in patronen voor taakstelling, delegatie van bevoegdheden, ac-
countability en coardinatie- en planningsprocessen. Daarop wordt posi-
tief gereageerd. De mede daardoor gecreeerde organisatie functioneert
veelal ook beter dan de oude. Echter, doorslaggevend is de persoon(lijk-
heid) van de hoogste leidinggevende om een organidatie te doen leven en
te doen functioneren, de dirigent.   ' Een goed gedefinieerde organisatie  is
slechts als een goed geoliede klok: er zal vooreerst iemand moeten zijn
om hem op te winden ., 49

5.4   Toetsing  of inturtie?

Het op logisch dwingende wijze aantonen van de juistheid van algemene
wetenschappelijke uitspraken is niet mogelijk.50 De reden hiervan ligt er
in dat in wetenschappelijke uitspraken, voor het beschrijven van ver-
schijnselen, steeds begrippen worden gebruikt die een zeker willekeurig

48.  Barnard, The Functions of the Executive.
49. G. Hamel geciteerd in: M.K. Allio, 'The Argument Against Adopting a

'Process' Mentality', Planning Review,  1993, 21/1:  50-51.
50. J.H.G. Segers, Sociologische onderzoeksmethoden, Assen, 1975.
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karakter hebben. De gekozen beschrijving impliceert een selectie van te
beschrijven 'werkelijkheid'. Een selectie die 6f door traditie dan wel con-
ventie 6f vanuit een theoretische invalshoek bepaald is. Een eerste eis
voor de juistheid van een theorie is dat de theorie, dat wil zeggen de be-
schreven relatie, vrij is van logische tegenspraken. Deze eis is noodzake-
lijk maar niet voldoende. De beschreven relatie geeft 6f een causaliteit
aan: als A optreedt dan volgt B (en dus ook : als nA dan -,B); 6f een
conditionele eigenschap, zie het voorbeeld hierna. Het logisch-
empirisme eist dat een dergelijk relatie door middel van empirisch onder-
zoek wordt bewezen. Daartoe moet de beschreven relatie onderzoekbaar
zijn. Dit betekent dat A welonderscheidbaar van niet-A observeerbaar
moet zijn, en idem B. Als nu bij een groot aantal observaties van het op-
treden  van  A  in meer dan  80%  van de gevallen  ook het optreden  van  B
wordt geconstateerd, mag wordt geconcludeerd dat met een betrouwbaar-
heid van 80% A B veroorzaakt. De theorie die zegt dat A B veroorzaakt,
wordt dan als bewezen geacht.

Een voorbeeld ter verduidelijking is de volgende stelling c.q. theo-
rie: "Postdecline firms

displa  strategic and managerial characteristics
not   found in healthy firms".   1 Een dergelijke bewering   is niet recht-
streeks onderzoekbaar. In de eerste plaats zal de onderzoeker moeten om-
schrijven wat een 'postdecline firm' is. Van een dergelijk omschrijving
mag worden verlangd dat deze ook door anderen dan de onderzoeker
zelf begrepen en toegepast kan worden. Daarnaast moet ook worden om-
schreven wat een 'healthy firm' is. Daarbij moeten beide beschrijvingen
elkaar uitsluiten, een onderneming  is 6f 'postdecline', 6f 'healthy'.  In dit
geval heeft de onderzoeker dit als volgt gedaan: Als beginpunt heeft de
onderzoeker 'declining firms' gedefinieerd: "Declining organizations are
declining with respect to two critical resources: financial and human
(managerial). Indicators of declining financial resources include decrea-
ses in liquidity, profitability, and borrowing capacity due to increasing le-
verage. Indicators of declining managerial resources include decreasing
numbers of prestigious top managers who add to the human capital of a
firm."  Met dit criterium heeft d'Aveni een onderscheid gemaakt tussen
'declining' en 'downsizing', de laatste  is een opzettelijke en gestuurde
ontwikkeling. Een 'postdecline firm' is dan een onderneming die in de fa-
se verkeert die ligt tussen het moment dat de 'Internal Resource Munifi-
cence' het 'Subsistence Level' heeft bereikt en de datum van faillisse-

51. R.A. D'Aveni, 'The Aftermath of Organizational Decline: A Longitudinal
Study  of the  Strategic  and Managerial  Characteristics of Declining Firms', Acad-
emy of Management Review,  1989, 32/3: 577-605.
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mentsverklaring.
Zo op het eerste gezicht lijkt dat een zorgvuldige definitie. Immers

de genoemde financiele parameters zullen door elke professioneel ge-
schoolde op dezelfde waarde kunnen worden vastgesteld. Dat geldt niet
voor de factor '

managerial resources', de vaststelling  van die parameter
kan niet volgens algemeen geaccepteerde regels gebeuren, die zijn er een-
voudigweg niet. Wie bepaalt volgens welke normen wat een 'prestigious
top manager' is? De datum van faillissement is door een onderzoeker
aan de hand van officiele documenten goed vast te stellen. Het moment
dat de 'Internal Resource Munificence' het 'Subsistence Level' heeft be-
reikt is daarentegen veel meer afhankelijk van het oordeelsvermogen van
de onderzoeker. Wat met dit commentaar gezegd wil worden is dat het
onderzoekbaar maken van een hypothese niet een eenvoudige, zelfs niet
een eenduidige zaak is.

Daarnaast kan bij dit voorbeeld nog een andere opmerking worden
gemaakt. De geformuleerde hypothese lijkt triviaal. Edn van mijn leer-
meesters in de zuivere wiskunde 2 placht te stellen dat wetenschap pas
wetenschap is als zij contra-intuitieve inzichten oplevert. Een voorbeeld
van een, naar mijn oordeel, triviale stelling is: "Firms whose strengths
match the key success factors of their industries will have higher perfor-
mance than those whose strengths  do not match".53 Overigens noemen
de auteurs zelf dit een intuitief inzicht zoals dit bij industry-experts leeft.
In wezen is het key-success factor denken een vereenvoudigd oorzaak-
gevolg schema in de bedrijfskunde. Het zou pas interessant worden wan-
neer empirisch onderzoek zou uitwijzen dat dit intuRieve inzicht niet gel-
dig is. Maar het geciteerde onderzoek levert -helaas- het statistisch
bewijs voor de geldigheid van de geformuleerde intuYtie.

Een voorbeeld van een contra-intuitief inzicht zou kunnen zijn de
stelling dat organisaties die hun regels op schrift hebben gesteld flexibe-
ler zijn dan degene die dat niet hebben gedaan.54 Waarom is een derge-
lijk inzicht contra-inturtief? In een periode van bureaucracy-bashers wor-
den (niet-functionele) bureaucratie8n geidentificeerd met de regels die in
bureaucratie8n worden gehanteerd. De idee van bureaucratie wordt, via

52. De wiskundige Dr. J.Ch. Boland, een leerling van de intu'itionist
Brouwer.

53. J.A.S. de Vasconcellos e Sa en D.C. Hambrick, 'Key Success Factors: A
Test of a General Theory  in the Mature Industrial-Product Sector', Strategic Man-
agement Journal,  1989, 10. 367-382.

54. Deze uitspraak is van een auteur die schreef over human resource manage-
ment, maar helaas kon de uitspraak niet terug worden gevonden.
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begrippen als 'functionele organisatie' en 'vaste rollen' eveneens geiden-
tificeerd met starheid. Vandaar dat een verband wordt gelegd tussen
flexibiliteit en het afschaffen van regels. In mijn praktijk als organisatie-
adviseur heb ik bij onderzoek van probleemsituaties meerdere malen mee-
gemaakt dat als verklaring van de gesignaleerde problemen werd gege-
ven:   "Maar  er   is  hier ook niets vastgelegd! " Als vervolgens   werd
geopperd dan maar een aantal regels over taken en bevoegdheden vast te
leggen werd prompt gereageerd met: "Nee, dan creeer je maar een bu-
reaucratie ! ".

Het constructionisme suggereert dat het expliciteren van regels in
een organisatie bij kan dragen tot de flexibiliteit van een organisatie. Im-
mers de organisatie is -ook- een verzameling regels, afspraken, een
nexus ofcontracts.55 Wanneer regels mondeling expliciet worden overge-
dragen, of via gedrag impliciet, is het lastiger deze te bespreken, met
oog op een gewenste verandering, dan wanneer deze op schrift staan. Im-
mers de verschillende dragers van de regels zullen verschillende bewoor-
dingen gebruiken voor dezelfde regels, er verschillende interpretaties aan
geven, afhankelijk van hun ervaringen en positie. Nu worden ook wd op
schrift gestelde regels verschillend geinterpreteerd, zoals elke jurist
weet. In ieder geval betekent een schriftelijke vastlegging 66n bron van
gemeenschappelijk referentie. Plus dat een concentratie van aandacht im-
pliceert wat er -formeel & symbolisch- gewijzigd moet worden. Het
expliciet zijn van de regels, die de organisatie vormen, is een noodzake-
lijke, maar niet voldoende voorwaarde voor het flexibel zijn van een or-
ganisatie. Belangrijker is (zie ook de vorige paragraaf) dat de leiding van
een organisatie flexibel van geest is in het denken over de markt, produk-
ten, diensten en de vertaling ervan naar de organisatiestructuur en
-processen.

De auteur heeft, wederom in zijn rol van intern-adviseur, in een pe-
riode van anti-bureaucratische gevoelens, in een drietal cases verbeterin-
gen weten te cretren door te adviseren een aantal regels op schrift vast te
leggen en te accepteren. Het ging om ondermeer een business-unit die
een belangrijke component maakt voor consumenten-elektronica en we-
reldwijd opereert, een een groep van een veertigtal national subsidia,y
companies, en een divisie. In elk van die gevallen heeft de auteur het ma-
nagement voorgesteld, en een uitgewerkt voorstel voorgelegd, een aantal
regels met betrekking tot taken, delegatie van bevoegdheden en accounta-
bility te accepteren. Deze regels leggen de nadruk op vrijheid van hande-

55. J.B. Barney en W.G. Ouchi (eds.), Organizational Economics, San Fran-
sico: Jossey-Bass, 1986, p. 438.
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len van de lagere management-lagen om een responsible task (Drucker)
uit te kunnen voeren. Maar, vrijheid in een logische gebondenheid van
een groter geheel. De regels zijn gebaseerd op ondermeer Sloan's begin-
sel van controlled decentralization56, de in de vorige paragraaf geformu-
leerde organisatie-principes en de door Goold en Campbell, op grond
van empirisch onderzoek, ontwikkelde inzichten met betrekking tot her
managen van een grotere onderneming.57 Daarmee zijn ook regels, af-
spraken, procedures getxpliciteerd over de rollen en toegevoegde waar-
de van de verschillende managementlagen. Voorts werd aangegeven wat
de hoofdlijnen van planning, integratie, coOrdinatie en control zouden
kunnen zijn. In alle drie gevallen zijn de voorstellen goed ontvangen
maar in verschillende mate geimplementeerd.

Enkele reacties naderhand: "De jongens lossen nu hun problemen
zelf op.  . . .  Ik heb  nu  tijd  over om  na te denken [over strategie]  . . .  Nu
weten we tenminste  waar  we  aan  toe  zijn.   . . . Er wordt nu zelfs  meer
winst gemaakt dan geprojecteerd.  . . .  Er gaat nu minder tijd vertoren aan
machtsstrijd... mensen kunnen  zich nu beter  op de business concentre-
ren en zijn nu meer gemotiveerd." Uiteraard waren er ook negatieve rea-
cties. Deze hadden te maken  met  het niet kunnen of willen accepteren
van de nieuwe, in de regels besloten rol, het verlies van invloed over een
bepaald gebied, verlies van toegerekende winst. Verder bleek ook dat
toch het gedrag en rol van de hoogste manager doorslaggevend is of de
in een management charter intentioneel neergelegde organisatie gaat le-
ven of niet. Een charter alleen, -geheel in lijn met het constructio-
nisme-- is niet, cretert niet een organisatie. Een charter is niet de orga-
nisatie, daarvan is pas sprake als individuen zich volgens bepaalde
patronen gedragen.

De tot dan toe bestaande negatieve gevoelens over regels in deze or-
ganisaties had kennelijk niet zozeer te maken met de idee van regels op
zich, maar met het type regel. Regels kunnen betrekking hebben op WAT
er gepresteerd moet worden en op op HOE dingen gedaan moeten wor-
den. Het WAT moet zo eenvoudig en onontkoombaar mogelijk geformu-
leerd worden, het HOE moet zoveel mogelijk vrij worden gelaten en be-
perla worden tot het uiterst noodzakelijke. Bijvoorbeeld, van een
verkoopmaatschappij kan worden vastgelegd dat deze een zeker markt-
aandeel en winst (Return on Sales) moet behalen. Hoe dat gehaald wordt
qua channel-policy, positionering e.d. kan vrij worden gelaten.

56. A.P. Sloan, My Years with  General Motors, Penguin Books, 1963/1986.
57. M. Goold en A. Campbell Strategies and Styles: The Role of the Centre in

Managing Divers(tied Corporations, Oxford: Basil Blackwell, 1987.
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Het is op deze plaats wellicht zinvol om uiteen te zetten welke procedure
-sommigen zullen van een proces spreken- werd gevolgd om tot een
charter te komen. 58

In de eerste plaats is er de kwestie van het initiatief. Is het de advi-
seur  die de benefits  van een charter 'verkoopt',  of is er een bestuurder,
een manager die behoefte heeft aan een charter? Het laatste is een condi-
tio sine qua non voor een leerzaam proces om tot een charter te komen,
en zeker om de in een charter neergelegde intenties en afspraken in ge-
drag van individuen te doen leven. Enkele van de motivaties voor een
charter waarmee ik ben geconfronteerd waren: een gevoelde behoefte
om de verhouding tussen een directie van een houdstermaatschappij ener-
zijds en het management van een aantal werkmaatschappijen anderzijds
te specificeren, helder te maken; behoefte aan een effectievere coardina-
tie van over West-Europa verspreide industritfle- en commerciille activi-
teiten die tot ten -grote- business UIlit behoren, het verhelderen van
de relatie -in termen van taken, verantwoordelijkheden en
coOrdinatie- tussen fabrieken enerzijds en verkooporganisaties ander-
zijds van een -kleinere- business unit.

In deze fase moet het de opdrachtgever ook duidelijk zijn wat een
charter in principe inhoudt en de idee moet leven dat een charter kan hel-
pen een aantal problemen op te lossen. Voor dat laatste is het noodzake-
lijk dat er voorbeelden getoond kunnen worden en dat referenties over-
legd kunnen worden. Het kan ook zijn dat de opdrachtgever at
vertrouwd is met een langere traditie van het fenomeen directiestatuut,
maar  dat  zo' n statuut herziening behoeft.

De tweede stap is dat de management-structuur van de onderne-
ming, pro(lula-divisie of business unit, OP tafel komt. Hetzij de feitelij-
ke-, hetzij een gewenste structuur. Deze management-structuur dient be-
schreven te zijn, respectievelijk te worden, in accountable units. Er zij
op gewezen dat een management charter de bestuursstruauur van een sa-

58. Er is nadrukkelijk voor gekozen deze procedure in termen van organisatie-
kunde en in de taal van de opdrachtgever te beschrijven. De procedure of proces
zou ook in termen van interventiekunde worden worden beschreven. Uit oogpunt
van resultaatgerichtheid is het mijn keuze de procedure weer te geven zoals hier
gedaan is, ook ter adstructie van mijn stelling. zie mijn commentaar op Schein's
proces-model in § 6.3, dat de adviseur de verschillende vakgebieden van het on-
dernemen moet beheersen, niet enkel het vak 'interventiekunde'. In enkele voemo-
ten wordt op zgn. interventie-momenten gewezen. Dat is ook daarom enkel in
voetnoten aangegeven om zo als het ware typografisch weer te geven wat de
hoofdtoon in bedoelde procedure dient te zijn en welk denken zich dient te beper-
ken tot het hoofd van de adviseur of tot een onderlinge bespreking tussen advi-
seurs.
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mengestelde onderneming beschrijft, niet de interne organisatie van ope-
rationele eenheden. Een accountable unit kan zowel een integrated subsi-
dia,y  zijn,  als een fabriek  of een

verkoopmaatschap ij.   De  kern  is  dat  deunit afgerekend kan worden op financiale prestaties. 9 Er kunnen twee ty-
pen accountable units worden onderscheiden: die met een

beheers/coOrdinatie taak, het top-management, en die met een operatio-
nele taak, verkoopmaatschappijen, produktiecentra.60 Bij het bepalen van
de accountable units speelt een aantal, doorgaans lastige vragen. Moeten
operationele, accountable units op basis van een produlalijn worden ge-
organiseerd of op regionale basis? Moeten produktie en verkoop in 66n,
integrated, accountable unit worden ondergebracht of juist  niet?  Het  ge-
vaar is niet ondenkbeeldig dat beslissingen hierin de resultante zijn van
een machtsstrijd, waarbij een management-structuur ontstaat die niet vol-
doet aan Chandler' s empirische regel  dat de marktstructuur de gemeen-
schappelijke noemer is van strategie en structuur van een
onderneming. 61,62

In 66n geval werd mij door de opdrachtgever zijn plan voor een
management-structuur voorgelegd: twee grote business units, elk met
een eigen 'bottom line responsibility' (een niet gedefinieerd begrip dat be-

59. Dit criterium is voor het eerst geformuleerd door Du Pont rond 1918, Dale,
Organizations (p. 21), formuleert  dan  ook  als  eerste  organisatie-criterium:   " 1
Profitable control  may be achieved by responsibility accounting: linking organiza-
tion structure to a planned rate of return on investment and controllable expenses.
This results in a high degree of correlation between effort and results (Donaldson
Brown at Du Pont and General Motors)."

60. Drucker, Management, (p. 532) benoemt, gerelateerd aan het hier gegeven
onderscheid,      result-producing      activities,       support      activities,       hygiene       and
housekeeping  activities  en top-management activities.

61. Zie § 4.4 en voetnoot 80 van hoofdstuk 4.
62. Collega-adviseurs, niet opdrachtgevers, hebben mij de vraag gesteld of een

in een charter vervat organisatie-ontwerp 'top-down' of 'bottom-up' wordt opge-
steld. Uit oogpunt van eenheid van plan en gezien de functie van de organisatie
van een onderneming, hulpmiddel in de coOrdinatie van de activiteiten van de on-
derneming,  is het ontwerp uiteraard 'top-down:  Wel  volg  ik de regel  dat  in  het
charter niet de interne organisatie van een accountable unit wordt gespecificeerd.
Immers in beginsel is dit de vrijheid van de manager van die accountable unit de
bij de opgedragen taak vereiste interne organisatie te bepalen. Bovendien, anders
dan bij de bestuurs- of managementstructuur wordt de interne organisatie van een
operationele eenheid primair door de aard van de operatie bepaald. Zie ook de re-
cente literatuur over process re-engineering. Bij Du Pont (Dale, lize Great Orga-
nizers, p. 26) gold al rond 1920 als tweede organisatie-principe: "He [de mana-
ger van een accountable unit JS] can in his official capacity arrange every detail
in his department according to his best judgement."
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ter vermeden kan worden). Bij nadere beschouwing van de markt waarin
de opdrachtgever zat bekroop mij een twijfel: beide business units had-
den dezelfde afnemers en navraag leerde dat de opdrachtgever toch niet
wilde dat de verkoopprijs van de produkten van ene eenheid zich onafha-
nkelijk van die van de andere zou ontwikkelen. (De produkten waren ge-
baseerd op eenzelfde technologie en hadden nagenoeg hetzelfde applica-
tiegebied, alleen de afmetingen en kwaliteitsklasse verschilden.) De units
konden wel als accountable units worden aangemerkt maar nadrukkelijk
werkend onder 66n business plan. Dat impliceert een andere delegatie
van bevoegdheden en ook een andere rol voor het top-management dan
in het geval dat de units wal onafhankelijk van elkaar zouden kunnen ope-
reren. De opdrachtgever in kwestie heeft, dit inziende, zijn oorspronke-
lijke idee over de door hem gewenste management structuur gewijzigd.
Dit vergde wel enige uitleg naar de unit-managers die al 'aan de haal' wa-
ren  gegaan  met hun 'bottom line responsibility'. Maar gezien de feiten
werd de wijziging geaccepteerd.

Meer in het algemeen kan gesteld worden dat van een business unit
met een ondernemers-opdracht (dat wil zeggen verantwoordelijk voor za-
ken als net profit after tax, return on equity, markt-positie) ges roken
kan worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan   :

1.      De unit moet een eigen onderscheiden business scope hebben,  naar
produkten en markt(segment), respectievelijk een eigen categorie af-
nemers;

2.    De unit moet zijn eigen concurrenten hebben;
3.  De unit moet zijn eigen prijsbeleid kunnen voeren (echter, Sloan

segmenteerde de automarkt juist door prijssegmenten aan te geven
en elke uniUdivisie qua prijsstelling tot 66n van die segmenten te
beperken, een vorm van markt-coijrdinatie!64);

4.    De unit moet zijn eigen integrale business plan kunnen formuleren;
5.        De  unit  moet zijn eigen key resources onafhankelijk  van de andere

kunnen managen;

Een consequentie voortvloeidend uit deze criteria is dat een business unit
een eigen manager of een meerhoofdig management moet hebben die als
enige de directe verantwoordelijkheid heeft voor deze unit volgens het be-
ginsel van eenheid van leiding.65 De manager of het management moet

63. Zie o.m. ook Drucker, Management, p. 583: "What Is a 'Business'?"
64.  Sloan, My Years with General Motors, p. 66-67.
65. Zie pagina 161, punt 4.
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als consequentie van het zijn van een business unit ook een
ondernemersopdracht zijn gegeven -binnen de rooilijnen van de con-
cernstrategie-, met de daarbij behorende handelingsbevoegdheid en
-vrijheid.

Ook zou het criterium geformuleerd kunnen worden dat een busi-
ness unit een eigen juridische entiteit zou moeten kunnen hebben. Of
hiertoe besloten wordt zal mede afhangen van wetgeving, met name
speelt dit bij ondernemingen die in meerdere landen opereren. Daarnaast
kunnen hierbij overwegingen spelen op het vlak van de gewenste con-
cernstructuur, de financiele- en de fiscale structuur. Wanneer alle units
in vervreemdbare, fuseerbare en failleerbare juridische entiteiten worden
georganiseerd, wordt gesproken van een flexibele concernstructuur. De-
zelfde structuur maakt het ook mogelijk units voor een deel ter beurze te
brengen en/of hun eigen financieringslijnen te doen hebben met banken.

Een juridische entiteit hoeft op zich nog niet een business unit te
zijn. Het kan zijn dat bijvoorbeeld een fabriek in het buitenland, die daar
gevestigd is om reden van bijvoorbeeld lage lonen of aanwezigheid van
grondstoffen, een eigen juridische entiteit heeft. Die entiteit geldt rech-
tens als een volwaardige onderneming. Echter, in het geval die 'onderne-
ming' bijvoorbeeld halffabrikaten produceert waarvoor geen markt be-
staat, de output gaat geheel naar 66n of meerdere zuster-ondernemingen
behorende tot hetzelfde concern, dan zal, binnen de wettelijk toegestane
instructiebevoegdheid, het business plan van die 'onderneming' onder-
deel zijn van een meer omvattend plan. Deze 'onderneming' of 'business
unit' is dan gebonden aan vaste afnemers waaraan specifieke goederen
en diensten moeten worden geleverd. De consultant dient er dan op be-
dacht te zijn dat een dergelijke 'business unit' in een charter een andere
wijze van aansturing behoeft dan 66n met een ondernemersopdracht.

In het kader van het betoog van deze paragraaf is het punt dat de
consultant, indien nodig, de opdrachtgever kan helpen zich er van be-
wust te worden om welke, buiten hem staande, redenen hij tot welke
structuur zou moeten besluiten. Het kan zijn, zo is mijn ervaring in ten-
minste 66n geval, dat in deze fase besloten moeten worden tot een uitvoe-
rig onderzoek naar de structuur van de marla.

De derde stap vooraf aan het schrijven van een management charter
is het de opdrachtgever helpen bepalen van hoe de accountable units aan-
gestuurd -zullen- worden, is dat uitsluitend door middel van finan-
ciele parameters of stelt het hoofdkantoor het plan op voor verkopen,
produktie, investeringen en nog verdere details? Ook hiervoor bestaat

geen eenheidsrecept, afhankelijk van de matureness van een business, on-
derlinge afhankelijkheid van units, turbulentie in de markt, financiele ri-
sico's, de overall strategy van het conglomeraat, zal de opdrachtgever
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een aantal onderlinge consistente keuzes moeten maken.66 Mij is geble-
ken dat in het ene geval deze fase een uitgebreide analyse van de situatie
van de opdrachtgever vergde, tezamen met het hem verschaffen van con-
ceptuele hulpmiddelen67, in ander gevallen wist de opdrachtgever precies
waarom hij wat waartoe wilde.

Verder moet bij deze fase worden opgemerkt dat het niet voldoende is te
concluderen  dat de '

style of management' jinancial control, strategic con-
trol of strategic planninge moet zijn. Er zal moeten worden beslist of
bijvoorbeeld een regionaal georganiseerde dochter-onderneming een
eigen produktbeleid mag voeren of dat het produktbeleid  over de regio' s,
bijvoorbeeld op wereldniveau moet worden vastgesteld.

De vierde fase is het schrijven van een eerste ontwerp van het mana-
gement charter. Dit eerste ontwerp moet naar opzet, systematiek, taalge-
bruik, inhoud en volledigheid zoveel mogelijk compleet, maar met defini-
tief! zijn. De hoofdparagrafen zullen in het algemeen zijn: 1. de
identiteit en missie van de onderneming respectievelijk haar organisatie;
2. de management structuur met daaraan eventueel gekoppeld de juridi-
sche- en de financiele structuur; 3. de hoofdlijnen van de business plan-
ning cycle die tevens de hoofdlijnen voor co6rdinatie en integratie van
de eenheden omvat69; 4. de hoofdlijnen voor de momenten en parame-
ters voor de beoordeling (review) van (onderdelen van) een business,

66. Een aantal richtlijnen hiervoor kunnen worden gevonden in: Goold en
Campbell,  Strategies  and  Styles.

67. Op zo'n moment kan er, advies-technisch gesproken, sprake zijn van een
'cognitive restructuring'   bij de opdrachtgever.   Ik   maak dit nooit expliciet,   het
gesprek blijft gaan over concurrentie, marktaandelen, technologische ontwikkelin-
gen e.d.

68. Zie voor een omschrijving van deze begrippen: Goold en Campbell, Strate-
gies and Styles.

69. Voor de wijze van uitwerken van deelplannen wordt als regel de methode
van Policy Deployment gevolgd. De kern van deze methode is dat het top-
management vanuit een algemene strategie en doelstelling voor elke accountable
unit de logisch van het algemende plan afgeleide deel-taakstelling (financiele en
strategische taken) vaststelt, inclusief randvoorwaarden met betrekking tot
werkkapitaal en financiering, maar ook de aannames en uitgangspunten. Het ma-
nagement van de units heeft dan de opdracht dn vrijheid om binnen die parame-
ters te bepalen hoe de gestelde taken en doelen het beste gerealiseerd kunnen
worden. Hierdoor ontstaat een systeem van gecodrdineerd intern-ondernemer-
schap, waarbij, anders dan bij de vroegere centralistische planningssystemen, na-

drukkelijk een beroep wordt gedaan op een veel grotere groep medewerkers voor
hun inbreng, creativiteit, kennis van de markt en technologische mogelijkheden.
Zie ook: Vancil en Lorange, Strategic  Plannings  Systems, H. 2, p. 21 e.v.
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idem interne (en afhankelijk van de juridische structuur externe) bericht-
geving en de momenten waarop en wijze van toetsing van resultaten aan
doelstellingen (control); 5. de opsomming welke manager voor welke bu-
siness parameters aan welke superieur verantwoording moet afteggen (ac-
countabilities); 6. de opsomming van welke beslissings- en handelingsbe-
voegdheden door welke superieur aan welke ondergeschikte worden
gedelegeerd en idem welke bevoegdheden niet worden gedelegeerd.70 In
het algemeen zal de bevoegdheid om de business scope van een werk-
maatschappij vast te stellen uit oogpunt van algemeen concernbeleid niet
aan de directie van die werkmaatschappij worden gedelegeerd.

Door nu zo'n tekst zo volledig mogelijk uit te schrijven71 ontstaat
een hulpmiddel waarmee de directie zich kan inleven in de nieuwe situa-
tie En ontstaat een hulpmiddel om na te gaan of in de taakstructuur, dele-
gatie van bevoegdheden en in de coardinatie/integratie procedures incon-
sistenties zouden kunnen ontstaan. Een ontwerp charter is hiertoe effec-
tiever dan een organisatie-schema, omdat een organisatieschema niet spe-
cificeert wat gedelegeerde bevoegdheden zijn en evenmin wat de coOrdi-
natie/integratie parameters en -procedure zijn.

Het is niet nodig dat in het eerste ontwerp alle, in de eerdere stap-
pen, opgeworpen vragen definitief beantwoord zijn. Een concept tekst is
juist een effectief hulpmiddel om de te beschouwen factoren en de te ma-
ken keuzes in hun totale context met al hun consequenties te bepalen en
zo tot betere beslissingen te komen. 72

De toegevoegde waarde van de consultant in het schrijven van het
charter is enigszins vergelijkbaar met die van de jurist bij het opstellen
van een contract: het sneller dan de opdrachtgever, in een doordachte ter-
minologie, kunnen verwoorden van de gewenste situatie, het bewaken
van zekere management- en organisatieprincipes, maar ook het beschrij-
ven van de situatie met een zekere distantie waardoor inconsistenties in

70.   Delegatie van bevoegdheden   kan   6f vast omschreven worden 6f dynamisch.
In het laatste geval wordt de bevoegdheid om bepaalde uitgaven en investeringen
te doen, gerelateerd aan te behalen resultaten, vastgelegd in het goedgekeurde bu-
siness plan van een werkmaatschappij. Dit omvat dan het samenstel van doel- uit-
gaven- en investeringsbudgetten. Het heeft daarmee een coOrdinerende- en plan-
ningsfunctie, het autoriseert en het vormt de basis voor het volgen en beoordelen
van prestaties. Zie ook: Hofstede, 7lze Game of Budget Control, p. 23.

71. Management charters en directie-statuten lenen zich vanwege    hun   aard    niet
voor publikatie, vandaar dat hier niet een uitgewerkt voorbeeld wordt gegeven.

72. Advies-technisch kan op zo'n moment ervan gesproken worden dat de op-
drachtgever nu over een nieuwe 'landkaart' van zijn situatie beschikt en zou
-mede- daardoor tot nieuwe inzichten kunnen komen.
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de wensen van de opdrachtgever eerder opgemerkt worden. Die zekere
distantie geldt ook de eventueel in de organisatie van de opdrachtgever
gegroeide 'personal touchiness' waardoor bepaalde zaken niet meer goed
bespreekbaar zijn.

