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Deel I

Naar een theoretisch kader





1 Informatietechnologie: plaats en betekenis van
arbeid. Context en probleemstelling.

1.1 Inleiding

In deze studie zal ingegaan worden op keuzeprocessen die neergeslagen zijn in het
handelen van' en de interactie tussen werknemers en managers in veranderings-
processen die zich voordoen bij de introductie en ontwikkeling van informatietech-
nologie in organisaties. De technologische verandering waarover het hier gaat
betreft automatisering van technische, bestuurlijke en industriele processen',
De keuze van dit thema in deze context heeft een specifieke theoretische en
praktische achtergrond: de praktijk van de systeemontwikkeling, de praktijk van
de organisatieverandering, de onderliggende sociaal-wetenschappelijke theorievor-
ming rond de problematiek van de technologische ontwikkeling en de introductie
daarvan in organisaties.
Deze context wordt in dit hoofdstuk beschreven. Op basis daarvan kan de
theoretische, empirische en praktische relevantie van dit onderzoek worden
beoordeeld en kan er een doelstelling en probleemstelling worden geformuleerd
voor deze studie.

1.2 Praktische context

1.1.1 Inleiding

De vraag die bier wordt beantwoord luidt: in boeverre voldoen systeemont-
wikkelmethoden in de praktijk bij bet ondersteunen en sturen van de afstemming

1 Hierbij hanteren wij Webers omschrijving van het sociaal handelen. Handelen definieert hij als
(Weber 1975: 137):

'menselijk gedrag (onverschi/lig of het om een zich in de builenwereld dan wei in het innerlijk aftpelemJ
doen, nalaten ofwel dulden goat) wanneer en in zover de handeJende persoon of personen daannee een
subjectieve %in verbindt (verbinden).'

Sociaal handelen definieert Weber als (Weber 1975: 137):

'een handelen dat, in de door de actor(en) bedoelde zin, met het gedrag van anderen in verband worm
gebracht en in zijn verloop op dot gedrag is georiinteerd..'

2 De termen automatisering en informatietechnologie worden bier door elkaar gebruikt, zij het
dat aan toepassingen van informatietechnologie meestal een hogere 'intelligentie' wordt toegekend
dan aan automatisering,
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tussen technologic en organisatie? In het verlengde daarvan gaan we in op de
vraag in hoeverre de arbeids- en organisatiewetenschappen beschikken over
praktisch bruikbare theorieen, methoden en instrumenten om problemen rond
organisatieverandering samenhangend met automatisering te begeleiden en te
ondersteunen. Alvorens deze vragen te beantwoorden wordt beschreven hoe de
verwevenheid van technologie en organisatie vorm krijgt bij de ontwikkeling en
implementatie van informatietechnologie.

1.1.2 Infonnatletechnologie en de verandering van arbeid en organisatie

Om deze samenhang te kunnen begrijpen zijn van belang: de intrinsieke
mogelijkheden van de informatietechnologie (Fricke 1988) en de procesmatige
kant van de ontwikkeling en implementatie van informatietechnologie.
Wat de intrinsieke mogelijkheden betreft is van belang dat informatietechnologie
geen vaste systeemgrenzen kent. De ondersteunende functie is niet beperkt tot een
of enkele arbeidsplaatsen, maar werkt door in alle bedrijfsfuncties en -processen.
Logisch daaraan verbonden is dat bijna nooit exact te voorspellen valt waar,
wanneer en op welke plaats in een organisatie er veranderingen zullen optreden.
Een andere intrinsieke mogelijkheid van informatietechnologie is dat zij universeel
toepasbaar is: zowel naar sectoren, als naar leefsferen, als naar functies en
processen in bedrijven. Procesmatig is de verwevenheid tussen arbeid, organisatie
en informatietechnologie sterk bepaald door de wijzewaarop informatietechnolo-
gie in de praktijk ontwikkeld en geimplementeerd wordt. Hier is relevant dat
informatietechnologie veelal niet in een keer wordt ingevoerd. De invoering vindt
stap voor stap plaats waarbij het gaat om een proces waarbij nog steeds bredere
toepassings- en integratiemogelijkheden worden ontsloten. De implicatie hiervan
is dat informatisering een permanent veranderingsproces in organisaties is
geworden. Dit procesmatige karakter gecombineerd met de snelle ontwikkelingen
in de informatietechnologie zelf, impliceert dat op het moment dat wordt besloten
tot de aanschaf van een bepaald systeem vaak geen concreet, in elk geval geen
volledig beeld kan bestaan van het toekomstig gebruik ervan. Dat betekent dat er
geen sprake kan zijn van een glad verlopend, rechtlijnig innovatieproces, maar
eerder een proces van 'trial and error', zonder een duidelijk eindresultaat ..
De dynamiek van veranderingsprocessen rond automatisering wordt deels door
deze intrinsieke mogelijkheden van de informatietechnologie gedefmieerd, maar
wordt daarnaast ook bepaald door het proces van de systeemontwikkeling. In de
ontwikkelingsfase is er in termen van arbeid en organisatie sprake van een quasi-
implementatie van het systeem. Op basis van een analyse van informatie die
werkers gebruiken in hun taakuitvoering en een inventarisatie van de informatie-
behoefte voor de taakuitvoering worden informatiestromen in kaart gebracht en
gekoppeld aan functies en taken. Afhankelijk van de doelstellingen van het
management met de informatiseringj automatisering wordt er een selectie van
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taken gemaakt die voortaan computerondersteund worden uitgevoerd of zelfs
geheel geautomatiseerd worden. In deze selectie ligt uiteraard een verandermo-
ment. Maar de plaats en tijd daarvan is slechts voorspelbaar als er aan bepaalde
voorwaarden voldaan wordt. Ganzevoort en Van der Heijden (1980: 6) steUen op
dit punt een belangrijke voorwaarde die haarscherp de verwevenheid van
informatietechnologie met organisatie aangeeft:

'de leden van een organisatie kunnen hun informatiebehoefte aileen dan formuleren
als er duidelijkbeid bestaat omtrent hun functies en taken, hun plaats in de structuur
van de organisatie en over de processen die zich in de organisatie afspelen.'

Met andere woorden indien taken, functies en de plaats van de werknemers in de
organisatie niet duidelijk zijn dan begint het automatiseringsproces met een
organisatiedoorlichting en een 'herontwerp van de arbeidsverdeling' om
informatiestromen gericht te kunnen koppelen aan taken en functies. Hiermee
wordt een ander aspect van het diffuse, open-einde karakter van automatiserings-
projecten zichtbaar. De impliciete veronderstelling is namelijk dat processen,
taken en bijbehorende informatiestromen bekend zijn, terwijl dat slechts in
beperkte mate het geval is, zelfs kan zijn. In het zoekproces dat er dan plaatsvindt
worden partijen voortdurend op de proef gesteld en zijn mentaal in de weer met
een soort quasi-gebruik van het nieuwe systeem (hardware en/of software)
waarbij betrokkenen zich afvragen wat wenselijk en haalbaar is, zowel technisch
als organisatorisch. Oat in een dergelijk proces doelen van betrokkenen een
impliciet karakter hebben en, voorzover ze zijn geexpliciteerd, voortdurend aan
verandering onderhevig zijn hoeft dan niet te verbazen. Immers tot het moment
dat de hard- en software er staat en werkt, blijft het voor iedereen buitengewoon
moeilijk om een voorsteUing, laat staan een voorspeUing,van die nieuwe situatie
te maken. Deze onzekerheid die gepaard gaat met de quasi-implementatie en het
quasi-gebruik van nieuwe systemen gedurende de ontwikkeling van en voorafgaand
aan de feitelijke implementatie van diverse vormen van informatietechnologie
brengt een hele specifieke dynamiek teweeg in organisaties. Iedereen weet dat er
veranderingen zuUenplaatsvinden, aUeenniet welke die veranderingen zijn en wat
hun impact is.
Oat deze onzekerheid terecht is blijkt uit tal van evaluaties van automatise-
ringsprocessen waaruit blijkt dat er ook feitelijk vele veranderingen plaatsvinden
op het niveau van arbeid en organisatie (Zuboff 1988: 58 e.v.; Daniel 1987: 274;
Kern en Schumann 1986; Batenburg 1989).

1.1.3 Systeemontwikkelmethoden en organisatieverandering

De complexe dynamiek die hierboven werd beschreven roept twee vragen op: a)
in hoeverre zijn de methoden die gebruikt worden bij de systeemontwikkeling en -
implementatie toegerust om ondersteuning te bieden indien er sprake is van een
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organisatieverandering? , b) in hoeverre bieden systeemontwikkelmethoden
handvatten om de effecten van de voortschrijdende doelverschuiving bij
ontwerpers en gebruikers hanteerbaar te maken?
Gegeven de verwevenheid van arbeid en organisatie zou men verwachten dat
methoden voor systeemontwikkeling voorzien in instrumenten om bijkomende
organisatorische veranderingen hanteerbaar te maken. Het blijkt echter dat de
veelgebruikte systeemontwikkelingsprocedures' precies op dit punt het zwakst
zijn. Ben werkgroep van het NGGO (Nederlandse Gebruikersgroep van
Gestructureerde Ontwikkelingsmethoden) is tot deze bevinding gekomen door per
ontwikkelingsfase te analyseren in hoeverre daarin aandacht wordt besteed aan het
aspect 'organisatie'. Hierbij kijken de auteurs onder andere naar: organisatie-
structuren, organisatorische functies, activiteiten, taken en procedures, informatie-
uitwisseling tussen organisatorische eenheden, gebruikers, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden, lokaties, administratieve organisatie en interne controle. Onder
het aspect 'Overig' wordt de niet-functionele eis 'gebruikersvriendelijkheid'
genoemd (Van 't Veld 1990: 57). Per fase in het systeemontwikkelingsproces-ls
bekeken in hoeverre in de betreffende methoden met deze aspecten rekening
gehouden wordt. Er is maar een harde conclusie: minimaal tien van de vijftien
methoden scoren dan slecht of matig (Van 't Veld 1990: 89_99).4 Uit deze

3 De volgende methoden werden vergeleken: D2S2 (Development of Data Sharing Systems),
Gane & Sarson, IE (Information Engineering), IDO (Input Data Output, een Nederlandse uitbreiding
op ISAq, Infomod (INFOrmation MOdelling), ISAC (Information Systems work and Analysis of
Changes), JSD (Jackson System Development, objeet-georienteerd), Merise (La Methode Merise, de
door de Franse regering gepropageerde methode voor systeem-ontwikkeling) NIAM (Nijssens
Informatie Analyse Methode), Pirbhai (De door Pirbhai met Hatley samengestelde methode),
PRISMA (Planning and Requirement analysis for Information Systems, a Modelling Approach),
SADT (Structured Analysis & Design Technique), SOC (System Development Iife-Cycle), SSADM
(Structured Systems Analysis and Design Methodology, de door de Engelse regering gepropageerde
methode voor systeemontwikkeling), Ward en Mellor, Yourdon/De Marco (Yourdon Structured
Method).
De werkgroep heeft de volgende selectiecriteria gehanteerd:
1 moet gericht zijn op inhoudelijke ontwikkelingvan bestuurlijke en/of technische informatiesys-

temen;
2 de methode moet minstens de fasen analyse en/of ontwerp van systeem-Ievenscyclus afdekken;
3 de methode moet ondersteund worden met voldoende openbaar beschikbare Iiteratuur;
4 de methode moet ondersteund worden door een organisatie;
5 de methode moet een goede (toekomstige) marktpositie hebben;
6 er moet binnen de werkgroep voldoende ervaring zijn met de methode (Van 't Veld 1990:65-

66).

4 Het gaat hierbij om:
Definitiefase:

Het bepalen van relevante bedrijfsdoelstellingen en problemen.

Ontwikkelingsfase:
Ben globale analyse van het relevante deel van de organisatie;
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gegevcns kan worden afgeleid dat de aandacht voor het aspect organisatie in het
ontwikkelingsproces bijzonder gering is. Het proces van systeemontwikkeling blijkt
sterk gericht te zijn op het informatiesysteem als produkt. Er is geen methodische
ondersteuning om keuzen die men maakt in de technische sfeer af te stemmen op
de structuur van de organisatie.
Ook de rol van betrokkenen in de systeemontwikkelingsmethoden wordt geanaly-
seerd door Van 't Veld en zijn collega's. De kwaliteit van de omschrijving van de
rol van diverse betrokken zoals: gebruikers, materiedeskundigen, ontwikkelaars,
lijnmanagement, opdrachtgever, projectmanager wordt aan de orde gesteld (Van
't Veld 1990: 111). Hieruit ontstaat een opmerkelijk beeld: ontwikkelaars spelen
een centrale rol in deze systeemontwikkelmethoden met daarnaast de gebruikers
en de materiedeskundigen. De rol van het lijnmanagement en de opdrachtgever
is daarentegen niet of nauwelijks omschreven. Dit kan worden opgevat als een
gebrek aan inzicht in het verloop van organisatieveranderingsprocessen waarin het
beschikken over Macht en gezag als een bijzonder belangrijke factor geldt. Het
kan ook worden gezien als een vorm van machtsdenken waarbij men niet wenst
te tornen aan de machtsverhoudingen in een organisatie. Tenslotte kan het ook
nog worden beschouwd als de uitkomst van ervaringen die systeemontwikkelaars
in de praktijk hebben opgedaan. Er zijn wellicht te veel onbekende factoren in
veranderingsprocessen die het al te strak omschrijven van dergelijke beheersings-
facetten tot een onmogelijke opgave maken.
De vraag is echter wel als gebruiksvriendelijkheid, taakinhouden en organisatie
nauwelijks aandacht krijgen in veel gebruikte systeemontwikkelingsmethoden,
terwijl de rol van gebruikers relatief duidelijk omschreven is en die van het
lijnmanagement niet, hoe dan de besturingsstructuur van het veranderingsproces
eruit moet zien. Het is juist deze vraag die volkomen open wordt gelaten binnen
de systeemontwikkelingsmethoden. Hiermee wordt het beeld van de werknemers

Definitie van de belangrijkste niet-functionele eisen;
Omschrijven en kiezen van oplossingen met daaraan gekoppeld eisen en gevolgen voor de
organisatie en bestaande systemen.

Analysefase:
Gedetailleerde analyse van de organisatie waarvoor het systeem wordt ontwikkeld;
Gedetailleerde analyse van de niet-functionele eisen van het systeem.

Ontwerpfase (hier gaat het 13 methoden):
Gedetailleerd specificeren van de organisatiestructuur waarin het systeem gaat opereren
(taken, gebruikers, systeemlokatie, beheer, enz.);
Gedetailleerd specificeren van de huidige situatie naar de nieuwe situatie (zowel organisato-
risch als systeemtechnisch, inclusief opleiding gebruikers;
Gedetailleerd specificeren van de gebruikershandleiding.

Realisatiefase (hieraan geven slechts vier methoden aandacht):
Het creeren van organisatorische verandering.



8

als leveranciers van de kennis voor de ontwikkeling van allerhande informatiesys-
temen bevestigd. Echter het procedureel en methodisch hanteerbaar maken van
de organisatorische impact van de ontwikkeling en implementatie van informatie-
systemen wordt niet in de systeemontwikkelmethoden afgedekt, terwijl daar toch
heel goed bronnen van verzet kunnen liggen. Wat evenmin teruggevonden wordt
is een antwoord op de vraag hoe er wordt omgegaan met de doelverschuiving van
gebruikers en ontwerpers in de loop van het veranderingsproces.
Er is dus een inhoudelijke (organisatieverandering) en procesmatige lacune
(doelverschuiving) in de systeemontwikkelmethoden. Deze lacunes zouden best
eens de oorzaak kunnen zijn van het gebrek aan aandacht dat er binnen
genoemde methoden wordt gegeven aan projectbeheersing," Ook ten aanzien van
de projectbeheersing valt op dat de meeste facetten van het doelgericht
implementeren, waaronder organisatorische aspecten, bijzonder weinig aandacbt
krijgen. Slechts drie van de vijftien metboden bieden goede handvatten voor de
organisatorische kant van de projectbeheersing, de andere twaaIf metboden scoren
matig tot slecht op dit punt. Ook bet beheersen van het aspect tijd blijkt
nauwelijks geregeld, terwijl dat uit oogpunt van gebruikersparticipatie bijzonder
belangrijk is omdat langdurige betrokkenbeid van eindgebruikers bij projecten
moeizaam is.
In het onderzoek van Van 't Veld werden de methoden SDM, Prodosta en Paraet
niet meegenomen omdat die worden gezien als projectmanagementmetboden
(Van 't Veld 1990:67). Deze metboden werden al eens geevalueerd door Argelo
en Dragtsma en bleken dezelfde euvels te hebben als de methoden die Van 't
Veld heeft onderzocht. Kooimans (1985) vat hun werk als volgt samen. Uit het
werken met Prodosta bleek onder andere dat sociale en organisatorische aspecten
nauwelijks een rol spelen, terwijl gebruikersparticipatie en acceptatie onvoldoende
serieus genomen werden. Ervaringen met SDM I maken duidelijk dat deze
methode te technisch gericht is en er meer onderzoek naar bredere organisatieter-
reinen nodig wordt geacht.
De conclusie moet zijn dat er tot op de dag van vandaag weinig aandacht is voor
organisatorische impact van systeemontwikkeling en de procesmatige kant van het
veranderingsproces in de bebandelde systeemontwikkelmetboden. Daarom ook
dienen systeemontwikkelmethoden op de een of andere manier uitgebreid te
worden met methoden die de afstemming van de technologie op de organisatie
en de gebruiker ondersteunen. Het is dan voor de hand liggend om te rade te
gaan bij de arbeids- en organisatiewetenschappen voor de beantwoording van deze
vraag.

S De werkgroep beeft daarbij gelet op de totale indruk van de wijze van projcctbebeersing: lijd
(Ievertijd/doorlooptijd), geld (rendement), kwaIiteit (voldoet men aan afspraken omtrent kwaliteit),
organisatie (duidelijkheid omtrent vereiste organisatoriscbe aspecten rond de systeemontwikkeling),
informatie (juistbeid van projcctgegevens en de consistentie van de documentatie ) (Van 't Veld 1990:
115).
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1.1.4 Is er in de arbeids- en organisatiewetenschappen meer know-how omtrent
de afstemming van informatietechnologie en organisatie?

Elke arbeids- en organisatiedeskundige zal geneigd zijn bovenstaande vraag
positief te beantwoorden. Echter met name in de toepassing van kennis uit de
arbeids- en organisatiewetenschappen is daarover twijfel.
French en Bell spreken van een gebrek aan aandacht voor de trits 'taak-
technologie-structuur' in de organisatie-ontwikkeling (1978: 257):

'Probably the most serious handicap of OD as it has emerged historically has been its
overpreoccupation with the human and social dynamics of organizations to the
detriment of attending to the task, technical and structural aspects and their
interdependencies. This statement reflects an imbalance of effort and perhaps a lack
of skill on the part of practi tioners ...'

Den Hertog en Van Assen menen dat voor wat betreft bovengenoemde
samenhang tussen technologie en organisatie er sprake is van een kennisachter-
stand bij de sociaal-organisatorische disciplines," In het door Den Hertog en Van
Assen beoogde 'ontwerpgericht onderzoek' dienen dan ook een aantal zaken te
worden geexpliciteerd waaronder: de aanpak en de interventies in de organisatie
en de feitelijke effecten op het functioneren van de organisatie (Den Hertog en
Van Assen 1988: 12).
In een reeks artikelen over de sociotechniek en de arbeidsprocesbenadering die
in 1988 tot 1990 verscheen in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken wordt dit
interventieprobleem ook uitgebreid besproken.
Christis (1989: 55) stelt in zijn weergave van discussiethema's tussen de
sociotechniek en arbeidsprocesbenadering bet volgende omtrent de sociotechniek:

'De sociotechniek is evenmin veranderkunde dat wil zeggen ze beschikt niet over een
theorie die vertelt hoe je moet intervenieren in sociale systemen. Beide aspecten
hangen met elkaar samen: om succesvol te kunnen intervenieren (of daarvan af te zien)
is een meer voUedige theorie over organisatie nodig. Recente ontwikkelingen in de
sociotechniek hebben vooral betrekking op problemen van de ontwerp- en interventie-
praktijk: men wil deze zowel theoretisch als methodologisch beter funderen.'