De vijfde stap is het -uitvoerig- bespreken met de opdrachtgever
van het eerste ontwerp. De ervaringen hiermee lopen sterk uiteen. De
ene opdrachtgever heeft slechts tekstwijzigingen en aanvullingen. Ande-
ren krabben zich nog eens achter het oor of eerder aangegeven keuzes in-
derdaad de juiste zijn, verkennen nog eens alternatieven, vragen diep
door waarom het zo zou moeten, wat consequenties in de praktijk zullen
zijn. In een enkel geval gaat de discussie terug op basisvragen van markt-
structuur, strategie, organisatie en management. Ook wel wordt de conse-
quentie van het ontwerp charter doorgetrokken naar de personen die on-
der het charter zullen moeten werken, met de vraag wie van de zittende
managers de nieuwe taak w81 en welke deze niet aan zullen kunnen. De
rol van de consultant in deze fase is niet te adviseren wat zou moeten,
maar steeds vragen aan te reiken die de opdrachtgever helpen grip op
zijn situatie te krijgen. Deze vragen zullen gebaseerd zijn op het verband
tussen marktstructuur-organisatiestructuur, op de relatie tussen aard van
de marla, aard van de operationele- en commercitle processen enerzijds
en de 'style of management' anderzijds. Soms ook hebben deze vragen
betrekking op de rol van de opdrachtgever zdlf in de -nieuwe- organi-
satie en op zijn persoonlijk gedrag. 73

Hierbij komt ook aan de orde het gegeven dat geen ideale
organisatie-structuren bestaan. Immers wordt een grotere onderneming
opgedeeld over de produkt-as dan gaat de daardoor betere business orien-
tatie van ontwikkeling en produktie ten koste van een goed gecotirdi-

73. Dit kan een moment zijn waarop, varierend per opdrachtgever, de opvat-
ting over rol en plaats van betrokkene sterk gaat schuiven. In 66n geval ontstond
zo'n verschuiving door de opdrachtgever erop te wijzen dat in zijn situatie hU de-
gene was die als eerste verantwoordelijk is voor de door hem gezochte coOrdina-
tie van activiteiten.  Op mijn uitleg repliceerde hij:   "Ik ben manager, geen coOrdi-
nator!"  Na mijn uitleg  van  wat  in  §  4.4 is beschreven, zag betrokkene  zijn  rol
anders: hij was de eerste verantwoordelijk voor de beoogde coOrdinatie, niet een
staf-functionaris.   In een ander geval   heb   ik als onderdeel  van het schrijven  van
een management charter, ook omdat mij de vraag werd gesteld waar ik mijn wijs-
heid vandaan haalde, de opdrachtgever meegenomen naar een andere onderne-
ming. Die andere onderneming had al langer ervaring met het besturen van een
holding, wat nieuw was voor deze opdrachtgever. De opdrachtgever kon zo uit
eerste hand een aantal ervaringen, inzichten en wijsheden opdoen voor de uitoefe-
ning van zijn nieuwe rol. Ook een manier om tot een noodzakelijke 'cognitive
restructuring' te komen, wederom zonder daarover expliciet te spreken.
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neerd distributie- en marktbeleid over de verschillende produkten heen.
Wordt daarentegen gekozen voor een gespecialiseerde organisatie voor
distributie, marketing en verkoop, dan komt de markt-georienteerdheid
van  'upstream-supply'  in het geding.  Het  punt  is  dat,  aan  de  hand  van
het ontwerp-charter, de noodzakelijke compromissen moeten worden gei-
dentificeerd, zodat duidelijk wordt aan welke codrdinatie-issues, inter-
faces en punten van samenwerking het management extra aandacht zal
moeten schenken in de toekomstige organisatie.

Afhankelijk van de opdrachtgever kan het stellen van dergelijk vra-
gen, die soms toegelicht moeten worden vanuit specifieke vakgebieden,
het karakter hebben van 'management education',  maar dan 66n die  zeer
scherp is toegesneden op de specifieke situatie van de opdrachtgever.
Het zal duidelijk zijn dat de vijfde stap enkele iteraties zal kunnen omva -
ten.

De zesde stap is het bewerkstelligen van begrip en acceptatie in een
grotere kring van managers in de organisatie van de opdrachtgever. Dit
is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, niet van de consul-
tant. Immers het is zijn organisatie, het zijn z(in mensen, ho, moet ermee
verder. Maar vooral ook, de opdrachtgever is degene die het charter, of
preciezer, de daarin verwoorde intenties, tot leven moet brengen. Dat
werkt uitsluitend als de opdrachtgever overtuigend met het charter om-
gaat. Om de (betrokkenen in) de organisatie zich het charter eigen te
doen maken, wordt de laatste versie van het charter door de opdrachtge-
ver of iemand uit zijn staf ztlf geschreven. Uit oogpunt van systematiek,
terminologie en consistentie gaat er dan naar mijn oordeel wel eens iets
fout, maar acceptatie, of nog beter internalisatie van de intenties is be-
langrijker dan het opschrijven van een perfecte tekst.74 Als regel wordt
dan ook in deze fase de afspraak gemaakt dat ik mij beperk tot het nog
eens beoordelen van de laatste versie op het voorkomen van al te grote
inconsistenties. Daarnaast wordt ik wel, maar niet altijd, uitgenodigd om
op een breed samengestelde vergadering, toelichting te geven. Uit de va-
riatie van ervaringen met deze wijze van werken kan het volgende wor-
den geconcludeerd: de opdrachtgever die niet ztlf de intenties van het
charter dagelijks, in elke vergadering, in elke bespreking v66rleeft had
zich de moeite van het doen schrijven van een charter beter kunnen be-
sparen. De meest opmerkelijk ervaring tot nu toe was die opdrachtgever
die een tweede versie van een ontwerp charter intensief met zijn manage-

74. Tot nu toe werd in 66n geval zodanig van een door mij geschreven

ontwerp-charter afgeweken, resulterende in een onsamenhangend organisatie-
ontwerp dat ik de opdrachtgever heb moeten adviseren een stap terug te doen.
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ment team besprak in een aantal vergaderingen, waar het er stevig aan
toe ging. Zoals een collega interne organisatie-adviseur uit de organisatie
van die opdrachtgever opmerkte: "Gaandeweg werd de tekst van het
charter vergeten, maar men ging zich wel volgens [de in het charter neer-
gelegde intentie] charter gedragen. "

De zevende stap is dat de in het charter neergelegde intentie in de
praktijk van de bedrijfsvoering, als het ware stilzwijgend, wordt uitge-
voerd door betrokkenen. De consultant staat daarbuiten.

Met het voorgaande  is  nog  niet de anti-intuitieve stelling, dat organisaties
waarvan de regels op schrift staan flexibeler zijn dan die waar dit niet
het geval is, getoetst of bewezen. Toetsing van deze anti-intuitieve stel-
ling zou een vergelijkend onderzoek bij tenminste een hondertal bedrij-
ven vergen. In onderhavige gevallen heeft de auteur gewerkt vanuit de
aanname dat expliciete, maar goed geformuleerde regels, zuiverder ver-
houdingen en dito gedrag creeren dan slechts conceptueel geformuleerde
oplossingen. Het is niet voldoende van een organisatie te stellen dat zij
functioneel-, produktgewijs- of geografisch georganiseerd is. Evenmin is
het voldoende een organisatie te beschrijven door middel van een organi-
gram. Immers een lijn tussen twee management-lagen zegt niets over de
feitelijk delegatie van bevoegdheden, taakstelling en control parameters.
Deze kunnen slechts in woorden worden uitgedrukt.

In dit verband wordt ook wel over een delegatie-contract gespro-
ken. Echter wanneer een management- of organisatie-charter een con-
tract zou zijn, dan zijn er twee of meerdere partijen die tekenen. Stel nu
dat de leiding tot het inzicht komt dat het charter gewijzigd moet wor-
den. Dan zou, in het geval dat een charter als een contract is opgesteld,
de andere partij of partijen dat kunnen blokkeren. Omdat het de hogere
leiding is die, in geval van een vennootschap, verantwoording heeft af te
leggen tegenover de aandeelhouders, is deze ook bevoegd charters eenzij-
dig vast te stellen, te wijzigen en op te leggen. In die zin is er geen spra-
ke van een contract. Wat niet wegneemt dat de hiding in geval van nood-
zakelijk geachte veranderingen er goed aan zal doen de betrokkenen te
consulteren alvorens een definitief besluit te nemen.

Met het voorgaande is niet bewezen dat organisaties waarvan de
grondregels getxpliciteerd zijn, flexibeler zijn. De cases, tezamen met in-
zichten uit het constructionisme, maken de stelling begnypbaar en plausi-
bet. Op grond van de met de cases opgedane ervaringen, gecombineerd
met aan het constructionisme ontleende inzichten vormt voor de auteur
voldoende grondslag het hiervoor gefohnuleerde inzicht verder te hante-
ren.
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5.5    Enkele  problemen  bij  het  toetsen van  een  theorie

Bij het verwerven van informatie over de interne organisatie en het toet-
sen van een hypothese wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Employee
Surveys. Een dergelijke survey bestaat eruit dat aan de leden van de orga-
nisatie een aantal, veelal ca. honderd, eenvoudige vragen worden ge-
steld. De vragen zijn per definitie in woorden gesteld, een andere moge-

lijkheid is er niet. Als nu, zoals in hoofdstuk 4 uiteengezet, het
ontologisch karakter van de organisatie niet concreet is maar opgebouwd
in de interactie tussen mensen, hoe worden dan de woorden van de vraag-
stelling gekozen? Als de tevredenheid van de werknemer met zijn ar-
beidssituatie 'gemeten' wil worden is

het ebruikelijk dit via een set vra-gen te doen als bijvoorbeeld de volgende7 :

My work matches my abilities
Individual initiatives are highly valued in this organization
People can challenge traditional ways
I find my work dull
I am satisfied with the work of my department
This department is a good place to work
I would prefer to work for an other departement
I would prefer to work for an other company

I am satisfied with my job

De respondenten wordt gevraagd,   in de regel  op een schaal  van  1  t/m  5,
aan te geven of ze het geheel oneens, oneens, oneens noch eens, eens,
geheel eens zijn met elk van de genoemde uitspraken. Maar wat heeft
een algeheel gevoel van tevredenheid ermee te maken dat individuen de
traditionele werkwijzen ter discussie kunnen stellen? Immers, dat hangt
af van de persoonskenmerken van onderscheidene individuen. Er zijn er
die helemaal niet de behoefte hebben de lopende gang van zaken ter dis-
cussie te stellen.

Het management van een industritle onderneming gaf een opdracht
om een onderzoek te doen, bij vestigingen in vijf Europese landen, naar
de voortgang en effecten van een ingezet revitaliserings programma. Edn

75.   Er    bestaan vele vragenlijsten, ook doordat dergelijke onderzoeken commer-
cieel worden uitgevoerd. De hier weergegeven items zijn ontleend aan: RAILO
International AS: ClimateAnalysis; Institute for Research on Intercultural
Cooperation: Onderzoek Organisatieculturen, 'Philips USA. Signetics Employee
Questionnaire; International Survey Research Limited: Employee Attimdes To-
wards  their  Employers:  A  European  Perspective,  1992.
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van de aspecten betrof de doelstelling om bevoegdheden en besluitvor-
ming    meer    te    decentraliseren,     volgens    Sloan' s    norm van controlled
decentralisation. Deze   ' dimensie'   werd  door  een  onderzoeksbureau  geo-
perationaliseerd in de volgende items (met daarachter de resultaten uit de
enqudte76):

N             mean
well performance gets noticed 906 3.12

bad performance gets noticed 910 3.74

self able to take corrective action 891 3.85

can change order of activities if necessary 925 3.89

we solve problems quickly in group 923 3.42

you are sent from one person to next 912 2.98

too lenient with poor performers 872 2.52

performance is judged fairly 891 3.48

Overall: 944 3.38

Getoetst aan de opvattingen van Sloan77, Drucker78, Date79 en Koontz
en  O'Donnel80  over wat decentralisatie is, hebben slechts het derde  en
vierde item betrekking op decentralisatie. Decentralisatie  is  het principe
dat elke beslissing naar het laagste niveau moet worden gedelegeerd dat
competent is die beslissing te nemen. 81

Een ander voorbeeld betrof het revitaliserings-criterium en dus
meet-dimensie, added value Of each management layer.  Deze werd het
betreffende onderzoek als volgt geoperationaliseerd:

76. De tekst van de items is die zoals gehanteerd in het eindrapport van het on-
derzoek. De redactie van de items in de vragenlijsten was veel preciezer. Overi-
gens bleek een lastig punt het vertalen van de vragenlijsten in de verschillende ta-
len, tai van ogenschijnlijk gelijke termen hebben in de verschillende Europese
landen toch een andere lading en kunnen daarmee de onderzoeksresultaten bein-
vloeden. Het vergde veel aandacht en deskundigheid dit zoveel mogelijk te voor-
komen. Deze en de volgende gegevens worden hier met toestemming van de op-
drachtgever en het uitvoerend onderzoeksbureau gebruikt.

77.  Sloan, My Years with General Motors, p. 53.
18. P.P. Drucker, Management: Tasks,  Responsibilities,  Practices, New York:

Harper & Row, 1974, p. 577.
79. Dale. Organization, p. 32.
80. Koontz en O'Donnel, Principles  of Management. p. 57.
81. Zie § 5.3.
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N             mean
Too much talking 914 2.55

Too many levels of management 911 2.56

Do not have influence on

supporting departments 843 2.74

Too little decision making 883 2.76

Problems tend to drag on 919 2.82

Immediate boss real support to me 922 3.52

Immediate boss encourages 930 3.76

Overall 944 2.97

De  score van 2.97 was de enige negatieve score  in het onderzoek  (op de
eerder genoemde schaal van 1 Um 5), bij deze interpretatie van het be-
grip added value  Of each management layer. Wordt echter dit begrip  in-
gevuld volgens de opvattingen van Goold en Campbe1182 dan moeten de
volgende items uit hetzefde onderzoek, maar gebruila bij geheel andere
dimensies, worden genomen:

N             mean
Often seems departments work against each other 905 2.80

Boss sets high but achievable results 919 3.65

Too little decision making 883 2.76

Problems tend to drag on 919 2.82

Immediate boss real support to me 922 3.52

Overall: 944 3.11

Bij deze rangschikking  is de overall score  3.11, een positieve score  in
plaats van een negatieve! Betekent dit nu dat een fout is gemaakt? Nee.
Diegenen die de items hebben gemaakt hebben dat gedaan vanuit een psy-
chologische invalshoek, die van de beleving van het individu van de situa-
tie. Dit mede gekoppeld aan de figuur van actie-onderzoek. De door de
auteur gekozen invalshoek is die vanuit de organisatie-leer. Beide invals-
hoeken overigens kennen een normatief element. De psychologische in-
valshoek draagt een norm met betrekking tot wat goed zou zijn voor de
mens. De organisatie-leer stelt normatief  wat uit oogpunt van effectieve
coordinatie gedaan zou moeten worden. Beide zijn valide invalshoeken,

82. Goold en Campbell. Strategies  and  Styles.
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doorslaggevend voor een uiteindelijke keuze is wie wat met de verwor-
ven gegevens waartoe wil.

Dit voorbeeld illustreert hoe willekeurig het operationaliseren van
begrippen is waarmee aspecten van organisaties worden beschreven. Het
kan ook niet anders. Naast de keuze van invalshoek is er nu eenmaal het
gegeven dat in onze communicatie taal een dominante rol speelt.
Organisatie-onderzoek kan moeilijk worden uitgevoerd met communica-
tie middelen als lichaamstaal, geuren en kleuren. Het is ook niet zo dat
er absoluut objectieve en vaststaande termen bestaan voor aspecten van
de organisatie. Immers taal is een sociale conventie die voortdurend in
beweging is. Termen hebben een geladenheid, de inhoud ervan ver-
schuift voortdurend en wordt steeds anders gebruikt. Organisatie-
onderzoek kan dan ook niet zonder mal-interpretatie, steeds moet in elke
onderzoeks- en adviessituatie zorgvuldig worden nagegaan wat met be-
oogde termen wordt bedoeld. Er wordt wel gesproken van het decoderen
van de taal die in een specifieke organisatie of cultuur wordt gebruikt.
De term 'decoderen' echter veronderstelt dat er een universele, basistaal
of terminologie is die universele geldigheid heeft. Een dergelijke basis-
taal bestaat niet, ook niet in de wetenschap. Daarom is interpretatie van
mal nooit meer dan een recoderen van de ene taal naar een andere. Dat
geldt ook voor het onderzoeken van een organisatie, de terminologie van
die organisatie wordt gerecodeerd naar een verzameling concepten van
een bepaalde benadering of theorie. Toch hoeft een onderzoeker of advi-
seur zich niet te laten afschrikken door het daarin besloten element van
relativisme.

Zo was er de directie van een Europese handels-onderneming die
over een kostenvergelijking van alle, in de verschillende Europese lan-
den gevestigde, verkoopkantoren wilde beschikken. Dit werd door de
verschillende verkoopkantoren, die dat percipieerden als een aanzet voor
een kostenreductie-plan, weerstreefd met het argument dat alle verkoop-
kantoren qua functies en organisatie verschillend zouden zijn. Zodat een
dergelijke kostenvergelijking nooit betrouwbaar op te stellen zou zijn.
Die verschillen waren er feitelijk wat betreft de benaming van functies
en activiteiten. Er is toen door een team van organisatie-adviseurs een
transformatie-matrix opgesteld. De kolom bestond uit een volledige lijst
van activiteiten, zoals die in een verkoopmaatschappij voorkomen, zeer
gedetailleerd en precies omschreven. De rij van de matrix werd telkens
per land ingevuld, naar de daar bestaande organisatie. Vervolgens werd
van elk element in de rij, dat wil zeggen een individu of een kleine afde-
ling, door middel van interviews en analyse van documenten bepaald hoe-
veel manjaren of gedeeltes daarvan besteed werden aan de in de kolom
genoemde activiteiten. Als resultaat werden daardoor al deze verkoopkan-

183



toren, die aanzienlijk in hun terminologie en organisatie verschilden,
kwantitatief vergelijkbaar.

Echter wat in het hiervoor gegeven praktijkgeval heel goed heeft ge-
werkt, werkt niet bij het toetsen van een theorie. De theorie is in taal uit-
gedrukt, het WAT van de theorie, het vertalen van de theorie naar taal-
elementen die door respondenten niet in verband met de theorie kunnen
worden gebracht vergt taalbeheersing en creativiteit.

5.6    Is  het  constructionisme  een  theorie?

De vraag is of de in hoofdstuk 4 geformuleerde duale opvatting over de
ontologische aard van organisaties een theorie is. Het antwoord ligt al be-
sloten in formulering van de vraag, een opvatting is geen theorie. Het
constructionisme beschrijft g66n relatie tussen entiteiten. Het is een op-
vatting over het ontologische karakter van de sociale werkelijkheid en
daarmee van organisaties. Onderhavige studie is dan ook primair een
conceptuele studie. Whetten 3 onderscheidt drie vormen van theoretische
kritieken: (1) de logische, de studie die logische inconsistenties in een
theorie bloot legt; (2) de empirische, de studie die aantoont dat de voor-
spellingen die voortvloeien uit een theorie niet in overeenstemming zijn
met verzamelde data; (3) de epistemologische, de studie die aantoont dat
de aannames van een theorie of theorieEn niet geldig zijn, gegeven inzich-
ten uit andere wetenschapsgebieden. Onderhavige studie behoort tot de
laatste categorie.

Daarnaast vloeit uit het constructionisme de vraag naar voren of een
organisatie-theorie, zoals door Whetten omschreven, wel kAn bestaan.
Immers deze opvatting over theorieen berust op de aanname dat organisa-
ties eenzelfde realistisch karakter hebben als fenomenen in de natuur-
kunde. Als de entiteiten waartussen relaties beschreven zouden moeten
worden, slechts bestaan in de interactie tussen mensen, kunnen daartus-
sen dan wetmatigheden, in de zin van regelmatige, voorspelbare patro-
nen bestaan? Op zich is er niets dat dat in de weg staat. De enige eis is
dat die entiteiten zich zo vaak voordoen, onderling welonderscheidbaar
en observeerbaar zijn dat de wetmatigheid statistisch geverifieerd kan
worden.

Het feit dat het constructionisme geen theorie is maar een opvatting
maakt haar geen lelijke eend in de vijver van de organisatie-leer en de
organisatie-theorie. Immers de principes van de dassical school vormen
evenmin een theorie. Maar ook de opvolgers ervan, de human relations

83.  Whetten 'What Constitutes a Theoretical Contribution?'.
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school, de management science (organisatie als besluitvormingsproces-
sen) en bijvoorbeeld de Open-System Theory84 zijn primair opvattingen
hoe organisaties te zien en te beschrijven. Vervolgens is binnen die raam-
werken gepoogd theoriean op basis van logisch-positivistische ontologie
te formuleren. Maar deze theorieen zijn primair actie-theorieen, gericht
op het veranderen van organisaties omreden van humanistic values, om-
reden van humanisering van de arbeid. Het zijn geen theorieBn gericht
op het zo effectief en efficient mogelijk doen functioneren van
organisaties.

Dat geldt wel weer publikaties als In Search Of Excellence,  77ze Cri-
tical Path to Corporate Renewal, Restoring Our Competitive Edge: Com-
peting  Through Manufacturing,  Rebirth  Of the  Corporation,  Measures for
Manufacturing ErceUence. Deze en dergelijk publikaties zijn primair
prescriptief van karakter, niet theorie-vormend. Wtl zijn ze gebaseerd
op empirisch onderzoek. Veelal is het casuYstiek, soms statistisch, waar-
door deze werken tot de comparatieve school gerekend kunnen worden.

In het vraagstuk van theorie of opvatting neemt de auteur de vol-
gende positie in. Voor organisaties in het algemeen zowel ten aanzien
van een individuele organisatie, is het niet mogelijk een grand theory,
een alles omvattende en verklarende theorie of model te formuleren.  Het
kAn niet en het hdeft niet. Het kiln niet om redenen die in de paragraaf
over bounded knowledgeability zijn uiteen gezet. Het h6eft niet omdat in
de interactie tussen individuen waarin de sociale werkelijkheid wordt op-
gebouwd, hooguit de taalelementen van theorieen een rol spelen, niet
theorieitn ztlf. Maar in het omgaan met elkaar, het overtuigen, het ge-
meenschappelijk maken van een droom, spelen aannames over causale
patronen w81 een rol. Deze aannames liggen op twee wetenschappelijke
deelgebieden. De eerste is de (sociaal-)psychologie, met name de
motivatie-theorie. De tweede ligt op het vlak van de institutionele econo-
mie. In het overtuigen van de ander om mee te doen in een 'onderne-
ming'  zoeken  we naar elementen waarmee  we de ander kunnen winnen
of  omkopen. Zo schreef de Chineze militair  Su-ma Ch'ien tweeduizend
jaar geleden: "The skilful employer of men will employ the wise man,
the brave man, the covetous man, and the stupid man. For the wise man
delights in establishing his merit, the brave man likes to show his cou-

84. "In some respects open-system theory is not a theory at all; it does not pre-
tend to the specific sequences of cause and effect, the specific hypothesis and
tests of hypothesis which are the basic elements of theory. Open-system theory is
rather a framework, a meta-theory, a model in the broadest sense of that over-
used term: D. Katz en R.L. Kahn, 77:e Social Psychology of Organizations,
New York: John Wiley, 1966, p. 452.
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rage in action, the covetous man is quick at seizing advantages, and the
stupid man has no fear of death.85 Meestal is de beoogde reward geld,
niet altijd, bovendien verschuift de door de ander beoogde reward met er-
varing en leeftijd.

Zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, ons denken over de ander is
voortdurend in beweging, zowel in het dagelijkse leven als in de weten-
schap. Elke opgedane ervaring tussen een inspanning en een gerealiseerd
resultaat verandert ons denken over die relatie. Het is niet zozeer, zoals
Weick 6 schrijft, dat eerst de daad ons ervan bewust maakt waarom we
die daad hebben verricht, een gerealiseerd resultaat doet de daarvoor be-
nodigde inspanning vergeten.

De in het constructionisme geformuleerde opbouw van de sociale
werkelijkheid ontwikkelt zich niet enkel in het enthousiaste gesprek als
interactie tussen individuen. Evenzeer ligt die opbouw besloten in het toe-
passen (en aanpassen) van bestuursinstrumenten. Dat is niet altijd een ra-
tioneel proces zoals Weber dat beschreef in zijn typologie van de bu-
reacratische organisatie. Om twee redenen niet. De eerste is dat de door
Weber veronderstelde rationaliteit op zijn beurt een volledige kennis ver-
onderstelt van het causaliteitspatroon van een bestuursinstrument: die
kennis is er niet. De tweede reden is dat keuze en toepassing van instru-
menten door individuen mede bepaald wordt door persoonlijke motie-
ven. Deze motieven kunnen van eeI sycho-pathologische aard zijn: wan-
trouwen, achterdocht, onzekerheid.

Het constructionisme impliceert voor de auteur dan ook twee conse-
quenties. De eerste  is een bepaalde grondhouding tegenover de realiteit
van organisaties. Die houding  is  deze dat organisaties door mensen  ge-
maakt zijn en in stand worden gehouden. Daarom zijn organisaties altijd
door mensen veranderbaar. Daarmee neemt de auteur afstand van al die-
genen die beweren dat organisaties onbestuurbaar zouden zijn.88 De
tweede consequentie is dat in voorkomende probleem gevallen steeds
wordt begonnen met een onderzoek naar -de geldigheid- van de -im-

85. Sun Tzu, Ihe An of War, Edited & with a Foreword by James Clavell,
New York: Dell Publishing, 1983, p. 17.

86.  Weick, The  Social Psychology  of Organizing.
87.  M.   Kets de Vries, 'Leaders  on the Coach:   The  case of Roberto Calvi',   IN-

SEAL) working papers, No. 90/40/OB,  1990.
88. Mintzberg, Mintzberg on Management. betrekt het vraagstuk van de effecti-

viteit van management op de gehele samenteving, zie zijn essay 'Society Has Be-
come Unmanageable as a Result of Management'.
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pliciete- aannames van de keuze en toepassing van managementprinci-
pes, bestuursinstrumenten en marktstrategieen. Dat onderzoek richt zich
op twee deelvlakken: de (sociaal-) psychologische verhoudingen en de in-
stitutionele economie (voor wat betreft de bestuursinstrumenten). Immers
veranderingen van organisatievormen en -processen vinden hun bron (en
noodzaak in het geval van aanpassingsprocessen) in ontwikkelingen die
gewoonlijk worden beschreven door sociaal-psychologen tn door institu-
tionele economen. Niet in het enkele denken over organisatiestructuren
en -processen.

Het constructionisme is geen theorie maar wel een vruchtbare opvat-
ting leidend tot meer inzicht.

5.1     Constructionisme  en de  eis  van  empirische  toetsing.

In de inleiding van dit hoofdstuk is gesteld dat het tot de academische tra-
ditie behoort een theorie empirisch te toetsen. Vervalt deze eis nu in de
vorige paragraaf is uiteengezet dat het constructionisme een opvatting is
en geen theorie? Het inzicht dat de sociale werkelijkheid een door men-
sen geconstrueerde en onderhouden werkelijkheid is, houdt een gevaar
in van een absoluut relativisme en wellicht zelfs nihilisme. Immers wat
doet het er dan alles toe? Waarom zou een sociale werkelijkheid, waarop
veelvuldig kritiek wordt geleverd, in stand gehouden moeten worden?
De reden is een eenvoudige, er is, waar mensen zijn, steeds sprake van
een sociale realiteit.89 Ook 'primitieve' volken kennen gecompliceerde
organisatie-structuren. Waar mensen zijn vormt zich, gewild of niet, een
sociale realiteit.

Waar het dan om gaat is wat voor een sociale realiteit wordt er ge-
vormd? Is dat een anarchistische, waar het recht van de fysiek sterkste
geldt? Is dat de mythische organisatie waarin de mens geen afstand kan
nemen tot waarmee hij werkt en waarbinnen hij leeft?go In de mythische
organisatie is de organisatie nog onbewust en ondergeschikt naar de oer-
tijd verwijzende mythen. Daarmee was die organisatie ook onverander-
baar, zij het dat de scherpste kantjes er door interpreterende priesters of
sjamannen af werd gehaald.

Of is het de ontologische organisatie waarin de mens meer afstand
neemt van wat hem omringt. Waarin de mens probeert de zin van de din-
gen te doorgronden. Waarin de mens observerend en rubricerend een an-

89. Vgl. ook: Van Dongen, Technology assessment.
90. Dit en het navolgende is gebaseerd op: C.A. van Peursen, Cultuur in

stroomversnelling, Elsevier, 1978.
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dere houding inneemt tegenover natuurverschijnselen, maar ook tegen-
over goden. Goden die door de Grieken een menselijk gezicht wordt
verleend en aan wie menselijke handelingen worden toegeschreven. 91

"Binnen een meer ontologische houding ligt het organisatiepatroon ook
nog niet als zelfstandig gegeven op tafel, omdat de organisatie daar ineen
gegeven is met de vorst, of bijvoorbeeld de ridder die de jacht leidt, of
de klerk, of de eeuwige ideeen van godsdienst en

n lurrecht,
waaraan

elke organisatie van de samenleving onderworpen is.
Weber' s doel-rationaliteit   is een uiting   van het junctionele denken

over de sociale werkelijkheid. In deze benadering wordt niet naar het
wat, de ontologische benadering, gevraagd, maar naar de zin, het nut
van de dingen. Volgens Van Peursen staat in de cultuurfase van het
functionele denken het sociale leven in het teken van de zinvolheid en de
maakbaarheid. Van Peursen: "In de mythische beleving ging het om het
'dat',  in de ontologische beleving  om  het  'wat',  in de functionele  bele-
ving om het 'hoe'.

Met dat laatste ligt organisatiestructuur van de sociale werkelijkheid
expliciet op tafel, ontdaan van haar mythische en ontologische elemen-
ten. Aanvankelijk geformuleerd in de tegenstelling tussen kerkelijk- en
wereldlijk recht enerzijds, en management principes (Mooney), bestuur-
sprincipes (Fayol) en doelrationaliteit (Weber) anderzijds.

De idee van maakbaarheid van organisaties,3, gestimuleerd door su-
ccessen in de techniek, voedt de gedachte van ideale organisaties, mits
de besluitvorming daartoe absoluut rationeel is. Echter, diezelfde rationa-
liteit veronderstelt een volledige kennis, een volledige informatie over si-
tuaties en problemen, 8n over de gevolgen van beoogde handelingen.

Het constructionisme impliceert een ander opvolging in de trits my-
thische-, ontologische-, functionele organisatie. De laatste als wensbeeld
wordt niet ontkend. Het verschil is dat het constructionisme stelt dat de
sociale realiteit weliswaar gemaakt wordt door mensen, maar niet volle-
dig rationeel maakbaar is. In de trits mythisch, ontologisch, functioneel,
ligt ook de gedachte besloten dat de mensheid zich steeds bewuster
wordt van het hoe van haar sociale organisatie. Echter, de in het functio-
nalisme veronderstelde rationaliteit is sociaal bepaald. Het individu heeft
behoefte aan belonginess in dat sociale. Het voorstaan van een -techni-
sche- rationaliteit die niet geworteld is in dat sociale kan impliceren dat
de verlangde belonginess niet wordt beantwoord.   Waar dat voorvoeld

91. Van Peursen, Cultuur, p. 54.
92. Van Peursen, Cultuur, p. 127-128.

93. Zie ook § 1.5.
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wordt is het individu, mede afhankelijk van zijn karakter, terughoudend
om al te technisch-rationeel te werk te gaan.