Van der Zwaan (1990: 78, 79) stemt met de bevindingen van Christis in, maar
constateert fijntjes (1990: SO):

6 Dat in de hoek van de organisatie-ontwikkeling ook vandaag de dag nog mensen zijn die menen
dat technologie onbelangrijk is in de organisatieverandering mag blijken uit het feit dat een in 1992
verschenen handboek aver geplande verandering 'Managing planned change' letterlijk geen woord
besteedt Ban technologische verandering in organisaties (Nutt 1992).
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'Waar de soeiotechnici al toegeven niet over een goede theorie en kunde dienaangaan-
de te beschikken, zijn het de arbeidsprocesondenoekers die nog minder moeite hebben
dat van zichzelf te erkennen.'

Zoals Van der Zwaan stelt zijn de aanhangers van de arbeidsprocesbenadering net
zo zwak in bun interventietheorie. Van Klaveren Merkt op dat aan de arbeidspro-
cesbenadering geen praktiscbe regels voor bet ontwerpen van systemen kunnen
worden ontleend en stelt vervolgens dat baar volgelingen dat ook niet pretende-
reno Vanuit de arbeidsprocesbenadering kunnen ontwikkelingen in arbeidsorgani-
saties evenmin geprognosticeerd worden en zijn er te weinig instrumenten om de
resultaten uit de analyse van feitelijke invloeden op bet arbeidsproces om te zetten
in taxaties van de mogelijke onderbandelingsruimte. Dit wreekt zicb vooral in de
ontwerp- en ontwikkelingsfase (Van Klaveren 1989: 18).
Ook Buitelaar (1989: 7) blijkt evenals Den Hertog en Van Assen teleurgesteld te
zijn over de aanknopingspunten die de arbeidswetenschap te bieden beeft met
betrekking tot de bemvloeding van de vormgeving van technologie en organisatie
door werknemers (-vertegenwoordigers).
Blijkt dit gebrek aan inzicht in veranderingsprocessen nu ook uit de evaluatie van
projecten waarin met inzichten uit de arbeids- en organisatiewetenscbappen wordt
gewerkt? Het is natuurlijk van groot belang om te weten in hoeverre de diverse
projecten die werden aangepakt volgens deze benaderingen nu ook succesvol
waren.
Van Dijck toonde al in bet begin van de jaren tachtig scepsis ten aanzien van de
resultaten van de interventiepraktijk van de sociotechniek. Van Dijck schrijft in
een artikel 'De sociotechnische systeembenadering van organisaties' (1981) dat
ondanks bet werk van mensen van het Tavistock Institute in de jaren vijftig,
waarbij de aandacbt gericbt was op de interactie tussen technologiscbe en sociale
factoren, de samenhang tussen technologiscbe en sociale factoren tot op de dag
van toen een weerbarstig probleem vormde bij bet ontwerpen en (gericht)
veranderen van organisaties (Van Dijck 1981: 1). Zijn beoordeling van de
onderzoeken en veldexperimenten van de 70-er jaren vanuit de sociotechniek
klinkt sceptisch (Van Dijck 1981: 27):

'De balans van de praktijk van de sociotechnische toepassingen in de 7O-erjaren valt
immers Diet onverdeeld gunstig uit.'

De empiriscbe inzichten die Van Eynatten rapporteert in zijn overzichtswerk 'The
Paradigm that changed the Work Place 1993' over de eerste kwantitatieve
evaluatie van aard en effecten van sociotechnische interventies bevestigen de
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scepsis van Van Oijck.7 In hun interventiepraktijk blijken sociotechnici ondanks
de nadruk op de 'organizational choice' vaak te kiezen voor de (semi-)autonome
werkgroep, waardoor er geen echte afweging lijkt plaats te vinden tussen de
afstemming van arbeidsdeling en de technische instrumentatie in het gekozen
organisatie-ontwerp. In plaats van het aanpassen van het technische systeem blijkt
dat in sociotechnische experimenten vaak gekozen wordt voor een eenzijdige
aanpassing van het sociale systeem, wat resulteerde in een zwaardere werkdruk.
Het technische systeem lijkt zo toch aIs onveranderbaar te worden beschouwd
ondanks de sociotechnische ontwerpfilosofie (Van Eynatten 1993: 145-147). Uit
Beekun's meta-analyse van de effectiviteit van sociotechnische interventies is
gebleken dat met name de combinatie van technisch en sociale interventies minder
positieve resultaten opleveren dan sociotechnische interventies zonder technische
ingrepen. Dit alles roept de vraag op in hoeverre een sterk interventionistische
georienteerde stroming aIs de sociotechniek in staat is om interventies in het
technische en sociale systeem op elkaar af te stemmen. Kennelijk is de implemen-
tatie van de keuzen in de praktijk voor de sociotechnici even moeilijk als voor de
systeemontwikkelaars.
Het is spijtig dat er op dit punt geen systematische evaluatie-studies zijn van
arbeidsprocesprojecten. Er is wei een overzichtsartikel van Nederlandse en Duitse
studies over automatisering en arbeidsorganisatie van resp. Huijgen en Pot (1988)
en van Fricke (1988). Wat blijkt uit beide artikelen is dat de meeste studies
inventariseren en beschrijven. Inhoudelijk is men gericht op botsende belangen,
handelingsruimte en de impact van 'nieuwe' technologieen op de arbeidsorganisa-
tie, arbeidsinhoud en -belasting en functiestructuren in een bedrijf of sector,
terwijl de beheersingthese empirisch nauwelijks aan bod komt. Voorzover wordt
ingegaan op besluitvormingsprocessen blijkt dat niet het veranderingsproces, maar
posities, belangen, betrokkenheid en invloed aan de orde worden gesteld (Huijgen
en Pot: 295, 298, 303). Fricke besteedt erg veel aandacht aan de tekortkomingen
die institutionele medezeggenschapspatronen procesmatig vertonen (Fricke 1988:
262 e.v.). Beoordelingen van de resultaten van arbeidsprocesinterventies kunnen
niet gegeven worden omdat ze door het management worden geimplementeerd
en niet aIs het werk van de beoefenaren van de arbeidsprocesbenadering worden

7 Van Eynatten venneldt daar tevens dat over mislukte sociotechnische projecten weinig
gerapporteerd wordt. Over zogenaarnde modeme sociotechnische experimenten zijn er geen
evaluatiestudies beschikbaar (1993: 145 en 148)
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gezien. Zij beperken zich derhalve tot de gevo/gen van de ingrepen8 (Fruytier 1986:
54, 55; Fruytier en Ten Have 1989: 29; Poutsma 1991: 43).

1.1.5 Besluit

Wat blijkt is dat de technici - de systeemontwikkelaars - vanuit door hen
gehanteerde ontwikkelmethoden weinig gerichte ondersteuning krijgen, omdat er
binnen deze methoden aan het organisatieveranderingsproces nauwelijks aandacht
wordt besteed. De oorzaak is dat systeemontwikkelingsmethoden sterk gericht zijn
op de ontwikkeling van bet technische produkt en niet of nauwelijks op bet
veranderingsproces. Onbegrijpelijk als men in ogenscbouw neemt boeveel
automatiseringsprojecten er nog steeds mislukken (Warmerdam en Riesewijk
1988: 85).
Om deze tekortkoming op te vangen zou er aansluiting gezocbt moeten worden
bij belangrijke stromingen in de arbeids- en organisatiewetenschappen: de
organisatie-ontwikkeling, de arbeidsprocesbenadering en de sociotechniek. Echter
wanneer we daar een dimensie van het probleem voorleggen - de organisatie-
verandering op zichzelf - dan blijkt dat daar het antwoord is dat een interventie-
theorie en -methode ontbreekt, of dat men de trits 'taak-technologie-structuur'
verwaarloosd heeft. Tevens bleek dat de sociotechnische interventies nogal
eenzijdig op organisaties gericht zijn en als sociotechniscbe interventies zowel
techniek als organisatie betreffen blijken ze weinig succesvol. De arbeidsprocesbe-
nadering beeft op dit punt geen actieve conduitestaat en laat zich dus niet vanuit
een interventionistisch perspectief beoordelen.
De weerbarstigheid van de organisatieverandering samenhangend met automatise-
ring blijkt dus ook voor wetenschappelijke specialisten groot. De implicatie

8 Enige voorbeelden van dergelijke studies zijn:
Asch, A. van, R. Kayzel (1989) Ontwerpgericht onderzoek in de broodbakkerij. Tijdschrift voor
arbeidsvraagstukken, 5(4): 48-58.
Huijgen, F. Opleiding van werknemers en het niveau van hun werk. De kwalitatieve structuur van de
werkgelegenheid 1~198S. In: Gadourek, I., J.L. Peschar (red.) (1989) De open samenleving ?: de
sociaie vertUUleringen op het terrein van geloof, huwelijk, ondetwijs en arbeid in Nederland. Deventer:
Van Loghum Slaterus.
Wijmans, L. (1986) Van vakman tot typiste. Automatisering en vrouwenarbeid in de grafische sector.
Tijdschrift voor politiek« ekonomie, 9(3): 60-80.
Dankbaar, B. (1986) Nieuwe teehnologieen op de werkplek. Ervaringen met het Westduitse
programma 'Humanisering van de arbeid'. Tijdschrift voor poluieke ekonomie, 9(3): 33-59.
TIjden, K. (1986) Bankautomatisering en vrouwenarbeid. Tijdschrift voor politieke ekonomie; 9(4): 29-
46.
Alders, B. Technologie en kwalificatieveranderingen in de chemie. Tijdschrift voor politieke ekonomie,
9(4): 47-58.
Fruytier, B. (1988) Tayiorisme of het nieuwe produktie-concept? De ekonomische effecten van de
invoering van eNC-machines. Tijdschrift voor polilieke ekonomie, 11(4): 79-103.
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hiervan is nu dat de combinatie van automatiseren en organisatieveranderen ook
voor de arbeids- en organisatiewetenschappen in zekere zin als een Iacune geidt.
Het probleem van het praktisch ondersteunen van keuzeprocessen, het afstemmen
van technische en organisatorische veranderingen op elkaar en het implementeren
van gemaakte keuzen is dus zeer complex en wordt praktisch noch door
systeemontwikkelmethoden, noch door belangrijke stromingen in de arbeids- en
organisatiewetenschappen ondersteund.

1.2 Analyse van de tbeoretiscbe acbtergronden van bet ontbreken van een
lnterveatletheerie in de sociotecbniek en de arbeidsprocesbenadering

De vraag die hier aan de orde is Iuidt: door welke theoretische tekortkomingen
en thematische beperkingen in de sociotechniek en de arbeidsprocesbenadering
is er weinig inzicht in veranderingsprocessen en waardoor ontbreekt er een
interventionistisch perspectief? Alvorens daarop in te gaan behandelen we nog het
fenomeen 'interventietheorie' en de theoretische plaats van de factor technologie
in de sociologie. Aangezien interventietheorieen zouden ontbreken en dat de
bedoelde interventies over technologie gaan is het van belang te weten welke
plaats deze thema's in de sociale wetenschappen hebben.

1.2.1 Techniek, tecbnologie en tecbnologiscbe ontwikkeling zijn in de theoretiscbe
sociologie onderbelicbt

Systeemontwikkelmethoden mogen erg beperkt zijn in het hanteerbaar maken en
ondersteunen van veranderingsprocessen en afstemming van techniek en
organisatie op elkaar, daarmee is de vraag nog steeds open of sociale wetenschap-
pers dan zo goed met techniek, technologie en technologische ontwikkeling weten
om te gaan. Berting maakt in 'De Technologische Factor' (1992) een ding vooral
erg doidelijk: de factor technologie is niet of nauwelijks opgenomen in de
sociologische theorievorming (Berting 1992:16,31). Verschillende standpunten en
zienswijzen staan naast elkaar, zonder dat er sprake is van een systematisch debat
en bijbehorend theoretisch geleid empirisch onderzoek. Berting onderscheidt de
volgende standpunten:

de instrumentalistische of sociaal-voluntaristische benadering: technologie
is dan een machtig, maar vooral een neutraal instrument waarvan de sociale
gevolgen vooral worden bepaald door de doelstellingen van wie er gebruik
van maken;
het technologisch determinisme: de technologie bepaalt de maatschappelijke
ontwikkeling buiten de mensen om;
een benadering die uitgaat van de determinerende kracht van de vervlech-
ting van technologie en economie als sociaal determinerende factor
bijvoorbeeld in de vorm van internationale concurrentieverhoudingen;
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een pluralistische benadering: de technologie noch de technologische
ontwikkeling vormt een probleem, het is slechts een interactie tussen een
veelheid van heterogene tendensen,

Vanuit deze, in de sociale wetenschappen vigerende, standpunten bezien is de
technologische ontwikkeling een exogene factor waarbij menselijke sociaal
hande1en geen of een ondergeschikte rol speelt. De maatschappij voIgt de
technologische ontwikkeling (Berting 1992:25).
Berting geeft hiervoor de volgende verklaring. De sociale problematiek die de
maatschappelijke ontwikkelingen in de 18e en 1ge eeuw veroorzaakte was zo
divers en complex dat de technologie buiten het gezichtsveld van de sociologie
geraakte. De sociologie kan zich logischerwijze slechts beperken tot de analyse van
de sociale en culturele gevolgen van technologische verandering, tot de wijzen van
aanpassing van het sociaal-culturele leven aan de technologisch-economische
ontwikkelingen en tot het bestuderen van de sociale barrieres die de voortgaande
technologie op haar weg ontmoet. Daarnaast maakt de sociologische methodologie
het onmogelijk om de rationaliteit van de producenten van de technologische
ontwikkeling - de natuur- en technische wetenschappen - beter te beoorde1en dan
zij zelf kunnen (Berting 1992: 28). Hiermee schetst Berting een kloof tussen de
sociale wetenschappers en natuurwetenschappers waarbij de sociologen zich
dienden te beperken tot de gevolgen van de techniek en technologie, omdat zij
inzicht in de techniek zelf ontberen. De technologische ontwikkeling werd zo voor
de sociologie tot een exogene factor.
Berting besteedt ook aandacht aan de rol van de factor technologie in de
organisatiesociologie, omdat daarin de relatie tussen techniek, arbeid en
organisatie zeer direct is. Zijn oordeel is niet positief. Hoewel men zou
verwachten dat organisatiesociologen in hun onderzoek voortdurend worden
geconfronteerd met technologische veranderingen, is de theoretische analyse van
de technologische factor zeker niet indrukwekkend. De organisatiesociologie wordt
daarbij ook nauwelijks gesteund door de ontwikkelingen in de theoretische
sociologie (Berting 1992:17). Berting verheelt echter geenszins dat er in de laatste
10 a 15 jaar onderzoek op gang is gekomen dat probeert na te gaan of, en zo ja,
onder welke voorwaarden, er sprake is van keuzen in de 'interactie' tussen
technologietoepassingen en organisatievormen.
Na zijn analyse en evaluatie stelt Berting zichzelf de vraag welke kant het nu op
moet met het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de technologische factor.
Zijn antwoord is duidelijk en zal ook als leidraad dienen voor het door 005 te
ontwikkelen theoretisch kader. Het object van sociologisch onderzoek naar
technologie bestaat uit de analyse van de keuzemogelijkheden voor actoren
(individuen, groepen, organisaties, staten) en het analyseren van de gevolgen van
diverse keuzen in de technologische ontwikkeling. Daarmee wordt de eeozijdige
aandacht voor aanpassing en gewenning aan technologische ontwikkeling ongedaan
gemaakt en benadrukt dat mensen ook 'van binnenuit' veranderen en zelf een
creatieve, actieve veranderingsbron zijn door in hun handelen de technologie mede
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vorm te geven (Berting 1992: 18). Verder geeft Berting een inhoudelijke en
methodologische plaatsbepaling voor de sociale wetenschappen (1992: 34):

'Sociaal-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van techniek en technologie zal zich
(...) op kritische wijze dienen te plaatsen door het uitzetten van een koers tussen de
instrumentalistische of voluntaristische, de deterministische en pluralistische
benaderingen. Gezien het patroonkarakter dat de relatie tussen technologic en
maatschappelijke ontwikkelingen kenmerkt, lijkt het verstandig uit te gaan van wat
Boudon noemt, 'le determinisme bien tempere' ofwat Yearly aanduidt met 'moderate
constructionism' en het onderzoek te richten op het blootleggen van keuzemogelijkhe-
den en het analyseren van sociale gevolgen van verschillende keuzen. Het gaat er dan
vooral om de gesignaleerde eenzijdigheden in het onderzoek op dit gebied en het
gebrek aan theoretische onderbouwing ervan ongedaan te maken.'

Om dit gebrek aan theoretische onderbouwing ongedaan te maken dient er een
theoretisch perspectief te worden ontwikkeld waarmee het bedoelde keuzeproces
kan worden geconceptualiseerd. De keuze voor het 'moderate constructionism'
bepaalt dat het niet kan gaan om een eenzijdig actorperspectief, maar dat de
keuzen voor bepaalde technologische ontwikkeling dienen te worden gesitueerd
in en gerelateerd aan de maatschappelijke context. Er moet dan een middenweg
worden gekozen tussen het 'objectivisme' van het technologisch determinisme en
het subjectivisme van het 'strategic choice' -perspeetief of van de nog voluntaristi-
schere sociaal constructivisten.

Besluit
In het licht van Bertings beoordeling van de sociologische theorievorming hoeft
het eigenlijk niet zo'n verbazing te wekken dat sociaal-wetenschappelijke studies
en daaraan ontsproten praktische benaderingen nog steeds moeite hebben om
adequate analyses te maken van sociale processen rond techniek, technologie en
technologische ontwikkeling. Gegeven deze lacune in de theorievorming en
gegeven het feit dat het onderwerp bier een vorm van technologische ontwikkeling
is - informatietechnologie -moet er conform de eisen van Berting gezocht wordt
naar een adequate sociologische conceptualisering voor de analyse van technologie
en technologische ontwikkeling. Berting geeft daarbij zowel de randvoorwaarde
(gematigde constructivisme) als de inhoudelijke richting (aandacht voor
keuzeprocessen van mensen die ook van binnenuit veranderen en een actieve
veranderingsbron zijn). In de volgende paragraaf zal een eerste concretisering
biervan worden gegeven.

1.2.2 Interventietheorie?

Hierboven is een eerste verklaring gegeven voor de zwakte (Van Dijck 1981;
Berting 1992) en de kennisachterstand (Den Hertog en Van Assen 1988) van de
sociale wetenschappen met betrekking tot technologie: de technologie is een
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exogene factor. Andere zwakten die werden gesignaleerd waren; (theoretisch) het
ontbreken van een interventietheorie (Vander Zwaan 1990; Christis 1989; Van
Klaveren 1989) en (empirisch) de eenzijdigheid in en zwakke resultaten van
sociotechnische interventies. Echter het probleem van de ontbrekende interventie-
theorie is geenszins uniek voor de systeemontwikkelaars en de organisatieweten-
schappers. Daardoor is het probleem wellicht wat verkeerd gedefinieerd. Immers
van theorievorming over interventies als zodanig, of van een wetenschapsprogram-
ma is nauwelijks sprake" (French en Bell 1978:101). Daarnaast is er ook de vraag
in hoeverre er weI zoiets als een interventietheorie kan worden onderscheiden. Zo
stelt James G. March zichzelf de vraag, of een interventietheorie - als men dat
beschouwt als een theorie van (gestuurde) verandering in organisaties of
maatschappijen - weI zo sterk verschilt van een gewone theorie van handelen in
organisaties.