Het functionele denken stelt dat de samenleving volgens een blauw-
druk maakbaar is. Het constructionisme doet een stapje opzij en impli-
ceert dat het sociale weliswaar een menselijke constructie is maar nim-
mer precies volgens een intentie maakbaar. Daarnaast impliceert het
constructionisme dat een samenleving -bewus» in stand gehouden
moet worden, wil het een redelijke samenleving zijn.

Dat  laat dan  nog alle ruimte voor utopisch denken en Bloch' s  Prin-
zip Ho, hung94, voor wat betreft het verbeteren van het samenleven. Dit
betekent dat de mens het hele sociale bouwwerk van normen en waarden
moet onderhouden in de zin van verdedigen waar het aangetast wordt en
aanpassen waar aanpassing vereist is. Een moreel imperatief ligt besloten
in het constructionisme doordat het zichtbaar maakt dat de bestaande so-
ciale werkelijkheid niet zichzelf legitimeert en dus in stand houdt. "Het
moet omdat het zo is" is geen legitimering van regels en structuren.

Als ontologische opvatting van de sociale werkelijkheid kan het con-
structionisme niet getoetst worden.95 Het is een kwestie van acceptatie of
verwerping. In die zin kan er wel een wetenschapskritische beschouwing
over gegeven worden. Maar ook een wetenschapskritische beschouwing
is geen bewijsvoering, het is het plausibel maken van een opvatting.
Slaagt een wetenschapper er in anderen van zijn inzichten, van zijn theo-
rie te overtuigen dan is die theorie dus waar in constructionistische zin.
Dit betrekkelijke van waarheid in de wetenschap en wetenschapsontwik-
keling werd ook al door Kuhn opgemerkt. De eis van empirische toet-
sing is een procedure vereiste, naar haar aard kan ze nooit tot absolute
waarheid leiden.

Ook het generen van wetenschappelijk kennis is een sociaal proces:
"Although knowledge production may include a procedural component,
it is also a social process."96 De Amerikaanse auteur W. Graham Astley
heeft de idee, dat ook het vakgebied waarop dit proefschrift betrekking
heeft een sociale constructie is, geadstrueerd in een artikel "Administra-

94. Bloch, Das Prinzip Ho ung.
95.   "De   'oplossing'.   als   ik   het  zo mag noemen,   van de constructivisten (eerder,

p. 5, legt Hazewinkel uit dat hier gelezen kan worden 'constructionisme' JS) is,
dat ze niet pretenderen toetsbare uitspraken te doen over het menselijk gedrag. In
hun opvatting zijn theoriean niet waar of onwaar, maar bruikbaar of niet bruik-
baar."  Hazewinkel, De nieuwe kleren van de keizer, p. 14.

96. R. Jaques, 'Critique and Theory Building: Producing Knowledge 'from the
Kitchen', Academy ofManagement Review,  1992, 17/3: 582-606.
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tive  Science As Socially Constructed Truth".97 Astley schrijft dat het ge-
heel van kennis dat de bedrijfskundige bestuurslainde vormt een kunstma-
tig produkt is, gegenereerd vanuit a priori constructies van vooraf
gedefinieerde theoretische modellen. Dit vindt daarin zijn oorzaak dat in
de wereld van menselijke gedragingen een feit een keuze is van een talig
symbool, een woord, uit een verzameling talige symbolen die tezamen
een theorie vormen. Het ontdekken van de 'waarheid' is in werkelijkheid
een kwestie van het creatief invoegen van gebeurtenissen in theorieen
waarmee betekenis wordt verleend aan die gebeurtenissen. Het is alsof
met betrekking tot het sociale het de -ook wetenschappelijke- mens
niet lula het mythische te overstijgen.

De idee dat een wetenschapsgebied als administrative science een so-
ciale constructie is, is niet vreemd gezien het in hoofdstuk 4 ontwikkelde
inzicht dat de sociale realiteit, waarop immers dit wetenschapsgebied be-
trekking heeft, ook een sociale constructie is.

Dit geldt niet alleen de bestuurskundige bedrijfskunde. Ook bijvoor-
beeld de wiskunde is een menselijke uitvinding.98 In de wiskunde is van-
zelfsprekend geprobeerd de juistheid van ons rekenstelsel te bewijzen.
Hiertoe is een uitvoerige getallen theorie ontwikkeld. Het uiteindelijke
bewijs is ook niet geleverd. Dat is geen ramp: 1+1=2 i s i n ultimo
een sociale afspraak die het leven ordelijk en voorspelbaar maakt.

Ook de wetenschap als maatschappelijke institutie is een sociale con-
structie. Een constructie met regels, normen, machts- en inkomensposi-
ties, geldstromen, maatschappelijk aanzien, en vele andere elementen.
Er zijn redenen om deze institutie, ter ondersteuning van het totale maat-
schappelijk proces van sociale constructie, in stand te houden. Immers
het resulteert in hoger opgeleide deelnemers aan het maatschappelijk pro-
ces die in staat zijn nieuwe regels te formuleren, anderen te corrigeren,
technologie te ontwikkelen, en zo de samenleving dynamisch in stand te
houden.

Als institutie dat middelen verdeelt, is het wetenschapsbedrijf tevens
een vorm van marla. Een markt waar, volgens Astley, die theoretische
school overheerst die de meeste aanhangers voor zich weet te winnen.
Deze theoretische school hoeft niet noodzakelijkerwijs betere verklarin-
gen te leveren. "Theories do not gain hegemony because they are better
than their predecessors, but because they are able to attract adherents

97.  W.G. Astley, 'Administrative Science As Socially Constructed Truth',   Ad-
ministrative Science Quarterly, 1985,30 497-513.

98. Zie § 3.2.
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and withstand attacks from those who support other positions. 1,99

Waar het gaat om het ontwikkelen van nieuwe ideeen spelen de re-
viewers en redacties van de wetenschappelijk tijdschriften een centrale
rol. Volgens Astley wordt bij de beslissing een artikel te publiceren veel
meer gelet op de status van de auteur dan op de intrinsieke inhoud van
het artikel. Status wordt in business administration vooral verkregen
door enkele publikaties in de meest prestigieuze tijdschriften. Om daarin
te publiceren moet men voldoen aan de eisen van de doorgaans wat con-
servatieve reviewers.   Voor het zittende corps van reviewers is empiri-
sche toetsing het meest zwaarwegend argument in de beoordeling. Maar
ook daarbij is sprake van een zeker subjectivisme: "Producing high qua-
lie work is not enough; it must be certified as being of high quality by
the right people. „100 Dit geldt niet alleen voor Amerikaanse tijdschriften,
ook voor Nederlandse. 101

Nu houdt de constructie van sociale werkelijkheden ook een vorm
van consensus in. Immers institutionalisering dient ook ertoe om chaos
in het maatschappelijk verkeer te vermijden (Zijderveld). Dit impliceert
dat vernieuwing, ook in een wetenschappelijk gebied, steeds te maken
krijgt met de, overigens niet ongezonde, neiging die consensus in stand
te houden. Ook in het wetenschappelijk bedrijf geldt wat in hoofdstuk 3
werd  geschreven naar aanleiding van Kohlberg' s Smges Of Moral Deve-
lopment, het kan soms noodzakelijk zijn ook de meest heilige regels te
wijzigen. Gelijk in het maatschappelijk verkeer geldt ook voor de weten-
schap, diegene die dat wil doen moet eerst tonen de bestaande mores te
kennen en te kunnen respecteren. In het wetenschapsbedrijf betekent dit
dat diegene die met vernieuwende gedachten komt eerst in geschrifte res-
pect moet tonen voor de bestaande paradigma's en theorieen. "Though
papers must be novel, they must not be offensively contrary or alienating
to reviewers. Contributions must somehow 'fit in' with the field's theore-
tical traditions.... Researchers must properly   set the stage   for   the
introduction of their own approach by first accurately articulating their
colleagues' positions, even if they subsequently deny the validity of such

99. Astley, 'Administrative Science As Socially Constructed Truth'.
100. Astley, 'Administrative Science As Socially Constructed Truth'.
101. Publikatie van het door de auteur geschreven artikel "De organisatie-adviseur:

ideoloog of vakman?" (M&0, 1992/5) stuitte   in de redactie   van het tijdschrift
M&0 aanvankelijk op het bezwaar dat het niet empirisch was. Het artikel in
kwestie was een reactie op evenmin empirisch gefundeerde polemische artikelen
over de professionaliteit van organisatie-adviseurs.
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positions. •102 Ernest Dale
omschri ft

de sociale constructie van de mana-
gement wetenschappen als volgtio : "Unfortunately, the rapidly growing
number of schools of organization thought is tending to obscure the com-
monsense approaches. Gradually such a school acquires a staff, students,
research, conferences, a library, large and growing funds. Even during
the lifetime of the founder, a vast verbal structure may be built up. Some
even create a special language. intelligible only to the initiated. Thus it
happens that in the field of organization research there arises an "organi-
zation cathedral", complete  with an organization bible. commandments,
rites, liturgy, inquisitors, crusades, holy wars, martyrs, and saints. Woe
to those who stray beyond the dogma, who question infallibility. If they
do not wish to be burned at the organization stake, they must fit themsel-
ves to the Procrustean bed of inviolate organization truth. "

Het voorgaande suggereert dat een mogelijke methode van toetsing van
de constructivistische opvatting is na te gaan of een zeker percentage be-
roepsbeoefenaars en wetenschappers deze opvatting erkent, herkent of
nuttig vindt. De auteur heeft als onderdeel van zijn queeste over zijn op-
vattingen en de consequenties daarvan voor methoden en technieken in
het organisatie-advies vak met een aantal vakbroeders gesproken. Het
constructionisme vergt een zorgvuldige uiteenzetting. Is die uiteenzetting
gegeven dan is men gewonnen 6f er zijn reacties als: "Dat noemen wij
van binnenuit adviseren."

Acceptatie van een theorie of opvatting in bredere kring is geen
grondslag om te concluderen dat die theorie of opvatting juist of waarde-
vol is. Immers de ideeBn van Peters & Waterman, Mintzberg, Morgan
zijn ook in den brede geaccepteerd zonder dat daarvan gezegd kan wor-
den dat het juiste of waardevolle theorieen of benaderingen zijn.

104

102. Astley, 'Administrative Science As Socially Constructed Truth'.
103. Dale, Re Great Organizers, p. 3.
104. "Where does one find (bij Mintzberg JS) such unquestionably important manage-

rial activities as structuring an organization, selecting and appraising managers,
and determining major strategies? Omissions such as these make one wonder
whether the executives in his [Mintzberg] sample were really effective
managers." Weihrich en Koontz, Management, p. 48. Ook Willmott, ('Images
and Ideals of Managerial Work: A Critical Examination of Conceptual and Empir-
ical Accounts: Journal  of  Management Studies. 1984,   21 :349-668)   bekritiseert
de aanpak van Mintzberg: "For it simply takes for granted (and conceals) the pre-
suppositions that implicitly shaped and guided the choice of categories that were
observed and the 'meaningful conceptualizations' that subsequently 'appeared'.
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Eerder is gesteld dat het constructionisme ertoe bij zou kunnen dragen
dat principes kunnen worden geformuleerd, met bijbehorende contingen-
cies voor de geldigheid ervan, die in het proces van constructie van de
sociale werkelijkheid gehanteerd zouden kunnen worden. De vraag kan
dan gesteld worden waarin deze principes verschillen van rechtsregels in
het maatschappelijk verkeer. Immers door middel daarvan worden ook
tal van verhoudingen tussen individuen geregeld. De eerder uiteengezette
management principles laten zich goed vergelijken met regels in het be-
stuursrecht. Zoals in het voorgaand is uiteengezet, een constructionisti-
sche houding leidt ertoe, tezamen met een dienovereenkomstige gebruik
van wetmatigheden uit de sociale psychologie en de institutionele econo-
mie, dat management principes veel bewuster worden gehanteerd, min-
der dogmatisch, minder mechanisch. Die houding heeft nut als deze tot
effectievere, efficientere organisaties leidt, met een grotere kans op conti-
nuTteit. Ondermeer doordat dan aanpassingsprocessen van organisaties
aan veranderingen in de markt en aan veranderende sociaal-culturele ver-
houdingen, minder pathologisch verlopen.

Er ligt hier een parallel tussen de rechtstheorie en de organisatie-
leer. In het recht wordt ook steeds gewerkt aan een aanpassing van re-
gels, waarin de sociale verhoudingen gecodificeerd zijn, aan verande-
rende omstandigheden en inzichten om een leefbare samenleving te
behouden. Het werken daaraan verloopt via het herformuleren, het vin-
den van nieuwe formuleringen van rechtsregels, niet via het formuleren
van theorieen. Een ander verschil is dat het herformuleren van rechtsre-
gels steeds door leden van de samenleving gebeurt waarop die regels be-
trekking hebben. Het formuleren van organisatie-theorieen gebeurt -in
de gangbare literatuur- door personen die geen lid zijn van de organisa-
ties waarop die theorieen betrekking hebben. Iemand die werkt aan re-
gels die op zijn eigen sociale realiteit betrekking hebben voorvoelt beter
de praktische consequenties van die regels.

Het toetsen van management principes vergt longitudinaal vergelu-
kend onderzoek. Pettigrew meende met zijn case van ECI een voorbeel-
dige case te hebben hoe een grotere onderneming te revitaliseren. 105  An-
no 1993 moet dit bedrijf bekend maken dat het over 1992 een verlies
lijdt van 1  miljard gulden. Het correct toepassen van juist gekozen mana-
gement-principes geen absolute garantie tegen verlies of zelfs ondergang.
Met andere woorden het is niet mogelijk een absoluut bewijs te leveren
dat een opvatting als het constructionisme beter is dan een andere.

105. A.M. Pettigrew, 77:e Management of Strategic Change, Oxfrod: Basil Black-
well, 1987.
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5.8    Uitkomsten  uit  enkele  interviews

In het kader van onderhavig onderzoek zijn interviews gehouden, aanvan-
kelijk explorerende, naar hoe adviseurs werken. Dat leverde niets
nieuws op in vergelijking met wat daarover gepubliceerd was. Het con-
structionisme speelde bij de onderzoeker toen ook nog geen overduide-
lijke rol. Verder bleek het een probleem om een begrip te toetsen zonder
dat begrip zelf te gebruiken. Het is zoiets als met iemand over een paard
te  spreken die uitsluitend  met  auto' s bekend  is. 106 Waar  het  gaat  om  de
instrumentele kant van het constructionisme, het sleutelen aan de institu-
ties van een organisatie, is dat voor een bepaald type adviseurs en be-
roepsbeoefenaars niet nieuw. Verder is het zo dat veel adviseurs verzot
zijn op nieuwtjes   in  het vak, verbaal begaafd, graag met paradigma' s
jongleren, creter dan maar eens een diepgaande discussie.

Daarnaast speelde dat er ook te weinig tijd was voor een groot aan-
tal interviews. In dezelfde periode van dit onderzoek bracht mijn advie-
spraktijk mee dat ik daarvoor een slordige tWeehonderdvijftig interviews
moest afnemen.  In die interviews pik je tal van zaken op die bewust en
onbewust een rol spelen in een conceptuele studie. Daarbij is sprake van
een wisselwerking tussen de adviespraktijk en de conceptuele studie. Het
inzicht dat de organisatie een constructie is heeft ertoe bijgedragen meer
bestuurstechnisch te adviseren en het conceptuele adviseren te laten voor
wat  het  is.

Er is 66n interview uit die tweehonderdvijftig dat weleens een
bijzondere invloed kan hebben uitgeoefend. Het was met twee vrouwe-
lijke, Chinese collega's van de Philips-organisatie in Hong Kong.
Tijdens een lunch op de vijfenzestigste etage van Hopewell Centre met
gestoomde Chinese gerechten op tafel, werd uitgelegd dat de Chinees
mateloos ambitieus is: hij weet wat armoede is, hij weet wat rijkdom is
En hij  weet dat alleen hard werken (maar niet zonder geslepenheid!)  hem
van het 66n naar het ander kan brengen. Ambitie is het wat uiteindelijk
organisaties doet functioneren. Mission smtements, strategic intent?
Zonder ambitie komt er niets tot stand.

Uit het interview-materiaal zijn de drie navolgende interviewsessies als il-
lustratie gekozen. De groepsdiscussie in Taos illustreert hoe professio-

106. "Imagine writing a treatise on horses (for people who have never seen a horse)
which starts  with the concept not of horse but of 'automobile', built  on the  read-
ers'  direct experience of automobiles." Ong, Orality and Literacy, p. 12.
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nals, voor wie het merendeel het constructionisme nieuw was, ermee
worstelen in termen van hoop, een nieuw panacee, maar het ook niet als
een management fad willen gebruiken. Het tweede interview is een illus-
tratie van iemand die het constructionisme voor zijn praktijkuitoefening
niet nodig heeft, en als hulpmiddel voor reflectie de chaos-theorie ge-
bruikt. Het derde interview illustreert de mogelijkheid en wenselijkheid
voor een adviseur zich er rekenschap van te geven dat organisaties
menselijke constructies zijn. Constructies, die een dwangmatig karakter
krijgen, wanneer de organisatie een vanzelfsprekendheid krijgt en er zo
aanleiding toe geven dat een adviseur nodig is.

Begin april 1993 werd in Taos, New Mexico (USA) een conferentie ge-
houden Realities and Relationships, een conferentie over de betekenis

, 107 De conferentievan het sociaal constructionisme   voor '
practitioners   .

werd bezocht door psychotherapeuten, organisatie-adviseurs, gezinsthera-
peuten, opleiders, wetenschappers en anderen. Het conferentie-
programma omvatte 'open spaces', tijden waarop wie daartoe  ook maar
het initiatief nam, een gespreksgroep kon initieren. De auteur heeft die
gelegenheid gebruikt, dit was niet vooraf gepland, om met een groep te
discussitren over 'Social Constructionism and Organization Consul-
tancy'.  Aan de discussie  nam een twaalftal personen deel. Dezen  meld-
den zichzelf aan. Voor het merendeel waren deze deelnemers werkzaam
op het gebied van consultancy in bedrijven en andere grote organisaties,
enkelen waren opleiders binnen grote Amerikaanse ondernemingen. Van
de discussie is een bandopname gemaakt en daarvan weer een transcrip-
tie. Uit deze transcriptie volgen enkele citaten108, voorzien van commen-
taar (cursief afgedrukt).

Het gesprek begon met een kennismakingsrondje, waarin ieder ook kon
uitspreken wat hij verwachtte of zocht in de discussie.

Pp:  "My background is clinical. I worked with a number of either
family businesses or closely held businesses, often initially under the cli-
nical rubric and then in terms of control systems. My wife and I are
doing this together, and at this point we are formalizing, moving more in-
to  that  area [of control systems]. Constructionism  is  what  we  have  been

107.  Voor een uiteenzetting  over  de term 'practitioner'  zie  §  6.4.
108. Deze citaten zijn enigszins geredigeerd van spreektaal naar schrijftaal, er is naar

gestreefd het element van spreektaal te handhaven.
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using, so one of our reasons for coming here is our curiosity about how
to apply this in control procedures. "

Px: "I'm not sure whether I have questions, I'm more here to learn
about applications. "

Pq:  "I think mainly in terms of power sometimes. That has been hel-
pful for me. And even, eh you have to be an ideologist or call whatever
it is to do something out of this approach, that is very helpful. So I was
hoping, I was thinking of some new applications for myself and also may-
be to share some experiences with others. I know very little about it. But
it seems to me that constructionism involves a high tolerance for am-
biguity. Most people in our current organizations have low tolerance for
ambiguity. So what would help me is just to start to think about when
and where in the organizational life cycle of planning and doing work
this would be appropriate to think about. "

"For me this is new stuff, see some possibilities here, but really I
am interested in how this can be played out."

B:  "I am with the --- Institute. I head the consulting group of this In-
stitute. I am really reconsidering a lot of how we do our work. And in
one specific case we are doing a major research investment project. La-
ter this month we are going into a briefing session, and of course what
we do is to outline all the stuff that is wrong, in this

[client-organization].  I know exactly  what the response is going to be.  So
I am rethinking our strategy not only how we do our training, but also re-
search, what questions are you going to ask, considering fundamental
shifts  of how we approach [situations].  You see, considering some point
in the presentation [66n van de presentaties in de conferenties, JS], what
I am doing? That whole sort of reconsidering, reflective, how I am
doing it, how I am approaching it? I was thinking, while you where tal-
king, on this concept of appreciative inquiry. What I have been doing is
to move on in a way that was a little bit of that structure.

Hier zien we Mee typen reacties op de voor de meeste deelnemers nieu-
we  term  'constructionisme'.   De  eerste  is  eenvoudig  weg:  'hoe  pas je  het
toe'.   'wat  zijn  de  toepassingen'.   De  tweede  type  is  meer  reflectief  van
aard. De eerste reactie is in termen van acceptatie een verradelijke. Ze-
ker in de adolescenten cultuur van de Verenigde Staten trekt elke nieuwe
term wel een schare nieuwgierigen die het als positief ervaren omdat ze
er de oplossing voor hun problemen van verwachten.

Op zeker moment stel ik in de discussie:  "I never present myself as  a so-
cial Constructionist."  Waarop de groep lachend reageert, door het lachen
heen is op de band duidelijk de uitspraak te onderscheiden:  "I think that
is correct" . Vervolgens komt de discussie er op welk taalgebruik een con-
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sultant moet gebruiken bij zijn cli8nt. Ik poneer dat dat het taalgebruik
van de organisatie moet zijn. inclusief talen als die van accounting bij-
voorbeeld. Hierop ontstaat de volgende discussie:

"Essential, you must be a better modernist as the modernist-"
"Yes-"
P: "Let me carry this further. You suggest you are better of in

doing so if you wouldn't. When you are able to learn the language that
in fact is in use in that place, and if you go on thinking that you know ac-
counting,  it  is very likely  that  what  you  do  is  you  show to people  that
you know their language. Then it is likely you will collude with the same
things that go On that system. Get the people together, change a couple
of symbols and give them the idea that they all understand exactly the sa-
me thing.  But it is very difficult to get out of that trap  if you go into this
way. It is like doing anthropology in our own culture. You got so much
of those peaces, you have to be very vigilant, because you know already
a lot of their language, and if you think you know other languages as
well, you are in dangerous territory, and the superficially about that is
not particular an asset-"

S: "Social constructionism helps me to be aware of the idea that the-
re is multi level consciousness in doing consultancy, at one thing there
are the practical things of accounting, at the same time you see the things
from a higher level-"

J:  "This is what was mentioned reflexivity. The attitude of the con-
sultant, so is my experience with classical consultants, is: you have a cer-
tain model, present the model, something you fully believe in, the ulti-
mate truth, you educate your client, continue the discussion-"

P: "Like anybody who wants to dominate the situation-"
J:  "There is no awareness of the motivation to dominate.  It is a tra-

dition in the name of truth. "

In het eerste deel van dit onderdeel van de discussie wordt een verband
gelegd tussen taalgebruik en het gevaar als consultant onderdeel van de
situatie te worden waarover de consultant geacht wordt te adviseren. De
tegenstelling hier is dat a: de consultant moet alle talen die in een organi-
satie gebruikt worden kunnen spreken en in die talen kunnen adviseren
versus  b:  het  hanteren van  de taal van de probleemsituatie  staat het  onaf-
hankelijk reflecteren en adviseren over die situatie in de weg.

Theorie en model-vorming verschaft de adviseur een niet-situatie ge-
bonden taal en daarmee een claim op objectieve kennis ook 'to educate
the  client'.  Maar,  zo  riposteert  26n van de deelnemers  aan de  discussie,
adviseurs, ook managers, gebruiken modellen om daarmee de situatie te
domineren.  Ook al zijn adviseurs zich daarvan niet bewust.
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Pp: "I have a kind of question which I don't know where it fits in.
Someone said earlier something about systems thinking, you made a com-
ment about levering an organization associated with systems thinking. I
am just curious to understand how systems thinking is different from so-
cial constructionism, and the way you use it, how do you use systems?"

S:  When  I  use ' system'  I  mean the legal system, the accounting  sys-
tem and so on."

Pp: "Right, now I understand-"
Px:  "I see a lot of similarities.  One of the constructs I have, is thin-

king that no one of us is big enough to contain the whole.  So what I am
beginning to understand is that the whole has got to have multi perspecti-
ves, and we have to manage the interrelationships. So for me to talk
about social constructionism seems like shifting the language a bit, but
the attempt is much the similar to systems thinking, I have not seen
any-"

B: "I don't claim to understand constructionism, but it should be ac-
cepted as a reframing or an opportunity to reconstruct the social reality
that has been developed through all of the historical, whatever is in an or-
ganization.  That is reflection of systems, what is happening at a systemic
level. I think that when we work with systems, we never reframe much,
so for me constructionism takes it further then regular systems thinking."

Pq: "Except the leverage in systems, structure determines beha-
viour, and what you are looking at was the underlying structure, which I
think is basically the accounting structure-"

B: "I think it is a different place in the loop. I enjoy this. It is not
only the structure, the structure  is the reflection  of' the thinking,  so  that
[through constructionism] you can change the thinking to change the
structure, to change whatever-"

Pq:  "Then you go to Senge' s work of the learning organization-"
B: "I am not sure whether that is all that different, because I think a

learning organization is exactly what social constructionism is about-"
Px: "An alternative to what Px is saying, that individualism cannot

hold it all, is that the constructionist way of thought is exactly the oppo-
site, that is the individual does hold it all, that is more a holographic
kind of model, that each peace contains the entire business. That is one
of the ways that particular realities are to be going taken that way, and
we cannot have every day plausible interactions with one another..."

Pq: "-that is a systems perspective too, in sdme way-"

Deze  discussie  gaat  er over of het  sociaal constructionisme  verschilt  van
andere opvattingen, met name het systeem-denken. De ene ziet niet zo-
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veel verschil met het gangbare systeemdenken, een andere deelnemer
plaatst het constructionisme boven het systeem denken.

Het laatste deel van deze discussie bevat een interessante uitspraak.
Terecht wijst tun van de deelnemers erop dat, waar het constructionisme
stelt dat sociate realiteit in interactie tussen mensen gecreard wordt, men-
sen met continu met elkaar interacteren, terwijl de organisatie dan toch
voortbestaat.    Dat    voortbestaan    ligt    besloten    in    gerediceerd    gedrag,     in

een aantal systemen zoals bijvoorbeeld het accounting systeem. Het sys-
teem denken is een vorm van gecodificeerd reflecteren waarbij er ver-
schil van mening is in hoeverre het systeem denken een goed hulpmiddel
is om tot doorbraken te komen.

Ik breng de discussie opnieuw op de door de consultant gehanteerd taal
in een poging via deze ingang erachter te komen hoe het constructio-
nisme wordt gepercipieerd.

S: "I think that the difference between the classical consultant and
the consultant working on basis of constructionism is, that the classical
consultants first want to impose their language on the client, they first
want to speak the client their language-"

"yeah-"
"I think consultancy based on constructionism is that you use it in

your own head only, but speak the language of the client-"
"yeah, hm hm-"
"and leave it like that, and help them in that language to get their

act together. That is my objection to the traditional consultants, to have
the client to accept the language of the consultant, so the client can flight
from his reality-"

-Someone made the comment yesterday, I don't remember who it
was, learning to learn. That is part of what you are promoting, their ca-
pacity to learn in a way they did not recognize that was available to
them, whether or not they have the words for that, the lingo is irrele-
vant-"

B: Another notion somebody the last couple of days talked about,
the  importance of drawing  it in simply.   . . .  In  the --- Institute  one  of the
notions  used  for a  long  time  is  ' self as instrument of change'. Which  is,
being informed by all those models and all of the experience, but in that
sense walking in clean enough to really listening in here what is going on
and trust that those elements that you pass and experience that these are
going to be relevant and useful. I am aware not wanting to let construc-
tionism slide into a new holy Grail.  One of the elements that may be ap-
propriate under certain circumstances, I am not sure what those circum-
stances are, when would you use this, when would you present a model
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so you slide more into the expert role, or share experience what happens
to someone else, or whatever-"

P: "I also think that if they are looking for multi perspectives to get
it true, that our job is not to have the superior language, but to make
room for the multiple perspective to arise out of the resident expert, and
that it always will.  I really trust that process if there is time and space en-
ough, all the perspectives will become apparent and then the decision
and the trajectory can come from there. It is not a question of tile consul-
tant having to bring that language in. People can talk about problems all
they want to until they are sick of it, and then somebody will change the
direction. Bring in something else. We don't have to take all the respon-
sibility for that. I mean we are all wired up and there is only one mind,
you know, and face it, there is a bunch of bodies. So I think that we ha-
ve to be a sort of holder, the container for that process to arise, and not
have the illusion to think that we are the ultimate agents and all the voi-
ces coming in. Especially in the large collective there is so much wisdom
that people have for which they have never the opportunity to say-"

Pp: "And that has value-"
P:  "That is right,  and that is our job. "

Het is niet noodzakelijk dat de consultant een nieuwe taal bij de cliint in-
troduceen.   Het  constructionisme   kan  helpen  te  bepalen  wanneer  welke
benadering het meest vruchtbaar is, de expert- of proces-benadering.
Constructionisme, echter, moet met verheven worden tot een Holy Grail,
stelt dus een van de gesprekpartners, een senior consultant bij een grote
Amerikaanse advies-organisatie. De idee van constructionisme moge een
zinvolle zijn, de idee, de term mag niet gebruikt worden om dianten te
imponeren Of hun situatie te domineren.

Uit een interview met een adviseur verbonden aan een internationaal ad-
viesbureau, volgen hieronder enkele citaten. Noch vooraf, noch tijdens
het interview is de term 'constructionisme' naar voren gebracht.

Ik poneer de stelling dat een aantal managers niet meer weet wat de be-
stuurskundige knoppen zijn in de organisatie, waaraan ze moeten draaien
om dingen veranderd te krijgen. Daarom zijn ze geneigd er maar mee te
leven, terwijl ik denk dat dat veranderd zou kunnen worden.

"Ja, dat is in het algemeen een karaktertrek die bij management erg
belangrijk is en die je in verschillende organisaties, en zeker in grotere
organisaties helaas schaars ziet voorkomen, dat is namelijk 'take nothing
for granted' en een bereidheid om ongebruikelijke paden op te gaan en
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een bereidheid om traditionele structuren, concepten en idee8n te doorbr-
eken, te zeggen 'we doen het gewoon anders'."

Dit citaat zou in verband gebracht kunnen worden met Kohlbergs's fasen
namelijk  dat veel  mensen  niet de  bereidheid  of het  bewustzijn hebben  re-
gels waaronder of waarmee ze werken, ter discussie te stellen. Daar-
naast vinden we in dit citaat de neiging terug dat dingen anders moeten,
het dingen anders doen om het anders doen.

Ik poneer de stelling dat de in de zestiger jaren ontwikkelde modellen
van organisaties eerder er aan hebben bijgedragen de organisatie als on-
veranderbaar te zien dan als veranderbaar. Evenmin hebben naar mijn
oordeel de modellen van Minztberg en het 7-S framework tot handelen
van managers geleid.

"Ja,  ik denk dat je onderscheid moet maken tussen modellen die pro-
beren inzicht te vergroten en modellen die proberen een aktie te bewerk-
stelligen. In vele gevallen is het natuurlijk zo dat een perfekt inzicht auto-
matisch tot een bepaalde aktie leidt. Het 7-S model kan helpen om
inzicht te vergroten. "

"Moet de adviseur niet uitzoeken welke actoren in de organisatie
welke beslissingen moet nemen om de organisatie weer in beweging te
krijgen?"

"Ons bureau identificeert de sleutelfiguren in een organisatie en een
daarop gericht actieprogramma om die sleutelfiguren de juiste mindset te
geven, het juiste instrumentarium aan te reiken, incentives om processen
in een organisatie op gang te brengen. Dat is een denkmodel wat, denk
ik, altijd opgaat. Je kunt een organisatie niet in 66n klap in zijn volle
breedte omarmen, benaderen en beinvloeden. Er zijn bepaalde ingredien-
ten die je op brede schaal uitstrooit, maar er zijn andere ingreditnten die
heel gericht door specifieke spelers in de organisatie moeten worden aan-
gepakt. "

Daarmee neemt deze adviseur geen absolute afstand van sociaal-
psychologische benadering van organisatieverandering waarbij iedereen
in de organisatie er op gelijke voet wordt betrokken:

"Ik geloof dat je van alles wat nodig  hebt.  Je hebt een stukje religie,
religie is mischien niet het juiste woord, maar geloof, inspiratie vanuit
de top nodig.  Dat moet op het juiste moment geplaatst worden."
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Vervolgens zet deze adviseur uiteen dat hij de chaos-theorie als beeld,
metafoor, gebruikt om over organisatieverandering te denken en te spre-
ken.

"Maar met de chaos-theorie kun je geen organisaties veranderen-"
"Met de chaos-theorie  kun je wel veel inzicht krijgen in het functio-

neren van organisaties en daarmee kun je-"
"Hoe werkt dat dan?"
"Edn van de heel belangrijke dingen die in de chaostheorie naar vo-

ren komt is (1) dat er in vele gevallen onvoorspelbaarheid is. Dat moet
je accepteren, terwijl talloze organisaties nog op zoek zijn naar het een-
duidige antwoord, dat is er gewoon niet; (2) dat je voorwaarden moet
creeren, zodat te creeren basispatronen zichzelf gaan herhalen. Dat be-
gint  dus   met de frontline   [ = operationele processen  JS],   met  wat  daar
moet gebeuren,  hoe kan dat gerealiseerd worden.  Als je op de kleinst mo-
gelijk eenheid van operatie terecht komt, dan begint handelen opeens vol-
strekt logisch te worden en laat het zich mechanisch analyseren. Als je
dan vier frontlijnen hebt is de vraag hoe koppel ik die aan elkaar? Dat
doe je alleen maar als er absolute noodzaak is om ze aan elkaar te koppe-
len, anders moet je dat niet doen. Elke koppeling betekent een verlies
aan doelmatigheid.... Zodra je,  en dat is natuurlijk voldoende bekend,
operationele systemen gaat koppelen beginnen er hele belangrijke emotio-
nele factoren een rol te spelen. Waarom is dat? Dat is enerzijds omdat in-
formatie nooit helemaal perfect is, nooit waardevrij wordt geaccepteerd
maar wordt geinterpreteerd en persoonlijke belangen gaan een rol spe-
len. Wat ook heel mooi is dat je vanuit de chaos-theorie kunt onderken-
nen dat systemen zichzelf in stand kunnen houden, zichzelf autonoom
zullen aanpassen aan de omgevingsbehoefte als ze maar voldoende vrij-
heid wordt gegeven. Naarmate je meer koppelingen tussen systemen gaat
maken creeer je het risico dat deze systemen hun vrijheidsgraden verlie-
zen om zich aan te passen en dat daarmee uiteindelijk de mastodont door
de knieEn zakt."

"Is adviseren dan ook niet de mensen terugbrengen in de rol die
vroeger ook de entrepreneur had, dat men weet aan welke knoppen men,
psychologische-, juridische-, moet draaien-"

"Ja, ja, volstrekt, volstrekt. Ik denk dat de taak van de adviseur ook
veel meer is om niet alleen de manager, maar het gehele management,
de gehele organisatie, op een niveau van eigen kunnen te brengen, een
hoger niveau van erkenning van welke factoren belangrijk zijn in de orga-
nisatie, hoe ze daarmee om kunnen gaan, hoe ze die kunnen
aansturen-"

"Wat je zegt is dat zoiets als de chaostheorie best kan helpen om
mensen mentaal in beweging te krijgen maar het kan op zich nooit vol-
doende zijn om tot feitelijke veranderingen te komen."
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"Dat hangt van hun eigen capaciteiten af.  Als zij het licht zien en ze
weten ook de antwoorden dan is het denkbaar dat ze het ook zelf heel
goed uitvoeren. In een andere situatie zul je een voorbeeld-functie moe-
ten hebben, via projecten laten zien hoe je een conclusie in de praktijk
kunt verwerkelijken. Hoe je daar andere mensen bij kunt betrekken. In
dat opzicht moet een adviseur of een buitenstaander, een klankbord van
buiten, heel flexibel zijn. Hij moet dus heel goed opletten waar kennelijk
van buitenaf toegevoegde waarde noodzakelijk is.

De chaos-theorie helpt ons begrijpen dat elk leiderschap een combi-
natie van sturen, structureren en stimuleren zal moeten omvatten. Het
juiste evenwicht tussen deze 'van bovenaf' en 'van onderuit' instrumen-
ten wordt door omstandigheden bepaald. Vooralsnog is management
vaak te veel 'stuurman' ente weinig 'herder'. "

Wat   wit   dat   zeggen,    dat   een   perfect    inzicht    automatisch   tot   actie    leidt?

Dat appelleert aan het inzicht in de motivatie-psychologie dat wanneer
een individu er zeker van is dat actie A tot het beoogde resultaat B zal
leiden En ons individu is ervan ovenuigd dat hij actie A kan uitvoeren,
dat hij dan actie A zal uitvoeren.

Dit interview bevat geen verwijzingen naar het constructionisme. Alleen
door 'sheer dint of language'  kunnen verbanden worden gelegd.  Bijvoor-
beeld wanneer de geinterviewde spreekt over het identificeren van sleutel-
jiguren die op posities verkeren dat ze iets aan en in de organisatie kun-
nen veranderen.

In een ander interview is, aan het eind, wel de term 'constructionisme'
naar voren gebracht. Ik poneer de stelling dat de manager primair de
maker is van de organisatie, dat ik hem daarin kan helpen maar dat ik
niet op de stoel van de manager moet gaan zitten.

"Dat  vind  ik zo'n ontzettend gradueel verschil.  Je  zit  in  het  para-
digma van die manager.  Dat is je goed recht. Als het er over gaat waar
zijn nu echte vernieuwingen denkbaar? E6n van de vernieuwingen die
denkbaar is, is dat de organisatie-adviseur zich niet meer met de mana-
ger engageert.  In het denken van hoe die organisatie reilt en zeilt.  Dat je
zegt:  die hele organisatie is niet het interressante voor mu, wel voor jou,
jouw denken is voor mij het meest interessante.

"Ik zie dat niet zozeer als een vernieuwing, maar als een keuze die
je moet maken. Bij vernieuwing van organisaties denk ik daaraan dat ze
niet leiden tot ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en dat soort aspec-
ten,  ik denk dat je die eis mag stellen."

"Ik vind het nog maar de vraag of dat zo on-leuk is. Ik vind het niet
zo erg dat mensen ziek worden."
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"Ik realiseer mij dat ik een moreel oordeel uitspreek dat meIlsen

geen vluchtgedrag zouden moeten hebben."
"Het kan heel verstandig zijn dat mensen uitvluchten bedenken. De

organisatie moeten we niet heilig verklaren."
"In ieder geval niet de organisatie-vorm. Ik denk dat de mens als ge-

selliches Wesen-.109
"Ik heb dat gelezen die uitspraak. Dat is als aanname, als vanzelf-

sprekendheid heel legitiem, maar realiseer je dat dat een vanzelfsprekend-
heid is-"

"-maar mogelijk zit er bij mijzelf achter een soort angst voor een
te individualistische samenleving-"

"-het zou te individualistisch kunnen worden als je tot zwijgen ver-
valt. Maar zolang mensen met elkaar blijven interacteren hoeft interacte-
ren met altud tot een organisatocratie te leiden. "

"Maar de interactie leidt altijd wel tot een organisatie-
werkelijkheid-"

"Natuurlijk, je kum zeggen dat wij die al gecreeerd heben in dit ge-
sprek. Waar het om gaat is dat die organisatie die wij dan creeren door
ons beide ervaren wordt als een aangenaam hulpmiddel en dat wij geen
van twee8n de neiging krijgen die als verplichtend aan een ander op te
leggen. Dan ontstaat er een organisatocratie. En die neiging is zo sterk,
gebeurt zo onbewust. "

Het toetsen van een opvatting als het constructionisme door middel van
interviews is welbeschouwd een onmogelijke zaak. Dat heeft met de aard
van het constructionisme te maken, opvatting versus een causaliteits-
diagram en met de aard van de interactie  in de interviews.  Als de ene ad-
viseur de andere interviewt creeert dat bepaald geen situatie dat er onbe-
vangen antwoorden worden gegeven, zelfs is het de vraag of er
onbevangen vragen worden gesteld.

Grinwis heeft zijn proefschrift Onbevangen Ontmoeten, in tegenstel-
ling tot wat  in dit onderzoek is gebeurd, w81 overwegend op interviews
met bestuurders gebaseerd. Het is zeker boeiend daaruit naar voren ko-
mende uitspraken te bestuderen. Maar interviews kunnen niet in de

109. "Mtt dat de mens een 'geselliches Wesen' is, is het ook een organisatorisch we-
zen. Voor zijn overleven heeft de mens, van kindsaf aan, organisaties (in de zin
van samenwerkingsverbanden) nodig, varierend van de relatie met de moeder, ge-
zin,  school, kerk, markt-organisatie. tot openbaar bestuur etcetera. " J. Strikwer-
da,  'De organisatie-adviseur: ideoloog of vakman?', M&O, 1992/5: 406-422.
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plaats worden gesteld van onderzoek naar ontologische en epistomologi-
sche problemen die een rol spelen in organisatie-advisering.

Toetsing van ontologische opvattingen naar effecten er van in de
praktijk is slechts toetsing van de technieken die tot die praktijk-effekten
hebben geleid, niet van de ontologische opvattingen. De conclusie dat de
uit het constructionisme voortvloeiende opvatting van het ontologische
karakter van organisaties een verantwoorde is (niet: juiste!) ligt erin dat
problemen in organisaties met een ruim arsenaal van deel-theorieen en
idem technieken kunnen worden aangevat. Dit niet opportunistisch, maar
op basis van een beredeneerd eclectisch omgaan met verschillende inzich-
ten. 110

110.  Vgl. ook: Weihrich en Koontz, Management, p.  49,   "Basic management is  this
in part, an eclectic science and theory:
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HOOFDSTUK 6

PRAKTISCHE BETEKENIS

6.1    Inleiding

Wat betekent nu het constructionisme voor de praktlk van de organisa-
tie-adviseur? Immers, het constructionisme is eerst van meer betekenis
dan louter een filosofische exercitie, wanneer het in het dagelijks hande-
len een verschil ten opzicht van de gangbare praktijk met zich mee
brengt.

Er zij aan herinnerd dat in hoofstuk 1 de context van deze studie
werd vermeld: die van de interne adviseur in een grote multinationale on-
derneming. De invloed die daarvan uitgaat  op de keuze van behandelde
vraagstukken werkt ook door in het voorliggende hoofdstuk.

De praktijk van de organisatie-adviseur omvat een aantal aspecten.
In de eerste plaats is er uiteraard de bepaling van het werkterrein. Dit
wordt beschreven in § 6.2. In de tweede plaats is in het vak van
organisatie-adviseur van groot belang de rolopvatting. De gangbare op-'

vattingen daarover, met een commentaar vanuit constructionistisch ge-
zichtspunt, worden verwoord in § 6.3. In § 6.5 wordt uiteen gezet van
welke methoden en technieken de organisatie-adviseur zich bedient in het
onderzoek van een organisatie. Omdat de wetenschapper de 'werkelijk-
heid'  met een ander oogmerk tegemoet treedt als de 'practitioner', wordt
dit verschil, als voorbereiding op § 6.5, in § 6.4 uiteen gezet. Over de
wijze waarop de organisatie-adviseur in de diagnose verzamelde data ver-
werkt handelt § 6.6. Over de wijze waarop de adviseur bijdraagt aan het
functioneren van organisaties handelt § 6.7. In § 6.8 tenslotte wordt een
afrondende beschouwing gegeven over de 'winst' die een constructionisti-
sche beschouwingswijze oplevert voor het organisatie-advieswerk en de
theorie-vorming over organisaties.
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6.2    Het werkterrein

Volgens de Directory  of Management  Consultants zijn Organisatie-
adviseurs op de volgende deelgebieden werkzaamt:

General Management ((re-)organisatie, strategie)
Manufacturing
Personnel/Human Services (Management Development, selectie, beloningssyste-

nnen)

Marketing (voorspellen van verkopen, distributie-strategie, prijsstrategie, pro-
duktpositionering)

Finance and Accounting (cost accounting, valuation e.d.)
Procurernent

Research & Development
Information Systems
Administration (procedures, handboeken e.d.)
International (niet gespecificeerd)
Specialized Services (bijv. telecommunicatie, anti-trust zaken)

Voor de bij de Raad van Organisatie-Adviesbureaus aangesloten bureaus
was de omzet naar werkgebied in 1992 (%)2:

Ondernemingsstrategie enorganisatie-ontwikkeling 20.8%
Financieel beleid en administratief beheer 51.1

Human recources (incl. executive search en
interim management) 17.9

Management van produktie en diensten 12.5

Marketing en corporate communications 2.5

Informatietechnologie en -systemen 20.6

Project management 7.2

Economische en milieustudies 3.4

100.0%

Deze statistiek geeft geen goed inzicht in de vraagstukken waarmee
organisatie-adviseurs zich bezig houden. Ter illustratie wordt hieronder

1.   Compiled and published by Kennedy Publications, Fitzwilliam, NH, 1990.
2.   Raad van Organisatie-Adviesbureaus, Jaarbericht '92-93, 's-Gravenhage,

1993, p. 5.

207



een lijst gegeven van termen met betrekking tot vraagstukken in onderne-
mingen waarvan organisatie-advies bureaus zeggen dat daarmee ze mee
bezig zijn3 (veel termen hebben een vergelijkbare betekenis, niet is ge-
streefd naar een standaardlijst, verschillende termen voor dezelfde lading
zijn opgenomen om de lezer een indruk te geven van het vigerende

taalgebruik):

acquisities concurrentie-onderzoek
administratieve dienstverlening concurrentie-strategie
advertising conflicthantering
arbeids-voorwaarden (-structuren) control of costs of sales
arbeidsomstandigheden corporate governance
arbeidsverhoudingen cost and responsibility systems
automatisering (-sbeleid) cost management
bedrijfs-economische analyses cost reduction
bedrijfscultuur crisishantering
bedrijfsdoorlichting customer surveys
bedrijfseconomische analyses decentralisatie
bedrijfstakonderzoek definition of corporate objectives
begeleiden van veranderingen diagnose van cultuur
beleid, ondernemings- diagnose van strategie
beleidsevaluatie diagnose van structuur
beleidsonderzoek m.b.t. organisatie directie, -portefeuilleverdeling van de
beleidsstudies distributielogistiek
beloning distribution channels and costs
benchmarking diversificatie-strategie
beoordeling van leveranciers divisionering
beoordelingssystemen (van personeel) documentaire informatiesystemen
besluitvormingsprocessen doelmatigheidsonderzoek
besturing van organisaties doorlichten van P&0-management
bestuur, ondernemings- doorlichting (integrate bedrijfs-)
bestuurlijke organisatie economic studies and forecasts
bestuurlijke samenwerkingsprocessen effectiviteit
bestuurlij e structurering efficiency (-onderzoek)
bouwproJect management efficiency-vraagstukken
budget and control systems eficiency doorlichting
budgettering, (en rapportage) employee morale surveys
budgettering, -invoering van European affairs
business planning evaluation of capital expenditures
Business Process Redesign executives perquisites
business units, ontwikkelen van- export beleid
centralisatie en facility management
decentralisatievraagstukken feasibility studies
clerical cost control financial and management reporting
coaching en begeleiding financieel management
communicatie-management financieel-economisch management
concern-inkoopcoOrdinatie financiering
concernbesturingsinformatie financiering, ondernemings-

3.    ROA, 1993, Economist  1988, The Directory of Management Consultants
1990 en andere bronnen zoals o.m. bureaupresentaties.
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financiele analyse kwaliteitsprogramma's
financiBle planning kwaliteitssystemen
flexibilisering van organisaties kwaliteitsverbetering van dienstverlening
flexibiliteit kwaliteitszorg
forecast of capital needs kwantitatieve omgevingsonderzoeken
forecast of cash requirements leiderschap
forecast of expenditures logistiek management
forecast of income logistiek(e processen)
functiewaardering maatregelen bij koerswijzigingen
functioneren van besluitvorming management audits
functioneren van het management management control
functioneringsgesprekken management development
fusie (en samenwerking) management of improvement
fusiebegeleiding management-opleiding
haalbaarheidsstudies management van infrastructuren
herstructureren van staf/lijnrelaties management van verandering
huisvestings- en vastgoedadvies management-structuur
human resource management management-voorziening
implementatie marketingbeleid marketing-beleid,
incentive bonus plans -ontwikkeling
informatica project management marketing-management (control)
informatie-voorziening marketing-strategie (markt-)
informatiebeleid markt-onderzoek
informatiemanagement materials requirement planning MRP
informatieplanning milieu-beheerssystemen,
informatieplanning, -bedrijfsstrategische invoeren van
informatiestrategie milieu-advies
informatiesystemen milieu-management
informatietechnologie milieu-zorg
inkoopstrategiean, ontwerp van- mobiliteit en stroombeleid
innovatie motivatie (en samenwerking)
innovatie-management netwerkontwikkeling
inrichten van concern- en divisiestruc- new venture feasibility
turen omgevingsonderzoek

inrichting van het management onderhoudsmanagement
integraal management ondernemingsraden, -advisering van
integrale goederenstroombeheersing ontwerpen van nieuwe
interim management medezeggenschapsstructuren en
intern communicatie-beleid -vormen
investeringsbeslissingen opleidingen
invoeringsbegeleiding opvolgingsproblemen
ISO-certificatieprojecten, -begeleiden organisatie-cultuur
van organisatie-inrichting

IT functie, organisatie- organisatie-onderzoek
IT-assessment organisatie-ontwerp
just-in-time (JIT) programmes organisatie-ontwikkeling
klantgerichte bedrijfsprocessen organisatie-structuur
koersbepaling organisation planning
kosten beheersing organisatorische vormgeving
kostentoerekeningstechnieken overhead value analyses
kostprijsberekening overname begeleiding
kwaliteit van de arbeid packaging
kwaliteitscertificering performance centres
kwaliteitsmanagement performance improvement
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performance measurement systemen samenwerking
personeeelsplanning service diversifications
personeelsevaluatieprogramma's specialisatie-strategie
personeelsinformatie(systemen) strateg c cost management
personeelsmanagement strateg e, ondernemings-
personeelsvoorztenlng strateg e-bepaling
planning, ondernemings- strateg e-implementatie
privatisering strateg e-ontwikkeling
procedure analyse strateg evorming, bedrijfs-
proces-analyse strateg sch management
product cost and price determination strateg sche allianties
product diversifications strateg sche begeleiding bij fusies,
product line planning acqu sities en MBOs
produkt-innovatie strateg sche beleid(-svorming)
produktie-automatisering strateg-sche kostenanalyse
produktie-logistiek stress-management
produktie-management stroomlijning administratieve logistiek
produktie-organisatie structureringsvraagstukken
produktiviteitsverbetering structuurproblemen
professionalisering systeeminnovatie
professionalisering stafafdelingen taakontwerp
professionele organisaties technological forecasting
profit centres telematica-advisering
profit improvement topstructuren, ontwerp van-
profit plans topstructuur
project management, (-invoering van) Total Quality Management, invoeren
Public affairs van-

public management trainingen (in-company-)
publiek-private samenwerkingsvormen veranderings-management
R&D-management veranderkundige ondersteuning
rendementsonderzoek verbetering van interne communicatie
redundancy payments verbeter-management
rendementsanalyse verhouding tussen staforganen, divisie
rendementsherstel en werkmaatschappuen
reorganisatie versterken van klantgerichtheid
resultaat management versterking van intern ondernemerscha
resultaatverantwoordelijkheid verzelfstandigings-processen
resultaatverbetering vestigingsplaats-onderzoek
sales compensation werving & selectie
sales forecasting work simplifications
sales territories and quotas

Management consultants zijn dus niet uitsluitend bezig met de organisa-
tie zelf, maar evenzeer met allerlei inhoudelijke vraagstukken, produktbe-
leid, financiering e.d.

Waar in onderhavige studie over organisatie-advieswerk wordt ge-
sproken is dat beperkt tot onderwerpen als: organisatie-verandering,
doorlichting, organisatie-ontwerp, bestuursstructuren en -processen.
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6.3 Rot-opvatting

In de literatuur over organisatie-advieswerk is steeds veel aandacht be-
steed aan de rol en rol-opvatting van de adviseur. Is de adviseur nu een
persoon die, op een specifieke vraag, een ander vertelt wat deze moet
doen; is de adviseur een expertise- en/of capaciteits-instrument voor of
binnen een uitvoeringsplan van een ondernemer; of is de adviseur een
klankbord die de manager of leden van een organisatie helpt zich bewust
te zijn van hun regels en mogelijkheden? Is de rol van de organisatie-
adviseur vergelijkbaar met die van de advocaat-procureur, de notaris, de
fiscalist, de arts?, om enkele maatschappelijk gevestigde beroepen te noe-
men. Beroepen waarvan de rol (-verwachting) maatschappelijk vastligt. 4
De rol van de organisatie-adviseur ligt niet vast in de zin van: welke vra-
gen wel of niet aan hem gesteld kunnen worden, welke opdrachten hij
wel of niet zal aanvaarden, hoe geaccepteerde opdrachten zullen worden
uitgevoerd, wat toegepaste methoden en technieken zijn en wat zijn ken-
nisgebied nu wel of niet is.

Er zijn wel pogingen om antwoorden op deze vragen normatief vast
te stellen. Een voorbeeld hiervan is het document ICMCI Uniform Body
of Knowledge for Management  Consultants6.  In (lit document  wordt over
de   rol   van de adviseur geschreven   dat deze varieert   van   " . . .   a   non-
directive or process consulting role to a highly directive or content role. "
Vervolgens worden   " . . . in order of increasingly directive interven-
tion .. . " de volgende rollen genoemd:

-      sounding board or objective observer
-     process counselor coach
-       fact finder
-     alternative identijier
-      problem solving collaborator
- trainer/teacher
-     technical expert
- advocate

4. Zie voor een behandeling van het begrip 'beroep' en 'professionalisering'
ook: R.W. Dunning, De Nederlandse organisatie-advieswereld, Delft: Eburon,
1985.

5. The International Council of Management Consulting Institutes, Toronto,
Canada, 1992.
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Over de jimcties die de consultant vervult voor de client6 schrijft
Schein7:

1.    Provide information  that is not otherwise available.

2.   Analyse information with sophisticated tools not available to clients  [...]. 8

3. Diagnose complex organizational and business problems.
4. Train clients to use diagnostic models that permit them to make better deci-

sions.

5.    Listen and  give  support,  and counsel durmg troubled times.
6.  Help to implement dillicult or unpopular decisions.
7.    Reward and punish certain kinds of behaviors, using status as an "outsider"

as a special source of authority.
8. Carry information  that  is not moving up the normal chain of command to

higher levels or that does not move laterally as needed.
9. Make decisions and give commands on what to do if line management for

some reason cannot do so.
10. Take responsibility for decisions, absorb the anxiety that may attend the un-

certainty of how things will come out, and, in other ways, provide the emo-
tional strength to help others through difficult situations.

De laatste twee punten geven weer dat Schein de rol van de consultant in
hoge mate laat overlappen met die van de manager. Een consulmnt kan
nooit besluiten nemen voor een organisatie of de verantwoordelijkheid er
voor overnemen. Dat kan alleen als het advies-contract gewijzigd wordt
in een contract voor interim-management. De punten 9 en 10 moeten
naar mijn oordeel worden weggelaten. Een adviseur kan een persoon of
een groep wel helpen met anxiety om te gaan, maar hij kan het niet absor-
beren. Punt 7 herken ik niet vanuit mijn praktijk, n6ch bij die van
collega-adviseurs, n6ch in de literatuur wordt dit punt aangetroffen.

Het merkwaardige is dat Schein niet noemt het verschaffen van in-
zicht hoe te organiseren. Natuurlijk kan onder punt l ook worden ver-
staan hoe de concurrent is georganiseerd en hoe de sterktes daarvan gepa-
reerd kunnen worden door eigen organisatie-vormen. Het tezamen met

6.   'Cliant' en 'opdrachtgever' worden hier als equivalent gebruikt.
7.   E.H.   Schem,   Process   Consultation   Volume   II:   Lessons  for   Managers   and

Consultants, Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1987, p. 20.
8. Hier schrijft Schein 'or subordinates' omdat Schein de rol van de manager

en de adviseur als vergelijkbaar ziet. Die opvatting deel ik niet op grond van de
door institutionele economen helder gemaakte rol van de manager. Ook in de rest
van dit citaat heb ik de uitdrukking 'or subordinates' weggelaten.
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de client bepalen van de meest effectieve en efficiente organisatie-vorm,
structuur en processen, zou toch in een opsomming als die van Schein af-
zonderlijk moeten zijn vermeld.

De door Schein  in   1969  voor het eerst  en  in 1987 opnieuw gepubli-
ceerde, drie advies-rollen, uitgedrukt in advies modeUen, worden in de
vakliteratuur   het   meest   geciteerd.    Het   zijn:    (1) het koop- of expen mo-
del, (2) het arts-patiant model en (3) het proces model.9
In het expert-of deskundigheids is het de mana er die eenmodello
probleem onderkent, het diagnostiseert, de oplossingsruimte i ervan be-
paalt en er een consultant bij zoekt om een oplossing te bedenken. De
consultant bedenkt een oplossing, geeft deze over aan het management
dat vervolgens deze oplossing implementeert. Volgens Schein berust de
effectiviteit van deze methode op de aannames dat:

(1) Het management het probleem juist heeft gediagnostiseerd.  Hier-
bij kan de volgende kanttekening worden gemaakt. Er hoeft niet altijd
sprake te zijn van een 'probleem'.  Stel een ondernemer is op grond van
zekere gegevens tot de conclusie gekomen dat het attractief is om zaken
te doen in land X, bijvoorbeeld omdat het een hogere economische groei
heeft dan het thuisland. Om een bepaald marktaandeel te halen moet een
hele reeks beslissingen worden genomen met betrekking tot produkt-
specificaties, prijsstelling, distributie, marketing, financiering, etc. Daar-
voor kan een adviseur, met name 66n die met het bewuste land ver-
trouwd is, worden ingehuurd. Dan gaat het niet om een probleem maar
om een uitdaging. De vraag is ook wie of wat bepaald wat 'juist' is,

9. Voor het eerst gepubliceerd in: E.H. Schein, Process Consultation: Its Role
in  Organization Development, Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1969; 'Introduc-
tion'.  Hier  is  gebruik  gemaakt  van:  E.H. Schein, Process consultation II, 1987,

p. 22. Breuer (De organisatie-adviseur) maakt onderscheid tussen het dyadische
model van advisering (waarin de adviseur als expert optreedO en het proces mo-
del van advisering. P.A.E. van de Bunt (De organisatie-adviseur begeleider of ex-
pen?, Alphen a/d Rijn: Samson, 1978) p.14 onderscheidt (1) de technisch-
economisch-inhoudelijke adviesmethode of kortweg inhoudelijke methode en (2)

de sociaal-wetenschappelijkeproces-adviesmethode of kortweg proces  methode.
10.   Ook    in het Nederlands    is    deze    rol    ook wel aangeduid met 'koopmodel',

maar deze term is nimmer in zwang geraakt. J.H.D. Wiersma, 'Typologie van
organisatieadviesprocessen", Maandblad  voor  accountancy  en  bedrlitshuishouds-
kunde, themanummer  'Organisatie-adviseur',  1978,52/8/9:  368-376.

11. Uitgedrukt in: tijd, financiale ruimte of middelen, aspecten van de organisa-
tie en risico's.
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gegeven dat er met betrekking tot organisatie-vraagstukken geen absolute
objectiviteit bestaat;

(2) De clitnt moet de juiste adviseur qua capaciteiten en expertise
geidentiticeerd hebben. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de
adviseur, niet bij de client. Immers er is geen algemeen geaccepteerde in-
deling van adviseurs met bijbehorende gewaarborgde certificering. Als
66n van de professionele gedragsregels geldt dan ook dat de consultant
geen opdrachten aanneemt waarvoor hij niet gel[walificeerd is12;

(3) De clitnt moet het probleem -respectievelijk dat wat hij gerea-
liseerd wit zien- correct aan de adviseur gecommuniceerd hebben,
inclusief de aard van de expertise en of informatie die hij wil kopen. Met
deze veronderstelling insinueert Schein dat 6f clienten niet altijd in staat

zijn dat wat ze willen, over te dragen, 6f hun ware problemen en motie-
ven niet vertellen. Het eerste geval kan eenvoudig worden ondervangen
door in de offerte aan de cli8nt de door de cli8nt geformukerde vraag,
eventueel met verwijzing naar schriftelijke stukken, letterlijk te herhalen,
eventueel aangevuld met uitgangspunten en aannames. Blijkt dan tijdens
de opdracht of na afronding dat de client de vraag, laten we zeggen on-
handig, heeft geformuleerd, dan hoeft er geen sprake te zijn van onheuse
verwijten. Natuurlijk zal bij het intake gesprek de adviseur aan de op-
drachtgever vragen stellen als: 'op grond waarvan denkt U dat dAt de oor-
zaak  is  van het probleem?', 'waarom denkt  U  dat  die  en die expertise
Uw probleem zal oplossen?'