'Theories of change in organizations are primarily different ways of describing theories
of action in organizations, not different theories. Most changes in organizations reflect
simple responses to demographic, economic, social and political forces.' (March 1981:
563)

Hoewel March zich bier nogal 'behavioristisch' uitlaat over 'responses to ... forces'
is zijn suggestie dat een veranderingstheorie" vooral betrekking heeft op het
sociaal handelen met betrekking tot deze veranderingen. Zoals eerder beargumen-
teerd is het juist dit handelen dat in het geval van automatisering op punten slecht
is uitgewerkt, zowel in de systeemontwikkeling, als in de organisatie-ontwikkeling
en de sociotechniek.
De conclusie die wij trekken uit bovenstaande bevindingen rond het fenomeen
'interventietheorie' is eenvoudig en ligt in het verlengde van de eisen van Berting

9 Van de Wittenboer onderbouwt deze opmerking met een Uteratuuronderzoek in de database
ERIC over de jaren van 1983 lot en met 1985 en de eerste drie maanden van 1986. Het resultaat was
dat van de 2283 geschriften die toen over intervenlies werden gepubliceerd, in geen eokele titel of
abstract het woord theorie voorkomt. WeI kwam het woord 'model' 324 maal voor, maar maakte
bestudering duideUjk dat een interventiemodel stond voor een trits van activiteiten of reeks van met
het ingrijpen samenhangende kenmerken, dan dat de modellen iets over het ingrijpen zelf zeggen
(Van den Wittenboer 1992: 2-3).
Deze resultaten komen goed overeen met een in 1993door ons uitgevoerd Uteratuuronderzoek. Ben
onderzoek in de database PSYCLIT van 1987 tot en met 1992 mel de zoeklermen: 'intervention',
'theory', 'organization', 'industry' blijkl 45 lreffers op te leveren, In 2 van de abstracts wordt
gesproken van een interventietheorie.
In een onderzoek van de database Sociofile van 1974 tot 1993 waarin we de thesaurustermen:
'organizational sociology', 'research', 'change', 'development' en 'structure' combineerden ontstond
er een selectie van 1100 abstracts. Vervolgens is daarin gezocht met hel trefwoord 'intervention' en
toen waren er nog slechts 40 abstracts over. Geen daarvan bevat de term interventietheorie,

10 Het Ujkt ons opportuun om verder nog te spreken van een inlervenlielheorie.
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en de suggestie van March. Hier zal niet worden gewerkt aan de ontwikkeling ran
een interventietheorie, maar eerder aan een handelingstheorie met een duideIijk
interventieperspectief waarin enerzijds de dynamiek van veranderingsprocessen
moet worden gesitueerd op bet niveau van bet sociaal handelen", terwijl
anderzijds de inhoud van dat bandelen nader zal moeten worden bepaald.
De dynamiek van bet veranderingsproces zal worden bepaald door bet sociaal
handelen procesmatig te analyseren als een proces van interventie-beoordeling-
actie dat zicb afspeelt in de interactie tussen meerdere actoren: we noemen dat
een interventiecyclus. Gegeven bet onderwerp van deze studie zal de inhoudeIijke
omschrijving van bet sociaal handelen in de vorm van interventies beperkt worden
tot techniek", organisatie en arbeid en de besturing van het veranderingsproces.
Dit resulteert in een interventiemodel en dat heeft als tbeoretiscb functie dat naar
aard en object verschillende vormen van sociaal bandelen worden omscbreven
opdat reeksen van keuzen waarover wordt beslist gedurende de systeemkeuze, -
ontwikkeling en -implementatie (al dan niet in overleg met betrokken actoren)
kunnen worden geexploreerd.
Het interventiemodel en de interventiecyclus vormen tezamen bet interventieper-
spectief waarin interventies worden bezien als vormen van sociaal handelen.
Daarmee kunnen organisatoriscbe veranderingen op bet niveau van het sociaal
bandelen worden beschouwd. Een vervolgvraag is nu in welke theoretiscbe ricbting
andere auteurs dan March en Berting, in bet bijzonder in de arbeids- en
organisatiewetenschappen, de oplossing zoeken voor bun ontbrekende inzichten
in veranderingsprocessen en een ontbrekend interventieperspectief. De keuze om
bet interventieperspectief bandelingstbeoretisch uit te bouwen zou nameIijk beter
onderbouwd worden als in de arbeids- en organisatiewetenschappen daarvoor een
breder draagvlak zou zijn.

11 Het op deze wijze analyseren van het menselijk handelen in veranderingsprocessen is van des
te meer belang wanneer men instemt met Dawe's stelling omtrent het fenomeen handelingstheorie
in het sociologisch denken (Dawe 1978: 363):
'The substantive point is that the idea of social action has been central to sociological thought less
as a theory or set of theories in any formal sense than as a fundamental moral and analytical
preoccupation. Indeed, sociology has no "theories" of social action: its nature, its sources, its
consequences.'

12 Ben voorbeeld van het situeren van technische ingrepen op het niveau van het sociaal handelen
kan men vinden bij Werner Rammert (1982: 36):
'Die Technisierung ist eine Form sozialen Handelns, in der durch den Einbau von Sachen in
menschliche Handlungsketten und Beziehungsgeflechte eine bestimmte Handlungsform im Vergleich
zu anderen hervorgehoben, verstarkt und auf Dauer institutionalisiert wird. Technisierung kann als
die Fortsetzung formaler Organisierung soziale Handelns mit anderen Mitteln, namlich sachliche
Mitteln, angesehen werden.'
Hierbij gaat het erom dat zowel het uitvoeren van technische interventies kan worden opgevat als
sociaal handelen, als dat deze interventies resulteren in veranderde vormen van sociaal handelen
omdat de verdere instrumentatie ook het sociaal handelen zelf weer veranderen kan.
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1.2.3 De arbeidsprocesbenadering

Hier luidt de vraag: hoe komt het dat er in de arbeidsprocesbenadering geen
sprake is van een interventieperspectief, waarbij arrangementen worden bedacht
waarbinnen veranderingen kunnen worden georganiseerd en geiinplementeerd?
Voor de arbeidsprocesbenadering is het ontbreken van een interventieperspectief
inhoudelijk te herleiden op de beheersingsthese. Daarin wordt verondersteld dat
managers eenzijdig het handelen van werknemers in het arbeidsproces trachten
te beheersen. De nadruk ligt daarbij op de impact van het strategisch handelen
van managers in de vorm van 'vemietiging van de autonome vakarbeid' en de
herstructurering van de arbeidssituatie. Daarnaast is er ook een verklaring vanuit
de achterliggende politieke stellingname van onderzoekers die de arbeidspocesbe-
nadering hanteren. Zij richten zich expliciet op de belangenbehartiging van de
werknemers (Fricke 1988: 269) en nemen stelling tegen de maatschappelijk
geneutraliseerde organisatiewetenschappen van de jaren zeventig en tachtig
(Christis 1989).

Een histonsche schets
Braverman - de peetvader van de arbeidsprocesbenadering - besteedde vooral
aandacht aan de veranderingen in de technisch-organisatorische structuur die het
taylorisme teweegbracht met betrekking tot arbeidsinhoud en arbeidskwalificatie.
In deze degradatie-these, volgens welke het kapitalisme 'deskilling' bij vakmensen
teweeg zou brengen door technologische vemieuwing, is technologie vooral een
beheersingsinstrument. Doorewaard stelt dat in Bravermans theorie machtsuitoe-
fening gelijkgesteld wordt met technische determinatie van het arbeidsverloop,
ongeacht de wensen of verlangens van de werknemers in een dergelijk arbeidspro-
ces (1989: 54). De implicatie is dat elke interventie van hogerhand steeds op haar
impact voor de arbeiders werd beoordeeld in de arbeidsprocesbenadering, terwijl
er tevens vanuit een normatieve vooronderstelling (opkomen voor de werknemer)
gezocht werd naar mogelijkheden om aan negatieve gevolgen voor de kwaliteit
van de arbeid te ontkomen.
Interessant is dat ondanks grote kritiek op de beheersingsthese van Braverman,
er toch zeker sprake is geweest van 'bravermania'; een enorme populariteit van
deze beheersingsthese. De beheersingsthese werd echter niet verworpen. Er bleek
in de jaren zeventig en tachtig sprake te zijn van een uitbreiding van de analyse
waardoor er ook andersoortige beheersingspatronen worden blootgelegd. Denk
hierbij aan Friedmans (1977)13 'responsible autonomy', waarbij complexere taken
aan een soort elitegroep werd toegekend die beschikten over een hoge opleiding.
Naast het technische aspect, waarbij machines mensen vervangen en hun werk

13Doorewaard baseert rich bier op:
Friedman, AL. (1977) Industry and labour. The MacMillan Press: London.
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uithoUen, kan hierin een gematigder vorm van beheersing gevonden worden. Het
gaat hierbij niet om determinatie, maar om bemvloeding van het handelen van
werknemers die in hun werk tamelijk zelfstandig zijn. Doorewaard noemt dit het
gedragssturende aspect van beheersing (1989: 57).
Burawoy (1979)14 heeft nog subtielere mechanismen beschreven die ervoor
zorgen dat werknemers in hun gedrag en handelen beheersingspatronen uit het
strategisch handelen van managers als het ware reproduceren. Daarbij lijkt er
geen sprake meer te zijn van het van buitenaf opleggen van een bepaald 'regime'.
Er is juist sprake van een internalisatie van regels en procedures die bepalend zijn
voor de identiteit van werknemers binnen de fabriekspoorten. Burawoy
onderscheidt daartoe regels met betrekking tot de toewijzing en beloning van
arbeid, de bedrijfsinterne arbeidsmarkt maar ook met betrekking tot arbeidsrech-
telijke bescherming. De verbreiding van dergelijke regels en procedures maakte
dat oude tegensteUingen nu op een andere wijze - aan de onderhandelingstafel -
werden beslecht, waarbij 'partijen' zich niet meer konden onttrekken aan de
regulering. Beheersing werd een proces van het verwerven van instemming voor
standpunten met betrekking tot de vormgeving van het arbeidsproces en daarmee
ook een vorm van het bewerkstelligen van identificatie met het bedrijf (In:
Doorewaard 1989: 59).
Deze beschrijving van de evolutie van de beheersingsthese van Doorewaard laat
zien dat de beheersingspatronen zich ontwikkelen van determinatie, naar
beinvloeding en gedragssturing, naar instemming en identificatie. Essentieel daarin
is de visie die men ontwikkelt op de rol van het management, de rol van werkers
in de 'dynamics of contestation' (Storey 1985: 196)e , Werkers evolueren van
passieve objecten tot actieve tegenspelers met een eigen wil en inbreng. Het
management evolueert van coherente groep tot een gefragmenteerde groep waarin
loyaliteiten variabel zijn en waarin opvattingen omtrent beheersingsinstrumenten
eveneens kunnen varieren. Echter wat niet varieert is de uitoefening van controle
en macht van managers over werknemers die weliswaar verfijnder wordt, maar
desondanks aanwezig blijft en in wezen een soort eenrichtingsverkeer vormt.
Evenmin veranderlijk is de perceptie van het management als 'leidende partij' in
beheersing en daarmee in veranderingsprocessen. Wat ook aanwezig blijft is
interesse in impact van deze beheersing op de kwaliteit van de arbeid. Er is
daarentegen nauwelijks serieuze aandacht voor tegenspel van werknemers anders
dan via overlegstructuren en voor andere onderwerpen dan kwaliteit van de
arbeid.

14Doorewaard baseert rich hier 0p:
Burawoy. M. (1979) Manufacturing consent. Chicago: The University of Chicago Press.
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Een eva/uatie
Onder dit normatieve gesternte is een interventietheorie het werk van de
'tegenstander': het management. Zij beheersen en controleren veranderingen in
het arbeidsproces en zijn daarmee eenzijdig verantwoordelijk voor de sturing van
verandering. De enige inbreng die de arbeidsprocesbenadering op dit punt heeft
is het organiseren van invloed via institutionele kanalen, zoals de ondernemingsra-
den en vakbonden. Principieel blijft er zo een procedureel en inhoudelijk beperkte
rol voor werkers in veranderingsprocessen en daarmee is naar ons inzicht de
belangrijkste lacune gegeven in het gedachtengoed van de 'klassieke' arbeidspro-
cesbenadering ten aanzien van de interventietheorie en -methode. De aanwezig-
heid van een actor-perspectief, van aandacht voor macht, zingeving en interactie
is dus geen voldoende voorwaarde om een kritische interventiebenadering te
ontwikkelen. Het strategisch handelen van werknemers wordt niet geproblemati-
seerd omdat er sprake is van een normatieve doelstelling - het kritisch volgen van
het management en het plegen van verzet tegen bepaalde veranderingen - die via
een institutionalistische benadering wordt nagestreefd. Daarin is ook de beperkte
rol - procedureel en inhoudelijk - van werknemers vastgelegd. Het 'hoe' van
veranderingsprocessen is daarmee onproblematisch geworden, evenzeer als het
'war' omdat er maar een doelstelling is: het verhogen van de beheersing van
arbeidstaken en arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Veranderingsprocessen
worden in die zin ook vanuit een beperkt aantal criteria beoordeeld, waarbij de
bovenstaande optiek systematisch wordt afgewezen. Het management zorgt voor
het bedrijf, de beoefenaren van de arbeidsprocesbenadering zorgen voor de
werkers. De vormgeving van het arbeidsproces wordt zo toch een reactieve taak
vanuit het perspectief van de werkers. Zo wreekt zich het een-actor perspectief
van de 'klassieke' arbeidsprocesbenadering, waarin het nadenken over de
vormgeving van het arbeidsproces teveel in een hand - die van het management -
ligt. De vraag is of dat niet anders moet en hoe dan. Wanneer vanuit deze analyse
het probleem wordt samengevat dan is er inderdaad sprake van een thematische
beperking rond kwaliteit van de arbeid en arbeidsverhoudingen, waarbij men
hoofdzakelijk interesse heeft in de impact van managements-ingrepen hierop. Het
arrangement waarin het strategisch handelen van werknemers wordt georganiseerd
is institution eel vastgelegd en wordt nauwelijks geproblematiseerd.
Zo bezien lijkt het alsof de grondleggers van de arbeidsprocesbenadering vooral
uitgaan van veel bekende en weinig onbekende factoren in hun benadering van
veranderingsprocessen. Oat er wordt beheerst, hoe er wordt beheerst, welke
impact op welke zaken de beheersing heeft, welke relaties actoren hebben dat zijn
de bekenden. Maar als er nu zoveel bekende factoren zijn, hoe komt het dan dat
veranderingsprocessen zo moeizaam verlopen en als dat zo is wat is er dan nog
nodig aan wijzigingen in de theorie en methodologie van de arbeidsprocesbenade-
ring? Is de aandacht voor de gevolgen van het handelen van managers voor de
kwaliteit van de arbeid wel afdoende?
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Vemieuwing in het arbeidsprocesdebat
Dergelijke vragen zijn ook aan de orde gesteld binnen de 'moderne' arbeidspro-
cesbenadering waarin sommige, als bekend veronderstelde factoren in de
vormgeving van het arbeidsproces nader worden geproblematiseerd. Dan wordt
ook zichtbaar welke thematiscbe en theoretische lacunes er zijn in de arbeidspro-
cesbenadering en waar men streeft naar inhoudelijke of theoretische veranderin-
gen in de arbeidsprocesbenadering.
In een Iiteratuuronderzoek waarin Littek studies uit de industriele sociologie van
Amerikaanse en Engelse origine vergelijkt met Duitse studies wordt geconclu-
deerd dat er in de Duitse studies betrekkelijk weinig aandacbt is geweest voor het
micro-niveau van groepsgedrag en individueel handelen. De intra-organisationele
context aIs bandelingsdomein is buiten beschouwing gebleven. Er is hoofdzakelijk
aandacht geweest voor de institutionele aspecten van de arbeidsverhoudingen. Het
sociaaI handelen op de werkplek is de ontbrekende schakel waarmee reacties van
werknemers en arbeidsverboudingen tijdens perioden van rationalisering en
technologische verandering kunnen worden verklaard (Littek 1986: 156-157). In
bet verlengde hiervan is het dus van belang om opnieuw aandacbt te besteden aan
dit micro-niveau als bandelingsdomein van de werknemer om de werknemer te
kunnen begrijpen aIs een bandelende persoon die belangen tracht te behartigen
door strategisch te handelen.
Werner Fricke (1988) gaat thematiscb en theoretisch in op de boven geschetste
tekortkomingen in de arbeidsprocesbenadering. Hij meent dat de toepassing van
nieuwe technologieen in bedrijf, concern en maatschappij zwakke plekken van het
medezeggenschapsstelsel blootlegt. Hij pleit in het verlengde hiervan voor de
'ontwikkeling van procesmatige vormen van medezeggenschap'. Daarbij gaat het
om vroegtijdig informeren van werknemers, het zoveel mogelijk vastleggen van
normen waaraan voldaan moet worden bij techniscb-organisatorische veranderin-
gen en bet inschakelen van werknemersvertegenwoordigers en van betrokken
werknemers bij de inricbting van nieuwe technische systemen en bun toepassing
in bet bedrijf (Fricke 1988:266-267). Theoretiscb oefent Fricke (1988: 271) kritiek
uit op studies waarin eenzijdig vanuit het perspectief van het kapitaal wordt
geredeneerd en pleit ervoor om vakbonden en werknemers niet slechts als
parameters in het bedrijfshandelen te zien, maar als handelende subjecten. Om
de werknemersoptiek meer vorm te kunnen geven is dit theoretische uitgangspunt
van groot belang en zonder meer vernieuwend vergeleken met het eenrichtingver-
keer in de 'klassieke' beheersingsthese.
Van Klaveren (1989) en Bouwman (1989) stellen de ontwerpbeinvloeding door
werknemers centraaI in hun benadering. Op basis van beinvloedingstrajecten
wordt er onderzoek gedaan naar kwaliteit van de arbeid en wordt al discussierend
met betrokkenen een 'bandbreedte' afgeleid voor een wenselijke kwaliteit van de
arbeid die dient als sociale ontwerpeis vanuit werknemers (Van Klaveren 1989:
10). Een ander facet dat Van Klaveren aan de orde stelt is dat een simpele
tweedeling management -werkers hoe dan ook tekort schiet bij het analyseren van
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belangenposities. Het handelen van managers blijkt veelvormiger en minder
coherent te zijn dan vaak wordt verondersteld. Hier en daar is er zelfs bij
managers die 'volgen' inde automatisering sprake van het organiseren van
geintegreerde ontwerpbenaderingen terwijl dat daar niet verwacht zou worden.
Daarnaast blijkt dat in de wereld van de automatiseerders stemmen opgaan om
ontwerpprocessen anders in te richten en meer aandacht te besteden aan
eindgebruikers (Van Klaveren 1989: 17).
De oude tweedeling tussen werknemers en management die ten grondslag lag aan
de beheersingsthese krijgt hiermee een tegenhanger waarbij eerder de thematische
dan de theoretische vernieuwing opvalt. Werknemers gaan in deze opvatting een
actievere rol spelen in veranderingsprocessen, terwijl managers minder dogma-
tisch-marxistisch worden beschouwd als de tegenstanders van de werknemers.
Tenslotte is het theoretisch bezien een interessante conclusie dat naar de mening
van Van Klaveren de arbeidsprocesbenadering en de sociotechniek structuurtheo-
retisch van aard zijn. Volgens hem wordt er in beide stromingen vanuit gegaan dat
macht in organisaties bovenal ontleend wordt aan posities en bevoegdheden.
Echter tegelijkertijd hecht Van Klaveren veel waarde aan studies naar manage-
mentsstrategieen, waarin de grenzen van rationaliteit worden afgetast, zoals die
van Doorewaard (1989).
De theoretische restrictie voor de ontwikkeling van een interventionistisch
perspectief schuilt 005 inziens vooral in de onderliggende structuurtheoretische
uitgangspunten. Immers als macht wordt ontleend aan posities en bevoegdheden
dan blijven werkers individueel en in kleinere verbanden beperkte bevoegdheden
houden. En, lag daarin niet ook de zwakte van de 'klassieke' bravermania? Zijn
voorstel voor een handelingstheoretisch complement op de sociotechniek klinkt
interessant maar is wegens een gebrek aan uitwerking niet te beoordelen. AI met
al lijken Van Klaveren en Bouwman vooral een actievere werkwijze vanuit de
werkvloer te bevorderen wat belangrijker is voor de interventiepraktijk dan voor
de theoretische vernieuwing.
Christis (1989) gaat veel explicieter in op de theoretische problematiek van de
beheersingsvormen dan Van Klaveren. Dit doet hij door de structureringstheorie
van Bhaskar te introduceren en op basis daarvan het concept strategisch handelen
te analyseren: naar de mate van rationalisering, naar zijn gevolgen en naar zijn
verhouding met structuur (Christis 1989:46-47). Ten eerste stelt hij dat strategisch
handelen niet het equivalent is van rationeel handelen. Bij strategisch handelen
laat men zich leiden door zijn belangen, terwijl deze belangen ook niet-rationeel
kunnen zijn, maar bijvoorbeeld traditioneel of emotioneel. Verder wijst Christis
evenals Van Klaveren erop dat actoren beperkt zijn in het beoordelen van de
gevolgen (en voorwaarden) van hun handelen - het leerstuk van de begrensde
rationaliteit - dat dus zowel geldt voor het handelen van werknemers als voor het
handelen van managers. Tenslotte wijst Christis op het feit dat structuren niet het
handelen bepalen, maar het 'structureren'. Dit betekent enerzijds dat structuren
sommige handelingsaltematieven mogelijk en ander uitsluiten. Structuren kunnen
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anderzijds niet bestaan zonder het handelen van aetoren: ze worden door het
handelen gereproduceerd en getransformeerd. Op basis van deze algemeen
sociologische nuanceringen van het concept strategisch handelen probeert Christis
de sociale betekenis van het handelen in de vorm van bedrijfsstrategieen te
begrijpen (Christis 1989: 47).
Het structuurtheoretische startpunt, dat volgens Van Klaveren ten grondslag ligt
aan zowel de sociotechniek als de arbeidsprocesbenadering, wordt hiermee
genuanceerd en vanuit een combinatie van handelings- en systeemtheoretische
gezichtspunten verfijnd. Hiermee wilde Christis vooral afscheid nemen van het
politieke determinisme dat aan de beheersingsthese werd toegeschreven. Eehter
en passant neemt hij ook afscheid van een structuurdeterminisme dat eveneens
doorschemert in de beheersingsthese in de vorm van klassentegenstellingen tussen
manager en werker. Wat dit alles voor interventies, interventietheorie en -methode
betekent maakt Christis niet duidelijk en dat is jammer. Waar hij sehrijft over de
inhoud van interventies toont hij zich een sociotechnicus in hart en nieren, die zijn
bewondering voor De Sitter niet onder stoelen of banken steekt. Dat neemt niet
weg dat in de sociotechniek nodig thematische verbredingen moeten plaatsvinden.
Deze verbreding zoekt Christis in de introductie van de werkgelegenheidsver-
bonding naast de arbeidsplaatsenstructuur. Waar de arbeidsplaatsenstructuur of
arbeidsverdeling zorgt voor de afstemming van operaties op elkaar (systeeminte-
gratie), zorgt de werkgelegenheidsverhouding voor de bereidheid en competentie
van mensen om daarmee in te stemmen (sociale integratie). Vervolgens somt
Christis een groot aantal voordelen hiervan op. Een daarvan is bijzonder
belangrijk omdat hij er daardoor theoretisch in slaagt om de link met de
interventiepraktijk te leggen. Hij stelt dat door de combinatie van de werkgelegen-
heidsverhouding met de arbeidsplaatsenstructuur pas zieht ontstaat op de
verdeling van belangenposities, de wijzewaarop ze geinterpreteerd worden en de
voorwaarden waaronder veranderingen daarin acceptabel zijn voor betrokkenen.
Dit is volgens Christis een voorwaarde voor een sueeesvolle interventie (1989: 48).
Hiermee ontstaat het beeld van de calculerende werknemer die er kennelijk een
bijzonder rationele handelwijze op na houdt in veranderingsprocessen, namelijk
door af te wegen wat hij moet doen (operaties ondersteunen/uitvoeren) en wat
hij daarvoor terug krijgt (positie, opleiding, geld). Interventies kunnen beter
worden voorbereid wanneer men zich afvraagt wat de betekenis van interventies
in sociale systemen is. Dus als Christis gelijk heeft met betrekking tot de wijze
waarop werkers hun belangenpositie definieren, dan zou dat een goede Manier
zijn om interventies voor te bereiden.
Christis en Van Klaveren staan allesbehalve alleen in hun hernieuwde analyse van
het strategisch handelen van partijen in veranderingsprocessen. Anderen zoals
Storey (1985: 194-195), Doorewaard (1989: 51), Knights en Willmott (1989: 554)
propageren eveneens een nadere analyse van het strategiseh handelen van het
management.
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Ons Iijkt dat Christis met zijn analyse voor theoretische smeerolie zorgt die de
deelnemers aan de arbeidsprocesdiscussie Iosweekt uit de twee-partijen strijd
tussen werknemers en management en het onderliggende marxistisch structuurde-
terminisme. Theoretisch wordt het concept 'strategisch handelen' genuanceerder
en het toevoegen van het aspect 'werkgelegenheidsverhouding' aan de omschrij-
ving van organisatie Ieidt tot een bredere zienswijze op het ontstaan van
belangenposities. Daarmee Iijkt er een betere basis te ontstaan om interventies
goed voor te bereiden, maar desondanks Iijkt het toch enigszins op goede oude
wijn in nieuwe zakken. Veranderingsprocessen moeten Dietmeer alleen doordacht
worden vanuit de veranderde arbeidsverdeling, maar ook vanuit veranderde
arbeidsvoorwaarden. Maar had men Diet al eerder bedacht dat naast de
arbeidstaakbeheersing ook de arbeidsvoorwaardenbeheersing op de agenda gezet
moest worden? (Mok 1980)

Besluit
Thematisch zijn de introductie van de ontwerpbeinvloeding door werknemers en
het verbeterde begrip van de belangenpositie van werknemers (naast arbeidsplaat-
senstructuur ook werkgelegenheidsverhouding) van belang om inzicht te krijgen
in het handelen van actoren tijdens veranderingsprocessen. Ontwerpbeinvloeding
en werkgelegenheidsverhouding verhouden zich tot elkaar als vorm en inhoud
voor het handelen van actoren. Ten opzichte van 'klassieke' arbeidsprocesstudies
is er in de modeme varianten sprake van een procedureel en inhoudelijk
uitgebreidere rol voor werknemers die Diet meer politiek deterministisch wordt
geinterpreteerd. Door het concept strategisch handelen te verfijnen wordt de
problematiek van de beheersingsthese ook theoretisch meer genuanceerd
benaderd en ontdaan van haar politiek determinisme. Het handelingstheoretische
perspectief wint hiermee terrein zonder te vervallen in een naief voluntaristisch
standpunt.
De relatie tussen interventies met betrekking tot de automatisering en het
handelen van betrokken actoren wordt echter Dietsystematisch geproblematiseerd,
terwijl Fricke en Littek daar weI belang aan hechten," Er is ook geen systemati-

IS Br blijkt ook aandacht voor keuzeprocessen op micro-niveau en voor mensen als een actieve
veranderingsbron gevraagd te worden in de Amerikaanse industriele sociologie. In 1989 publiceerde
I. Harper SimPson een artikel met de veeJzeggende titel: The sociology of work: Where have the
workers gone?' Harper Simpson formuleert een lacune in de huidige arbeidssociologie: 'In de
afgelopen 50 jaar is in de industriele sociologie (arbeid en beroep) de aandacht verlegd van arbeid
en werkers naar eeonomische onderwerpen, en is de conceptie van de werknemer omgevormd van
een sociale actor tot een passief object dat wordt beinvloed door factoren van macro-niveau (Harper
Simpson 1989: 563).
In de arbeidssociologie domineerde aanvankelijk een theoretisch perspectief van werknemers als: a)
handelende actoren die hun eigen culturen voortbrachten en b) als een machtsfactor waarmee
managers rekening moesten bouden terwijl de macro-invloeden zich nauwelijks deden gelden in het
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sche poging gedaan om in beeld te brengen wat veranderingsprocessen nu zoal
inhouden. De dynamiek van veranderingsprocessen en het ontstaan van
belangenposities worden niet verbonden. Omdat deze auteurs de dynamiek van
veranderingsprocessen niet theoretisch problematiseren blijven de genoemde
auteurs - misschien ongewild - strikt genomen vasthouden aan de reactieve rol van
werknemers gericht op het voorkomen van negatieve gevolgen voor de arbeidsin-
houd, arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen.

1.2.4 De sociotecbniek

De theoretische lacune die in de sociotechniek verantwoordelijk is voor het niet
problematiseren van veranderingsprocessen is van een totaal andere aard dan die
in de arbeidsprocesbenadering. Bij de sociotechniek gaat het vooral om de invloed
van de systeembenadering en de inhoudelijke vooringenomenheid met structuur
als veranderobject. Zoals we ook hebben gedaan voor de arbeidsprocesbenadering
zullen we eerst ingaan op de acbtergrond van onderliggende tbeorievorming in de
sociotechniek door in vogelvlucht de geschiedenis van de sociotechniek door te
nemen. Daardoor kan ook beter begrepen worden waarom de sociotechniek zich
zo ontwikkeld heeft en wat de specifieke achtergrond van bepaalde thematische
en tbeoretische keuzen is.

Een historische schets
In de pioniersfase (1949-1959) is de sociotechniek begonnen als een vorm van
actie-onderzoek in de Engelse mijnen. Vooral het functioneren van bet sociale
systeem werd uitgebreid bestudeerd door middel van participerende observatie.
Volgens Van Eynatten was dat aetie-onderzoek voor de sociotechniek slechts een
'context of discovery', terwijl de idee van democratie daarin slechts latent was
(1993: 26). Groepsprocessen en informele organisatie vormden relevante
begrippen ontleend aan de groepstheorie (Klein), de groepsdynamica (Bion) en
Lewins veldtheorie. AI snel werden toen begrippen gemtroduceerd die werden
ontleend aan de systeembenadering zoals deze werd toegepast in de cybernetica

gedrag van werkers. Tegenwoordig worden werkers gezien als passieve objecten die door de tech-
nologische ontwikkeling, de veranderende structuur van de arbeidsmarkl en de complexere
beloningsverhoudingen worden geduwd en getrokken (Braverman 1974; Doeringer & Piore 1971 ;
Sabel 1982).
Harper Simpson beschouwt dil als een verlies waardoor er in de huidige arbeidssociologie en
industriele sociologie geen begrip meer is van hoe werkers omgaan met veranderingen in hun
werkomgeving en met veranderingen die buiten hun bereik liggen (Harper Simpson 1989: 579).
De strekking van dit artikel vertoont theoretisch en thematisch overeenkomsten met de ontwikkelin-
gen in de arbeidsprocesdiscussie. Daarin wordt aandacht gevraagd voor het bandelen van werknemers
als subject in veranderingsprocessen en dat krijgt inboudelijk vorm in bet creeren van beinvloedings-
mogelijkbeden ten aanzien van veranderingsprocessen.
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en de biologie. Het open-systeem perspectief had nogal wat voordelen: men kon
het gehele systeem in de analyse betrekken, waarin dan zowel het sociale systeem,
het technische systeem als de omgeving betrokken konden worden. De notie van
zelfregulering werd overgenomen omdat daardoor een koppeling mogelijk werd
tussen onvoorspelbare omgevingen en de wet van de vereiste variatie van Ashby"
(Van Eynatten 1993: 21).
De volgende fase startte met het toetreden van Fred Emery tot Tavistock in 1958.
De sociotechnisch georienteerde onderzoekers onder leiding van Trist, werden ten
gevolge van toenemende spanningen losgeweekt van de 'human-relations'-
georienteerde mensen onder leiding van Rice. Eind jaren vijftig werden de eerste
voor de sociotechniek kenmerkende concepten gepubliceerd zoals: 'sociotechnical
system', 'joint optimization' en 'organizational choice' (Van Eynatten 1993:29-32).
Van Eynatten beschouwt de periode van 1959 tot ca. 1971 als de fase van de
klassieke sociotechniek. In deze periode werden systeemtheoretische concepten
bewerkt. Hier vinden we de introductie van 'environmental uncertainty', de
ontwikkeling van ontwerpprincipes ontwikkeld op individueel en groepsniveau, de
ontwikkeling van een motivatietheorie die aangepast is aan het sociotechniscbe
denkkader en verder wordt het concept 'variance control' - om analyses te maken
van speelruimte - verder verfijnd.
Vervolgens behandelt Van Eynatten de periode van de modeme sociotechniek
vanaf 1971. Hij onderscheidt vier varianten: participatief ontwerpen, integrale
organisatievernieuwing, de democratische dialoog en de modeme sociotechniek
in Noord-Amerika, In deze periode blijkt er sprake te zijn van een enorme
differentiatie in accenten die gelegd worden en in de kritieken. Gemeenschappelijk
bleef de nadruk op democratie in de vorm van betrokkenheid van werknemers
door deelname aan project- en werkgroepen. In deze studie zal vooral ingegaan
worden op de Nederlandse variant van de sociotechniek van peetvader De Sitter;
de integrale organisatievernieuwing.
De theoretiscbe ontwikkeling van de sociotechniek stokt na de diffusieperiode, er
verschijnen halfweg de jaren zeventig diverse kritieken. Pava klaagt dat de
sociotechnische systeembenadering afbrokkelt en dat eens zo revolutionaire
concepten nu (1986) ouderwets geworden zijn (In: Van Eynatten 1993: 143). Van
der Zwaan (1975) bekritiseert de klassieke soclotechniek omdat deze zicb te
weinig richt op de analyse van waarden, normen en de structuur van het sociale
systeem en te veel op psycbologische behoeften.
De Sitter (1993) zet een heel andere toon in zijn analyse en maakt korte metten
met de deterministische weberiaanse en parsoniaanse fundamenten van de
sociotechniek. Hij noemt deze fundamenten 'the burden of the past' op basis
waarvan de beoefenaren van de sociotechniek hun theoretisch kader ontwikkelden

16 Deze 'law of requisite variety' houdt in dat er minimaal zoveel maatregelen moeten worden
getroffen als er bronnen van onzekerheid zijn.
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(De Sitter 1993: 158 e.v.). Kort samengevat komt het hierop neer dat gedurende
de jaren vijftig en zestig de leidende paradigma's in de sociale wetenschappen
gebaseerd waren op statische noties omtrent waarden en normen in de sociologie
en behoeften in de (sociale) psychologie. Het structuurbegrip werd weberiaans
opgevat als een verzameling kenmerken van een sociale verschijningsvorm. De
vorming van structuren werd verklaard vanuit waarden en normen. Een ander
element uit Webers erfenis - het onderscheid tussen 'Wertrationalitat' en
'Zweckrationalitat' - was ook van groot belang in de jaren vijftig en zestig en
speelde een rol in de classificatie van typen handelen, gedrag (sociaal versus
instrumenteel gedrag) en systemen (sociaal en technisch systeem). De Sitter
constateert terecht dat verklaringen van handelen en gedrag vanuit individuele
behoeften enerzijds en boven-individuele waarden en normen anderzijds moeilijk
te combineren zijn.
Deze theoretische orientatie op waarden en normen werkt door in de sociotechni-
sche belangstelling voor democratie, terwijl de orientatie op psychologische
behoeften doorwerkt in het zoeken naar taakontwerpen die 'passen' bij dergelijke
menselijke behoeften. Binnen de context van de produktieorganisatie ontwikkelde
de discussie over industriele democratie zich in de richting van participatieve
besluitvorming, terwijl het ontwerpen van organisaties juist (cursivering: MM)
vereiste dat er ontwerpregels werden ontwikkeld voor taakontwerpen. Juist daarin
werd, aldus De Sitter, ook de boot gemist door bepaalde beoefenaren van de
sociotechniek en dat is thematisch uitermate belangrijk voor de Nederlandse
variant van de sociotechniek. Een inteUectuele wortel belemmerde aldus de
overgang naar het nuchtere, ingenieursachtige constructiedenken en leidde tot een
aspectmatige benadering. Van Eynatten deelt deze kritiek, zo blijkt uit zijn evalua-
tie (1993: 162, 164).
Van Eynatten meent dat er sprake is van een dubbele oppositie tussen de
sociotechnische praktijk en de onderliggende theorie. Ten eerste gaat het in de
toepassing van de sociotechniek om structurele parameters en niet om behoeften,
norm en en waarden, terwijl deze laatsten in de sociologische en psychologische
theorie constituerend zijnvoor menselijk handelen en voor structuren. Ten tweede
impliceren structurele veranderingen niet enkel veranderingen in de kwaliteit van
de arbeid, samenwerking en procescontrole, maar ook in andere functies en
deelprocessen zoals doorlooptijden, kwaliteit, onderhoud, transport etc. In de
klassieke sociotechniek ging de aandacht vooral uit naar de kwaliteit van de arbeid
en ontwikkelde zich zo tot een aspectmatige benadering. Zoals de logisticus een
theorie heeft over levertijd en voorraad, zo voorziet de sociotechniek in een
theorie om de kwaliteit van de arbeid te ontwikkelen. Het spreekt voor zich dat
in partiele benaderingen de kern van de onderliggende systeemtheorie, die
holistisch is en waarin systemen integraal worden gethematiseerd, wordt 'verwaar-
loosd'. Een particle theorie combineren met een integrale praktijkbenadering was
(is) daardoor moeilijk. Deze tekortkoming was ook voor de beoefenaren van de
sociotechniek zelf niet op te heffen en daarom omarmden ze de idee van de 'joint-
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optimization'. Hoewel technische en sociale werelden gescheiden zijn blijft het
vanuit dit concept mogelijk om vanuit 'technische rationaliteit' betere structurele
alternatieven te zoeken in het technische aspectsysteem. Terwijl vanuit een 'sociale
rationale' gezocht kon worden naar opties voor het optimaliseren van het sociale
systeem. Voor zowel Van Eynatten als De Sitter is het de vraag of het nuttig is
om de concepten 'sociaal' en 'technisch' subsysteem te gebruiken als de hoeksteen
van een theorie van sociotechnisch ontwerpen (Van Eynatten 1993: 142; De Sitter
1993: 165). De Sitter en Van Eynatten willen dit onderscheid vooral loslaten
omdat het haaks staat op integraal denken en aspectmatig denken lijkt te
bevorderen. Zo verdwijnt oak de laatste, theoretisch 'slecht' onderbouwde rest van
het 'sociale gezicht' van de 'joint-optimization' uit de sociotechniek.
De Sitter en Van Eynatten zijn vooral geinteresseerd in een jargon dat abstraheert
van veronderstelde of zelfs waargenomen, actuele en meetbare waarden,
behoeften en nut. Zij zoeken naar Minder substantiele en tijds-afhankelijke
factoren die ten grondslag liggen aan menselijke interactie. Basisthema's zijn
daarbij: onzekerheid, equivocaliteit, interferentiekans. Een tijds-onafhankelijk
kenmerk van interactie vormt 'selectiviteit'. In plaats van het postuleren van
onveranderlijke menselijke behoeften en waarden als de leidende principes voor
het handelen, kan gedrag worden opgevat als het hanteerbaar maken van
onzekerheid. Stress wordt dan voortaan opgevat als een functie van structurele
condities en niet als een discrepantie tussen waargenomen en wenselijke
omstandigheden zoals tradition eel het geval was.
Hiermee zijn we heel dicht genaderd tot het verdwijnen van het klassiek
sociologische en psychologische perspectief uit de sociotechniek. Want deze
paradigmaverschuiving impliceert de afschaffmg van traditionele onderscheidingen
tussen het sociaal en technisch systeem en tussen waarden- en doelgeorienteerde
categorieen. Zulke onderscheidingen verliezen hun betekenis in een model waarin
waarden en normen besebouwd worden als een tijdgebonden, historische oplossing
voor een meer fundamentele problematiek in interactieprocessen: reductie van
onzekerheid, equivocaliteit en interferentiekansen (De Sitter 1993: 168).
Toch meent De Sitter dat op het moment dat de hierboven beschreven
ontwikkeling zich afspeelde (eind jaren zestig, begin zeventiger jaren) het
theoretische perspectief van de sociotechniek nog steeds eclectisch was en fouten
bevatte. In het bijzonder de ontwikkeling van de sociale systeemtheorie door
Luhmann is voor De Sitter van doorslaggevende betekenis voor het afbreken van
de oude theoretische wortels van de sociotechniek. Waarden, normen en
behoeften worden nu niet meer als gegeven opgevat, maar als een produkt dat
wordt voortgebracht door elke interactieve selectie uit een oneindige reeks
mogelijkheden. Interactieve systemen produceren betekenis door selectie en
daarmee produceren zij structuur. Structuur wordt zo immanent aan het menselijk
handelen.
De vraag blijft dan welke factoren en processen nu de selectie constitueren en of
betekenisgeving niet ook bij Luhmann in de tijd voorafgaat aan de vorming van
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structuren. Deze vragen zijn veelal moeilijk vanuit formele theorieen te
beantwoorden en worden dan ook niet door De Sitter beantwoord. Hij houdt het
erbij dat interactieve selectie - en niet waarden, normen en behoeften - constitue-
rend is voor de vorming van structuren, omdat daardoor nieuwe eigenschappen
ontstaan ('emerge').
Wat ons eigenlijk zo verbaasd heeft is dat De Sitter zo weinig expliciet is omtrent
de doelen van zijn speurtocht in de theorievorming. Het lijkt ons dat bij in zijn
zoektocht vooral naar de manipuleerbare elementen van structuren heeft gezocht,
omdat hij vooral geinteresseerd is in het ontwerpen van organisaties. Als waarden
en norm en of behoeften constituerend zijn voor structuren en niet het menselijk
handelen dan vervalt de waarde van zijn theoretische perspectief. In die zin lijkt
bij vooral op zoek te zijn naar manipuleerbare structurele parameters, het 'wat'
van het organisatieontwerp. Dat het 'hoe' van de organisatievernieuwing dan naar
de achtergrond wordt gedrukt is problematisch, want de dynamiek van verande-
ringsprocessen raakt zo uit het gezichtsveld. Proces en inhoud zijn daardoor
ontkoppeld geraakt. Dit is een verwijtbaar punt, immers goede ideeen hebben
recht op implementatie.