Het is onjuist als de adviseur a priori er vanuit gaat dat een op-
drachtgever niet in staat zou zijn zijn probleemstelling en behoefte aan
expertise correct over te dragen. In het geval de opdrachtgever met een
dubbele agenda werkt zijn alle gevolgen voor zijA rekening en risico,
ook om die reden moet de opdracht schriftelijk worden vastgelegd. Du
moment de adviseur lucht krijgt van een dubbele agenda moet hij dat aan
de orde stellen en zal als regel de opdracht beeindigd moeten worden.
Hierbij moet bedacht worden dat de ware entrepreneur de professionele,
onafhanketijke organisatie-adviseur evenzeer als instrument voor zijn

12. "De adviseur aanvaardt slechts die opdracht, waarvoor hij de kwalificaties
bezit:  Gedragsregets voor de teden van de Orde van organisatiekundigen en -ad-
viseurs, artikel  3.1.3 (b), Jaarboek  OOA  92/93,  p.   192.   "We will accept  only
those engagements we are qualified to undertake and which we believe will pro-
vide real benefits to clients. We will assign personnel qualified by knowledge, ex-
perience, and character to give effective service in analyzing and solving the par-
ticular problem or problems involved. " Association of Consulting Management
Engineers, Code of Ethics and Standards  of Professional Practice. 1982. % 2.2.
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doeleinden zal pogen te gebruiken dan wie ook in zijn omgeving, daar is
niets verkeerds aan;

(,4) De opdrachtgever heeft de mogelijke consequenties van de door
hem in te kopen expertise doordacht en accepteert die op voorhand.
Schein noemt als voorbeeld dat managers nog al eens schrikken van uit
surveys (bijvoorbeeld een employee morale surveyi3) voortvloeiende ana-
lyses, en niet willen acteren op deze informatie. Dergelijk surveys vallen
onder het hierna te behandelen arts-patient model.

Wel is mij een geval bekend dat de resultaten van een marktonder-
zoek  naar de acceptatie   van een nieuw produkt, de opdrachtgever   ' niet
uitkwam'. Een alternatief produkt dat onder de verantwoordelijkheid  viel
van van een collega, kwam beter uit het onderzoek. In dit geval had de
gemeenschappelijke superieur van deze twee produktmanagers opdracht-
gever moeten zijn.

Schein suggereert14 dat in het expert-model de adviseur -tijde-
lijk- 'eigenaar' wordt van het probleem. Daarmee schildert Schein een
negatief beeld van de opdrachtgever, temeer waar hij schrijft: "If the
solution does not work or the information turns out to be useless, the con-
sultant can easily be blamed. " Schein's stellingname is onjuist,  de con-
sultant wordt nimmer 'eigenaar' van het probleem. Immers, hier gaat het-
zelfde op als bij het opdragen van taken en delegeren van bevoegdheden,
de delegerende blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor wat hij heeft
gedelegeerd, ook als dat bij contract aan een onafhankelijke adviseur is.

Margulies noemt de hier behandelde advies-methode: Technical Consul-
ting Model. 15 Hij noemt als karakteristieken er van: (a) focus op een spe-
cifiek organisatorisch probleem; (b) sequentiele data verzameling en ana-
lyse; (c) het gebruik van een probleem-oplossend proces dat een serie
van sequentiele stappen omvat; (d) het vaststellen van logische oorzaak-
en-gevolg relaties; (e) nadruk op planning en toekomst-orientatie.

Het arts-patient model verschilt hierin met het koop- of expert model,
dat nu de adviseur gevraagd wordt een situatie te diagnostiseren en een
aanbeveling te doen welke informatie en welke expertise het probleem
zal oplossen. De opdrachtgever ziet of voelt dat er iets niet in orde is (in

13. Zie ook § 5.5.
14.  Schein,  Process  Consultation  II. p. 23.
15.  N. Margulies, 'Perspectives   on the Marginality   of the Consultant's   Role',

in W.W . Burke (ed.),  The Cutting  Edge:  Current Theory and  Practice in  Organi-
zation Development, La Jolla Cal.: University Associates, 1978.
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een afdeling, een divisie) maar om de een of andere reden slaagt hij er
niet in het probleem te diagnostiseren, of het ontbreekt aan tijd en/of
mankracht om dat te doen. Daarnaast kan het ook zijn dat het manage-
ment een deel of een aspect van de organisatie wil doen auditen tegen
den of andere norm.

Anders dan in het expert-model, zal de consultant een onderzoek in-
stellen door middel van interviews, enquttes, documentenonderzoek
en/of observatie. Het onderzoek kan zowel binnen de organisatie als ook
buiten de organisatie worden uitgevoerd. Bij het laatste valt te denken
aan interviews bij afnemers van produkten en diensten en hoe produkten
door consumenten gepercipieerd en gewaardeerd worden. Overigens,
men late zich niet misleiden door de terminologie van expert-rol versus
ans-rol, de diagnostiserende adviseur moet evenzeer expert zijn op een
aantal terreinen om te kunnen diagnostiseren.

Ook in dit model maakt Schein de fout door te veronderstellen dat
de  adviseur het probleem  van de opdrachtgever overneemt,

' zodat  deze

ontspannen achterover kan hangen in de wetenschap dat iemand anders
naar zijn probleem kijkt.'  Zo' n opdrachtgever  is een slechte opdrachtge-
ver en daarmee de grootste beperking in de kwaliteit van het adviespro-
ject. Naar oordeel van Schein kan het arts-patient model worden gevolgd
wanneeri 16:

(1) De activiteit van diagnose op zichzelf als zinvol wordt ervaren.
Terecht stelt Schein dat een in een organisatie uitgevoerde diagnose een
vorm van interventie, van beinvloeding is in de organisatie. Betrokkenen
zullen vragen waartoe informatie wordt opgevraagd, wie daartoe op-
dracht heeft gegeven, wat er met die informatie gebeurt, zekere beslissin-
gen worden geanticipeerd. Schein spreekt van 'perturbing the organiza-
tion'.   Het   kan ook positief worden geformuleerd, leden   van   een
organisatie kunnen zich door bepaalde vragen ook bewust worden van be-
paalde samenhangen, gedrag, een veranderende buitenwereld.

(2) De opdrachtgever heeft de symptomen van de organisatie cor-
rea geinterpreteerd en idem het 'zieke' onderdeel. Dit is een wat merk-
waardig criterium gezien het verschil tussen het expert-model en het
arts-patient model.  Als het management geconfronteerd wordt met symp-
tomen die ze niet kan duiden, dan moet ze die niet duiden. De adviseur
moet de ruimte nemen, respectievelijk bedingen, dat hij in het onderzoek
naar de aard van de symptomen en de oorzaak er van, zich niet laat stu-
ren of beperken door -vooronderstellingen of angsten- van de op-
drachtgever.

16. Schein, Process Consulmtion II, p. 25
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(3) Dat deel van de organisatie dat door het management als 'ziek'
wordt gezien moet de informatie die nodig is om een valide diagnose te
stellen, beschikbaar stellen, geen data mag achtergehouden worden noch
mogen symptomen overdreven worden. Schein stelt dat hij in zijn praktijk
verschillende gevallen van systematische verdraaiing van informatie
heeft meegemaakt. Bij het verzamelen van informatie moet zorgvuldig
onderscheid worden gemaakt tussen bewuste, opzettelijke verdraaiing
van feiten en de onvermijdeli ke subjectieve, positie- en rol bepaalde per-
ceptie van situaties en feiten..7

De consultant moet zijn bronnen en de wijze van benadering zorg-
vuldig kiezen. Wanneer personen over hun visie op, beleving van een si-
tuatie worden geYnterviewd, komen daar per definitie subjectieve inzich-
ten naar boven, iets anders bestaat niet. De kunst is al die subjectieve
inzichten in te kaderen, te relateren aan geobjectiveerde gegevens: Bud-
getten, jaarrekeningen, externe marktgegevens, rapportages, accountants-
rapporten, e.d.

Stel dat een onderzoek moet worden ingesteld naar de verhouding
tussen de kosten van front-office en back-office. Alle betrokkenen weten
dan, onder invloed van de vele verhalen over customer orienmtion, dat
front-office goed is en dat er in back-office gesneden gaat worden. Dit
veroorzaakt in interviews over tijdsbesteding een bias. Door nu in inter-
views geobjectiveerde gegevens over kosten als uitgangspunt te nemen,
kan die bias worden ingekaderd en teruggedrongen, maar overigens
nooit helemaal worden weggewerkt. Iemand die stelt dat hij het grootste
deel van zijn tijd bij klanten doorbrengt, zonder dat er sprake is van reis-
declaraties, representatiekosten en/of een lease-auto, kan met dat gege-
ven in de hand wel tot een realistischer antwoord worden gebracht.

(4) De opdrachtgever moet de door de consulant opgestelde dia-
gnose correct (sic\) willen begrijpen en de voorgestel(ie oplossing willen
implementeren. Ook hier plaatst Schein de opdrachtgever in een negatief
licht. Wie bepaalt wat een correcte interpretatie van een diagnose is? De
ontologische aard van de organisatie brengt met zich mee dat zo'n objec-
tieve, correcte inteIpretatie niet bestaat. Uiteindelijk is de interpretatie
een keuze in het licht van ambitie en de daarbij behorende/gepercipieer-
de relatie tussen inspanning en opbrengst. Ten alle tijde is het het prero-
gatief van de opdrachtgever een aanbeveling al of niet op te volgen (al-
thans tegenover de adviseur, mogelijk denkt zijn financier er anders
over).  Bovendien,  bij het adviseren van maatregelen  is  het de  taak  van

17. Zie hoofdstuk 3.
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de adviseur na te gaan wat daartoe de mogelijkheden, bijvoorbeeld finan-
ci8le-, van de opdrachtgever zijn.

(5) De organisatie van de opdrachtgever kan 'gezond' blijven ook
nadat de adviseur is vertrokken.  Het is de vraag of de metafoor van een
'zieke' en 'gezonde' organisatie wel zo gelukkig is. Een organisatie is
steeds in verandering,   is  naar  haar aard onstabiel.   Het  is  de  taak  van  het
management de organisatie in stand en daarmee 'gezond' te houden.

Kortom, Schein schildert het arts-patient model wel erg negatief.
Bij nadere beschouwing gaat het ook hier om een expert-rol, waarin de
adviseur op basis van expertise diagnosticeert.

De door Schein meest belangrijk geachte wijze van advisering is process
consulmtion, gedefinieerd als: "Process consultation is a set of activities
on the part of the consultant that help the client to perceive, understand,
and   act   upon the process events that occur    in the client' s environ-
ment. "18 De aannames waarop process consulmtion is gebaseerd  zijn de
volgende:

(1) De opdrachtgever is en blijft eigenaar van het probleem gedu-
rende het adviesproces. Zoals in het commentaar bij het expert-model al
werd uiteen gezet, de opdrachtgever blijft altijd, in welk model ook, eige-
naar van het probleem. Deze aanname kan dus worden weggelaten als on-
derscheidend kenmerk van process consulmtion.

(2) Een kern-uitgangspunt in process consultation is dat de clitnt
deel moet hebben in de diagnose en actief betrokken moet zijn in het be-
denken van een remedie op gevonden problemen. Hieraan voegt Schein
toe:   " . . .  because  only the client ultimately knows  what is possible  and
what will work in his culture and situation. " Vanuit de in hoofdstuk 2 ge-
geven visie op de ontologie van organisaties en organiseer-processen, is
het inderdaad een cruciaal punt leden van de organisatie te betrekken in
de diagnose en het bedenken van oplossingen. Mits de in de diagnose ge-
bruikte concepten voor die leden kaderverruimend zijn, kan de diagnose
de perceptie en werkelijkheids definitie van betrokkenen wijzigen.

Toch is de vraag wat dan het verschil is met het expert-model, waar-
in immers de client --ook-- betrokken is in de diagnose, door ztlf de
diagnose uit te voeren. Schein gaat op dit verschil niet expliciet in maar
het verschil valt wel aan te geven. Onder het kopje Diagnostic Questions
and Probesig geeft Schein enkele voorbeelden van door de consultant te
stellen vragen: "Could  this  be  that this is happening because  . . . ? "  "Have

18. Schein, Process Consultation II, p. 34.
19. Schein, Process Consultation II, p. 165.
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you  thought  of the following possibility   . . . ? "   "What  is  your own theory
about  why this problem exists?"  Wat de consultant daarmee  doet  is  het
'denkraam' van de client oprekken door samen met hem de diagnose uit
te voeren en hem te confronteren met andere zienswijzen.

In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat rationaliteit een sociale constructie
is. Wat er nu kan gebeuren bij met name grotere ondernemingen is dat
zich binnen die organisaties een rationaliteit ontwikkelt die een andere is
dan de markt waarop het bedrijf opereert. In de wandeling wordt dit aan-
geduid met 'bureaucratisering'. De rationaliteit van de markt: criteria om
orders te verkrijgen, om competitief te zijn, moge dan een sociale con-
structie zijn, het is nog steeds wel een rationaliteit. Die rationaliteit is
door innovatie van produkten en diensten, in combinatie met marketing-
technieken, manipuleerbaar, maar alleen door goed in te schatten wat de
marla zou kunnen willen. De interne rationaliteit, concepten, werkwij-
zen, moet hoe dan ook, een afgeleide zijn van de externe rationaliteit. In
een diagnose-fase kan de consultant, door het stellen van vragen, het aan-
reiken van concepten, formuleren van hypothesen, formats voor het orde-
nen van data, bepaalde typen grafieken  e.d., de interne rationaliteit  weer
op lijn krijgen met de externe rationaliteit. De consultant helpt dan de
client  en zijn organisatie   door een proces  van

'
cognitive restructuring ,20

heen.

Een verschil tussen de consultant als expert en de proces-consultant
is dit. De eerste zal in absolute termen stellen wat er moet gebeuren, de
proces-consultant zal werken met de relativering: 'als jullie dat willen be-
reiken, ga dan na wat de spelregels zijn waaraan je moet beantwoorden
om je ambitie waar te maken.'

Schein stelt dat in het proces-model de consultant een expert moet
zijn  in " . . . human relations, particularly the processes of establishing
and maintaining a helping relationship.

" Wanneer blijkt dat op zeker mo-
ment expertise op het gebied van bijvoorbeeld marketing, financiering
nodig is dan moet de consultant de client helpen een specialist te lokalise-
ren.

Op grond van eigen ervaring in een aantal projecten, ook die uitge-
voerd tezamen met externe consultants, deel ik deze stellingname van
Schein niet. De consultant die de opdrachtgever, via leden uit de organi-
satie van de opdrachtgever, helpt een diagnose-activiteit op gang te krij-
gen, moet expertise hebben in marketing, distributie, bedrijfseconomie,

20. Doz en Prahalad, 'A Process Model of Strategic Redirection in Large Com-
plex  Firms':   "...   to   inspire   cognitive   reformulation  in   the   mind  of  other   manag-
ers:

219



organisatiekunde etcetera. Hierdoor kan de adviseur betrokkenen helpen
vragen te stellen die zij niet geleerd hebben te stellen of dat verleerd heb-
ben. Daarbij moet de adviseur een aantal tactieken kennen om die
concepten via vragen door betrokkenen geaccepteerd te krijgen. E6n van
die tactieken is, ook at doorziet de consultant snel wat er aan de hand is,
zijn analyse en oordeelsvorming voor zich te houden.21 De client moet
-ook al is het wat gemanipuleerd via leading questions- z8lf ontdek-
ken wat er aan de hand is.

Dat de client wordt betrokken in het bedenken van remedies bete-
kent dat deze daaraan zijn commitment kan hechten. Of uitsluitend, zoals
Schein schrijft, de client weet wat in zijn situatie aan maatregelen moge-
lijk is, en wat zal werken in zijn cultuur en situatie, is twijfelachtig. Ui-
teraard zal de cliEnt een antwoord hebben op de vraag wat kan en wat ef-
fectief zal zijn. Maar wat nu als de client beperkt is in zijn repertoire van
mogelijke handelingen. Die beperking kan liggen in onbekendheid, maar
kan ook van emotionele aard zijn. Dat repertoire kan, analoog aan wat
Etzioni schreef over rationaliteit, sociaal bepaald zijn. Wanneer een
joint-venture een zakelijk gesproken voor de hand liggende maatregel is,
stuit dat nog al eens op emotionele weerstanden. Immers een joint-
venture veronderstelt dat partijen complementaire produktie-middelen in-
brengen, bijvoorbeeld technologie, kapitaal, brand name, distributie.
Daarin zit altijd een onzekerheid wie uiteindelijk controle heeft over de
joint-venture, wie welke risico' s loopt. Nog afgezien  van het  feit dat  het
aangaan van een joint-venture qua onderhandelingen niet altijd een een-
voudige  zaak is. Daarnaast speelt  dan  nog  dat een alliantie een bedrei-
ging voor de identiteit kan vormen. Als een opdrachtgever dat voorziet
en er tegen opziet, zal hij geneigd zijn te oordelen dat die maatregel voor
zijn organisatie niet werkt. Verder, wat te denken als de maatregel is het
saneren van delen van de organisatie, tezamen met gedwongen ontslag,
overplaatsing van vestigingen, die in het privt leven doorwerken. Kort-
om, een rol van de adviseur zal ook wel degelijk moeten zijn het
handelings-repertoire van de client te vergroten.

(3) Tenslotte is een aan het proces-model ten grondslag liggend
punt dat wat de consultant doet, bepaald wordt door een interventie-
theorie, niet door diagnostische theorie. (Schein geeft niet aan wat het
verschil is tussen een interventie- en diagnostische theorie.) Ook dit is
niet houdbaar. De diagnose-vragen die de consultant de client aanreikt
zijn wel degelijk gebaseerd   op als oorzaak-gevolg schema' s gebruikte
theorie8n uit de marketing, bedrijfseconomie, ondernemingsstrategie etce-

21. Schein, Process Consultation II, p. 30 en p. 165.
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tera. De wuze waarop de in de vragen besloten vakinhoudelijk kennis
wordt gedoceerd aan de client zal worden bepaald door interventie-
theorie8n.

De proces-advies-methode is volgens Schein toepasbaar wanneer
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1.   De  opdrachtgever  heeft  ergens  last  van  maar weet  niet  wat  de
oorzaak daarvan is of wat er aan te doen;

2.  De opdrachtgever weet niet wat voor type adviseurs beschikbaar
zijn en welke consultant die assistentie kan verlenen die nodig
kan zijn;

3.    De   aard  van  het  probleem   is  zodanig  dat  de  opdrachtgever   niet
alleen hulp nodig  heeft uit te zoeken wat er fout  is  maar er ook
baat bij heeft in de diagnose te participeren:

4.   De  opdrachtgever  heeft  een   'constructive  intent',   dat  wil  zeggen
dat zijn doelen en motieven voor de consultant acceptabel zijn
(de  clidint  werkt  niet  met  een dubbele  agenda,  bijvoorbeeld);

5.    De   client   is   uiteindelijk   de   enige   die   weet   welke    interventie    in

zijn situatie elIectief zal  zijn;
6. De cliint is in staat te leren hoe te diagnostiseren en zijn eigen

organisatieproblemen op te lossen.

In een in 1990 gepubliceerd artike122 beschrijft Schein hoe hij op de idee
van process consulmtion is gekomen.  In 1965 kreeg hij de opdracht een
directie team van een jonge high-tech onderneming te helpen met hun
communicatie en hen te helpen als groep effectiever te zijn. Daarbij
poogde Schein aanvankelijk een model voor wat een effectieve groep is,
uit zijn trainingspraktijk toe te passen. Daarnaast legde hij hen een aantal
humanistic values op, hoe ze zouden moeten communiceren, dat ze el-
kaar niet openlijk in verlegenheid mochten brengen en hoe ze consensus
over besluiten moesten bereiken. Daarmee miste Schein, zo schrijft hij
zelf, een cruciaal punt. Het directie-team als groep had een veel belang-
rijkere agenda dan die van Schein. Die agenda was om kritische strategi-
sche issues op te lossen met betrekking tot technologie en produkten, in
een bedrijfstak waarin niemand wist wat wel of niet zou werken. 23
Schein was bezig de groep te civiliseren, terwijl de groep naar waarheid

22.  E.H. Schein, 'A General Philosophy of Helping: Process Consultation',
Sloan Management Review, 1990, Spring: 57-64.

23. Zie ook § 4.3.
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zocht in een concurrentiestrijd op leven en dood. Dat bracht Schein op
het intcht dat " I  could  not  be  helpful  until  I  gave  up  my  own  notion  of
what the group shouM be. " Het directie-team deed veel wat in strijd was
met Schein' s uitgangspunten,  maar was niettemin erg succesvol  in het lei-
den van hun bedrijf. Toen Schein zich dat realiseerde, verschoof hij zijn
interventies van het wijzen op dysfunctionele aspecten in de communica-
tie naar het meer inhoudelijk ondersteunen van de discussies. Vandaar
ook dat Schein -later- schrijft: "The most obvious thing to focus on in
the meeting is why the group is there in the first place. What is its task?
What are the goals of the meeting? Why does the group exist at all? .24

Margulies25 noemt als karakteristieken van het proces-model: (a) focus
op de processen in de organisatie; (b) meer een orientatie op de mense-
lijke dimensies van de organisatie; (c) een oriEntatie op het huidige 6; (d)
focus op 'helpen' niet op specifieke technische expertise; (e) meer erken-
ning voor het intuYtieve en weinig nadruk op logische- en analytische be-
naderingen.

Van de Bunt heeft in  1978 een onderzoek gepubliceerd  over het verschil
in effectiviteit tussen wat hij noemt de technisch-economisch-inhoudelij-
ke adviesmethode of kortweg inhoudelijke methode en de sociaal-
wetenschappelijke-proces-adviesmethode of kortweg procesmethode.

27

De uitkomsten van dit onderzoek suggereren dat bij strategische- en
structuur problemen de proces-methode tot meer succes leidt dan de in-
houdelijke methode; en dat bij culturele problemen de inhoudelijke me-
thode tot meer succes leidt dan de procesmethode.28 Van de Bunt schrijft

24. Schein, Process Consutmtion U. 1987, p. 41.
25. Margulies, 'Perspectives on the Marginality of the Consultant's Role'.

p. 61.
26. Binnen kringen van OD-practitioners zelf wordt de nadruk gelegd op

'Long-term orientation',   in  de  zin  van een 'long-term approach  to the manage-
ment of change',  op een langere termijn benadering van het veranderingsproces
die niet verward mag worden met een gerichtheid op korte- of lange termijn resul-
taten van de onderneming. Overigens groeide er in de tachtiger jaren een meer op
korte termijn gerichte benadering van veranderingsprocessen, ook omdat mana-
gers minder lang op dezelfde post bleven en binnen hun 'ambtstermijn' resultaten
wilden zien. J. Sanzgiri en J.Z. Gottlieb, 'Philosophies and Pragmatic Influences
on the Practice of Organization Development 1950-2000', Organization
Development 1993 p. 57-69.

27.  V an de Bunt, De organisatie-adviseur.
28. Van de Bunt, De organisatie-adviseur, p. 190.
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dit daaraan toe dat bij culturele problemen veelal gedragswetenschappers
worden ingeschakeld. Dezen worden  door de client als deskundig  be-
schouwd op het gebied van intermenselijke relaties, waarop de client
zich juist ondeskundig acht. Maar het zijn juist ook deze adviseurs die
als methodisch principe zich nadrukkelijk niet als deskundige (ook niet
op het gebied van menselijke communicatie!) opstellen en ook dat pro-
bleem terugspelen naar de client. Bij strategische- en structuur proble-
men acht de client zich doorgaans wel deskundig en wordt de r0129 van
procesbegeleider wtl als zinvol ervaren. 30

Van de Bunt vat de verschillen tussen de inhoudelijke- en procesme-
thode als volgt samen:

aspecten inhoudelijke methode:    proces methode:

1. doelstellingen: probleemoplossing probleemoplossend
vermogen

2. normen: efficiency openheid van communica-
tie, machtsnivellering

3. strategie: deskundigheid leer

4.       relatie met cliant:66nzijdige gezamenlijke
verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid

5. rol: expert begeleider
6. werkwijzen: cognitief sociaal-emotioneel

congruent met normen
7. fasering: onderzoek probleemstelling +

implementatie
8. reikwijdte: deel geheel

9. affiniteit: leiding leiding + tendens tot
meerdere groeperingen

10. herkomst: technische- gedragswetenschappen
economische

wetenschappen

Van de Bunt wijst erop dat de beide door hem onderzochte adviesmetho-
den naar elkaar toegroeien.31 Het is niet zozeer een naar elkaar toe-
groeien, elementen uit de proces-methode worden, zo is mijn observatie,

29. Dit is dus een complementaire rol in het geheel!
30. Van de Bunt, De organisatie-adviseur, p. 180.
31. Van de Bunt, De organisatie-adviseur, p. 187.
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tactisch gebruikt door primair inhoudelijk (techniek, marketing, logis-
tiek) opererende adviseurs. 32

Naast de expert-rol onderscheid Block33 de pair-ofhands rol en de
collaborative rot. De expert rol bij Bock is gelijk aan die beschreven
door Schein. De pair-Of-hands rol wordt in het Nederlands wel aange-
duid met capaciteitsverhuur. In dit geval bepaalt de opdrachtgever wat
het probleem is, wat er aan data verzameling moet gebeuren en hoe, en
is ook sterk sturend in de formulering van de oplossing/maatregelen. In
dit geval wordt de consultant ook wel de ingehuurde staf-functionaris ge-
noemd, het adviesbureau als loonbedrijf. Deze rol kent niet de eigenlijke
karakteristiek van professionaliteit in termen van onafhankelijk denken
en handelen. Niet valt uit te sluiten dat op deze wijze de organisatie im-
pulsen ontvangt als bij de professionele organisatie-adviseur.

In het geval van de coUaborative rol werken de opdrachtgever en de
consultant als volledige gelijkwaardigen, ook in termen van kennis en
vaardigheden. In Block's opvatting delen de consultant  en de clitnt  de
verantwoordelijkheid voor het plannen van acties, implementatie en resul-
taten. 34 Dit laatste is omstreden.   Wat de consultant  ook  doet  en  hoe  hij
het doet, de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de implementatie
van adviezen, niet de adviseur. Dit heeft er ook mee te maken dat imple-
mentatie van adviezen deels bestaat uit formele beslissingen, het ontslaan
en aanstellen van personeel, wijzigingen in de organisatie waarvoor de
opdrachtgever als bestuurder naar de ondernemingsraad moet, wijzigin-
gen in de juridische structuur e.d. Alle beslissingen waarvoor de advi-
seur het nu ten enenmale ontbreekt aan de vereiste handelingsbevoegd-
heid om ze uit te voeren. Er zijn adviseurs die ook de implementatie
voor hun rekening willen nemen. Dat kan, maar gezien de daarvoor ver-
eiste -tijdelijke- overdracht van bevoegdheden en daarmee verbonden
verantwoordelijkheden, is de adviseur uitvoerende geworden, hij zit in
de rol van de opdrachtgever.

32. E. van de Vliert (Rolgedrag    in    de organisatie, Deventer: Kluwer, 1974) p.
147, spreekt over het 'nondirectiviteitsevangelie' van Bennis, Schein en Argyris,
de directieve aanpak wordt begin zeventiger jaren weer uit de volstrekte ta-
boesfeer gehaald.

33.  P.Block,    Flawless    Consulting:    A    Guide    to    Getting    Your    Expertise    Used,
San Diego, Cal.: University Ass., 1981, p. 18.

34. In beginsel gaat de adviseur slechts een inspanningsverptichting aan, geen

resultaatverptichting, tenzij vooraf vaststaat dat het beoogde resultaat niet voor
twee8rlei uitleg vatbaar is (artikel 3.1.7 Gedragscode OOA).
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Nees en Greiner onderscheiden de volgende rollen bij consultants35:

-     Mental adventurer
-     Strategic navigator
-     Management physician
-     Systems architect
-    Friendly co-pilot

Het is een wat merkwaardige indeling. Zo suggereren Nees en Greiner
dat de Menml Advenmrer als benaderingswijze statistische analyses ge-
bruikt en dat zijn kennis-basis de B-wetenschappen is. Eerder zou men
van een menml advenmrer verwachten dat deze technieken uit de techno-
logical forecasting gebruikt, bijvoorbeeld concepten als de envelope cur-
ve en de delphi-methode. In Nederland is er een groep van adviseurs die
zichzelf als mental adventurers zouden karakteriseren.36 Dan in de zin
bestaande denkkaders te doorbreken, en zo op het gebied van organisatie
met   doorbraken te komen. 37 Bovendien,   hoe kan iemand als adviseur
een mental adventurer zijn zonder tegelijk ook Friendly co-pilot te zijn?
De indeling van Nees en Greiner kan dan ook beter achterwege worden
gelaten. Deze is hier opgevoerd ter illustratie hoe anderen over het vak
denken.

De vraag is nu hoe vanuit het sociaal constructionisme de rol, functie,
werkwijze van de organisatie-adviseur begrepen kan worden.

In de eerste plaats is er het vraagstuk van de positie. In het expert-
model blijft de organisatie-adviseur buiten de sociale realiteit van de
organisatie. Het is de opdrachtgever die een bedachte oplossing over-
neemt en er, naar zijn mensen toe, mee verder gaat. De opdrachtgever,
zo zou gezegd kunnen worden, heeft voor een bepaald aspect van zijn te
cretren  of te onderhouden realiteit,   ' iets' nodig. Vandaar  ook dat vanuit
het perspectief van de adviseur dit het zwaktste model is met betrekking
tot implementatie. Immers de bedachte oplossing is niet specifiek ontwor-

35. D.B. Nees en L.E. Greiner, 'Seeing Behind the Look-alike Management
Consultants', Organisational Dynamics, Winter 1985, p. 68-79. Deze indeling is
ook overgenomen in: M. James e.a., How to choose and use a Management Con-
sultant, Special Report No. 1183, London: The Economist Publications, 1989.

36. Zie bijvoorbeeld het thema-nummer van M&0 over professionalisering van
de organisatie-adviseur (Van Ginneken e.a. red.), januari-februari 1992.

37. Voor een kritiek hierop zie mijn 'De organisatie-adviseur, ideoloog of vak-
man?'
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pen op de situatie waarin deze geimplementeerd moet worden. Daarnaast
speelt nog wel eens dat de opdrachtgever anders met de oplossing om-
gaat dan de adviseur heeft verondersteld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat
de aangedragen oplossing door de opdrachtgever retorisch wordt ge-
bruikt om zijn mensen te overtuigen in een bepaalde richting te bewe-
gen. Het is wellicht voor de adviseur niet leuk te moeten ervaren dat ook
hij,  met zijn professionele opvattingen, als instrument wordt gebruikt.
Toch is de handelswijze van de opdrachtgever niet fout. HU is het die te-
zamen met zijn mensen de klus moet klaren, zijn organisatie moet met
een oplossing kunnen leven. De adviseur kan niet als buitenstaander een
directe rol spelen in het construeren van de sociale realiteit van
anderen. 38

In de tweede plaats: In het proces-model maakt de adviseur zich on-
derdeel van een sociale realiteit van de organisatie. Dit doet hij door ais
begeleider bij vergaderingen en andere bijeenkomsten te gaan zitten en te
interveni8ren in de communicatie, in de interactie tussen betrokken.
Daarmee cretert de adviseur een sociale werkelijkheid die een andere is
dan wanneer hij er niet is. Het paradoxale is dat de proces-consultant
stelt dat hij de client leert vissen in plaats van een vis te geven, zodat
deze zelfstandig verder kan. Die vis ligt niet besloten in het beter,
openener met elkaar kunnen communiceren, maar in het beter kennen
van de causaliteiten hoe, met welke inspanning beoogde resultaten te
realiseren. Dat wil zeggen de hengel die de proces-consultant de client
wil annreiken ligt besloten in (het taalgebruik van) de marketing,
financiering, operations management, distributie, logistiek.39      Die

vakgebieden kent de enkel gedragswetenschappelijk opgeleide
proces-consultant niet.