Een kritische beoordeling: van buitenaf en van binnenuit
Silverman (1974:29 e.v.) geeft een interessante verklaring voor het ontbreken van
een theorie over verandering in de systeemtheorie. Daartoe heeft bij een reeks
van lacunes in de systeemtheorie aan de orde gesteld. Enkele daarvan zullen bier
aan de orde worden gesteld omdat de systeemtheorie de theoretische nucleus
vormt van de sociotechniek.
De kern van het denken over veranderingsprocessen zou gevormd moeten worden
door noties omtrent de dynamiek van systemen. Ten aanzien van de dynamiek van
systemen stelt Silverman het traditioneel systeemtheoretisch standpunt tegenover
dat van andere systeemtheoretici. Volgens het meer traditionele standpunt worden
de handelingen van de onderdelen van het systeem beinvloed door de behoeften
van het systeem als geheel, met name de behoefte om te blijven voortbestaan. De
verandering komt voort uit twee bronnen: het geheel wordt verondersteld naar
een grotere consistentie toe te bewegen en een spontane tendens te bezitten om
door externe druk te bewegen in de richting van homeostase of zelfstabilisatie.
Systeemtheoretici als Gouldner en Etzioni hebben zich ervoor gehoed om
organisatorisch gedrag te verklaren in termen van globale systeembehoeften. Zo
heeft Gouldner" erop gewezen dat bepaalde delen meer autonoom zijn dan
andere: een deel kan daarom bepalend zijn voor het geheel. Daarnaast wordt
getwijfeld aan de organische analogie volgens welke organisaties een ingebouwde
tendens tot zelfhandhaving en integratie bezitten. Daarmee rijst twijfel of

17 Hier wordt aangehaald:
Gouldner, A.W. (1967) Reciprocity and autonomy in functional theory. In: Demerath, NJ., RA.
Peterson (eds.) (1967) System change and conflict. New York: Free Press.
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organisaties in hun functioneren wei gelijkgesteld kunnen worden aan natuurlijke
systemen.
Silverman voegt hieraan vervolgens iets toe dat bijzonder belangrijk is voor de
studie van veranderingsprocessen. Als men, zoals Gouldner en Etzioni vermijdt
om de dynamiek van systemen algemeen theoretisch te verklaren door hun
behoeften en als systemen niet als intern dynamisch worden beschouwd zoals in
de biologie wordt het uiteraard moeilijk om een veranderingstheorie voor
systemen te bieden. Silverman verbindt daaraan ten aanzien van het theoretiseren
over het handelen in de systeemtheorie een interessante conc1usie (Silverman
1974: 35):

'Daarom is bet ook niet verrassend dat zoveel systeemtbeoretici zicb sterker
concentreren op de gevolgen van bandelingen dan op de oorzaken daarvan.'

Deze theoretische beperkingen van de systeemtheorie zijn inhoudelijk terug te
vinden in de eenzijdige aandacht binnen de sociotechniek voor de gevolgen van
het handelen in termen van structuurveranderingen. De verklaring van het
handelen wordt sterk naar de achtergrond gedrongen en daarmee wordt ook de
procesmatige complexiteit vanveranderingsprocessen uitgesloten. Immers gevolgen
komen nooit uit de lucht vaIlen en evenmin worden ze altijd geaccepteerd,
regelmatig blijken er zich vormen van verzet tegen bepaalde gevolgen op te
treden. Gevolgen van het handelen van de ene actor vormen zo de oorzaken voor
het handelen van de andere actor. Dat theoretische verlies wordt door Silverman
loepzuiver omschreven.
Vervolgens gaat Silverman in op de tegenstelling tussen actie- en systeembenade-
ring. De systeembenadering legt de nadruk op de manier waarop handeliogen van
de onderdelen gestructureerd worden naar de behoeften van het systeem aan
stabiliteit en doelconsensus en ze accentueert de integratie- en aanpassingsproces-
sen. De actiebenadering beschouwt organisaties als het steeds veranderende
produkt van de op eigen belang gerichte handeliogen van organisatieleden. Deze
benadering concentreert zich op conflicten en de rol van macht. Beide benaderin-
gen behandelen zinvolle aspecten van organisaties, maar de veronderstellingen bij
beide benaderingen zijn beperkter dan nodig is zo meent Silverman." Immers
ook met de systeembenadering kunnen conflicten worden bestudeerd zo blijkt uit
het werk van Coser", Gouldner heeft laten zien dat ook met een systeemtheore-
tische benadering doelen van actoren kunnen worden bestudeerd. Terwiji in de
actiebenadering mensen niet aIleen maar politieke dieren zijn.

18 Het is niet moeilijk om bierin de uitgangspunten van de arbeidprocesbenadering te herkennen.

19 Silverman haalt het volgende werk aan:
Coser, LA (1965) The [unctions of social conflict. London: Routledge & Kegan Paul.
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Silverman meent dat de systeembenadering zichzelf onnodig beperkt door
politieke en statusbelangen naar de achtergrond te schuiven en door de aannamen
dat doeleinden en handelingen grotendeels worden beheerst door de problemen
van de organisatie en dat rolverwachtingen grotendeels door de formele structuur
bepaald worden. Degenen die een alternatief wilden bieden hebben de fout
begaan een overdreven voorstelling te geven van de mate waarin de leden van
organisaties erop gericht zijn hun Macht en status te verhogen; zij hebben te
weinig rekening gehouden met gemeenschappelijke waarden en interdependenties
tussen groepen (Silverman 1974: 46). Silvermans conclusie is dat men bij de
analyse van interacties in organisaties in gedachten moet houden dat menselijke
interactie betrekking kan hebben op een veelvoud van onderwerpen (en niet een),
waarbij elk onderwerp kan dienen als een referentiekader voor een handelwijze.
Silverman staat geenszins aIleen met zijn ideeen, Zo stelt Reed dat de hoofdaan-
dacht in de systeemtheorie uitgaat naar de structuurdimensie van organisaties,
terwijl de procesmatige complexiteit wordt uitgesloten (Reed 1988: 37). Volgens
Van Dijck (1981) ligt de oorzaak daarvan opgesloten in theoretische tekorten van
de algemene systeemleer die leiden tot een holistisch 'constructeursdenken' zoals
in de klassieke organisatietheorie. Van Dijck stelt dat de algemene systeemleer
niet toekomt aan een juiste interpretatie van het 'hoge' complexe systeemniveau
waarop organisaties (als sociale systemen) gesitueerd moeten worden. Meer en
meer wordt een systeemtheorie met betrekking tot complexe sociale systemen als
een onmogelijke en ongewenste theorie gezien. De onmogelijkheid is gelegen in
het feit dat sociaal gedrag, resp. sociaal handelen van individuen en groepen in
organisaties, begrepen moet worden als actie en interactie, gericht op het
realiseren van zin en betekenis (o.a. motieven en belangen). Binnen een
psychologisch en sociologisch handelingsparadigma worden structuurkenmerken
(bijv. organisatievormen) gezien als 'gecreeerd' (bestendigd, gewijzigd) door actie
en interactie. Tevens bieden deze structuurkenmerken mogelijkheden voor
actoren." Aangezien binnen het algemene systeemdenken het structuurdetermi-
nisme domineert over het actorperspectief kan aldus, een onverantwoorde
reificatie van het organisatiegebeuren plaatsvinden, waarbij het als het ware op
zichzelf en los van actoren komt te staan. Dit verwaarlozen van processen van
zingeving, interactie en onderhandeling verhindert een goed zicht op het grot ere
en eigensoortige leervermogen dat sociale systemen hebben (Van Dijck 1981: 17).
Ook Van der Zwaan omschrijft de theoretische lacune, die de sociotechnici
beperkt in hun analyse van veranderingsprocessen, als een gebrek aan aandacht
voor de rol die diverse actoren bij veranderingsprocessen spelen. Het is dan ook
de vraag, hoe veranderaars moeten omgaan met machtsprocessen en -verdelingen.
Machtsprocessen spelen zich af tussen diverse actoren, zoals: vakbonden, ondeme-

20 Op het idee, dat structuren ook mogelijkheden creeren en niet aUeen beperkingen vormen,
komen we later nog bijzonder uitgebreid terug. De notie die hiermee wordt verwoord zal straks
blijken te functioneren als het centrale uitgangspunt van de structuratietheorie van Giddens.
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mingsraad, staffunctionarissen, het management maar vooral ook de werknemers.
Vander Zwaan besteedt extra aandacht aan de werknemers omdat hun
bevoegdheden en taken sterk beinvloed kunnen worden door veranderingspro-
cessen die uiteraard weerstand kunnen oproepen. De redenen daarvoor zijn
volgens hem:

hun werk wordt gereorganiseerd;
zij moeten het draagvlak vormen voor de vernieuwing;
zij moeten daarom het inzicht delen dat herontwerp geboden is;
zij moeten zich betrokken gaan en blijvenvoelen en gemotiveerd worden om
vanaf het begin (middels gebruikersparticipatie) deel te nemen aan het
herontwerpproces.

Met name voor de werknemers is het volgens Vander Zwaan nodig om over
voldoende interventiemogelijkheden te beschikken en daarom pleit hij voor
participatie en (sociotechnische) opleiding. Daardoor moeten creatieve vermogens
worden ontwikkeld zodat werkers inderdaad in staat zijn een effectieve bijdrage
aan het herontwerpproces te leveren. Met andere woorden werknemers worden
door Van der Zwaan beschouwd als meer dan passieve interventieobjecten, zij
behoren een actieve rol te kunnen spelen in veranderingsprocessen.
Met name de arbeidsprocesbenadering is theoretisch toegerust om de interventie-
theorie te onderbouwen. Dat sterke punt ligt volgens Van der Zwaan besloten in:
a) het feit dat in de arbeidsprocesbenadering ook het arbeidssysteem als een open
systeem wordt opgevat waardoor er ook aandacht is voor arbeidsvoorwaardenbe-
heersing, b) de rol die partijen (management, werknemers, ondememingsraad,
vakbond) spelen bij veranderingsprocessen. Ons interesseert met name het tweede
punt omdat het aansluit bij de door Silverman benadrukte onwenselijkheid van
eenzijdigheden. Juist het actorperspectief dat in de arbeidsprocestheorie wordt
gehanteerd leidt tot het gewenste inzicht in handelwijzen van diverse partijen bij
veranderingsprocessen volgens Vander Zwaan. In het arbeidsproces-onderzoek
wordt getoond hoe het staat met het inzicht van werknemers in en hun motivatie
voor ingrijpende wijzigingen van het bestaande produktiesysteem. Vanwege de
aandacht naast de arbeidstaakbeheersing voor arbeidsvoorwaardenbeheersing, zo
suggereert Van der Zwaan in het verlengde van Mok en Christis, is het voor de
beoefenaren van de arbeidsprocesbenadering gemakkelijker om factoren en
betrokken partijen in hun greep te krijgen. Hetzelfde geldt voor analyses van de
rol van het management daarin. Voor Vander Zwaan is de confrontatie tussen
arbeidsprocestheorie en sociotechniek een discussie tussen actor- en systeembena-
dering. Dit blijkt uit zijn 'typologische schets' van de sociotechniek en arbeidspro-
cesbenadering. Systeem- en structuurdenken dient, zo luidt de boodschap van Van
der Zwaan, aangevuld te worden met actietheoretische uitgangspunten en een
minder pretentieus beleidsmodel, waarbij meer in termen van een iteratief proces
en minder in termen van lineair veranderen wordt gedacht. Overigens stemt Van
Eynatten in met deze analyse van Van der Zwaan. In de door Van Eynatten
voorgestane integrale benadering dienen inhoudelijke aspecten (ontwerpgericht)
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gekoppeld te worden aan begeleidende invoerings- en veranderingsprocedures.
AIle partijen dienen daarin aan hun trekken te komen (Van Eynatten 1990: 56,
58).
Kuipers en Van Amelsvoort (1990), de leden van de Groep Sociotechniek"
evenals Vander Zwaan beschouwen het ontwerpproces als een dynamisch proces
binnen een 'bedrijfspolitiek krachtenveld', waarin machtsverhoudingen, belangen
en statusverschillen een rol spelen als produkten van de 'oude structuur'.
Interessant is dat Kuipers en Van Amelsvoort het management een initierende rol
toekennen en de werknemers in tal van processen laten participeren. Echter hun
beschrijving van het procesmatige deel van het veranderingsproces blijft hiertoe
beperkt, een theoretische analyse van de dynamiek van veranderingsprocessen
vindt niet plaats. Steeds weer is de basis-idee: het management wit iets, dat heeft
gevolgen, werkers denk er eens over na. In die zin is men in de sociotechniek net
zo 'ver' als in de arbeidsprocesbenadering en is de rol van werknemers tamelijk
reactief uitgewerkt. Voor de beinvloeding en begeleiding van de veranderingspro-
cessen 'vlucht' men naar de klassieke benadering van Chin & Benne (1966), naar
groepstechnieken en naar Katz & Kahn (1978) (Kuipers en Van Amelsvoort 1990:
243 e.v.).
De theoretische kritiek van Van Dijck en Van der Zwaan op de sociotechniek
blijkt aUerminst uniek te zijn zo blijkt uit een reactie van Emery op het werk van
De Sitter. Emery verwijt De Sitter een terugkeer naar de algemene systeemtheorie
en stelt dat dit alles niks te maken heeft met sociotechniek: 'it is just straight
industrial engineering' (In: Van Eynatten 1993: 136). Waar Van Eynatten zich
beroept op Sievers - een leerling van Luhmann - constateert diezelfde Sievers ten
aanzien van de theoretische ontwikkeling van de sociotechniek dat aandacht voor
de relatie tussen de menselijke binnen- en buitenwereld is verschoven in de
richting van de menselijke buitenwereld. Interessant is tevens dat Sievers zijn
eigen leermeester, zo omarmd door De Sitter, daarvan de oorzaak acht (Sievers
1990: 86):

This reduction of social reality into a mere concern for the outer world also can be
seen as a consequence of the further development of social systems theory of which
e.g. Luhmann (1984) and his emphasis on a system of action is one of the most
predominant examples.' (...) It somehow appears to me that the contemporary
mainstream- approaches of the socio-technical systems theory are nearly exclusively
referring to theories of social reality which reduce men, their work and organizations
as well as their interrelatedness into reified derivatives: the understanding of work
derived thereupon further seems to neglect any relatedness of work to the human
existence.'

21 Hiertoe behoren: L.U. de Sitter, AA.M. Vermeulen, P. van Amelsvoort, L. van Geffen, P. van
Troost, F.O. Verschuur.
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Ook Van Beinum (In: Van Eynatten 1993: 28) sluit zich aan bij de kritiek op de
sociotechniek. Hij beschouwt de sociotechniek als weinig geschikt voor analyse en
ondersteuning van veranderingsprocessen. De sociotechniek is van nut bij een
analytische beschrijviog van arbeidsorganisaties en is bruikbaar voor ontwerpdoel-
einden. Echter als de logica van de sociotechnische analyse gelijkgesteld wordt
met de logica van de organisatieverandering en gebruikt wordt om processen van
organisatieveranderingen te begrijpen en te ondersteunen ontstaat 'the deception
of inappropriate concreteness'. Processen van organisatieverandering kunnen noch
begrepen, noch ondersteund worden door het sociotechnische denken.

'This will inevitably lead to a form of 'social engineering'. which implies that we reduce
the subject to object. Despite our good intentions we then throw away the baby with
the bath water.'

Besluit
Op basis van de schets van de ontwikkeling van de sociotechniek die Van
Eynatten (1993) en De Sitter (1993) geven kan inzichtelijk gemaakt worden wat
de beoefenaren van de sociotechniek voor ogen stond en waaruit de aanvankelijk
bewust gekozen theoretische en thematische eenzijdigheid bestond en hoe die
geleidelijk aan is 'opgeheven'.
Naar ooze mening kan dit laatste samengevat worden als: het afschudden van
deterministische, statische noties uit de klassieke psychologische en sociologische
theorievorming en het creeren van eigen jargon en denkwijze die beiden sterk
geent zijn op de systeemtheorie zoals toegepast in de biologie, de logica, de
cybernetica en aanvankelijk de systeemtheorie van Parsons. Deze statische variant
van de systeemtheorie wordt later vervangen door een meer handelingstheoreti-
sche variant: de theorie van sociale systemen van N. Luhmann. In deze latere
fasen zien we dat er ook in de sociotechniek sprake is van een ontwikkeling naar
een handelingstheoretisch perspectief om daarmee bet 'organizational choice'-
perspectief theoretisch te onderbouwen. De Sitter heeft dit bewerkstelligd door
theoretische concepten te introduceren zoals interactieve selectie en interferentie-
kans, waardoor goed wordt aangeduid hoe handelingssystemen ten opzichte van
elkaar functioneren en waarmee het actief veranderen van structuren kan worden
verduidelijkt, los van personen.
De sociotechnici zijn slechts recent hun eigen handelen vanuit een interventionis-
tisch perspectief gaan interpreter en. Men tracht naast de instrumentele relaties,
ook machtsrelaties te thematiseren. Tevens blijkt dat er veelal nog steeds vanuit
de intervenient/expert geschreven en gedacht wordt, ofwel dat er sprake is van
een perspectief op veranderingsprocessen 'van bovenaf zonder dat de gevolgen
van het handelen worden doordacht vanuit betrokkenen. De moeilijkheden
ontstaan echter doordat er 'van onderop' altijd reacties komen die moeilijk te
doorgronden zijn. Juist dit interactieve aspect van veranderingsprocessen wordt
nauweliiks geproblematiseerd in de sociotechniek, ook niet in de behandelde
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artikelen. In de sociotechniek volstaat men op dit punt nog steeds met participatie
en training, die weliswaar nodig zijn maar niet voldoen als analyse-instrumenten
om de procesmatige problematiek uit te diepen.
Eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat de sociotechniek in zijn moderne
varianten nog steeds gepreoccupeerd is met de inhoud van het veranderen, zonder
dat sociotechnici zich afvragen 'hoe' de veranderingsprocessen verlopen. De
remedie die gezocht wordt door aansluiting te zoeken bij de arbeidsprocesbe-
nadering lijkt een theoretisch zinvolle greep, maar blijft empirisch bezien een
ongewisse zaak omdat er weinig inzicht hieromtrent bestaat anders dan bij enkele
consultants.
Het creatieve deel van de sociotechniek blijft zo (voorlopig) beperkt tot de
ontwerpregels, waarbij men onafhankelijk van personen (mensen zijn organen van
het systeem) taken, processen en systemen wil vormgeven volgens sociotechnische
richtlijnen zoals regelcapaciteit, stuurcapaciteit en speelruimte waarmee ten
principale valide taakontwerpen worden gecreeerd (Van Eynatten 1989: 75 e.v.;
Groep Sociotechniek 1987:43). Hieruit blijkt dat sociotechnici in elk geval in hun
teksten - hun praktijken laten zich moeilijk beoordelen - de gevolgen van hun
eigen ingrepen als onproblematisch beschouwen omdat ze normatieve richtlijnen
gebruiken die taakontwerpen optimaliseren. De equivocaliteit (dubbelzinnigheid)
van hun ontwerpregels achten zij in beginsel evenmin problematisch, althans ze
beschrijven niet dat wellicht door de werknemers daaromtrent aardig wat discussie
kan ontstaan. Evenmin lijken de sociotechnici zich ervan bewust dat in het proces
van het maken van een valide herontwerp de dubbelzinnigheid van ontwerpregels
kan interfereren. In de technische wetenschappen wordt vaak gesproken van een
'technology fIX' wat betekent dat elk probleem technisch op te lossen vall. In de
sociotechniek kan men spreken van een 'sociotechnical fIX', wat inhoudt dat met
sociotechnische ontwerpregels elk organisatorisch probleem aangepakt kan
worden.
Het enig moment waarop men de 'sociotechnical fix' verlaat is wanneer blijkt dat
na een eerste (her- )ontwerp er een evaluatie plaats moet vinden waarbij
werknemers hun opvattingen over de nieuwe taakinhoud, produktie- en
controlestructuur kunnen ventileren. Maar wat er vervolgens met geventileerde
signalen wordt gedaan blijft volkomen in het vage. Zo blijkt eigenlijk steeds weer
dat sociotechnici qua organisatieverandering 'volgers' zijn zonder echt na te gaan
wat democratische veranderingsprocessen eigenlijk ten principale zijn. De Sitter
komt niet veel verder dan enkele kanttekeningen bij de kwaliteit van democrati-
sche versus autocratische besluitvorming en legitimeert zijn ontwerpfilosofie
voortdurend vanuit de positieve implicaties van de sociotechnische ontwerpregels
(1993: 172 -174).
Op dit punt wreekt zich het door Van Dijck gesignaleerde ontbreken van een
interactief perspectief op veranderingsprocessen, want slechts daarin krijgen de
toevoegingen a la Vander Zwaan, Kuipers, Van Amelsvoort en De Sitter zin. In
de interactie tussen partijen wordt het reageren en anticiperen op feitelijke dan
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wei verwachte gevolgen van interventies geproblematiseerd als een proces tussen
meerdere actieve betrokkenen, waarbij het handelen van actoren zowel naar
gevolgen als naar oorzaken ter discussie staat.

1.2.5 Een terugbJik: oplossingen voor theoretische en thematische lacunes in
sociotechniek en arbeidsprocesbeoadering

Het is opvaIlend dat zovele auteurs in hun actuele beschouwingen over de
praktische tekortkomingen van de sociotechniek en de arbeidsprocesbenadering
de oorzaken daarvan zoeken in de theoretische eenzijdigheden van de onderlig-
gende theorieenf" In beide stromingen is er sprake van determinismen van
politieke en economische aard in de beheersingsthese, of van sociale aard
(behoeften, waarden en norm en) in de vorming van structuren bij de klassieke
sociotechniek. De oplossingen van dergelijke theoretische tekortkomingen blijken
ook een zekere uniformiteit te hebben, namelijk de introductie van metatheorieen,
De Sitter, Van Eynatten en Christis introduceren Luhmann terwijl Doorewaard
o.a. Giddens en Christis, Bhaskar introduceert. Wat Luhmann, Giddens en
Bhaskar gemeen hebben is dat ze de relatie tussen systeem, structuur en handelen
anders benaderen dan tot nog toe. Structuren worden zonder uitzondering

22 In "The problem of human agency in organizational analysis' (1988) stelt Reed dat het zoeken
naar een theoretisch kader voor de interactie tussen handelen en structuur vorm heeft gegeven aan
de ontwikkeling van de organisatiewetenschappen vanaf hun eerste jaren. Het concept 'menselijk
handelen' was hierin fundamenteel in die mate dat het een theoretische bron zou kunnen zijn voor
de identificatie van medierende processen tussen sociale condities en individuele keuze.
Volgens Reed zijn er vier redenen waarom het sociaal handelen zo'n aandacht heeft gekregen in de
organisatiewetenschappen. Ten eerste als een kritiek op de bureaucratietheorie van Weber. Daarin
werden aile menselijke rollen, behoeften en waarden ondergeschikt gemaakt aan de rationaliteit van
de organisatie die volledig gericht was op beheersing. Inde arbeidsprocesbenadering is er sprake van
een nadere analyse van dergelijke beheersingsstrategieen van managers. Ten tweede was de aandacht
voor de aard en status van het sociaal handelen de impuls tot een paradigmaverschuiving weg van de
systeemtheorie. In de systeemtheorie was er onvoldoende aandacht voor de complexiteit van sociaal
handelen, en werd het concept teveel geinterpreteerd in termen van een behavioristisch 'stimulus-
respons' model van organisatie-gedrag. Daarmee werd elke subjectieve betekenis en interpretatie uit
het sociaal handelen weg gehaald. Ten derde is de theoretisehe en methodologische discussie over
aard en status van sociaal handelen voor de verklaring van organisatiestructuren beinvloed door een
moreel standpunt omtrent de morele implicaties van collectieve instituties voor individueel handelen.
De actietheorie steunt op een moraal waarin het primaat van de individuele keuze boven de
normatieve geboden van instituties geldt. Ten vierde is de aandacht voor het sociaal handelen gepaard
gegaan met een politiek voluntarisme dat zich verzet tegen het determinisme van ideologieen,
In deze zin sluit het zoeken naar synthesen in sociotechniek en arbeidsprocesbenadering aan bij een
historische pendelbeweging tussen systeem en handelen. Behter het verschil met de ontwikkeling in
de jaren zestig en zeventig is dat er toen geen metatheorieen ter beschikking waren, terwijl het nu
wemelt van de micro-macro-synthesen.
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immanent aan het handelen, dat wit zeggen dat ze bestaan dankzij actoren en dan
altijd nog met een zekere voorlopigheid. In al deze sociologische synthesen van
handelen en structuur zijn structuren zowel beperkend als voorwaardescheppend
voor sociaal handelen. Daarnaast worden structuren niet meer enkel als produkt
van het handelen beschouwd, maar tevens als het medium waarlangs het handelen
tot stand komt. Daarmee is de relatie handelen - structuur ontdaan van oude
determinism en.
Wat de introductie van deze metatheorie oplevert is niet altijd duidelijk. Immers
empirische exploratie, laat staan toetsing, van deze nieuwe ideeen omtrent de
relatie tussen structuur en handelen komt nauwelijks voor. Tevens blijkt dat de
concretisering van deze nieuwe synthesen inhoudelijk niet altijd even succesvol is
of goed ontvangen wordt (De Sitter versus Emery). Het is evenmin duidelijk in
hoeverre het ontsnappen aan het politiek determinisme, door Christis' bewerking
van het concept strategisch handelen, praktisch iets verandert.
Waar Christis en Vander Zwaan naar een soort synthese van arbeidsproces-
ideeen en sociotechnische ideeen lijken te streven is er sprake van een themati-
sche verbreding. Echter het procesmatige aspect blijft ook bij hen ernstig onderbe-
licht. Daarom is het nodig om naast de sociotechnische ontwerpregels, die
inhoudelijk de eindtermen van (her- )ontwerpprocessen vastleggen, te werken aan
elementaire procesregels op basis waarvan de dynamiek van (her- )ontwerppro-
cessen kan worden begrepen. Proces en inhoud moeten weer aan elkaar
verbonden worden.
Wat zowel in de arbeidsprocesbenadering als in de sociotechniek terrein wint is
de opvatting dat er meer vanuit een handelingsperspectief gekeken moet worden
naar wat technologie in organisaties teweegbrengt. Daar is dus sprake van een
brede steun voor de ideeen van Berting. Daarnaast lijkt het relevant om in het
verlengde van Silverman meer aandacht te gaan besteden aan de oorzaken of
beter gezegd achterliggende redenen van het handelen van actoren in verande-
ringsprocessen, om zo meer inzicht te krijgen in beweegredenen van bij
veranderingen betrokken actoren vanuit een interactief perspectief. In zo'n
perspectief gaat men ervan uit dat in veranderingsprocessen meer partijen
handelen en dat hun handelen kan interfereren. In dit kader zijn pure 'impact'-
studies van de gevolgen van technologie voor de kwaliteit van de arbeid of studies
met betrekking tot ontwerpregels onvoldoende. Elk sociaal handelen heeft
oorzaken en gevolgen. Noch het handelen als zodanig, noch de gevolgen ervan
komen uit de lucht gevallen. Gevolgen van het handelen worden mede bepaald
door het handelen van derden in reactie op of anticiperend op dergelijke gevolgen
en dat heeft ook weer zijn achtergronden. Om echt inzicht te krijgen in de
dynamiek van veranderingsprocessen moet deze sociologische kern van verande-
ringsprocessen handelingstheoretiscn uitgewerkt worden. Zo'n theoretische
ontwikkeling heeft brede intellectuele steun in de arbeids- en organisatieweten-
schappen.
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1.3 Algemeen theoretische context

1.3.1 Inleiding

Zowel de arbeidsprocesbenadering als de sociotechniek beweegt zieh in de
richting van grote synthesen uit de sociologie: Giddens, Luhmann en Bhaskar.
Daarnaast wint het handelingsperspeetief terrein. Structuur wordt immanent aan
het handelen. Terwijl er thematiseh meer aandacht ontstaat voor werknemers als
subject en moment in veranderingsprocessen. De vraag is bier: in hoeverre de
pogingen om de grote theoretisehe synthesen in te voeren in de arbeids- en
organisatiewetenschappen op ziehzelf staan of dat die ontwikkeling evenzeer te
herleiden valt op meer algemene theoretisehe tendensen? Daarmee proberen we
duidelijk te krijgen in hoeverre de arbeids- en organisatiewetenschappen zich
inderdaad moderniseren of dat re juist theoretiseh aehterblijven.

1.3.2 Theoretische sociologie in de jaren tachtig: 'Action and structure must
now be intertwined'

Sinds het begin van de jaren tachtig is er een 'oieuwe' ontwikkeling in het
theoretische sociologische denken op gang gekomen (Ritzer 1989: 597; Ruebens
1990: 127). Deze ontwikkeling houdt in dat de kloof tussen handelingstheorie en
systeemtheorie in een 'tweede golf23 wordt geproblematiseerd. Alexander en
Giesen geven een historisch overzicht van deze discussie. Zij beschouwen het werk
van Weber als de eerste synthese van handelings- en systeemperspectief en het
werk van Parsons als de tweede synthese. Maatschappelijke en intellectuele
ontwikkelingen leidden echter tot een kritische discussie over Parsons' gesociali-
seerde individu en vereisten een bewerking van het concept 'aerie'; Er werd
gezocht naar oieuwe modellen voor het orde-vraagstuk en de factoren die daarop
invloed uitoefenden.
Alexander en Giesen menen dat de verbinding die in het werk van Weber en
Parsons eerder tussen handelen en systeem werd gelegd in de jaren zestig
opnieuw werd verbroken en dat de aloude dichotomie tussen micro-macro wordt
hersteld. Homans' ruiltheorie (1958, 1961), Blumers symbolisch interaetionisme
(1969), Garfinkels ethnomethodologie (1963) vormden de basis voor de opleving
van de micro-sociologie in de Amerikaanse sociologie. De macro-systeem

23Wij zouden hier graag van een 'tweede golr spreken omdat het onderwerp ook in de jaren
zestig en zeventig nadrukkelijk op de sociologische agenda stond.
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dimensie van het debat werd vooral opgepikt in Europa, hoewel daarvan ook
Amerikaanse voorbeelden zijn.2A

De meest invloedrijke exponent van deze structuralistische wederopleving was
Althusser en zijn studenten (1970). Dit riep op zichzelf weer een krachtige micro-
georienteerde reactie op die was gebaseerd op de filosofie van de jonge Marx
waarvan met name Habermas a1s een belangrijke exponent gold en geldt.
Het verloop van de discussie over het actor-systeemprobleem in de jaren tachtig -
de bedoelde 'tweede golf - heeft in tegenstelling tot de polarisatie in de jaren
zestig en zeventig het kenmerk dat er wordt gebroken met de dichotome,
polariserende opstelling in de sociologische theorievorming. Tastbare uitdrukkin-
gen van dit nieuwe denkklimaat zijn terug te vinden in enkele opmerkelijke
verzamelwerken van A. Knorr-Cetina en A. Cicourel (1981), J. Alexander et. al.
(1987), N. Fielding et. al (1988) en J. Huber et. al. (1991). In al deze werken
pleiten gezaghebbende theoretici ervoor om de scheidslijn te wissen tussen micro-
en macro-theorie, tussen interactionisme en structuralisme, tussen handelings- en
systeemtheorie. Het synthetiserende denken uit zich onder meer in het methodo-
logisch situationalisme van K. Knorr-Cetina, in de aggregatiehypothese van R.
Collins, in het 'habitus'-idee van P. Bourdieu, in de interpenetratiegedachte van
R. Munch, in het micro-empirische handelings- en ordemodel van J. Alexander,
in het transformationele model van R. Bhaskar en in het structuratiemodel van
A. Giddens (Ruebens 1990: 127-128).
De vele theoretische varianten die zich in sociologisch veelstromenland hebben
ontwikkeld worden op een ec1ectischeManier gebruikt om de concepten handelen
en structuur te bewerken en te moderniseren om zodoende oude dualismen tussen
micro-macro, subject-object, individu-maatschappij, anaskopie-kataskopie te
overbruggen. J. Alexander spreekt van 'The New Theoretical Movement' (in:
Ruebens 1990: 127):

•... a younger generation of sociological theorists has set out an agenda of an entirely
different kind. Among this new generation of theorists there remain fundamental
disagreements. There is one foundational principle. however, about which they agree.
Neither micro nor macro theory is satisfactory. Action and structure must now be
intertwined.'

Een punt van aandacht is nu echter wat de vruchten zullen zijn van deze theoreti-
sche vernieuwingen. Helpen ze slechts om oude determinismen op te heffen in
theoretische zin (Christis, De Sitter, Doorewaard) of leiden vernieuwde concepten
ook tot theoretisch en methodologisch vernieuwende onderzoeksstrategieen. Wij
hebben ooze twijfel daarover uitgesproken. Voorzover Giddens, Luhmann en

2A Alexander en Giesen noemen hier o.a.:
Skoepol, T. (1979). States and Social Revolution. New York.
Wright. E.O. (1978), Class, Crisis. and the State. London.
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Bhaskar nu worden geintroduceerd vindt er zelden een empirische toepassing,
exploratie of toetsing plaats maar is er vooral sprake van het zoeken naar
theoretische aansluiting. Dus er is hoofdzakelijk sprake van een theoretische
modernisering die nog nauwelijks empirisch benut wordt. Ritzer (1989: 598) heeft
daarover ook zijn twijfels en pleit ervoor om deze theoretische ontwikkeling op
de volgende manier vruchtbaar te maken voor de arbeids- en organisatieweten-
schappen (Ritzer 1989: 600):

'Now all we need is some sociologists of work to read some contemporary theory
seriously and for some theorists to immerse themselves in empirical research into the
workworld. AE. mutually enriching as this might be, it is not an easy task for either
empiricists or theorists. But the potential gains are great and it is one of the
responsibilities of meta theorists to keep nudging them toward one another. Overall,
the theoretical literature on micro-macro integration can help meet a call for a
sociology of work that deals with the relation between creative actors and constraining
structures ....'

Besluit

Ooze conclusie kan kort zijn. De arbeids- en organisatiewetenschappen deinen
mee op de golven van de theoretische ontwikkeling die in de theoretische
sociologie heeft geresulteerd in meerdere krachtige synthesen. Het belang daarvan
is dat daarmee ook conceptuele mogelijkbeden worden gecreeerd om op een niet
eenzijdige manier tegemoet te komen aan de hernieuwde aandacht voor het
actorperspectief in de arbeids- en organisatiesociologie en de industriele
sociologie. In zowel de theoretische sociologie als de organisatiesociologie kan
hiervan gebruik gemaakt worden om conform de analyse en evaluatie van Berting
de technologie te endogeniseren. Immers als structuren immanent zijn aan het
handelen van actoren, dan worden deze structuren (waarvan technologie een
integraal onderdeel uitmaakt) in het handelen van actoren gereproduceerd en
getransformeerd. Technologie is daardoor onlosmakelijk verbonden met menselijk
handelen en per definitie gesitueerd op het niveau van het menselijk handelen.
Deze convergentie in de algemene sociologie omtrent de verwevenheid van
handelen en structuur is zo relevant om het handelen bij technologische
verandering goed in zijn maatscbappelijke context te kunnen situeren. Het door
Berting gewenste gematigd constructivisme krijgt zo ook vorm en inhoud. Vanuit
een dergelijk theoretisch perspectief kan ook een high-tech samenleving worden
beschouwd als een door mensen gecreeerde samenleving.

1.4 De probleemschets: naar een eerste doelstelling en globale probleemstelling

Ooze beschrijving van de specifieke kenmerken van de informatietechnologie en
het veranderingsproces dat samengaat met de introductie en ontwikkeling van
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informatietechnologie maakt duidelijk dat er sprake is van een diffuus, langdurig
proces met een open-einde karakter waarin actoren voortdurend op een impliciete
Manier hun doelen verschuiven. Hierdoor ontstaat er een dynamiek van de
onbedoelde gevolgen.
Noch de systeemontwikkelmethoden, noch de toegepaste arbeids- en organisatie-
wetenschappen beschikken over een adequaat interventieperspectief om deze
veranderingen te ondersteunen of te begeleiden. De achtergrond daarvan wordt
deels gezocht in onderliggende theoretische eenzijdigheden van de gebruikte
theorieen waardoor het zicht op en de conceptualisering van veranderingsproces-
sen en technologie beperkt worden.
Uit de aard en strekking van deze problemen kunnen inhoudelijke en theoretische
criteria worden ontleend om het vraagstuk van 'in handelen neergeslagen
keuzeprocessen bij automatisering' aan te pakken. De leemten in de praktijk van
de systeemontwikkeling en de organisatieverandering maken de praktische
relevantie van deze studie duidelijk. De thematische en theoretische relevantie
wordt bepaald door enerzijds thematische en theoretische lacunes in te vullen,
zoals:

technologie endogeniseren in de sociologische theorievorming vanuit een
handelingstheoretisch perspectief;
niet alleen impact of gevolgen van het handelen, maar ook het ontstaan van
gevolgen bestuderen door daarmee samenhangende processen te beschrij-
yen;
de dynamiek van veranderingsprocessen binnen automatiseringsprojecten uit
te diepen.

Aoderzijds wordt de thematische en theoretische relevantie van deze studie
bepaald door aan te sluiten bij belangwekkende thematische en theoretische
ontwikkelingen in de algemene sociologie, de arbeids- en organisatiewetenschap-
pen. Oaarbij gaat het om:

de theoretische modernisering van de arbeids- en organisatiewetenschappen.
Dit leidt tot introductie van de structuratietheorie (hoofdstuk 2);
door vanuit een handelingstheoretisch perspectief het handelen bij
veranderingsprocessen te conceptualiseren. Dit leidt tot een interventiemo-
del (form eel model in hoofdstuk 2);
door vanuit een handelingstheoretisch perspectief de interactie tussen
actoren te conceptualiseren. Dit leidt tot een interventiecydus (formeel
model in hoofdstuk 2);
de operationalisering en empirische exploratie van het handelingstheoreti-
sche interventieperspectief om de theoretische ontwikkeling te bevorderen
en te voorkomen dat het blijft bij conceptuele verruimingen en nuanceringen
(hoofdstuk 3 en 5);
systematisch vanuit een werknemersperspectief naar het veranderingsproces
kijken en dat relateren aan de interventies van het management.
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Het zal duidelijk zijn dat wij op basis van onze bevindingen Diet streven naar de
ontwikkeling van een interventietheorie, terwijl we met deze studie evenmin
pretenderen de praktijk van de systeemontwikkeling te kunnen verbeteren.

De algemene doelstelling van deze studie luidt:

Het bijdragen aan een theoretische modemisering van de arbeids- en organisatiewe-
tenschappen met als doel het theoretisch en empirisch inzicbt binnen de arbeids- en
organisatiewetenschappen omtrent de sturing en begeleiding van met automatisering
samenhangende veranderingsprocessen te vergroten.

Dit doel wordt gerealiseerd met de volgende globale probleemstelling:

Hoe verloopt bet bandelen van en de interactie tussen actoren (werknemers en management)
bij de ontwikkeling en introductie van informatietechnologie in organisaties?

1.5 Opbouw van deze studie

De opbouw van deze studie is Diet eenvoudig en vereist enige toelichting en
verantwoording. Deze complexiteit wordt bepaald door de specifieke opdracht die
wij bier onszelf hebben gesteld: namelijk de arbeids- en organisatiesociologie
theoretisch te moderniseren en deze modernisering empirisch te exploreren.