38.   Om deze reden   ook   acht   ik het onjuist   dat   in de Gedragsregels   van   de   Orde
van organisatiekundigen en -adviseurs onderscheid wordt gemaakt tussen 'op-
drachtgever' (artikel 1 lid 3: "De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon met wie het contract voor de dienstverlening van de organisatie-
adviseur is gesloten") en 'client' (artikel 1 lid 2: "de client is het, per opdracht be-
paakle, samenstel van geledingen en belangengroepen binnen de organisatorische
eenheid waarvoor de organisatie-adviseur in de opdracht werkt. Als zodanig
wordt gesproken van het clientsysteem"), de adviseur mag niet in een positie ms-
sen opdrachtgever en zijn mensen in komen te staan. zie ook § 5.3.

39 Er zijn academici die van oordeel zijn dat de taal van het management gede-
construeerd moet worden. Dit is een gedachte die teruggaat op het denken van

Derrida. Ik deel die opvatting en de daaraan verbonden werkwijzen niet. Immers
taal kan niet gedeconstrueerd worden in andere dan talige elementen. Taal kan
niet gedecodeerd worden. Waar het om gaat bij de client is de taalwerelden van
de verschillende functionele gebieden over en weer te recoderen.
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French en Bell, de auteurs van het meest gebruikte boek voor Orga-
nization Development, onderkennen dit wanneer ze schrijven dat specia-
listen op het gebied van organisatie-ontwikkeling meer moeten weten van
corporate planning, industrial engineering  e.d., om daarmee een uitge-
breider repertoir van interventies tot hun beschikking te hebben. Ook on-
derkennen French en Bell dat organisatie-ontwikkeling op een beperkte
modelvorming, in de zin van causaliteitspatroon berust. Zonder het uit te
werken suggereren zij dat daarvoor meer

aansluiting  ezocht
zou moeten

worden bij auteurs als Peters, Waterman en Kanter.4  Dat is geen geluk-
kige keuze, aansluiting zou moeten worden gezocht bij Kotler,
Weston/Brigham, Koontz, Ansoff, Skinner/Fogarty & Hoffmann, dat wil
zeggen auteurs die bepaalde vakgebieden als marketing, accounting,
management-principes, business strategy, produktie-management in
depth en operationeel, niet slechts beschrijvend, beheersen. De consul-
tant moet, evenals de general manager, al die vakgebieden overzien en
de kwintessens ervan begrijpen.

Daarbij moet de consultant in staat zijn al die functionele gebieden
logisch en consistent met elkaar in verband te brengen. Niet dat hij dat
voor de client doet, maar wil hij het proces kunnen ontwerpen en aan de
client annreiken zodat die leert dat zelf te kunnen, dan eist dat dat de con-
sultant het zelf ook kan. Eerst dan is de consultant in staat de client de
goede vragen aan te reiken, de worksheets, de stappen waarmee data ver-
werkt wordt, plannen uitgewerkt, etc. Daarbij zal de consultant de con-
cepten die daarbij -impliciet- aan ten grondslag liggen beter moeten
realiseren dan diegenen die dagelijks operationeel met marketing, accoun-
ting en fabricage bezig zijn.

De consultant die werkt vanuit een constructionistische visie denkt,
observeert en werkt, zal zich daarbij er steeds van bewust zijn dat al die
vakgebieden, hoe technisch vernuft ook, menselijke constructies zijn.
Dat inzicht gebruikt hij niet om die vakgebieden te bagatelliseren. De

40. French en Bell, Organization Development, p. 303. Zie ook: J. Sanzgiri &
J.Z. Gottlieb, 'Philosophical and Pragmatic Influences on tile Practice of Organi-
zation Development, 1950-2000',  1993:  "The [OD] practitioner of the 1990s will
make the greatest contribution by helping organizations focus on and integrate
process issues with the nature of the business, as well as with associated tools
such as quality, leadership grids, and the like. By maintaining this focus, OD can
continue to define itself  as a field  with a unique and meaningful contribution."
Met andere woorden, gedn integratie met vakgebieden als accounting, operatio-
neel management e.d. WeI suggereren de geciteerde auteurs dat OD zich ook be-
zig moet houden met de introductie van strategische planningsprocessen. Dat kan
niet op basis van de sociale wetenschappen, daarvoor is beheersings van het vak-
gebied van strategische planning ztlf nodig.

227



constructionistische consultant gebruikt dat om te beoordelen of in een
gegeven situatie wel die concepten worden gebruikt die qua aannames in
die situatie gebruikt kunnen worden.

Bijvoorbeeld: zo stuitte ik er eens op dat binnen een divisie business
units gevormd waren die qua produkt, distributie en afnemers een grote
overlap in de markt hadden, waarbij belangrijke synergie8n, economies
of scale in sales, product bundling, pricing tactics, entry tactics, te ex-
ploiteren waren. In die situatie was het concept van business units met
juist toegepast. Bij reconstructie bleek dat de term 'business unit' reto-
risch gebruikt, misbruikt,  was  in een power game.

De constructionistische consultant gebruikt zijn overzicht over die
vakgebieden ook om te kunnen beoordelen of leden van een organisatie
zaken voor onveranderbaar houden die wel veranderd kunnen worden.
Uiteraard is dat laatste niet het monopolie van de consultant die op basis
van het constructionisme werkt. Ook consultants met een brede ervaring
kunnen de client op alternatieven wijzen. Er zit een belangrijk verschil
tussen een cli8nt een alternatief voorhouden wat al door een ander wordt
gedaan en een client kunnen uitleggen waarom dat wat hij doet nu niet
meer werkt en wat waarom wel zal kunnen werken.

Daarmee ontstaat zicht op een heel andere rol van de adviseur dan
de hiervoor geschetste. Er zou een voorzichtige parallel getrokken kun-
nen worden met de jurist. De ondernemer heeft, al of niet van harte,
zich rekenschap te geven van het rechtssysteem of -systemen waaronder
hij zijn bedrijf wil uitoefenen. Omdat wat hij wil opbouwen en exploite-
ren in de maatschappelijk vereiste codering, oprichtingsakten, statuten,
vergunningen,  e.d., te verwoorden gebruikt hij een jurist die die vertaal-
slag voor hem maakt. Zo kan ook de consultant behulpzaam zijn een on-
derneming te helpen ontdekken hoe haar regels, normen 'gecodificeerd'
zijn in de systemen van de organisatie van die onderneming, het budget-
systeem, takenpatroon, structuur, delegatie van verantwoordelijkheden,
het control-systeem, beoordelings- en promotienormen. Zie hoofdstuk 5.
Daarnaast kan de consultant betrokkenen assisteren zich bij hun ambitie
de instrumenten te verschaffen om die ambitie te realiseren. Instrumen-
ten als organisatie-structuur, bestuurlijke verhoudingen, business plan-
ning, accounting systemen, naar inrichting en uitvoering toegesneden op
hun specifieke situatie. De vraag daarbij is dan natuurlijk, wat doet of
kan de consultant dan anders, meer of beter dan het management zdlf?

Hiervoor werd er al op gewezen dat het kan voorkomen dat dat zich
binnen een organisatie een andere rationaliteit ontwikkelt dan die van de
markt waarop de onderneming werkt. De rol van de adviseur wordt dan,
abstract beschreven, betrokkenen te doen inzien dat en waarom de door
hen gehanteerde causaliteitsdiagrammen niet werken.
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De ondernemer of onderneming die iets wil realiseren kan A la Schumpe-
ter  dromen  wat  hij  wil.   In de realisatie  van die droom  moet  hij  zich
rekenschap geven van een rationaliteitsplicht in het maatschappelijke. De
bank hanteert right or wrong bepaalde criteria voor het verlenen van fi-
nanciering. Die criteria mogen dan sociaal geconstrueerd zijn, vaak over
langere tijd, ze kunnen niet genegeerd worden. Het feit dat maatschappe-
lijke normen door mensen, vaak over generaties heen, geconstrueerde
normen zijn, betekent niet dat die normen met een absoluut relativisme,
laat staan nihilisme tegemoet kunnen worden getreden. Omgekeerd heeft
elke norm iets relatiefs, is nooit volstrekt absoluut. Uiteraard zijn er on-
dernemers die bij een kredietaanvragen zullen proberen ook de criteria
in hun richting mee te onderhandelen. In ieder geval zal die ondernemer
die uit is op een kredietverstrekking de taal van de bank moeten begrij-
pen en kunnen spelen. Dat geldt ook voor andere aspecten van het onder-
nemen, adverteren, distributie, marketing e.d. Bij wet worden er zekere
eisen gesteld aan de boekhouding, methodes, waarderingsgrondslagen et-
cetera. Daarmee moet die ondernemer binnen zijn onderneming alge-
meen maatschappelijk aanvaarde constructies toepassen. In zijn doel- en
resultaat gerichtheid zal de ondernemer/eigenaar instrumenteel en oppor-
tunistisch met al die specialiteiten in de bedrijfskunde omgaan. Voor
hem is marketing, accounting, produktie geen doel op zich, maar het
zijn instrumenten waar hij boven staat. Hij overziet ook al die aspecten
en hun onderlinge samenhang en interactie. Daarmee is die ondernemer,
om het in moderne termen te gieten, een integrale manager.

Wat kan er gebeuren in met name wat grotere organisaties? Op ze-
ker moment kan er een bestuurder aan het roer komen die minder goed
is in het overzien van al die deelaspecten. Of het is iemand die carridre
gemaakt heeft in 66n van de functionele zuilen van de organisatie en daar-
door in zijn oordeelsvorming en besluitvorming een bias heeft. Met de
professionalisering en groeiende omvang van de staven zijn het eigen we-
relden geworden. Zodanig dat bijvoorbeeld bij een noodzakelijk geachte
verandering van de organisatie stuit op gepercipieerde onmogelijke veran-
deringen in 66n of meerdere deel-werelden. Zo heb ik bijvoorbeeld ik
het meegemaakt dat invoering van project-management werd vertraagd
omdat betrokkenen dachten dat het financiale rapportage systeem daarop
niet zou kunnen worden aangepast.

Een adviseur kan in zo'n situatie betrokkenen helpen de ingangen te
vinden voor dat te veranderen wat als onveranderbaar gold. Dit onder
het motto: 'alles in een organisatie is door mensen gemaakt en dus ook
door  mensen te veranderen'. Uiteraard zullen  er  zijn die, vanwege  hun
positie, invloed, hang naar routine, er 'belang' bij hebben bestaande za-
ken als onveranderbaar voor te stellen. In zo'n situatie kan de benade-
ring worden gekozen betrokkenen zelf -nieuwe- oorzaak-gevolg dia-
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grammen te laten opstellen. Daardoor zullen zij inzien dat nieuwe
doelen, of nieuwe spelregels in de markt, andere taken met zich meebren-
gen.,   Dan zal 'weerstand tegen verandering' als regel zonder teveel
moeite worden overwonnen. Of beter, betrokkenen raken dan overtuigd
waarom het voor henzelf beter is andere dingen te doen of dingen anders
te doen.

Bij het vormgeven van een organisatie van een onderneming speelt
de persoonlijkheid van de ondernemer altijd een rol.41 Dat uit zich in al
of niet decentralisatie van beslissingsbevoegdheid, stijl van leidinggeven,
control processen e.d. De ondernemer/opdrachtgever kan, het hoeft niet,
de neiging hebben inconsistente keuzes te maken.42 Deze inconsistentie
kan dan betrekking hebben op bijvoorbeeld het niet in acht nemen van
het pariteitsbeginsel van opgedragen taken/verantwoordelijkheden en ge-
delegeerde bevoegdheden. De adviseur kan dan erop wijzen dat dat moti-
vatie in de weg zal staan van betrokkenen en zelfs tot destructieve stress
kan leiden. Dat geldt bijvoorbeeld ook het niet toepassen van het prin-
cipe  'unity of command'. Het daardoor opgeroy)en rolconflict veroor-
zaakt  bij de meeste individuen anxiety en stress  3, wat vermeden  moet
worden, zowel met oog op de effectiviteit van de organisatie als met oog
op de gezondheid van betrokkenen. Daarmee is de adviseur letterlijk de
adviserende die de geadviseerde entrepreneur kan behoeden voor valkui-
len waarin zijn persoonlijke voorkeuren hem in zouden kunnen kiden.
Daarmee is de adviseur een constructeur vanaf de zijlijn, ten opzichte
van de door betrokkenen beoogde sociale realiteit is de adviseur een mar-
ginale persoon, en idem rol.

Marginale rollen, ook wel genoemd boundary roles, gaan, afhankelijk
van de  ersoonlijkheid van betrokkene, veelal gepaard met stress  en

anxiety. Wanneer de consultant dat niet aan kan of wil vlucht hij 6f

41. Zie hiervoor o.m. het werk van Fayol en Kets de Vries en ook Weihrich en
Koontz, Management, de laatsten stellen dat delegatie van beslissingsbevoegheid
als regel blijft hangen op de persoonlijkheid van degene die zou moeten delege-
ren.

42. Zie ook § 5.3.
43. J. Galbraith, Designing Complex Organizations, p. 144; J.B. Miner, 77110-

ries of Organizational Structure and Process, New York: The Dryden Press.
1982, p. 370.

44. Margulies, 'Perspectives    on the Marginality    of the Consultant's    Role',
p. 62, Margulies ontleent dit weer aan Lewin (1951).
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naar de expert-rol 6f naar het proces-model.45 In de expert-rol blijft hij
ver van de realiteit waarop zijn adviezen betrekking hebben en kan de ad-
viseur zijn identificatie en erkenning zoeken in (technische) expertise en
in een eigen peer group. In het proces-model zoekt de adviseur aanslui-
ting bij de groep wier sociale realiteit onderwerp van gesprek is, daar
zoekt hij erkenning, aansluiting en warmte.46 Daarmee staat de adviseur
gemakkelijk niet meer onbevangen tegenover de waarden en normen,
constructies, die hij mogelijk ter discussie moet stellen.

      In tegenstelling  tot

de externe adviseur is de interne w81 lid van de orga-
Heel scherp komt dit naar voren bij de interne-organisatie adviseur.

nisatie waarop zijn adviezen betrekking hebben. Daardoor moet hij tege-
lijkertijd de regels, de constructies van die organisatie kennen en er naar
leven. Tegelijk moet hij die constructies steeds als veranderbare construe-

0 ties kunnen blijven zien en eventuele noodzakelijke veranderingen aan de
orde kunnen stellen. Enerzijds moet de interne adviseur collega's helpen
bestaande regels beter toe te passen en na te leven en anderzijds moet hij
zich ook steeds het betrekkelijke van die regels realiseren.

Dit  vergt  in de omgang  met die collega' s  tact en bedachtzaamheid
om te voorkomen dat de interne adviseur afglijdt naar cynicus, profeet of
politie-agent. Zijn rol is die behulpzaam te zijn de organisatie als organi-
satie te onderhouden. Vanwege het daarvoor vereiste bewustzijn van de
sociale realiteit en het betrekkelijke daarvan kan de interne adviseur ook
nooit een gewoon lid van de organisatie zijn. Steeds moet hij zich buiten
de sociaal-psychologische ruilverhouding houden om aanvaarde regels,
gedrag, taalgebruik, wanneer deze dysfunctioneel worden, ter discussie
te kunnen stellen. De anderen in de organisatie ervaren dat de interne or-
ganisatie adviseur zich daardoor nimmer werkelijk met hen associeert.
Dat kan met dragers van die regels gemakkelijk spanningen opleveren.
Daarbij moet de interne-adviseur dat doen in een complementaire rol ten
opzichte van die van de manager van de organisatie waarvan beide deel
uit maken. Immers bij de laatste ligt -primair- de verantwoordelijk-
heid voor het onderhoud van de organisatie als organisatie. Ondanks dat
is het geen onmogelijke rol.

45. Margulies. 'Perspectives    on the Marginality    of the Consultant's    Role'.
p. 63-64.

46. "De adviseur mag ook geen belang hebben bij personen. Hoewel hij moet
streven naar vruchtbare en aangename betrekkingen met alle functionarissen, mag
hij geen vriendschappen aangaan in het bedrijf zolang hij daar werkt. Hij mag
zeer  bepaald geen voorkeur tonen  voor  de ene functionaris boven de andere."
P.G. Bosch, De betekenis van de advies/unctie voor de kiding, Leiden: Stenfert

Kroese, 1962, p. 86.
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Naar mijn ervaring is het constructionisme, beter dan bijvoorbeeld
de vergelijkende organisatie-wetenschappen, systeem-theorie   e.d.,   een
goede steun om de voor de rol van inteme-consultant vereiste niveaus
van bewustzijn over de situatie levend te houden en vandaar uit adviezen
te verlenen. 47

Margulies stelt dan, mede op grond van Gestalt therapie, dat de con-
sultant met meest effectief is wanneer deze in een boundary rol blijft,
niet wegzwemt naar 6f de expert-rol 6f de begeleiders-rol.48 Daarmee
moet de consultant zijn existentiele dilemma' s onder ogen durven   te
zien.

Het sociaal-constructionisme als opvatting over de ontologische
aard van de organisatie maakt de positie van de adviseur nog eens duide-
lijker. De adviseur kan en mag geen deel uitmaken van de sociale-
realiteit waarop zijn adviezen betrekking hebben op straffe dat bij zijn
vertrek het bouwwerk ineen stort.49 Tegelijk moet hij door -een als het
ware klinische- observatie de mal-elementen, de systemen, de omgangs-
vormen kennen waarin betrokkenen hun sociale realiteit gecodificeerd
hebben. Hij moet een sociale realiteit proberen te begrijpen zonder dat
zijn observatie hem daarvan afschermt. De adviseur moet zich ook reali-
seren dat wanneer hij in contact staat met leden van de organisatie van
een onderneming dat in die contacten op zich een sociale werkelijkheid
ontstaat. In het bijzonder wanneer de adviseur ook nog een rol heeft als
counsellor, als klankbord. Daardoor kan een realiteit ontstaan die door
betrokkenen zo plezierig wordt ervaren dat dat hen ervan weerhoudt
praktische veranderingen door te voeren in hun eigen realiteit.

In die boundary role moet de adviseur expertise hebben van functio-
nele gebieden in die zin dat hij moet begrijpen dat en hoe daarin sociale

47. Van de Vliert (Rolgedrag in de organisatie) heeft begin zeventiger jaren on-
derzoek gedaan naar het functioneren van interne-organisatie adviseurs bij de Ne-
derlandse ministeries. Daarbij ging hem er om aan te tonen dat de sociaal-psycho-
logische rol-theorie predictieve waarde bezit. Aan in deze paragraaf behandelde
aspecten van de interne-adviseur heeft Van de Vliert geen aandacht besteed.

48. Margulies, 'Perspectives on the Marginality of the Consultants Role', p.
67.

49. "De adviseur behoort niet de eer op te eisen voor de hem ingebrachte
ideetn (voorzover die te isoleren zouden zijn). Hij moet toegewijd zijn aan 'het
beinvioeden van mensen, zonder dat zij bemerken dat zij beYnvloed worden'
(voorzover dit laatste mogelijk is), 'een bijzonder delicate, in het geheel niet spec-
taculaire en zeer ondankbare taak'.  . . .  Hij  moet niet naar een centrale plaats  stre-
ven, doch deze juist bewust vermijden. Hij moet niet teveel streven naar
populariteit." Bosch, De betekenis van de adviesfunctie voor de leiding, p. 87.
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werkelijkheden gecodificeerd kunnen worden. De adviseur moet in die
kennis van functionele gebieden niet concurreren met de in de organisa-
tie aanwezige expertise.50 Hij moet de aanwezige expert-dragers kunnen
helpen, via een beschouwing van grondslagen en aannames, de voor een
specifieke situatie meest adequate keuzes te maken.

De adviseur moet zich steeds bewust blijven van zijn boundary role
ten opzichte van de realiteit waarover hij adviseert. Daarbij moet hij
voortdurend bewustzijn houden over de afweging of de organisatie als
een objectieve, normatieve werkelijkheid voorgesteld moet worden of als
een menselijke constructie.

6.4  Wetenschapper versus 'practitioner'

Er is een onderscheid tussen wetenschap en techniek. In de wetenschap
gaat het er om voor (delen van) de natuur en het sociale volledige en slui-
tende beschrijvingen van fenomenen op te stellen en deze te verklaren.
Bij wetenschap gaat het om een ontologische beschouwing over wat en
hoe de dingen zijn en samenhangen. "The function of all science is to
construct theories about the what, the how, and the why of the natural
world. "51 Bij technologie gaat het erom gewilde veranderingen in de na-
tuur, maar ook het sociale, beheerst, dat wil zeggen op basis van weten-
schappelijke inzichten, te realiseren. Het verschil kan ook zo worden sa-
mengevat: de wetenschapper stelt de vraag 'wat gebeurt  er  als  ik  dit
doe?', de technicus:  'om dat te realiseren,  wat moet ik daarvoor doen?'

In het bedenken, construeren van op wetenschappelijke inzichten ge-
baseerde technieken en methoden schuilt een verschil tussen B-weten-
schappen en de gedragswetenschappen. De toepassing van techniek als
geheel moge waarde bepaald en waarden bepalend zijn, het binnen de
techniek afleiden van methoden en werktuigen kan los worden gezien
van waarden en sociale rationaliteit. Het afteiden van methoden en tech-
nieken in de gedragswetenschappen van wetenschappelijke inzichten kan
niet los worden gezien van -op dat moment- heersende waarden en
normen. Dit kan worden gallustreerd aan de hand van wat French en
Be1152 hierover gepubliceerd hebben. In de definitie van Organization De-

50. Bosch, De betekenis van de adviesfunctie voor de leiding, p. 87.
51.  E.   Greenwood, 'The Practice of Science   and the Science of Practice',    in:

G.  Bennis, K.D. Benne en R.  Chin,  77:e Planning of Change.· Readings in the Ap-
ptied Behavioral Sciences, New York: Holt, Rinehart and Winston,  1962. In lat-
ere edities is Greenwood's bijdrage door een andere vervangen.

52. French en Bell, Organization Development.
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velopment leggen zij een verband tussen methoden en gedragswetenschap-

pen:

"....  organization  development   is  a  long-range  efIort  to  improve  an
organization's problem-solving and renewal processes, particulary
through a more  efective  and collaborative  management  of organiza-
tion  culture  -with  special  emphasis  on  the  culture  of formal  work
teams- with the assistanc of a change agent. or catalyst, and the
use of the theory and technology of applied behavioral schience.  in-
cluding action research.

.

Daarbij hanteren French en Bell de volgende aannames met betrekking
tot het individu:

1.    Mensen zijn gedreven tot persoonlijke groei en ontwikkeling
mits hun omgeving dat ondersteunt en hen daartoe uitdaagt;

2. Mensen kunnen en willen meer dan de organisatie waarin ze wer-
ken, van hen verlangt;

Met betrekking tot mensen in groepen en leiderschap hanteren French en
Bell de volgende aannames:

3.   De groep waarin iemand werkt  is  in de meeste gevallen  de  be-
langrijkste referentiegroep in zijn maatschappelijk bestaan;

4. Mensen willen weliswaar geaccepteerd zijn in een kleine referen-
tiegroep maar tegelijk ook in meerdere sociale verbanden, waar-
onder de familie;

5.    Mensen  zijn in staat  om de problemen   van hun referentiegroep
te helpen oplossen;

6. De formele leider van een groep kan niet alle leiderschaps- en
onderhoudsfuncties vervullen noodzakelijk voor de effectiviteit
van de groep, zodat alle leden daaraan moeten bijdragen;

7. Onderdrukte gevoelens en anitudes53 hebben een negatieve   in-

vloed op het probleem oplossend vermogen, persoonlijke groei
en job satisfaction.

8.    Het    niveau van wederzijds vertrouwen, onderlinge steun   en

samenwerking ligt in de meeste groepen veel lager dan
noodzakelijk en wenselijk is.

53. Dit is het psychologische begrip attitude.
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9.  De oplossing voor de meeste problemen met betrekking tot am-
mde- en motivatie-problemen zijn transactional, liggen in de sa-
menwerking tussen individuen;

10.  Leden van een organisatie hechten waarde aan de samenwerking
en de eind-producten van het systeem, organisatie-ontwikkeling
zal geen resultaten opleveren wanneer de leden van de
organisatie geen waarde hechten aan de doelstelling van de
organisatie. 54

Als onderliggende organisatie-theorie hanteren French en Bell het
systeem-concept. De organisatorische subsystemen die zij onderscheiden
zijn weergegeven in § 6.5. Overigens volgen zij Leavitt'5, dat verande-
ringen in het totale systeem teweeg gebracht kunnen worden door een
verandering in 66n van de subsystemen te entameren. Organisatie-
ontwikkeling zal als regel aangrijpen op het human-social subsystem en
het structural subsystem.

French  en  Bell  gaan ook expliciet  in  op de Value and belief systems
of behavioral scientist change agents.56 Ze wijzen erop dat
"...   humanistic  orientation  creates  a  self-fulfilling  prophecy."   Wanneer
er vanuit wordt gegaan dat mensen belangrijk zijn zal dat ertoe leiden dat
ze belangrijk zijn. Het geloof dat mensen zich kunnen ontplooien zal
daartoe ook leiden. Dus wordt de vraag:  " What do you choose to want to
believe.7" Zelf kiezen French en Bell er voor, en daarmee zetten zij zich
af tegen de dan gangbare opvatting, zich zelf niet te zien als power equa-
lizers en power dismantlers.57 Wel gaan zij er vanuit dat de meeste orga-
nisaties er baat bij hebben wanneer ze beter rekening houden met de le-
den van de organisatie.

54. French en Bell spreken er niet over dat het kan voorkomen dat leden van
een organisatie dat lidmaatschap instrumenteel zien voor een inkomen en elders
hun persoonlijke ontwikkeling zoeken. Dit wordt heel aardig geillustreed in het
derde deel van de film van Jan Vrijman over Philips, Werken  bij Philips, Daarin
komt een machinebediener voor die kort-cyclisch, monotoon werk doet. gevraagd
naar zijn beleving van dat werk antwoord de man dat hij in zijn vrije tijd een
koor dirigeert en daaraan zijn levensplezier ontleent. Een collega met vergelijk-
baar werk antwoord op dezelfde vraag dat hij de zin van het leven ontleend aan
zijn kinderen die, anders dan hijzelf, studeren en het op school goed doen.

55. H.J. Leavitt, 'Applied Organization Change in Industry: Structural, Techni-
cal and Human Approaches',  in W.W. Cooper, H.J. Leavitt  and M.W. Shelly,
(eds.) New Perspectives in Organizational Research, 1964.

56. French en Bell, Organization Development, p. 49
57.  French en Bell, Organization Development, p. 36.
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Beschouwd vanuit het constructionisme is die laatste opmerking on-
logisch. Immers, de organisatie zelf handelt niet, dat zijn de leden van
de organisatie. Mogelijk dat French en Bell hier met 'organisatie' bedoe-
len het management van een organisatie. Geredeneerd vanuit de in hoofd-
stuk 2 uiteengezette  rol  van de shared fantasy  is het inderdaad logisch
dat het management de overige leden van de organisatie consulteert alvo-
rens beslissingen te nemen.

Het voorbeeld van French en Bell maakt duidelijk dat methoden en
technieken zoals die door adviseurs gebruikt worden, overladen kunnen
zijn met aannames en uitgangspunten.58 Deze zijn steeds subjectief,
cultuur- en tijdsgebonden. 59

De conventie in het maatschappelijk verkeer wil dat een scherp onder-
scheid wordt gemaakt tussen di enen die werken met materiaal en diege-
nenen die met mensen werken. De eerste worden ingenieurs genoemd,
voor de tweede bestaat in het Nederlands geen algemeen geaccepteerde

58. "While scientific inquiry, ideally, is value free, the applications of science
are not value free." French en  Bell, 1978; "While some would argue that scien-
tific inquiry is value free, other argue that aU research is value laden: French &
Bell, 1990.

59. Sanzgiri en Gottlieb, 'Philosophical and Pragmatic Influences on the Prac-
tice of Organization Development, 1950-2000',   1993:"...  culture and climate  in
the  U.S.  at  that time played a major  role in defining  OD".   ... "A shared social
philosophy, a long-term approach to the practice of change, and a direct connec-
tion between espoused theories and theories-in-practice were alle made possible
because of the following conditions:
- A period of relative economic stability, even affluence, following World

War II;
- A culture that was sobered by the dangers of excessive authoritarian (such

as Hitler's Nazi regime) and thus demonstrated a heightened willingness to en-
gage in a dialogue about participation and democracy;

- A relatively small group of corporate leaders and university-based consult-
ants who were inspired to make organizations more flexible and more 'ready'
for the post-industrial age;

- A long-term commitment to organizational life and work that made interper-
sonal relationships less fragmented and more trustworthy; and

- A nation [US] that felt economically secure enough to experiment with new
organizational designs and greater decentralization, and to explore the potential
for teamwork and collaboration. "

60.  Greenwood, 'The Practice of Science and the Science of Practice'.
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term. In het Amerikaans wordt de tweede groep 'practitioners ge-
,61

noemd, waaronder artsen, therapeuten, organisatie-adviseurs e.d. wor-
den verstaan.
Volgens Greenwood geldt voor de 'practitioner' en dus ook voor de
organisatie-adviseur, de volgende kenmerken:

-   De practitioner is gericht op actie, op het oplossen van een pro-
bleem en is daarmee een consument van kennis,  geen producent.

Clar02 schrijft hierover dat de 'practitioner' werkt met ervaringskennis,
onvolledige voorspellingen aanvaard, niet naar de oorsprong zoekt en
zich in zijn bevindingen richt op dat wat gehanteerd kan worden en so-
ciaal legitiem is, en op variabelen die gecontroleerd (beter is: gemanipu-
leerd JS) kunnen worden.

Dat de practitioner gericht is op actie en het oplossen van proble-
men spreekt voor zich. Maar de idee dat deze daarmee slechts een consu-
ment van kennis zou zijn en geen producent, is niet houdbaar. Immers
kennis is wat alszodanig erkend wordt in de interactie tussen mensen.
Kennis is niet iets objectiefs, het is een levend iets wat slechts bestaat bij
de gratie van interacterende mensen. Wanneer een 'practitioner' een
groep mensen helpt hun problemen op te lossen, verandert, verhoogt hij
daarmee  ook de kennis  van  in de groep. De 'practitioner',  maar  ook de
personen in een organisatie waar het in het advieswerk omgaat, zijn even-
zeer producenten van kennis. Wel is het zo dat die kennis niet altijd ex-
pliciet gemaakt wordt, op schrift wordt gesteld. Het kan ook tacit
knowledge zijn, impliciete kennis, maar het is wel degelijk kennis.

Clark' s opstelling    is   al te pragmatisch.    Om   zich als practitioner
slechts te richten op dat wat in een groep op zeker moment sociaal legi-
tiem is, getuigt niet van moed en visie. Immers in een organisatie kan de
mores over wat wel of niet geaccepteerd gedrag is, dysfunctioneel zijn
ten opzichte van wat een -veranderende- markt eist. Daarin kan nu
juist de meerwaarde van een adviseur liggen dat deze er in kan helpen

61. Van Strien gebruikt   de term 'praktijkbeoefenaars',   deze term heeft   naar   ik
meen, geen algemene ingang gevonden. P.J. van Strien, Praktijk als wetenschap:
Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk handelen, Assen: Van Gorcum,
1986.  Han Verhallen vertaalde de term met  'praktijkwerker',  P.A. Clark, Actie-
onderzoek en organisatieverandering, Alphen a/d Rijn: Samson, 1976. Ook deze
term heeft geen algemene ingang gevonden.

62. P.A. Clark, Actie-onderzoek en organisatie verandering, Alphen a/d Rijn:
Samson, 1976, p. 88. Clark baseert zich op de 1969 editie van Bennis' The Plan-
ning  of Change.
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dat wat sociaal legitiem is op te rekken of op te schuiven.63 Hetzelfde
geldt de variabelen die gemanipuleerd kunnen worden. Zo kan bijvoor-
beeld door leden van een organisatie het interne systeem voor verreke-
ning van kosten als een vast gegeven gezien worden, als niet manipuleer-
baar (hoewel betrokken vaak wel weten hoe het te saboteren), terwijl de
adviseur zijn rol kan zijn betrokkenen duidelijk te maken dat het w81 ver-
anderd kan en moet worden.

De 'practitioner' is gericht op het individuele, specifieke geval.
De practitioner kan niet vanuit algemene inzichten redeneren en
de specifieke karakteristieken van het individuele geval negeren.

Greiner en Metzger 4 schrijven met betrekking tot dit punt dat oorspron-
kelijk de belangrijkste benadering in het adviesvak steeds was de custom
designed approach. Het uitgangspunt daarbij is dat elke cliant een uniek
probleem heeft, respectievelijk dat condities voor bijvoorbeeld decentrali-
satie per geval onderzocht moeten worden. Een meer recentere ontwikke-
ling is die van de packaged programs. Deels is dit op basis van het argu-
ment   ' waarom  het wiel tweemaal opnieuw uitgevonden', deels op basis
van een ervaring dat een zekere oplossing zich keer op keer heeft bewe-
zen. Greiner en Metzger, maar ook de auteur, kiezen voor de custom de-
signed approach. Dit vloeit ook voort uit wat in hoofdstuk 4 geschreven
is. Binnen de benadering van de custom designed approach kunnen uiter-
aard voor bepaalde, goed structureerbare vraagstukken als voorraadbe-
heersing, data processing, standaard oplossingen worden gebruikt. Maar
het is vaak voorgekomen dat bedrijven die software pakketten inkochten,
zich niet realiseerden dat daar tal van aannames in besloten lagen ten aan-
zien van organisatie, marktkarakteristieken e.d.

Het voorgaande impliceert ook dat de practitioner, anders dan de
wetenschapper, zich nimmer door 66n enkele theorie, epistemologische
opvatting of techniek mag laten leiden. 65

63. Zie ook § 3.3.
64. Greiner en Metzger, Consulting to Management, p. 23 'Custom Versus

Packaged Solutions'.
65. "De adviseur mag niet gehecht raken aan zijn eigen ideeen en ontwerpen,

ook niet als deze reeds voorlopig geaccepteerd zijn. Anders wordt hij op een be-
paalde manier toch belanghebbende. Hij moet ook t.a.v. zijn eigen werk en denk-
beelden  altijd   in  de   'question  attitude'   blijven  volharden."   Bosch, De betekenis
van de adviesfunctie voor de leiding, p. 86.
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-  Het werk van de practitioner wordt gekenmerkt door een artis-
tieke component. Het toepassen van een abstracte theorie vergt
een zekere vaardigheid en creativiteit. De practitioner kan niet
een probleem  situatie  benaderen  alsof was  het  een  streng  gestruc-
tureerd laboratorium experiment.

In die artistieke vaardigheid en creativiteit schuilt een valkuil. Immers de-
ze vaardigheid is van een talige aard. De vraag is steeds weer: wordt een
gegeven probleem situatie -talig- vertaald naar de abstracte theorie of
andersom? Poogt de adviseur de taal van de clitnt te begrijpen of legt de
adviseur de client een nieuw taalgebruik op?

Edn van de processen die zich afspeelt in de interactie client-
adviseur is wat in de sociale-psychologie wordt genoemd sociale valida-
tie.66 Dit is het verschijnsel dat een individu de positieve waarneming
over zichzelf aan de mening van anderen toetst en daarover consensus
tracht te verkrijgen. Een reden voor het inhuren van consultants kan zijn
dat de manager iets niet weet,  kan of durft (andere redenen zijn geen tijd
hebben  of  naar de hogere leiding de schijn wekken  dat  er iets gebeurt).
De impliciete verwachting naar de consultant toe is dan dat een derge-
lijke negatieve zelfwaarneming door de consultant wordt omgezet in een
positieve waarneming. De adviseur in de school van Van Ginneken
c. s. 67  ziet zijn vermogen om buiten het vertoog te stappen waarvan  hij
deel uitmaakt, als een positieve zelfwaarneming. Immers, dat is profes-
sioneel  en dus gewenst gedrag. Wanneer die client erkent dat  in het op-
rekken van zijn denkraam de oplossing van zijn problemen ligt, dan zal
de adviseur dat als een bevestiging van de waarneming over zichzelf in-
terpreteren. Wanneer dan ook nog de cli8nt de terminologie van de advi-
seur overneemt, zijn modellen68. dat wordt dat ervaren als een consensus
over de positieve waarneming van de adviseur over zichzelf. Onderwijl
wordt de negatieve waarneming van client over zichzelf verdrongen door
een nieuwe terminologie, door nieuwe concepten, zodat de client daar-

66. J.B. Rijsman, 'Sociale motivatie' in: J.M.F. Jaspars en R. van der Vlist,
Sociale psychologie in Nedertand, deel I, Het individu, Deventer: van Loghum
Slaterus, 1981.

67. I.G.J. van Ginneken, F.J. Gosselink en H.J.G. Verhallen, 'Organisatie-
adviseur en professionalisering, een inleiding die haar kaders te buiten gaat',
M&0, Tijdschrift voor Organisatiekunde en sociaal beleid, 199211; p. 3-14.

68. De auteurs Hornstein en Tichy (1973) hanteren nadrukkelijk de premisse
dat, bewust of niet, organisatie-adviseurs de neiging hebben om hun theorietn en
modellen van menselijke systemen hun clianten op te leggen.
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mee om kan gaan. Maar is zo geredeneerd, de adviseur niet bezig zich-
zelf te helpen in plaats van de client?69

Tenslotte kent de werkwijze van de practitioner een intunieve
component.  De  practitioner  wordt  vaak  gecon»nteerd  met  een
praktijkprobleem waarvoor geen richtlijnen vanuit  een of andere
theorie bestaan. Maar hij kan het zich ook niet permitteren niets
te doen, clienten willen een advies, een probleem opgelost zien.
De practioner valt dan terug op zijn inturtie,  "which may be deji-
ned as understanding reached without conscious reasoning.

"70

Hierbij is de vraag: wat is het onderscheid tussen grensverleggende intuY-
tie en een intuitieve oplossing die in wezen uit ervaring, uit routine voort-
komt? Beter is het dat de consultant probeert het voorgelegde vraagstuk
terug te voeren op meer elementaire principes van organisatie en manage-
ment, recht, de handel, distributie e.d. Voor vrijwel geen enkel pro-
bleem van een bedrijf bestaat een pasklaar antwoord. Zeker niet in een
custom designed approach.

Er bestaan geen problemen waarvoor niet een aanhakingspunt gevo-
nden kan worden bij 66n of andere deel-theorie, organisatieprincipe,  psy-
chologische- of economische wetmatigheid. Intui'tie speelt een rol om in
geval van een nieuw vraagstuk een -mogelijk- verband te zien met
66nof ander principe, een deeltheorie, een vroegere case. Op basis daar-
van kan dan het voorgelegde vraagstuk worden ontleed in deel- en hulp-
vragen. Een dergelijke intuitie kan slechts gebaseerd zijn op een bredere
kennis van het bedrijfskundig terrein en het meer diep doorleefd hebben

69. J. Strikwerda, 'De organisatie-adviseur: Ideoloog of vakman?' Vgl. ook
"Hij [de adviseur] moet zich in zijn taalgebruik steeds aanpassen aan degene met
wie hij contact heeft. Elk streven naar 'dpater le bourgeois' moet hem vreemd
zijn.'  Bosch, De  betekenis  van de  adviesfunctie voor de  leiding, p.  89.

70.  Greenwood, 'The Practice of Science and the Science of Practice'.
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van een aantal deelterreinen. 71

6.5  De diagnose

Wat is nu het diagnostiseren van een organisatie, een sociale realiteit,
vanuit het perspectief van het constructionisme? Of zelfs, is het diagnosti-
seren van een organisatie zinvol, gezien het in hoofdstuk 2 beschreven
ontologisch karakter van organisaties? Als het zinvol is, waarin verschilt
dan een op het constructionisme gebaseerde diagnose met de gangbare?
Eerst volgen enkele opmerkingen over gangbare praktijken van dia-
gnose. Meer in het algemeen zal de practitioner het voorgelegde pro-
bleem proberen te typeren, te herleiden tot een algemeen classificatie-
schema van problemen.72 Bij een bepaald type probleem bestaat in de
meeste gevallen een behandeling of therapie die de practitioner als lei-
draad kan dienen in het helpen oplossen van het probleem van de client.

In het geval van het organisatie-advieswerk bestaat er geen uitge-
werkt en algemeen aanvaard classificatie schema van problemen met bij-
behorende richtlijnen voor oplossingen. Wel bestaan er aspect-modellen
waarin wordt opgesomd op welke onderscheidene gebieden een organisa-
tie problemen kan hebben. Om te beoordelen of een groot-onderneming
excellent is hanteren Blake en Mouton hun Co,porate Ercellence
Rubric.73 Hierin onderscheiden zij zes hoofd functies: Human Resour-
ces, Financial Management, Operations (fabricage), Marketing, R&D en
Coiporate. French en Bell onderscheiden in hun boek Organization Deve-
lopment de volgende deel-systemen in een organisatie:

71. "Intuition here refers to the smooth automatic performance of learned behav-
ior sequences. This intuition is not arbitrary or irrational, but is based on years of
painstaking practice and hands-on experience that build skills"...."...   it  should
be clear that intuition is not the opposite of rationality, nor is a random process
of guessing. Rather it is based on extensive experience both in analysis and prob-
tem solving and in implementation, and to the extent that the lessons of experi-
ence are logical and well-founded, then so is the intuition. Further, managers of-
ten combine gut feel with systematic analysis, quantified data, and
thoughtfulness'. Isenberg, 'How Senior Managers Think'.

72. Greenwood, 'The Practice of Science and the Science of Practice'; Van
Strien, Praktijk als wetenschap.

73. R.R. Blake en J.S. Mouton, BuiWing a Dynamic Corporation through GrW
Organization Development, Reading, Mass.: Addison-Wesley    Publ.,     1969,
p. 18.
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MAJOR ORGANIZATIONAL SUBSYSTEMS 4

Goal Subsystem Superordinate goals
Subunit goals
Program goals

Task Subsystem Tasks
Subtasks

Structural Subsystems Organizational subdivision
Rules
Communications, including feedbak
Authority
Planning
Coordination
Control
Decision making
Work flow

Human-Social Subsystem Skills and abilities
Leadership philosophy and style
Formal

Staffing
Rewards
Appraisal
Bargaining
Justice

Informal
Activities
Interactions (including coalitions & competitive be-
haviors)
Norms
Sentiments (feelings)
Values
Status

Technological Subsystem Tools
Machines
Procedures
Methods
Technical knowledge

External Interface Subsvstem
Data sensing and collection
Resource procurement, incl. recruitment and selection
Output placement or output resource exchange
Environmental influencing
Responses to external demands

74. French en Bell, Organization Development, p. 54.
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Ook het door het boek In Search Of ErceUence bekend geworden  7-S
framework is een dergelijk aspect-model.75 Een lijst van aspecten vormt
nog geen diagnose-instrument of een classificatie van problemen. Meer
in die richting gaan de door verschillende organisatie-advies bureaus ge-
hanteerde checklists, interview guides of data packs waarin systematisch
gevraagd wordt naar een aantal financiele parameters, winst, verhouding
vreemd-/eigenvermogen; economische parameters als marktaandeel, aan-
trekkelijkheid van de markt waarop het bedrijf zich beweegt,
concentratie-graad in de relevante economische sector, buying criteria,
e.d.76 Bij elk van die parameters bestaat wel een norm, ook al is het
maar een vergelijking met de concurrentie in de zin van een plaatsbepa-
ling.77 Behalve normen is het ook gebruikelijk historische tijdreeksen
van omzet, winst, marktaandeel, leeftijd van produkten e.d. in beschou-
wing te nemen.

Het verzamelen en beoordelen van dergelijke parameters is te verge-
lijken met het opnetnen van de biometrische gegevens en met de anam-
nese van een patient door de arts. Ze kunnen hooguit indiceren dat er
iets aan hand is, maar niet wat er eventueel aan de hand is. Daartoe is

75.  Over   het 7-S framework schrijft Weihrich:    " . . .i n the attempt   to   make   the
key aspects of the model begin with an "s" (to serve as a memory hook), the
meaning of some of the terms had to be stretched. [...] Although the terminology
it employs is. at times, not quite clear, and may have somewhat increased the se-
mantic jungle, the positive contributions of this framework must be recognized."
Weihrich en Koontz, Management, p. 47. Ik deel het oordeel van Weirich niet.
Uit eigen observaties in het advieswerk, deels ook als lid van client-teams, heb ik
kunnen constateren dat de 7-S'en hooguit kunnen functioneren om de blik van be-
trokken op te rekken, voor setting the agenda, het heeft overigens geen diagnosti-
sche- of oplossing creerende waarde. Ik gebruik dit framework dan ook niet in
mijn praktijk. Een onoverkomenlijk bezwaar tegen dit framework is dat de factor
'omgeving'  er in ontbreekt.

(R)76. Een voorbeeld hiervan is: P.M. Kempen, Bedriysdiagnose alias manage-
ment audit, Alphen a/d Rijn: Samson, 1979; een ander voorbeeld is: R.J. Thier-
auf, Management Auditing:  A Questionnaire Approach, New York·.  AMACOM,
1980. Hiertoe zou ook gerekend kunnen worden de uit de dertiger jaren stam-
mende maar nog steeds actuele Ilze General Survey Outline van McKinsey,  in:
W.B.  Wolf,  Management  and  Consulting:  An  Introduction  to  James  0.  McKin-
sey, New York: New York State School of Industrial and Labor Relations, 1978.

77. Hiermee wordt verwezen naar de idee van benchmarking, dit is het op sys-
tematische wijze vergelijken van hoe onderscheiden bedrijfsfuncties kwalitatief
worden uitgevoerd in vergelijking met die in andere bedrijven, niet noodzakerlij-
kerwijze directe concurrenten. (Benchmarking is niet het vergelijken van finan-
ciele parameters, winst, ROE, e.d. met andere bedrijven) Zie bijvoorbeeld;
R.C.Camp,  Benchmarking:  The   Search for  Industry  Best  Practices  that  Lead  to
Superior Performance, Milwaukee,  Wisc.:  ASQC  Quality  Press,  1989.
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aanvullend onderzoek nodig. Een verzameling parameters vormt een be-
schrijving, geen typologie van problemen. Als nu uit nader onderzoek
blijkt dat het marktaandeel van een onderneming afkalft als gevolg van
een gebrek aan nieuwe produkten dan ligt de remedie voor de hand: nieu-
we produkten (doen) creeren of verwerven. Een dergelijke diagnose-
oplossing heeft op zich weinig met organisatie-analyse te maken. Het be-
hoort tot de taak van de leiding van een onderneming voortdurend met
de vraag bezig te zijn welke vernieuwingen in het produkten pakket door-
gevoerd moeten worden.

De auteurs G.M. Wichard en G.R. Eyzenga 8 plaatsen de techniek
en idee van organisatiediagnose binnen de cybernetische control loop
van een onderneming. Overigens tekenen zij hierbij  aan  dat zij  niet be-
kend zijn met diagnose-methoden die geschikt zijn om binnen zo'n con-
trol loop gebruikt te kunnen worden*79 Die waarmee zij bekend zijn wor-
den:  " . . .  gekenmerkt  door een  hoge  mate van standaardisatie,  met  een
brede, ondiepe vraagstelling, waardoor ook de aanbevelingen doorgaans
van zeer algemene  aard zijn. "  En ook: " . . . ontbreekt in de meeste geval-
len een (multi-)causaal model dat empirisch (ceteris paribus) is getoetst
en op basis van die toetsing niet kon worden gefalsificeerd".

De vraag kan gesteld worden of het juist is het instrument van dia-
gnose binnen de control loop van een onderneming te plaatsen. Immers,
zo kan daartegen in gebracht worden, een diganose heeft een incidenteel
karakter, het behoort tot de basistaak van de ondernemingsleiding -de
waarde van- de voor haar relevante parameters en hun onderlinge sa-
menhang steeds te kennen en daarop te sturen.

In de uitvoering van die basistaak komt het regelmatig voor dat een
ondernemingsleiding, wanneer zij de maandelijkse cijfers van werkmaat-
schappijen of afdelingen bestudeert, aanvullende vragen moet stellen
over wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld het issue van nieuwe produkten
wordt een organisatie-probleem wanneer de leiding zich ervan bewust is,

78. G.M. Wichard en G.R. Eyzenga, "Organisatie-diagnose: illusie of instru-
mentl:   M&0   Tijdschrift   voor   organisatiekunde   en   sociaal   beleid,   Vol.    45,
juli/augustus, 1991, p. 233-250.

79. Uiterst merkwaardig is dat Wichard & Eyzenga's literatuurlust niet ver-
meldt: S. Beer, Diagnosing the System for Organizations, New York: John
Wiley,   1985,  noch  enige  andere  publicatie  van  Stafford  Beer.  Het boek Diagno-
sing the System is verschenen in de serie "The Managerial Cybernetics of Organi-
zation".  De door Beer beschreven diagnose methode berust zo extreem op de cy-
bernetica dat deze daardoor als algemeen diagnose-instrument niet bruikbaar is,
alhoewel de cybernetica conceptueel zeer nuttig is voor het begrijpen van recur-
rente verhouding in en om het bedrijf.
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maar vanwege haar onduidelijke redenen er niet in slaagt, nieuwe produ-
kten in de markt te introduceren. Verstoringen in de routine van een ope-
ratie zijn even normaal als verschijnsel als de routine zelf. De directe lei-
dinggevende laag heeft een zekere ruimte om die verstoringen op te
lossen. Daarbuiten zal de naast hogere laag erbij betrokken moeten zijn.
Plus dat die naast hogere laag er een oog op moet houden of er in de
voorkomende verstoringen een patroon zit.

Dit laatste is overigens atn van de lastigste kwesties in het besturen
van een onderneming: wanneer is een afwijking in bijvoorbeeld een klan-
tenorder, een onbetekenend incident en wanneer is een afwijking een in-
dicatie van een structurele verandering in de markt? Het is niet alleen
een lastig punt maar ook een belangrijk punt. Ansoff raad daarom ook
aan om verstoringen in logistieke/operationele processen aan een dia-
gnose te onderwerpen. Om hiermee te bepalen of die verstoring (slechts)
een operationeel probleem is en het zodanig af te doen, of het een be-
stuurlijk (administrative) probleem is en erop te reageren met een organi-
satorische maatregel,  of het een strategisch probleem  is  en er navenant
op   te  reageren.

80

De door Ansoff gesuggereerde 'diagnose' is onderdeel van de stan-
daard taak van de leiding van een bedrijf. Beter ware het de term (be-
drijfs-) diagnose te reserveren voor pathologische situaties waarbij de be-
drijfsleiding uit haar bestuurlijke routine stapt 6f door een werkgroep,
commissie, 6f een management consultant opdracht geeft een onderzoek
in te stellen.

Heel wat tijd wordt door organisatie-adviseurs besteed aan het verza-
melen van data uit en over de organisatie waarover gevraagd is een ad-

81.vies uit te brengen. De standaard methoden hiervoor zijn  .

-   het individuele interview (open, half-gestructureerd, volledig ge-
structureerd)

- groeps-interviews
enquetes (als regel met gesloten vragen, soms wordt betrokke-
nen gevraagd een essay-type antwoord te geven op een vraag)
(interviews en enquttes kunnen zowel binnen de organisatie in

80. H.I. Ansoff, 'Toward a Strategic Theory of the Firm', H.I. Ansoff (ed.),
Business Strategy, Penguin Books,  1969, Chapter 1.

81. Greiner en Metzger, Consulting to Management, Ch. 11 'Data-Gathering
Methods:  The  Art of Inquiry'. Aangevuld met geobserveerde en eigen werkwy-
zen.
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kwestie als in de voor deze relevante omgeving, bijv. bij afne-
mers, worden afgenomen)

- het bestuderen van interne documenten (budgetdocumenten,
directie-statuten, organisatie-schema's, strategie-nota' s, rappor-
tages, statistieken, vergaderverslagen, eerder opgestelde evalua-
tie- en marktonderzoeks-rapporten, customer surveys, e.d.)

-   het bestuderen van publieke documenten (jaarverslagen, persarti-
kelen over het bedrijf, artikelen in vakbladen, produktbeoordelin-
gen in consumenten-tijdschriften, algemene marktonderzoeksrap-
portages door derden)

-  observatie van hoe mensen met elkaar omgaan (processen) in
vergaderingen, op de fabrieksvloer, in de bedrijfsgebouwen, de
winkelvloer, de kantine e.d.

-  observatie en beoordeling van produktieprocessen, bijvoorbeeld
aan de hand van open posities in produktieapparatuur, stilstand,
leegloop, (tussen-)voorraden, uitval, afval, onderhoudstoestand,
aanwezigheid, respectievelijk volledigheid van geschreven instru-
cties, e.d.

De gangbare diagnose berust op een natuurwetenschappelijke opvatting
van de ontologie van organisaties. Impliciet wordt er naar gestreefd om
het niet goed gebruiken van veronderstelde causaliteiten, of het niet ge-
bruiken van juiste causaliteitspatronen aan het licht te brengen.

Vanuit het constructionisme zullen in beginsel geen ander methoden
voor data verzameling worden toegepast. In hoofdstuk 2 is uiteengezet
dat organisaties impliciet of expliciet gebaseerd  zijn op shared fantasies,
aannames over de marla, consumenten preferenties Z.d. In aanvulling op
wat in 'conventionele' analyses gebeurt zal de constructionist ook aan-
dacht besteden aan het al of niet meer levend zijn van een shared fan-
tasy, het al of niet meer geldig zijn van aannames, hoe ambities gecodifi-
ceerd zijn in instituties.

6.6   De verwerking  van data

De vraag is dan natuurlijk op welke wijze de zo verkregen data, op een
voor anderen navolgbare wijze, door de adviseur wordt omgezet in een
diagnose, dat wil zeggen een verklarende beschrijving van hoe en waar-
om het door de opdrachtgever geindiceerde probleem is ontstaan. Hierbij
wordt verondersteld dat van een probleem sprake is wanneer de organisa-
tie in casu de leiding er van niet in slaagt taken, doelen en/of ambities
binnen gestelde condities te realiseren. Een dergelijke beschrijving be-
rust op een -verondersteld- causaliteitspatroon, 'omdat dit dus dat' en
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geeft daarmee ook aan welke acties, ook wel genoemd interventies, on-
dernomen zouden moeten worden om het probleern op te lossen.

Lawrence en Lorsch maken onderscheid tussen de diagnose en de
prescnptieve  analyse.   " . . . the diagnosis provides a snapshot of where
the organization is currently, while the prescriptive analysis sets the tar-
gets for change. "82 In de aanpak van Lawrence en Lorsch wordt data ver-
zameld die antwoord geeft op vragen als: "How differentiated is the orga-
nization? Where are problems occurring in achieving integration? How
are members managing conflict?" Lawrence en Lorsch vatten dat  zo  sa-
men: "Relevant data may be collected on any of the variables we have
identified in our model, including, of course, changes in the environ-
ment."  Met 'our model' wordt bedoeld het door Lawrence en Lorsch ge-
formuleerde D0erentiatie en Integratie-model.83 De in de eerdere hoofd-
stukken geplaatste kanttekeningen bij -logisch-positivistische-
modellen van organisaties zijn ook vraagtekens bij daarop berustende me-
thoden van organisatie-diagnose.

Proberen Lawrence en Lorsch nog een zekere objectiviteit -in de
zin van een voor anderen volgbare redenering- na te streven door in
hun diagnose met een gedocumenteerd model te werken, de auteurs

Twijnstra en Keuning maken zich met een Jantje van Leiden af van de
diagnose-fase: "Wanneer de gegevens op de juiste wijze begrepen zijn,
hangt het van de bekwaamheid van de adviseur af of hij de juiste dia-
gnose kan stellen, of hij kan vaststellen wat 'er aan de hand is' op grond
van die gegevens of kentekenen.  [...] Het stellen van de diagnose is dus
feitelijk meestal niet het letterlijk kennen en daarmee 'zeker weten' wat
er aan de hand is. Het is meestal voor een (groot) deel (ook) de inte,pre-
tatie die de adviseur er aan geeft.

„84

82.  P.R.   Lawrence   en   J.W.1.orsch,   Developing   Organizations:   Diagnosis   and
Action, Reading Mass.: Addison-Wesley,  1969,  p.  19.

83. P.R. Lawrence en J.W. Lorsch, Organization and Environment. Managing
Diferentiation and Integration, Homewood, Illinois: Irwin, 1969. Het differentia-
tie-integratie model is gebaseerd op een empirische studie van tien bedrijven in
drie verschillende omgevingen. In termen van steekproef grootte is dat klein
vergeleken met het totaal aantal ondernemingen in de wereld! Maar zo schrijven
Lawrence en Lorsch in Developing  Organizations: "... these findings have been
corroborated by our consulting activities in several additional settings."  De  con-
structionist zal erg argwanend staan tegenover een dergelijk wijze van 'bewijs-
voering'.

84. A. Twijnstra en D. Keuning, Organisatie-advieswerk: De praktjk van het
organisatie-advieswerk bezien vanuit Opdrachtgever, Client & Adviseur, Leiden:
Stenfert Kroese, 1988, p. 102.
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Kan de opvatting van Lawrence en Lorsch als 66n kwestieuze uiterste op
een schaal worden aangemerkt, de opvatting van Twijnstra en Keuning is
dan de andere. Immers een diagnose kan ook luiden dat een onderne-
ming bij het voorspellen van de markt een rekenfout heeft gemaakt.

Zo stuitte ik er eens op, in het kader van een algemene doorlichting
van een middelgrote onderneming, dat bij het voorspellen van de markt
was  uitgegaan  van een lineaire extrapolatie  van

'
shipments' . In feite  was

er sprake van een multi-causaliteit in die marla, waarbij de onderschei-
dene oorzaken elkaar ook nog eens beinvloedden. Een Forrester-type mo-
del was dus meer op zijn plaats. Op grond daarvan viel het niet moeilijk
de betrokkenen te doen inzien dat En waarom hun eigen voorspelling niet
juist  was. (De aangenomen marktgroei moest van  + 15 %  naar  -5 %  wor-
den bijgesteld!)

Het inzicht uit het constructionisme dat elk individu zijn interpreta-
tie heeft en geeft van een met anderen gedeelde situatie, moet niet als ex-
cuus worden gebruikt door de adviseur om slechts zun inte,pretatie te ge-
ven. De opdrachtgever mag van de adviseur verlangen dat deze uitlegt
hoe en waarom hij tot zijn interpretatie is gekomen.

Twijnstra en Keuning beantwoorden niet de vraag hoe op een syste-
matische wijze van data tot analyse te komen en vervolgens tot een oplos-
sing. Evenmin gebeurt dat  in het handboek geschreven door Greiner  en
Metzger, hooguit verwijzen deze, bijvoorbeeld in het geval van finan-
ciitle analyses, naar handboeken uit dat gebied. 85

Het internationale management-adviesbureau McKinsey & Compa-

85. Greiner en Metzger, Consulting to Management, p. 175.
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ny gaat hierin een stap verder.86 De werkwijze van dit bureau is erop ge-
baseerd dat het oplossen van een probleem doorgaans een mix is van het
formuleren van hypothesen en van deductief denken.87 Een eerste  stap is
uiteraard het definitren van het probleem van de client resp. zijn organi-
satie. Hierbij kan het behulpzaam zijn geobserveerde symptomen te groe-
peren en te abstraheren. Een symptoom kan zijn dat een onderneming
marktaandeel verliest. In combinatie met het symptoom dat de concurren-
tie meer nieuwe produkten op de marla brengt, leidt dat tot de
abstractie/hypothese dat er iets aan de hand is met de strategie-
ontwikkeling  van de onderneming.  Maar als de onderneming  wel  weet
welke nieuwe produkten er ontwikkeld moeten worden, dan zijn de volg-
den vragen: Heeft de onderneming wel toegang tot de nieuwste know
how? Wordt ze wel geprikkeld door innovatieve afnemers? Zit de onder-
neming wel in de voor de nieuwe produkten juiste distributie-kanalen?
Kan ze mogelijk nieuwe ontwikkelingen niet financieren? Is ze door ge-
brekkig management niet in staat tijdig nieuwe produkten op de marla te
brengen? Afhankelijk van de antwoorden kan dan de diagnose worden
gesteld bijvoorbeeld of de oorzaak van het dalend marktaandeel ligt in de
strategie-formulering, de kostenstructuur, de financiering of de organisa-
tie.

86. De keuze van dit bureau in onderhave context moet worden beschouwd als
de keuze van een illustrerende case. Met deze case zij niet gesuggereerd dat er
geen andere bureaus zijn die ook niet deze of dergelijke methoden toepassen. Ech-
ter, in een mij ter beschikking staand bestand met dossiers van enkele honderden
bureaus heb ik geen aanwijzing kunnen vinden over hierna bedoelde werkwijzen.
Nu is dat geen absoluut bewijs dat die bureaus bedoelde methoden niet kennen en
toepassen. Bij een aantal bureaus, waar ik in de keuken heb kunnen kijken, heb
ik bedoelde methoden ook niet aangetroffen. Nogmaals zij erop gewezen dat in
de weinige handboeken bedoelde methoden ook niet aan de orde komen. Voorts
is er ook niet over gepubliceerd in de overige vak-literatuur. Weliswaar is er de
publikatie van Kepner en Tregoe. 77ze Rational Manager, A Systematic Approach
to Problem Solving and Decision Making, maar deze publikatie blijft op het be-
schrijvende, procedurele viak, het legt geen verbanden met verschillende vakge-
bieden. Kepner en Tregoe staan heel dicht bij Simon's Ilze New Science of Mana-
gement Decision. De beperking van die publikatie is -onbedoeld- door Simon
als volgt aangegeven:  '... a problem is a deviation from some standard'  (sicD  Ele-
menten uit bedoelde methoden maakten wel deel uit van de studie Bedrijfskunde
zoals ik die gevolgd heb aan de Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft, het college-
blok daarover droeg de titel 'Verwerving en verwerking van informatie'.   Het
ging daarbij met name om hypothese-vorming en -toetsing vanuit de sociale en
economische wetenschappen.