De ontwikkeling van een fonneel theoretisch leader
De eerste stap bestaat uit de introductie van een metatheorie. Zoals Ritzer
aanbeval moet zo'n metatheorie worden bestudeerd en toegepast binnen de
problematiek van veranderingsprocessen rond arbeid en organisatie. Hierbij
worden processen beschreven die het sociaal handelen van mensen structureren.
De tweede stap bestaat uit de ontwikkeling van een interventiemodel en heeft te
maken met het thematiseren van veranderingsprocessen vanuit een handelingsthe-
oretisch perspectief en bet endogeniseren van technologie in de sociologische
theorie. Door interventies op te vatten als vormen van sociaal handelen en ze
nader te typeren naar de objecten die ze beinvloeden en naar de functies die ze
bebben in bet veranderingsproces wordt technologiscbe ontwikkeling theoretiscb
gesitueerd op bet niveau van het bandelen. In het interventiemodel wordt
aangegeven wat bet sociaal handelen in veranderingsprocessen inhoudt.
De derde stap bestaat uit de ontwikkeling van een interventiecyclus die ons in staat
stelt om bet bandelen van verschillende actoren aan elkaar te relateren. In de
interventiecyclus wordt uitgelegd welke dynamiek er in bet sociaal bandelen
ontstaat door bet gegeven dat bandelen gevolgen heeft voor derden.
De sociologische kern van bet door ons te ontwikkelen handelingstheoretiscb
interventieperspectief is dat gevolgen van handelen nooit vooraf gegeven zijn,
maar ontstaan door het anticiperen of reageren daarop door betrokken actor en,
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dus vanuit de interactie tussen actoren en de wederzijdse afhankelijkheid van
actoren. Ten opzichte van de arbeidsprocesbenadering is hiermee een richting
ingeslagen die kan worden gekarakteriseerd als: 'voorbij de impact-studies ten
aanzien van kwaliteit van de arbeid en naar een thematische verbreding van het
handelen van werkers in veranderingsprocessen'. Ten opzichte van de sociotech-
niek wordt hier een richting ingeslagen die kan worden gekarakteriseerd als:
'voorbij een instrumentele implementatie van ontwerpregels en naar een gerichte
koppeling van proces en iohoud van veranderingsprocessen'. Daartoe richten we
ons op de analyse van aard en achtergronden van het handelen van werkers in
veranderingsprocessen en de iohoudelijke verbreding van facetten van arbeid en
organisatie die daarin een rol spelen.
Deze drie stappen vormen tezamen hetformeel theoretisch leader en zullen worden
behandeld in hoofdstuk 2 getiteld 'De ontwikkeling van een formeel-theoretisch
kader: van structuratietheorie naar een handelingstheoretisch interventieperspec-
tier.

Het vormen van substantiele theoretische leaders en empirische exploratie
In deel II en III van deze studie wordt dit formeel theoretisch kader geoperationa-
liseerd vanuit de globale probleemstelling. Deze stap houdt in dat de formele
theorie wordt omgezet in een substantiele theorie, waarbij ook iohoudelijk wordt
aangegeven hoe het handelen van werkers en de interactie tussen werkers en
management verloopt en door welke processen dit kan worden begrepen. In
hoofdstuk 3 en 5 wordt deze probleemstelling bewerkt tot een aantal deelvragen
die aan het eind van hoofdstuk 2 zulIen worden geformuleerd. De methodologie
die daarbij wordt gevolgd is dat de structuratieprocessen worden geconcretiseerd
in de vorm van factoren die deze processen iohoudelijk representeren. Na
hoofdstuk 2 zulIen we hiervan een eerste beschrijving geven. In hoofdstuk 4 en 5
worden de resultaten van de analyses gepresenteerd, die in hoofdstuk 7 nog eens
worden samengevat en nabeschouwd.





2 De ontwikkeling van een formeel theoretisch kader:
van structuratietheorie naar handelingstheoretisch
interventieperspectief

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het [ormeel' theoretisch kader ontwikke1d. Het formeel
theoretisch kader bestaat uit: de structuratietheorie en een handelingstheoretisch
interventieperspectief. Het handelingstheoretisch interventieperspectief bestaat
weer uit: een interventiemodel en een interventiecyclus.
De opbouw van het hoofdstuk is als voigt: eerst wordt de keuze voor de
structuratietheorie van Giddens verantwoord (§ 2.2) en is er aandacbt voor
Giddens' aanpak van het actor-systeem probleem (§ 2.3). Daarna wordt de
structuratietheorie beoordeeld op zijn merites voor het bestuderen van technologie
en technologiscbe ontwikkeling (§ 2.4). Vervolgens wordt via een exemplarische
studie geillustreerd hoe de belangrijkste ideeen uit de structuratietheorie worden
gebruikt in de bestudering van de ontwikkeling en bet gebruik van informatie-
technologie en zal er een eerste stap worden gezet in de richting van een
interventieperspectief. Op basis hiervan wordt een bandelingstheoretisch
interventieperspectief ontwikkeld (§ 2.5). Daarin geven we een uiteenzetting van
de grondbegrippen van een interventiemodel waarin het handelen naar aard en
naar object in typen interventies wordt onderscheiden die de technische,
organisatorische en sociale keuzen bij automatiseringsprojecten representeren.
Daarnaast wordt in deze paragraaf een bescbrijviog gegeven van de interactieve
wijze waarop gevolgen van het handelen van actoren tot stand komen; dat is de
interventiecycIus. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de vruchten van
dit theoretisch kader (§ 2.6). In § 2.7 zal worden beschreven hoe de elementen uit
het theoretisch kader zullen worden gehanteerd in deel II en III van deze studie,
welke probleemstellingen er worden onderzocht en wat de thema's zijn die daarin
aan de orde komen.

I Het onderscheid tussen een formeel theoretisch leaderen een substantieel theoretisch leader lean
worden bepaald op basis van het type uitspraken dat gedaan leanworden met behulp van geformu-
leerde begrippen. In een formele theorie hebben de begrippen een zodanige algemeenheid dat er
geen uitspraak te doen is in termen van empirische samenhangen. Ben substantiele theorie is
gebaseerd op geoperationaliseerde begrippen en op basis daarvan kunnen er weI uitspraken gedaan
worden over empirische verbanden.
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2.2 Waarom Giddens' structuratietheorie?

De keuze voor Giddens en niet voor een van de andere theoretische syntbesen
(Luhmann, Habermas of Bhaskar) voor het actor-structuur probleem heeft als
hoofdreden dat Giddens zijn eigen centrale ideeen deels ontwikkeld heeft in het
verlengde van debatten in de organisatiewetenschappen zoals het technologisch
determinisme, de bureaucratietbeorie, de 'organisational choice' en managements-
strategieen. Daarnaast blijkt Giddens' theorie ook met enige regelmaat gebruikt
te worden in sociaal-wetenschappelijk onderzoek rond informatietechnologie'.
Burns, Knight en Willmott en Wilson verwijzen naar Giddens om te onderbouwen
dat ontwerp en toepassing van nieuwe technologie in organisaties het resultaat is
van een bewuste, beredeneerde keuze. Zij verzetten zich tegen technologisch
deterministische opvattingen a la Braverman waarin dergelijke keuzen worden
beschouwd als een gegeven dat wordt bepaald door exogene factoren. Het zijn de
concepten competentie (knowledgeability) en handelingsbekwaamheid ('capability'
en 'skill') die worden gebruikt om dergelijke keuzen conceptueel mogelijk te
maken (Burns e.a. 1986: 6; Wilson 1986: 67). Coombs e.a. menen dat het, in
klassieke studies' latente, besef dat handelen en structuur aan elkaar gerelateerd
dienen te worden, pas door het werk van Giddens echt mogelijk geworden is.
Deze vertegenwoordigers van de arbeidsprocesbenadering (Coombs, Burns,
Willmott, Knights en Wilson) gebruiken Giddens vooral om te ontsnappen aan het
voluntarisme van de 'strategic' en 'organizational choice' enerzijds, terwijl ze

2 Bij de volgende auteurs zijn in artikelen en boeken expliciete verwijzingen te vinden naar
Giddens:
Ranson, Hinings en Greenwood 1980; Willmott 1981, 1984; Storey 1985; Reed 1985, 1988; Morgan
1986 ; Littek 1986; Wilson 1988; Leisink 1989; Doorewaard 1989; Orlikowski 1988; Ortmann,
Windeler, Becker en Schulz 1990; Schrama 1991; Layder, Ashton en Sung 1991; Burns, Knights en
Willmott 1988; Coombs, Knights en Willmott 1992; Van Beinum 1993.
Verderop in het hoofdstuk zullen nog een aantal artikelen aan de orde worden gesteld: Scott Poole
en DeSANCI1S 1990; Barley 1986; Jones en Nandhakumar 1993; Orlikowski 1992. In deze artikelen
wordt de structuratietheorie toegepast op technologie en technologische innovatie zoals bijvoorbeeld
de ontwikkeling van computerondersteunde hulpmiddelen voor systeemontwikkeling, het in gebruik
nemen van cr-scanners op een rontgenafdeling, de ontwikkeling van een managementinformatiesys-
teem en het gebruik van een group-decision-support-system. Het hier behandelen van deze artikelen
zou een hoog kennisniveau van de structuratietheorie veronderstellen, terwijl deze hier nog niet
behandeld werd. Vandaar dat we deze stof pas aan de orde zullen stellen wanneer de grondbegrippen
van de structuratietheorie behandeld zijn.

3 Aangehaald worden (Coombs 1992: 57)
Selznick, P. (1949) IVA and the grass roots, Berkeley, University of California Press.
Gouldner, A.W. (1954) Patterns o/industrial bureaucracy, New York, Free Press.
Crozier, M. (1964) The bureaucratic phenomenon, London, Tavistock
Burns, T., Stalker, G.M. (1961) The management of innovation, London, Tavistock.
Merk op dat Harper Simpson ook naar dergelijke studies verwijst in het kader van haar analyse van
de tekortkomingen van de hedendaagse arbeidssociologie.
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Giddens tevens benutten om hun kritiek op het technologisch determisme te
staven.
Hugh C. Willmot voegt aan de hele discussie nog een extra dimensie toe. Centraal
daarin staat het concept structuur en de traditionele omschrijving daarvan in de
organisatiewetenschappen. In de traditionele organisatietheorie worden er twee
tegenovergestelde omschrijvingen gebruikt: een omschrijving die de nadruk legt
op organisatiestructuur als een formele configuratie van rollen en procedures
versus een omschrijving van organisatiestructuur als interactieprocessen tussen
organisatieleden. Redenerend vanuit actoren is de eerste definitie sterk gericht op
organisatiestructuur als een restrictief sociaal kader dat handelen en gedrag
reguleert, terwijl in de tweede defmitie de nadruk ligt op structuur als een
mogelijkheid voor sociale interactie. In deze twee omschrijvingen is de eerder
genoemde discussie tussen interpretatieve en structuralistische theorie te
herkennen. Willmot omschrijft de verdienste van Giddens nu als voigt:

'The advantage of Giddens' (1976, 1979)notion of duality of structure is that it situates
the strategic conduct of actors within systems of interaction, without drawing upon a
commonsensical conception of structure as external constraint. Thus Giddens'
framework provides a real alternative to perpetuating the dualism between "structure
as framework" and "structure as interaction" that lies at the heart of contemporary
organization theory.' (Will mot 1981: 474)

De verdienste van de structuratietheorie is dus dat het traditionele dualisme in de
conceptualisering van organisatiestructuur wordt overbrugd. Maar wat levert dat
nu allemaal op zo kan men zich afvragen. Willmot formuleert de opbrengst
daarvan vooral in termen van de wijze waarop het ontwikkelen of ontstaan van
organisatiestructuren kan worden geanalyseerd.
Uiteraard wordt ook Giddens' notie dat sociaal handelen en structuur (lees:
organisatie) elkaar mogelijk maken en belemmeren veel gebruikt in de organisa-
tiewetenschappen. Ortmann c.s. benutten de structuratietheorie vooral om de
eenzijdigheid van het actorperspectief te bekritiseren. Daarbij is het verwaarlozen
van het structuur-aspect de kern van de kritiek. Zo ontstaat er het beeld van het
'moderate constructionism'. Ortmann e.a. verwijzen als voigt naar Giddens:

'Organisation, Struktur als soziales Konstrukt : Crozier und Friedberg sind nicht miide
geworden, darauf hinzuweisen, und haben dabei offenbar - jedenfalls nach dem
Eindruck vieler - den Strukturaspekten zu wenig Gewicht beigemessen. Wir g1auben
nun, da~ Anthony Giddens einen Ansatz prasentiert hat, der erstens mit dem
Crozierschen Konzept kompatibel is!, der zweitens aus kritische Perspektive daran
ankniipft und der drittens, und darauf kommt es uns hier an, geeignet ist, dessen
spezifischen Unterbelichtung der Strukturaspekt zu korrigieren, ohne deren Eigenschaft
zu leugnen, soziales Konstrukt zu sein. Das gelingt Giddens mit dem Gedanken der
Dualitiit von Strukturen: Strukturen sind Produkt, aber auch Medium menschlichen
Handelns. Strukturen machen Handeln erst mOglichund sind doch ihrerseits durch
Handeln konstituiert.' (Ortmann et. al. 1990: 22)
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Ook Littek legt vanuit Giddens een nadruk op de gematigde sociaal constructivis-
tische interpretatie van het fenomeen organisatie. Wat managers aan keuzen
maken geldt als een voorwaarde voor het handelen van werknemers. In de tijd
bezien levert dit een iteratief proces op waarin resultaten van technische,
organisatorische en sociale keuzen van diverse actoren op elkaar voortbouwen. Dit
heeft belangrijke theoretische en methodologische gevolgen:

'Overt and covert interests of employees are activated and guided by individual
'subjective' interpretations of structures and changes. Structures define a group or a
person resources which they can use inside an organisation. Structures are to be seen
not only as the fixed properties of the organised system but also as means of action.
'Structure is both enabling and constraining' as Giddens (1979, p. 69) has observed. In
this perspective the productive organisation appears at first to be an institutionalised
socially construction action frame of reference, in which action and reactions, methods
of change and the participants' interests are 'formally' structured.' (Littek 1986: 169)

Littek stelt voor om niet meer aileen te bekijken wat de gevolgen zijn van
beleidskeuzen. Hij acht het noodzakelijk om met betrekking tot een analyse van
de vormgeving van de handeIswijzen van werknemers een analyse te maken van
de structuratie van organisatiestructuren Ala Giddens (Littek 1986: 171).
Reed (1985) verwijst meer in detail naar Giddens' 'nieuwe methodologische regels
voor de sociologie' in het bijzonder naar zijn kritiek op het functionalisme.
Giddens stelt dat in het functionalisme teveel nadruk wordt gelegd op de
determinerende kracht van de normatieve werking en de morele kracht
belichaamd in collectieve instituties (Reed 1988:37). Reed haalt Giddens tevens
aan vanwege zijn herinterpretatie van Webers bureaucratietheorie (Reed 1985:
15). Ook gebruikt Reed Giddens' kritiek op de ethnomethodologie vanwege de
enorme beperkingen die deze stroming oplegde aan de verklarende kracht van de
sociologie. Er ontstond een te eenzijdig op microniveau gerichte actorbenadering
(Reed 1985: 60). Daarnaast is Giddens' machtsbegrip ook een sterk door Reed
benadrukt onderdeel van de structuratietheorie (Reed 1985: 143):

'Giddens has provided the most succinct interpretation of power as a relational concept linking
structures of domination and the transformative capacity of agents ...'

Leisink gebruikt het structuratietheoretisch denkkader om tot een reconceptualise-
ring van de traditionele concepten in het vakgebied van de arbeidsverhoudingen
te komen. Hij hanteert de structuratietheorie vooral om zijn kritiek op de
systeembenadering binnen diverse studies van arbeidsverhoudingen te funderen.
Hij formuleert het als voigt:

'Onvoldoende is met name de verldaring van het handelen van actoren en de betekenis
die eraan wordt toegekend voor het systeem van atbeidsverhoudingen. Dit geldt ook
voor de 'strategic choice' variant van de open systeembenadering die Reynaerts in 1985
introduceerde.' (Leisink 1989: 30)
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Schrama introduceert Giddens a la Ortmann en Littek als een modererende
kracht tegen de voluntaristische beweging in de organisatiewetenschappen ingang
gezet door Child en zijn 'choice'-paradigma (Schrama 1991: 16 e.v.). Daarnaast
komt hij, evenals Littek, vanuit Giddens tot een sociaal constructivistische
opvatting van het fenomeen 'organisatie':

'De theorie van Giddens geeft aan dat een organisatie voor 100% mensenwerk is. Het
is het resultaat van menselijk handelen en beslissen.' (Schrama 1991: 20).

Doorewaard benut de structuratietheorie vooral als aanvulling op Cleggs analyse
van de verhouding tussen het handelen van de leden van de organisatie en de
organisatiestructuur. Het gaat daarbij vooral om Cleggs definitie van organisatie
als 'set of sedimented selection rules'. Bij Doorewaard gaat het meer dan bij de
reeds genoemde auteurs om het benutten van de concepten van de structuratie-
theorie. De selectieregels van Clegg worden met behulp van Giddens getransfor-
meerd tot communicatie-regels, machtsregels en normatieve regels en krijgen zo
een Minder formele inhoud waardoor de vorming van organisatiestructuren te
begrijpen valt (Doorewaard 1989: 116).
Van belang is nu dat de groep theoretici uit de arbeidsprocesbenadering
(Willmott, Burns, Wilson, Burns. Doorewaard) Giddens' conceptueel kader
hanteren om het actorperspectief in zijn volheid te kunnen gebruiken dat wit
zeggen: a) om de handelingsbekwaamheid beter te funderen om zodoende het
fenomeen keuze en daarmee verbonden sociale praktijken beter te kunnen
conceptualiseren, b) om te ontsnappen aan het voluntarisme van de 'choice'-
benadering a la Crozier, Friedberg en Child, c) om niet te vervallen in ethnome-
thodologische eenzijdigheden en d) om organisatiestructuur niet enkel te
beschouwen als een gereiliceerde eigenschap van een sociaal systeem, maar tevens
als een middel om te handelen. Daarmee levert het structuratietheoretisch
vernieuwde perspectief een meer procesmatig en minder reilicerend beeld op van
organisaties zonder te vervallen in een subjectivisme a la Silverman (Schrama,
Ortmann e.a., Littek).
Hoewel de structuratietheorie ogenschijnlijkvruchtbare perspectieven oplevert om
traditionele dualismen in de organisatietheorie te overbruggen zijn we in het licht
van ooze probleemstelling toch verzeild geraakt in een ietwat curieuze situatie.
Immers dit zoeken naar theoretische vernieuwing kan worden opgevat als het
resultaat van een leerproces voortkomend uit inzicht in de zwakke punten in de
gehanteerde theorie, zowel door Vander Zwaan als door bovengenoemde auteurs
uit de arbeidsprocesbenadering. Probleem is nu dat de theoretici uit de
arbeidsprocesbenadering hun eigen theoretische uitgangspunten ter discussie
steUen terwijl Van der Zwaan deze theoretische uitgangspunten juist zou willen
benutten om de sociotechniek theoretisch te verrijken.
Het streven naar een incrementele verbreding van de theoretische basis van de
sociotechniek door Vander Zwaan leidt, indien men de zich vernieuwende
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opvattingen in de arbeidsprocesbenadering zou ovememen, tot een radicale
theoretische innovatie. Gegeven de eerder gesignaleerde bredere theoretische
ontwikkeling in de theoretische sociologie, de arbeids- en organisatiesociologie en
de industriele sociologie is deze innovatie wenselijk en noodzakelijk.

2.3 Het eerste deel van het theoretisch kader: Giddens' structuratietheorie

2.3.1 Inleiding

Omdat in het volgende hoofdstuk steeds gebruik gemaakt wordt van begrippen uit
de structuratietheorie is het nodig om in te gaan op de kembegrippen van
Giddens' theorie': het individuele handelen, de structuur van het handeIen, sociale
systemen, sociale structuren en het concept dualiteit van structuur, reflexief
toezicht en 'dialect of control'. Giddens' werk wordt in drie delen behandeld: de
motivatie voor het ontwikkelen van de structuratietheorie, het gestratificeerd
handelingsmodel, de herformulering van het begrip 'sociale structuur', de dualiteit
van structuur, de werking van macht in de structuratietheorie en de methodologie
bij Giddens.

2.3.2 De steen des aanstoots: oude dichotomieen

Een uitvoerige inleiding geven op het werk van Giddens is in het Nederlandse
taalgebied eigenlijk overbodig. Er zijn reeds een aantal uiteenzettingen van de
outline van de structuratietheorie voorhanden (Munters e.a. 1985; Coenen, 1987;
Ruebens, 1990).
De steen des aanstoots voor Giddens' theoretische werk is het actor-systeem
probleem. Dit dualisme is voor Giddens de 'prime mover' geweest om naar zijn
synthese toe te werken. Giddens (1984: 2) vat dit a1s voIgt samen in The
Constitution of Society:

'In interpretative sociologies, action and meaning are accorded primacy in the
explication of human conduct; structural concepts are not notably prominent, and there
is not much talk of constraint. For functionalism and structuralism, however, structure
(in the divergent senses attributed to that concept) has primacy over action, and the
constraining qualities of structure are strongly accentuated.
The differences between these perspectives on social science have often been taken

to be epistemological, whereas they are in fact also ontological. What is at issue is how
the concepts of action, meaning and subjectivity should be specified and how they

4 Vanwege de toch at complexe compositie van dit bock zuUenwij ons zoveel mogelijk onthouden
van kritiek. Dit mag cchter niet verward worden met een onkritische houding tegenover Giddens'
werk.. Oaar waar nodig zullen kanttekeningen worden geplaatst.
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might relate to notions of structure and constraint. If interpretative sociologies are
founded, as it were, upon an imperialism of the subject, functionalism and structura-
lism propose an imperialism of the social object. One of my principal ambitions in the
formulations of structuration theory is to put an end to each of these empire-building
endeavours.'