87. Het navolgende is gebaseerd op documentatie door McKinsey verstrekt aan
de leden van een client-team waarvan de auteur deel uitmaakte.
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Het kunnen groeperen van symptomen en het kunnen abstraheren,
respectievelijk hypothese formuleren, veronderstelt een hoge graad van
kennis en beheersing van een aantal vakgebieden. In dit geval zijn dat
marketing, distributie-economie, financiering en interne organisatie. In-
zichten en modellen uit elk van die vakgebieden worden dan gebruikt als
causaliteitspatronen.

In het geval van McKinsey wordt al deze kennis geordend in de
vorm van een dedu(live   logic tree. Bijvoorbeeld, de vraag hoe de winst
van een onderneming vergroot kan worden, wordt dan opgesplitst in (a)
hoe de inkomsten vergroot kunnen worden (b) hoe de kostprijs verlaagd
kan worden (c) hoe de omloopsnelheid van het werkkapitaal vergroot
kan worden (d) hoe de rentabiliteit op de vaste activa vergroot kan wor-
den. (a) wordt dan weer opgesplitst in (al) hoe de verkoopprijzen ver-
hoogd kunnen worden en (a ) hoe de verkochte aantallen verhoogd kun-
nen  worden etc., waarbij  dit tot zeer gedetailleerde inzichten kan leiden.
Bijvoorbeeld dat er een bonusplan voor verkopers in winkels in werking
gezet moet worden.

McKinsey werkt daarbij met de Hypothesis-Driven Logic Tree en de
Issue Map. De eerste is een -soms ook grafisch vormgegeven- uiterst
rationele uitwerking van een hypothese in deel-hypothesen, tot op een ni-
veau dat deze aan de hand van primaire data gevalideerd of verworpen
kan worden. De uitwerking in deel-hypothesen is gebaseerd op algemeen
gangbare causaliteitspatronen in onderscheidene vakgebieden.

De Issue Map zoals die door McKinsey wordt gehanteerd, is meer
gericht op het identificeren van de acties die noodzakelijk zijn om een
probleem tot een oplossing te brengen. Acties die de betrokken onderne-
ming ook kan tn wil ondernemen. De issue map heeft daarmee ook het
karakter van een beslissingsboom. Als het issue is 'de onderneming moet
met nieuwe produkten op de markt komen', dan kan bij nader onderzoek
blijken dat de onderneming daarvoor geen financiering rond kan krijgen
zodat op een alternatief, bijvoorbeeld een joint-venture, moet worden
overgestapt.

Bij haar analyses maakt McKinsey gebruik van een aantal analy-
tisch-conceptuele hulpmiddelen om data te ordenen. Dit zijn ondermeer
het MOVE-(Mobilizing Organization for Value Enhancement)-raam-
werk, het concept van Performance Drivers, de ROCE-tree (Return On
Capital Employed), de Quantum Sprong, het Strategic Gameboard, het
business system8f het 7-S framework, de waarde bepaling van een onder-

88. Porter's Value Chain (Uit: Competitive Advantage) lijkt veel op McKinsey's
Business System, naar vertuid is de laatste ouder.
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neming door middel van de discounted »e cash flow en het aan de
institutionele economie ontleende Structure-Conduct-Performance model.
Alle    zijn het voorbeelden hoe wetenschappelijk denken ' technisch-
instrumenteel' gebruikt wordt.

De door McKinsey gehanteerde methoden voor diagnose en het ide-
ntificeren van oplossingen vereisen kennis, training en een discipline in
denken die niet anders is dan die in de top van het wetenschapsbedrijf. 89
Met dit verschil, het gaat steeds om real l(fe problemen, de methoden
moeten veelal onder grote tijdsdruk worden toegepast, binnen een afge-
sproken budget en er is doorgaans sprake van een hoog afbreukrisico.
De genoemde methoden stellen zeer hoge eisen, niet alleen aan alle le-
den van een team, maar vooral ook aan diegene die leiding geeft aan
zo'n team. De werkwijze van McKinsey vormt een goede illustratie van
Greenwood's beschrijving van de 'practitioner .

, 90

De missie van McKinsey is "To help our clients make positive, last-
ing, and substantial improvements in their performance". De belangrijke
mede-oprichter van McKinsey, Marvin Bower " . . . insists that consultan-
cy is a profession not a business, and that his firm is dedicated to improv-
ing client performance, not making money for itself".    De   staf   van
McKinsey ziet zichzelf  als " . . . intellectual Jesuits seeking to uplift  the
commercial world. "91  In die filosofie  past een zeker eclectisch omgaan
met academische theorie8n en modellen om problemen te analyseren en
oplossingen aan te dragen.

Naast de methoden zoals beschreven in het geval van McKinsey be-
staat er, met name in de sfeer van kwaliteits-management, nog een aantal
technieken als het Ishikawa- of visgraat diagram en de Pareto-analyse.
Ook het, helaas wat in onbruik geraakte, stroomdiagram blijft een nuttig
hulpmiddel om een produktie -of administratief- proces te analyseren
op bottle necks, overbodige stappen en mogelijkheden voor verbetering.

De keuze van modellen, concepten en methoden ligt heel anders in
het geval van adviseurs die zich 'bekend' hebben tot meer beperktere en

89. "To McKinsey We oprichter, niet het bureau JS] rigorous analytical think-
ing was the key to successful consulting. Walter McKinsey recalled that 'McKin-
sey frequently commented that most people, being lazy, didn't like to think. They
never thought through a whole problem... because they never approached  it  in
the right manner' : Geciteerd  bij:  W.B. Wolf: Management and  Consulting.  An
Introduction to James 0. McKinsey, New York: New York State School of Indus-
trial and Labor Relations, 1978, p. 52.

90.  Greenwood, 'The Practice of Science and the Science of Practice'.
91. The Economist, A  survey of Management Consultancy:  Outside  Looking  In,

13 februari 1988, p. 14.
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ideologisch geladen theorieen als bijvoorbeeld de socio-techniek. De in-
tentie is begrijpelijk en sympathiek, tot organisaties te komen waarin me-
nsen niet vervreemd raken, waarin hun capaciteiten beter tot ontplooiing
kunnen komen. Echter, deze ideologie moet vorm worden gegeven bin-
nen de context van een onderneming die 6f primair gericht is op winst,
6f waarvoor tenminste geldt dat het realiseren van een bepaald rende-
ment een criterium is om te bestaan. Dit is mij helder bijgebleven van de
door de Nederlandse overheid in de tachtiger jaren gesubsidieerde projec-
ten voor werkoverleg en werkstructurering: Werkoverleg stierf weg  om-
dat het niet ingebed werd in de bedrijfseconomische context, werkstructu-
rering sloot aan bij het flexibeler en breder inzetten van werknemers en
daarmee diende het ook bedrijfseconomische doelstellingen. Werkstructu-
rering lukte dan ook wel. 92

Hoe moeten nu de hierboven geschetste methoden voor diagnose en op-
lossing beoordeeld worden vanuit het gezichtspunt van het constructio-
nisme? Vanuit de denk- en werkwijze van het logisch-positivisme is het
werken met deductie, hypothese vorming- en toetsing volkomen op zijn
plaats. Immers het zegt, op basis van een empirische gevalideerde causa-
liteitspatroon, als U dit (overleven) wilt moet U dat (marktaandeel ver-
groten door met innovatieve produkten te komen) doen.

Vanuit het constructionisme zijn hierbij twee kanttekeningen te
plaatsen. De eerste is deze: Wanneer een organisatie, als sociale con-
structie, een eigen -intern gerichte- rationaliteit heeft ontwikkeld die
niet (meer) voldoet aan de rationaliteits-eis van het maatschappelijk
verkeer waarin het zich beweegt, is het heel juist dat de adviseur de
groep wijst op en helpt zich die maatschappelijke eis van rationaliteit
eigen te maken en zo haar ambities te realiseren. Weliswaar is die maat-
schappelijke rationaliteit ook een geconstrueerde rationaliteit, maar kan
daarom nog niet worden genegeerd. Het doorsnee bedrijf heeft door-

92. "Zowel de bedrijfsleiding als de direct betrokkenen zijn over het algemeen
over APV-projecten die gericht zijn op het verruimen van de taakinhoud tevre-
den. Voor de uitvoerende werknemers zijn de inhoud van het werk, de ontplooi-
ingskansen en de zelfstandigheid toegenomen. Voor de leiding zijn de toege-
nomen flexibiliteit en kwaliteit   van de produkten een belangrijk winstpunt.'...
"De resultaten van projecten die op de verbetering van de onderlinge communica-
tie, inspraak of werkoverleg zijn gericht zijn minder bevredigend. Zo worden de
cursussen en trainingen 'sociale vaardigheden' of 'communicatietechniek' meestal
negatief beoordeeld. Ze hebben weinig effect.  Men kan er weinig mee en de pro-
blemen nemen dan vaak toe."  Arbeidsplaatsverbetering, ervaringen uit de prak-
tijk, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1982, p. 32.
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gaans niet de tijd en de middelen om marktverhoudingen en -mechanis-
men naar haar hand te zetten en daardoor te overleven. Het hier beschre-
ven omgaan met rationeel gedrag is van een ander karakter dan dat van
rationaliteit zoals bij Simon en March. Daar heeft rationaliteit betrekking
op het kiezen van het beste alternatief, op basis van volledige informatie
en formeel-logische beslissingsregels.

In het geval van het voorbeeld van McKinsey wordt ook rationeel
geredeneerd, expliciet wordt daarbij rekening gehouden met een maat-
schappelijk gangbare, in de markt geldende rationaliteit. Die rationaliteit
wordt gecodificeerd geacht in een aantal theorieen. De tweede kantteke-
ning is dan ook deze: in deze benadering wordt geen rekening gehouden
met de repeterend wederkerige betrekkingen tussen ondernemingshande-
len en marktmechanismen. Adviseurs die deze techniek volgen lopen
steeds het risico, als generaals in het leger, qua aannames en concepten
de vorige oorlog te voeren. Ook het in de algemeen geaccepteerde theo-
rieffn gecodificeerd marktgedrag, marktrationaliteit is voortdurend aan
verandering onderhevig.

Ter illustratie moge gelden dat bij gijzelingsacties betrokkenen zich
in hun gedrag mede laten leiden door wat ze gelezen en gehoord hebben
over vorige gijzelingsacties.93 De introductie van de Digital Compact
Cassette, als opvolger van de analoge compact cassette, kan niet met de-
zelfde strategie gebeuren als indertijd de introductie van de Compact
Disc. Enkel door het bestaan van de compact disc op de markt is de
markt voor geluidsdragers en afspeelapparatuur een andere dan die ten
tijde van de introductie van de compact disc. Daarnaast heeft de consu-
ment een ander kennis, gewennings- en verwachtingspatroon dan toen.

Het geldt overigens ook voor diagnose instrumenten. Het is
begrijpelijk dat employee surveys, nadat ze een paar maal gehouden zijn
en er over gepubliceerd is, geen bruikbare resultaten meer kunnen ople-
veren. Betrokken weten wel wat er nu weer ingevuld moet worden. Be-
wustzijn over causaliteiten in het sociale en idem over spetregels wijzigt
causaliteiten en spelregels.

De ware entrepreneur vraagt zich niet alleen af wat de op het mo-
ment geldende customer preferenties zijn, maar vooral ook hoe hij deze,
via marketing en een innovatief produkt-aanbod naar zijn hand kan zet-
ten. Om dat te doen moet de markt wel gekend worden, maar inzichten
worden dan meer gebruikt om de tactiek van reclame campagnes te bepa-
len.

93. Van Strien, De praktjk aLs wetensc/tap, m.n. de passage over het 'Stock-
holm-syndroom'.
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Dataverwerking en -interpretatie op basis van als natuurwetenschappe-
lijke modellen gehanteerde beschrijvingen van sociale processen, is niet
voldoende. Het gaat er om uit te vinden welke inspanning, onder gege-
ven en maakbare spelregels tot beoogde resultaten leiden.

6.7     De  bijdrage  van  de  adviseur

Uit het voorgaande doemt het volgende beeld op over de complementaire
bijdrage van de organisatie-adviseur aan organisaties. Daarbij moet on-
derscheid worden gemaakt tussen de verschillende niveaus waarop de ad-
visfur werkzaam kan zijn, gekoppeld aan zekere complementaire rollen.

Een eerste niveau is het pragmatische, gekoppeld aan de adviseur
als  'inhuur-kracht'.  Op dit niveau past de adviseur gangbare technieken
toe zonder zich diepgaand de vraag te stellen of in de gegeven situatie de
toepassing, gezien in die techniek besloten veronderstellingen en aanna-
mes wel terecht zijn. De toegevoegde waarde van de adviseur ligt er dan
in besloten dat hij meer routine heeft dan de opdrachtgever. Daarnaast
kan de opdrachtgever over een gekwalificeerde kracht of team beschik-
ken zonder aan vaste kosten gekleefd te zitten in de vorm van eigen per-
soneel.   Op dit niveau  kent de adviseur de maatschappelijke spelregels  en
weet hoe daar terwille van een beoogde ruilverhouding mee om te gaan.

Een tweede niveau   is   dat van 'spelregets kennen', de adviseur
neemt de spelregels van de markt als gegeven en van daaruit adviseert
hij wat de client moet doen om datgene wat hij ambieert te realiseren. In
deze rol draagt de adviseur kennis over die door de client naar zijn in-
zicht wordt toegepast.

Een derde niveau  is dat van 'hulp-ontdekker', de adviseur helpt de
leden van een organisatie zich te realiseren waarom hun organisatie nu
niet meer werkt. De adviseur helpt betrokkenen, door het stellen van vra-
gen,  bestuderen van documenten  e.d.,  zich te realiseren  wat hun aanna-
mes zijn, welke daarvan nog wel valide zijn en welke niet meer, in hoe-
verre ambities, volgens welk verondersteld causaliteitspatroon in de
instituties van de organisatie zijn gecodeerd, welke aannames hoe her-
zien moeten worden e.d. De client weet vervolgens zelf hoe hij daarmee
verder moet. In deze rol draagt de adviseur niet zozeer kennis aan dan
wel dat hij zijn kennis over veranderingen in de wereld en die over
organisatie-kunde, gebruikt om die vragen te stellen waardoor de cli8nt
zich ervan bewust wordt wat er veranderd is in de wereld.

Een vierde niveau  is dat van 'hulp-constructeur', de adviseur assis-
teert de clitnt zijn ambities, aannames, veronderstelde causaliteitspatro-
nen te codificeren in organisatie-instrumenten gericht op het realiseren
van beoogde resultaten. Het gaat hierbij om het kiezen en uitwerken van
bestuursstructuren, systemen voor planning, integratie/ coOrdinatie, ac-
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counting, e.d. In deze rol brengt de adviseur kennis en ervaring in uit de
organisatiekunde en hij weet die kennis toegesneden op de situatie van de
cli8nt toe te passen. Dit toepassen is in de vorm van operationele sys-
teem- en procedure beschrijvingen, taakstructuren, delegatiepatronen,
directie-statuten e.d.

Een  vij fde niveau  is  dat van 'innovator', de adviseur helpt,  in een
positie van gelijkwaardigheid, de client nieuwe spelregels te ontdekken,
te maken, maar ook te codificeren in de instituties van zijn organisatie en
daarmee een nieuwe sociale werkelijkheid te creeren.

6.8  De winst van het constructionisme

Het constructionisme gaat niet uit van de vraag of organisaties beheers-
baar en veranderbaar zijn, maar gaat er vanuit dAt ze beheersbaar en aan-
pasbaar zijn. De vraag is welke organisatie-instrumenten onder welke
omstandigheden bij welke ambities het meest effectief zullen zijn. Door
de erkenning van het duale ontologische karakter van de sociale realiteit
en daarmee die van organisaties, verliest het constructionisme zich niet
in beschrijvende modellen van organisaties, statistische analyse en de
laatste waarheden. In het constructionisme wordt erkend dat tal van
organisatie-instrumenten tegelijk zinvol kunnen zijn om terwille van effi-
ciency positivistisch toe te passen en menselijke constructies zijn. Het
constructionisme biedt daarmee een goed conceptueel raamwerk om in-
strumenten die voor de besturing van een organisatie worden gebruikt, te
beheersen. Beheersen in de zin in te zien wanneer bestuursinstrumenten
van een organisatie, in het belang van die organisatie, te wijzigen.

Het bewustzijn van het duale ontologische karakter van het sociale
verschaft een andere houding tegenover het sociale dan het aanhangen
van een logisch-positivistische ontologie van het sociale. Zo doet de laat-
ste de drager van de gedachte zoeken naar krachten voor verandering.
Maar het begrip kracht is een metafysisch begrip, het is in het sociale
geen manipuleerbare grootheid. Het onderkennen van het duale ontologi-
sche karakter van organisaties brengt een actieve, bewuste houding mee
ten aanzien van het sociale. Daarmee wordt ook erkend dat er zaken zijn
in het sociale die weliswaar menselijke constructies zijn, bijvoorbeeld
wetgeving, maar die terwille van het voorkomen van chaos, ter realisatie
van voor het levensonderhoud noodzakelijke voortbrenging van goede-
ren en diensten, in stand gehouden en onderhouden moeten worden. Te-
gelijk is er steeds het bewustzijn dat soms ook de meest heilige regel in
het belang van de groep gewijzigd moet worden, maar dat dat ook kan.

Tegelijk maakt het constructionisme ook begrijpelijk dat de omge-
ving waarin een onderneming opereert nimmer een constante is, maar
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deels ook door die ondememer ztlf kan worden gewijzigd, respectieve-
lijk wordt gewijzigd. Daarmee zoekt het constructionisme niet naar vaste
waarheden, zoals het logisch-positivisme dat doet, maar erkent, maakt er-
op  attent,  dat

' waarheden' steeds van tijdelijke en lokale  aard  zijn.
Dat het sociale een menselijke constructie is betekent niet dat alles

maar kan. Er zijn bepaalde vormen van organisaties die bij veel mensen
anxiety en stress oproepen. Er zijn management-stijlen die motivatie,
self-control en persoonlijke ontplooiing in de weg staan. Het constructio-
nisme zelf besteedt daaraan geen aandacht, dat er in het sociale, analoog
aan de statica, bepaalde 'sterlae-regels' gelden. Daarnaast mogen
ethische aspecten niet uit het oog mogen worden verloren. Sociale reali-
teiten kunnen ook worden gerealiseerd met dwang, chantage en fysieke
bedreiging!94

De winst van het constructionisme is dat het de houding verschaft om
eclectisch-instrumenteel om te gaan met, op basis van het logisch-positi-
visme verworven, inzichten, zonder die inzichten tot absolute werkelijk-
heid te verklaren.

94.   " . . .    language    is an important substitute   for   the   use    of raw power or brute
force." J. Pfeffer "Management as Symbolic Action: The Creation of Distributive
Injustice  for  an  Era of Organizational Paradigms",  in: L.L. Cummings  &  B.M.
Staw Research in Organizational Behavior. Vol. 3, Greenwich, Connecticut: Jai
Press, 1981.
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SAMENVATTING

Een antwoord op de vraag 'With so Many Consultants, Why Aren't We
Better?' ligt besloten in een beter begrip van wat een organisatie is en
wat de functie er van is. In een onderneming met een -formele- orga-
nisatie coOrdineert de leiding de activiteiten door een combinatie Van diri-
gisme en een stelsel van expliciete en impliciete regels. Dit stelsel van re-
gels, de organisatie, blijft bestaan wanneer de leden van de organisatie,
inclusief de leiding, muteren. Het paradoxale is dat mensen geen deel uit-
maken van dat wat een organisatie is, maar een organisatie bestaat niet
zonder dat mensen doelgericht en doelbewust met elkaar interacteren.
Een organisatie heeft dan ook geen objectieve realiteit zoals natuurkundi-
ge fenomenen dat hebben. Een organisatie is een mensel(ike constructie.
Een constructie die uit behoefte aan zekerheid en routinevorming als ob-
jectief en onveranderbaar wordt gezien, die omreden van efficiency zo
moet worden voorgesteM, maar door menselijk ingrijpen steeds gewzy-
zigd kan worden.

Als menselijke constructie berust een organisatie op tal van explicie-
te en impliciete aannames. Dit zijn aannames over de gepercipieerde of
de ervaren relatie tussen beoogde opbrengsten, de ambitie enerzijds, en
de daarvoor noodzakelijke inspanningen andrzijds, zowel op onderne-
mings- als op het niveau van het individu. Er bestaat nimmer een volle-
dige kennis van al deze aannames. Ook de marla is een menselijke con-
structie. Er zijn steeds veranderingen in het marktmechanisme en de
marktverhoudingen als gevolg van ondernemingshandelen en de reactie
van afnemers daarop. De percepties en motieven van personen die een
organisatie in stand houden, veranderen steeds als gevolg van opgedane
ervaringen en sociale vergelijkingsprocessen. Het gevolg van de verande-
ringen in de markt en die bij individuen is dat de aannames en randcon-
dities, waarop een organisatie berust, ook die waarvan de 'ontwerpers'
zich bewust waren, na verloop van tijd vergeten, terzijde geschoven of
niet meer geldig zijn. DAt is er de oorzaak van dat -eens effectieve-
organisaties op zeker moment niet meer functioneren. Dit doet tevens in-
zien dat het ontwikkelingen in de markt zijn tn die op individueel ni-
veau, die de structuur van een organisatie bepalen.

De wederkerige relaties tussen ondernemingshandelen, organisatie,
markt en individu impliceren dat er nooit een volledig, alle aspecten on-
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derkennend, inzicht bestaat waarom ondernemingen succesvol zijn. Daar
komt bij dat, anders dan in het functionalisme wordt verondersteld, men-
sen nimmer hun -altijd maar half bewuste- intenties volledig en pre-
cies kunnen vertalen in het instrument organisatie. Besluitvorming, zo-
wel over produkt- en marktbeleid als met betrekking tot de organisatie,
wordt geregeerd door een -sociaal bepaalde- bounded knowledgeabi-
lily,   niet door March en Simon' s -neurologisch- en taalkundig   be-

paalde- bounded rationality. Deze condition humaine geldt ook weten-
schappelijke theoriean en modellen in de bedrijfskunde. De adviseur
moet zich dan ook steeds bewust zijn van het betrekkelijke van welke
theorie op het gebied van organisatie en strategie dan ook, geen daarvan
heeft universele geldigheid en toepasbaarheid. De adviseur mag dan ook
geen aanhanger zijn van 66n enkele theorie of model.

Vanwege het duale ontologische karakter van het fenomeen organisatie is
het veel geciteerde proces-model van Schein, als rol-opvatting en werk-
methode voor de organisatie-adviseur, niet houdbaar. De organisatie-
adviseur zal steeds in een marginal, boundary role moeten blijven, hij
mag nimmer onderdeel worden van de organisatie als constructie. Zijn ei-
gen aanwezigheid creeert een aparte sociale werkelijkheid die bij betindi-
ging van de opdracht zorgvuldig afgebouwd moet worden.

De adviseur moet in geval van organisatie-problemen betrokkenen
helpen niet meer geldende aannames of onjuiste aannames waarop de or-
ganisatie gebaseerd is, op te sporen en te vervangen. Daarbij kan de advi-
seur niet op basis van universele -causaliteits-modellen werken maar
moet steeds casuistisch te werk gaan. De adviseur moet niet oplossingen

presenteren in algemene, abstracte concepten, maar moet aangeven hoe
de nieuwe organisatie consistent gecodificeerd zou moeten worden in de
verschillende instituties (o.m. de taakstructuur, delegatie van beslissings-

bevoegdheid, het budget systeem, planning- en control parameters) van
de onderneming. De organisatie-adviseur moet dan ook alle vakgebieden
van het ondernemen kunnen overzien en doorvorsen en met elkaar weten
te verbinden. Hiervoor bestaat geen meta-theorie.

Deze inzichten konden worden geformuleerd door met behulp van het
sociaal-constructionisme, als tegenhanger van het logisch-positivisme, fe-
nomenen als organisatie, organisatie-theorie, organisatie-leer en advies-
methoden en technieken aan een kritische beschouwing te onderwerpen.
Daarmee worden de door Berger en Luckmann geformukerde inzichten
met betrekking tot het ontologische karakter van de sociale werkelijkheid
vertaald naar de praktijk van de organisatie-adviseur. Voorts is gebruik
gemaakt van inzichten van Chandler, Williamson, Gergen en Etzioni.
Daarmee is deze studie hoofdzakelijk conceptueel van karakter. De pro-
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bleemstelling en een aantal inzichten worden geillustreerd, respectieve-
lijk geadstrueerd met een aantal cases. De invalshoek van de studie is die
van de practitioner.  Met de gekozen benadering en geformuleerde inzich-
ten wordt afstand genomen van populaire benaderingen in het advies-vak
als de package seUing, advies-produkten, paradigm sh(#s en metaforen.

Het constructionisme als opvaning, het is geen theorie, verschaft de
houding om, op logisch positivistische wijze, verworven inzichten instru-
menteel te gebruiken, zonder deze tot absolute waarheden te verklaren.
Het constructionisme doet ook inzien dat organisaties steeds bewust on-
derhouden moeten worden.  De' leiding moet de regels,  die de organisatie
vormen, doen naleven. Tegelijkertijd moet diezelfde leiding er steeds
mee bezig zijn na te gaan welke regels, hoe heilig ook, in het belang van
de onderneming gewijzigd moeten worden.

Het inzicht dat een organisatie een menselijke constructie is ver-
schaft de organisatie-adviseur de noodzakelijke actieve houding tegen-
over het fenomeen organisatie. Organisaties zijn steeds veranderbaar.
Het aangrijpingspunt voor organisatie-verandering ligt niet op het niveau
van het individu, maar in de bestuursinstrumenten. WN is een voor-
waarde dat de leiding haar kijk op de wereld en de mens, en dus
causaliteits-relaties, kan en wil veranderen. De complementaire rol van
de adviseur ligt daarin dat hij kan helpen de bij een ambitie en context
-op dat moment- behorende causaliteits-relatie meer objectief vast te
stellen en deze samenhangend te codificeren in de instituties van de orga-
nisatie.
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SUMMARY

An answer to the question 'With so Many Consultants, Why Aren't We
Better?'  lies  in a better understanding  of what an organisation  is  and  of
its Ainction.  In a company with a -formal- organization its manage-
ment coordinates the activities by a combination of dirigisme and a sys-
tem of explicit and implicit rules. This system of rules -the organiza-
tion- continues to exist when the members of the organization,
including the management, change. A paradox lies in the fact that people

do not form part of what an organization is, but an organization cannot
exist without people interacting resolutely and purposefully with each oth-
er. An organization therefore does not have any objective reality in the
way that physical phenomena have. An organization is a human construc-
tion. A construction which is seen as objective and unchangeable be-
cause of the need for certainty and the establishment of routine, which
must be presented as such for reasons of efficiency, but which can al-
ways be changed by human intervention.

As a human construction, an organization is based on numerous ex-
plicit and implicit assumptions. These are assumptions about the per-
ceived or experienced relationship between the rewards aimed at, ambi-
tion on the one hand and the efforts required for this on the other, both
at the level of the company and the individual. A complete knowledge of
all these assumptions never exists. The market, too, is a human construe-
tion. There are always changes in the market mechanism and the market
relationships as a result of entrepreneurial action and the reaction of cus-
tomers  to this. The perceptions and motives of persons who maintain  an
organization are constantly changing as a consequence of the experiences
acquired and processes of social comparison. The consequence of the
changes in the market and in individuals is that the assumptions and ba-
sic conditions on which an organization is founded, also those of which
the 'designers' were aware, will be forgotten in the course of time, are
pushed aside or are no longer valid. That is the reason why -once effec-
tive- organizations cease to function at a certain point. This also lets us
see that it are the developments in the market and those at individual lev-
el which determine the structure of an organization.
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The recursive relationships between entrepreneurial action, the or-
ganization, market and individual imply that a complete insight into why
companies are successful, recognising all the aspects, never exists. Add-
ed to that is the fact that, contrary to what is assumed in functionalism,
people can never translate their -always only semi-conscious- inten-
tions completely and precisely into the instrument called an organization.
Decision-making, about both product and market policy and with regard
to the organization, is governed by a socially-determined bounded know-
ledgeability,   not by March and Simon' s neurologically and linguistically
determined bounded rationality. This condition humaine also applies to
scientific theories and business administration models. The consultant
must therefore be constantly aware of the relative nature of any theory
whatever in the area of organization and strategy, for none of them pos-
sesses universal validity and applicability. The consultant must therefore
not be a supporter of one single theory or model.

Because of the dual ontological nature of the phenomenon of the organi-
zation, the much-quoted process model of Schein, as a role concept and
working method for the management consultant, is not tenable. The mail-
agement consultant will always have to remain in a marginal, boundary
role and must never become part of the organization as a construction.
His own presence creates a separate social reality which must be care-
fully phased out at the end of the assignment.

In the event of organizational problems the consultant must help
those concerned to track down and replace assumptions which are no
longer valid, or incorrect assumptions, on which the organization is
based. In this respect the consultant cannot work on the basis of univer-
sal -causality- models but must always operate casuistically.  The con-
sultant must not present solutions in the form of general, abstract con-
cepts, but must indicate how the new organization should be consistently
codified in the various institutions of the company (e.g. the task struc-
ture, the delegation of decision-making authority, the budget system,
planning and control parameters). The management consultant    must
therefore be able to oversee and scrutinise all the disciplines needed to
run a company and to connect them with each other. No meta theory ex-
ists to replace this.

These insights were formulated by subjecting phenomena such as the or-
ganization, the theory of organization, organizational theory and consul-
tancy methods and techniques to a critical examination with tile aid of so-
cial constructionism as a counterpart of logical positivism. Along with
this, the insights formulated by Berger and Luckmann with regard to the
ontological nature of social reality are translated into terms Of the man-
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agement consultant' s everyday practice.   Use  was  also  made  of  the  in-
sights of Chandler, Williamson, Gergen and Etzioni. As a result, this
study is mainly conceptual in character. The formulation of the problem
and a number of insights are illustrated and/or supported by a number of
cases. The point of view adopted in the study is that of the practitioner.
With this and the insights formulated, the study departs from popular ap-
proaches in the discipline of consultancy such as package selling, consul-
tancy products, paradigm shi s and metaphors.

Constructionism as a concept -it is not a theoIy- provides the
mental attitude which enables insights obtained on the basis of logical
positivism to be used instrumentally without declaring that these are abso-
lute values. Constructionism also shows that organizations must always
be deliberately maintained. Management must see to it that the rules
which form the organization are observed. At the same time, that self-
same management must constantly keep on investigating what rules -
however sacred they may be - must be changed in the interest of the com-
pany.

The insight that an organization is a human construction provides
the management consultant with the necessary active attitude towards the
phenomenon of the organization. Organizations are always changeable.
Organizational change must be tackled not at the level of the individual
but via the administrative instruments. One condition is, however, that
the management is both willing and able to change its view of the world
and man, and hence causality relationships. The complementary role of
the consultant lies in the fact that he can help to establish the causality re-
lationship, associated -at that moment- with an ambition and context,
more objectively and to codify it coherently in the institutions of the or-
ganization.
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