Hiermee is aangegeven wat de achtergrond en doelstelling van zijn structuratiethe-
orie is. Alvorens nu verder in te gaan op de grondbegrippen is het nog nuttig om
te bezien wat nu het object van de sociologie is in de ogen van Giddens. Het
werkterrein van de sociale wetenschappen is noch de ervaring van de individuele
actor, noch het bestaan van enige vorm van sociale gehelen, maar het werkterrein
bestaat uit in de tijd en ruimte gelokaliseerde sociale praktijken.
Tijd, ruimte en de eeuwige wederkeer van sociaal handelen in de vorm van sociale
praktijken vormen het coordinatenstelsel waar Giddens zijn verhaal in plaatst. Met
name de recursiviteit - het zichzelf voortdurend herhalen - van structuur wordt
benadrukt. Giddens bedoelt daarmee dat structuur wordt gereproduceerd in de
middelen waarmee actoren zich uitdrukken. In en door hun handelen reproduce-
ren actoren de voorwaarden die dat handelen mogelijk maken. Hij formuleerde
het zelf als voIgt (Giddens 1979: 53) :

'I shall argue here that, in social theory, the notions of action and structure presuppose
one another, but that recognition of this dependence, which is a dialectical relation,
necessitates a reworking both of a series of concepts linked to each of these terms, and
of the terms themselves.'

Om zijn uitermate abstracte leerstellingen uit te werken bewandelt Giddens twee
paden: bij werkt aan een theorie van het subject in 'the stratification model of the
acting self en aan een verfijnd structuurbegrip in een model voor 'the dimensions
of duality of structure'. Beiden zijn erop gericht om de verwevenheid van structuur
en handelen in sociale praktijken te bewerken, zodat het aloude dualisme van
structuur en handelen wordt opgeheven.

2.3.3 . Het gestratificeerd bandelingsmodel: bet conceptualiseren van bet bandelen
van competente actoren

Het eerste pad dat Giddens bewandelt om de oude dichotomieen te ontkrachten
bestaat uit het ontwikkelen van bet gestratificeerd handelingsmodel. Daarin
worden mensen beschouwd als 'knowledgeable agents', ter zake kundige of
competente handelende personen. Zij kennen deels de voorwaarden waaronder
zij handelen en deels ook de gevolgen ervan en kunnen aangeven waarom zij
bepaalde dingen doen (Giddens 1982: 29 e.v.). Bij het conceptualiseren van de ter
zake kundigheid van handelende actoren maakt Giddens een onderscheid tussen
een praktisch bewustzijn en een discursief bewustzijn enerzijds en contrasteert
deze begrippen met een notie van het onbewuste. Het zijn de drie hoofdbestand-
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delen van zijn theorie van het subject. Het discursief bewustzijn houdt in dat
mensen redenen kunnen uitspreken waarom zij zich op een bepaalde Manier
gedragen. Het praktisch bewustzijn heeft betrekking op de veronderstelling dat
mensen meer weten dan dat zij onder woorden kunnen brengen. Tegenover deze
twee bewustzijnsvormen staat het onbewuste: waar er tussen het praktisch en
discursiefbewustzijn geen absolute grens bestaat is er die weI tussen deze bewust-
zijnsvormen en het onbewuste.
Deze uitgangspunten van Giddens' theorie van het subject zijn bepalend voor de
wijze waarop het handelen van een actor wordt geinterpreteerd, Bij het
beschrijven van de structuur van het handelen van actoren spelen kennisvoorraden
(discursief en praktische bewustzijn, het onbewuste) theoretisch een belangrijke
rol doordat zij het mogelijk maken om het reflexief toezien op, de rationalisering
en motivatie van handelingen formeel te verklaren. Op basis van deze componen-
ten van Giddens' theorie van het subject wordt het mogelijk om met behulp van
het gestratificeerde handelingsmodel de competentie van handelende actoren te
conceptualiseren. In het 'stratification model of the acting self werkt Giddens zijn
theorie van het subject uit. Volgens Giddens is het juist de specifieke reflexieve
vorm van de competentie van menselijke actoren die het meest bepalend is voor
de regelmaat van sociale praktijken. De duurzaamheid en regelmaat van
praktijken veronderstelt reflexiviteit. In figuur 2.1 worden reflexief toezicht,
rationalisering en motivatie van het handelen weergegeven als diverse strata.
Giddens beschouwt het echter als in elkaar verweven processen. Giddens
beschouwt handelen als: een dynamisch proces dat wordt gestructureerd en
gerealiseerd vanuit motieven via intenties en rationele storing en dat zo resulteert
in handelen waarop voortdurend door de actor zelf en door derden reflexief wordt
toegezien. Om het een en ander te verduidelijken zijn er een aantal toelichtingen
nodig op de gehanteerde begrippen.

onbekende --I reflexief toezicht op het --. .onbekendecondJtIes ! handelen !gevoIgen van
voor hat i ihat handelen
handelen i rationeIe &turing van het i

l' handelen 'I
I I
i moUvatie van het handelen iL J

Figuur 2.1 Het gestratificeerd handelingsmodel. (Giddens 1984: 5)
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Menselijk handelen heeft de verschijningsvorm van 'duree', van een onafgebroken
reeks gedragingen. Een onderscheidend kenmerk van handelen is dat de actor 'het
ook anders had kunnen doen' (Giddens 1979:55). Hiermee bedoelt Giddens dat
er voldaan moet zijn aan de voorwaarde van een zekere handelingsvrijheid
alvorens men spreekt van sociaal handelen. Handelen definieert Giddens als de
stroom van feitelijke of beoogde causale interventies in het voortgaande proces
van gebeurtenissen in de wereld (Giddens 1976: 75). Handelen refereert in Gid-
dens' theorie niet aan intenties van mensen om iets te doen, maar aan hun
vaardigheid om dingen te doen en aan het doen zelf (Giddens 1984:9) Deze notie
is direct verbonden met het concept 'praktijken' waarmee wordt bedoeld
'regelmatige typen van handelingen' of een 'voortgaande opeenvolging van prakti-
sche activiteiten.' Handeling en handelen moeten scherp van elkaar onderscheiden
worden. Handelingen zijn uitsneden uit het handelen en dus elementen van het
handelen (Giddens 1976: 75).
Reflexief toezicht heeft betrekking op de vaardigheid van mensen om de vraag
'Wat doe je nu?' of 'Waarom doe je dat?' onmiddellijk te beantwoorden. Hierbij
zijn zowel het discursief, a1s het praktisch bewustzijo, als het onbewuste van
belang. Bij sociale interactie heeft reflexief toezicht ook betrekking op het
routinematig waarnemen van de situatie waarin de interactie plaatsvindt als
randvoorwaarde voor het handelen.
Rationele sturing betekent dat actoren in staat zijn om hun keuzen discursief te
beargumenteren. De daarin aangevoerde redenen bestaan uit oorzakelijke relaties
tussen doelen van handelen en voorwaarden waaronder ze kunnen worden bereikt.
Hiervoor is een grote hoeveelheid praktische kennis nodig van causale relaties om
bij een bepaalde bedoeling de handelwijze en gedragsvorm te kiezen die de
nagestreefde uitkomst verzekerd. Hier gaat het vooral om intentionaliteit a1s een
proces (Giddens 1976:85; 1984:4,6). Het is ook de rationele sturing die de basis
vormt waarop actoren elkaars competentie beoordelen.
Motieven zijn de behoeften waardoor het handelingsproces geentameerd en in
gang gehouden wordt via selectie van handelingsdoelen (Giddens 1976:85).Motie-
ven onttrekken zich grotendeels aan het reflexieve toezicht van de actoren met
name door de routinisering van het aIledaagse handelen. Motieven voorzien in
plannen of programma - projecten in de terminologie van Schutz - waarmee een
reeks gedragingen wordt 'verordend' (Giddens 1984:6).
Het begrip 'intentie' verwijst naar datgene wat de actor ziet als een vanwege het
verwachte resultaat gewaardeerde handeling (Giddens 1984: 10). Bij de
rationalise ring van handelen gaat het in de structuratietheorie om intentionaliteit
als een proces. Het gaat hierbij om het verkennen en bewaken van de situatie
waarin de interactie zich afspeeJt. Allerlei kenmerken van zo'n situatie kunnen
gelden als reden om iets weI of met te doen. Zodoende onderhouden actoren een
voortdurend, weliswaar routinematig, theoretisch begrip van de redenen voor hun
handelen. In interactie met derden wordt het discursief kunnen aanvoeren van



54

redenen de prineipiele basis voor de evaluatie van de competentie van actoren
(Giddens 1984: 4).
Voor Giddens is het onderscheid tussen intentie, motivatie en redenen slechts
analytisch van aard. Hij stelt dat doelgericht handelen niet bestaat uit een
optelsom van verschillende intenties, redenen en motieven. Handelen verscbijnt
immers aIs 'duree', een onophoudelijke stroom van handelen, zoals dat ook geldt
voor het menselijk waarnemen (Giddens 1984:3).
De grenzen van de competentie van actoren worden bepaald door de onbedoelde
gevoIgen van handelen en de onbekende voorwaarden waaronder men handelt.
Daarmee iIlustreert Giddens dat het sociale leven wei een creatie is van mensen,
maar daarom nog niet steeds zijn bedoelde creatie (Ruebens 1990: 151). In figuur
2.1 wordt dan ook aangegeven dat de kennis die mensen hebben omtrent hun
handelen beperkt is. Aan de ene kant is er voortdurend sprake van een niet te
overziene hoeveelheid randvoorwaarden waaronder mensen handelen, wat aan de
andere kant resulteert in niet bekende en dus onbedoelde gevolgen van het
handelen. In de structuratietheorie wordt niet ontkend dat omgevingsfactoren
invloed op het handelen van de actor hebben. Het subject is echter het centrum
van zijn handelen, het subject interpreteert de gegeven context op een bepaalde
wijze en maakt de context zo tot een situatie waarin voor een bepaalde gedragslijn
uit aanwezige altematieven wordt gekozen. Giddens noemt dit 'agent causality'
(Giddens 1976:85), 'dat wat de actor doet gebeuren'. Daar tegenover stelt bij dan
'event causality' om aan te duiden 'dat wat de actor overkomt'. Er zijn, vanwege
het feit dat sociaal handelen zich uitstrekt in de tijd en ruimte, onafgebroken
reeksen van gebeurtenissen die niet een gevolg zijn van wat we zelf doen of laten
(Giddens 1985: 54).
Met deze strata - reflexief toezicht, rationalisering van handelen, motivatie en
intentionaliteit - in het handelen is de theorie van het subject gebruikt om de
handelingscompetentie van actoren verder uit te werken.

2.3.4 Giddens' herformulering van het begrip sociale structuur

Het tweede pad dat Giddens heeft bewandeld om het dualisme van structuur en
handelen op te heffen bestaat uit een herformulering van het begrip 'sociale
structuur'. Door functionalisten wordt het begrip sociale structuur gewoonlijk
gebruikt in de betekenis van patronen van sociale relaties of verscbijnselen.
Dergelijk gebruik is nauw verbonden met het dualisme van subject en object:
structuren zijn bier aIs exogeen ten opzichte van menselijk handelen en vormen
daarvoor een bron van beperkingen en structuren hebben een eigen dynamiek los
van actoren (Giddens 1984:16).
Giddens brengt een onderscheid aan tussen enerzijds structuur en structuren en
onderscheidt deze twee begrippen anderzijds van sociale systemen (Giddens 1984:
23 e.v.). Met deze herformulering van 'structuur' en 'systeem' wit Giddens het
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subject opnieuw centraal plaatsen (Ruebens 1990: 152). Giddens excuseert zich
ook nogal nadrukkelijk voor de onconventionele omschrijving van zijn stuctuurbe-
grip en benadrukt dat meer conventionele 'lossere' structuurbegrippen niet
verworpen hoeven te worden (Giddens 1984: 19).
Het concept structuur heeft inhoudelijk betrekking op regels en hulpbronnen die
door actoren worden gebruikt in de produktie en reproduktie van sociale syste-
men. Hierbij vormen regels en hulpbronnen de middelen op basis waarvan
actoren kunnen handelen. Deze regels en hulpbronnen zijn beschikbaar maar
hebben geen reeel bestaan zonder actoren. Ze worden geactiveerd in het handelen
van actoren en zijn daarmee endogeen aan dat handelen. Giddens verwoordt dit
als voIgt (Giddens 1984: 25):

'Structure is not 'external' to individuals: as memory traces, and as instantiated in social
practices, it is in a certain sense more 'internal' than exterior to their activities in a
Durkheimian sense. Structure is not to be equated with constraint but is always both
constraining and enabling.'

Regels zijn handelingsprocedures die interacties medieren en coordineren. Giddens
schrijft hierover:

'Let us regard the rules of social life, then, as techniques or generalizable procedures
applied in the enactment/reproduction of social practices.' (Giddens 1984: 21)

Bij elke overweging die een actor maakt worden regels geactiveerd, terwijl
dergelijke overwegingen ook weer fundamenteel zijn voor de vorm van de regels
(Giddens 1984: 18). Regels worden onderscheiden van routinematig handelen of
gewoonten. Regels hebben uiteraard weI betrekking op routines of gewoonten
maar routines of gewoonten zijn zelf geen regels (Giddens 1984: 19).
Drie substantiele aspecten van regels worden door Giddens sterk benadrukt: het
genereren van betekenis in het verwerken van informatie, de normering van
handelen door waarden en normen en hun onlosmakelijke conceptuele binding
met het concept hulpbronnen. Deze facetten komen aan de orde als Giddens een
aantal voorbeelden van regels behandelt. Zo geeft de schaakmatregel het
schaakspel een specifieke betekenis, waardoor het zich onderscheidt van andere
spelen. De regel 'dat aIle werknemers moeten klokken om 8.00 u. 's morgens,
helpt niet definieren wat werk is, maar specificeert hoe het werk is georganiseerd
door een verbinding te leggen met het behoren en eventueel onderliggende
sancties. De 'schaakmat-regel' is constitutief voor het specifieke karakter van
schaken. De aanwezigheids-afspraak is eerder regulatief en verwijst juist naar het
sanctionerende karakter van regels. De genoemde regels zijn interpretaties van
activiteiten en verwijzen tevens naar specifieke typen van activiteiten. Volgens
Giddens hebben aIle gecodificeerde regels een dergelijke vorm omdat daarmee
verbaal uitgedrukt kan worden wat er moet worden gedaan. Dat maakt regels
'procedures of action' (Giddens 1984: 21).
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Regels en hulpbronnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Over de
conceptuele relatie tussen regels en hulpbronnen zegt Giddens:

'Rules cannot be conceptualized apart from resources, which refer to modes whereby
transformative relations are actually incorporated into the production and reproduction
of social practices. Structural properties thus express forms of domination and power.'
(Giddens 1984: 18)

Hulpbronnen zijn de aan actoren ter beschikking staande materialen, objecten
(allocative resources), kennis en positie (authoritative resources). Hulpbronnen
betreffen de wijzen waarop transformerende relaties feitelijk zijn geincorporeerd
in de produktie en reproduktie van sociale praktijken. In elke vorm van
geinstitutionaliseerde sociale interactie zijn er twee soorten hulpbronnen en
daaraan gekoppeld twee vormen van sanctioneren. Deze hulpbronnen constitueren
structuren van dominantie en gezagsstructuren en worden voortdurend gebruikt
in en gereproduceerd als machtsrelaties in interacties.
Elke coordinatie van sociale systemen berust noodzakelijkerwijs op een specifieke
combinatie van deze twee soorten hulpbronnen. Inverschillende typen samenlevin-
gen zijn de hulpbronnen op verschillende wijze gecombineerd. Giddens gebruikt
de notie van hulpbronnen hier op het macro-niveau.

Overzicht 2.1 Typen hulpbronnen en voorbeelden (Giddens 1984: 258).

Verdelingsbronnen Gezagsbronnen

Materiele kenmerken van de omgeving (rowe Organisatie van sociaie tijd - ruimte (tijd-
materiaien, energiebronnen) ruimtelijke constituering van paden en regio)

Middelen voor materiele produktie ( produk- Produktie en reproduktie van het lichaam
tiemiddelen, technologie) (organiseren en samenbrengen van mensen

in wederkerige verbanden)

Geproduceerde goederen (artefacten voort- Organisatie van levenskansen (constituering
gebracht uit de combinatie van 1 en 2) van kansen tot zelfontplooiing en -expressie)

Verdelingsbronnen zijn materiele hulpbronnen betrokken in het verwerven van
macht die ontstaan uit de menselijke overheersing van de natuur. Gezagsbronnen
zijn immateriele hulpbronnen betrokken bij het verwerven van macht, afgeleid van
het vermogen om menselijke activiteiten aan te wenden en ontstaan uit de
overheersing van sommige actoren over anderen (Giddens 1984: 373).
Het concept structuur verwijzend naar regels en hulpbronnen, zoals dat nog toe
werd behandeld, is bedoeld als een structuratietbeoretische bewerking van het
conventionele structuurbegrip. In bet gebruik van regels en hulpbronnen wordt
conceptueel een activering van structuurdimensies mogelijk gemaakt vanuit de
actor. Waar Giddens spreekt van structuren bewerkt hij een meer orthodoxe
connotatie van het structuurbegrip dat verwijst naar de gelnstitutionaliseerde
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eigenschappen van samenlevingen. Het concept structuren beeft betrekking op
sets van regels en bulpbronnen. Dergelijke sets van regels en bulpbronnen kunnen
worden blootgelegd door bet identificeren van goed onderscbeiden clusters van
transformerende en medierende relaties die opgesloten liggen in de benaming van
de structurele principes. Giddens geeft hierbij bet voorbeeld van bet set: 'prive-
bezit: geld : kapitaal : arbeidsovereenkomst : winst', dat besloten ligt in bet
structurele principe waarmee de kapitalistiscbe samenleving is georganiseerd.
Dergelijke sets worden gevormd door de wederzijdse transformatie van regels en
bulpbronnen. Het gaat bijvoorbeeld om de mogelijkheid om van geld arbeid te
maken en vice versa. Het arbeidscontract transformeert de een tot koper en de
ander tot verkoper. Via de verkoop van gereed produkt kan de arbeidskracbt tot
winst worden omgevormd (Giddens 1984: 187-188).
Giddens onderscbeidt structuren als 'structural properties' en 'structural
principles'. Het onderscbeid is relatief. Structurele eigenscbappen worden
gedefinieerd als geinstitutionaliseerde eigenscbappen van sociale systemen.
Structurele principes worden omschreven als organisatieprincipes van een
maatscbappelijk geheel, ofwel instituties (Giddens 1984: 185). De structurele
principes zijn de diepst ingebedde structurele eigenscbappen van een sociaal
systeem. Ze bestaan uit wijdverbreide en geaccepteerde praktijken die binnen de
totaliteit van bet sociale systeem kunnen worden gezien als instituties. De
structurele principes bebben de grootste verbreiding in tijd en ruimte (Giddens
1984: 17). De relatie tussen structuur en structuren is nu dat in structuren wordt
aangegeven boe de regels en bulpbronnen op een specifiek moment in een
specifieke maatscbappij worden georganiseerd, terwijl bet concept structuur
verwijst naar de formele structuur van elk bandelen waarin bewust of onbewust
gebruik gemaakt wordt van semantiscbe of morele regels en bulpbronnen.
Op bet laagste niveau van de institutionele analyse gebruikt Giddens ook nog de
term 'elements/axes of structuration'. Hij bebandelt dan als voorbeeld een
belangrijk structureel kenmerk van de kapitalistiscbe samenleving: de arbeidsver-
deling. De maatscbappelijke arbeidsdeling die sterk samenhangt met bet eerder
genoemde set van regels en bulpbronnen, is gebaseerd op koop en verkoop van
produkten tussen diverse industriele sectoren. De arbeidsdeling binnen de
onderneming wordt afgeleid van de verkoop van arbeidskracbt van een veelbeid
van werkers aan een werkgever die deze arbeidskracbt zo coordineert dat er een
produkt uit ontstaat. Via de arbeidsverdeling kan vanuit een algemeen structure-
rend principe een verbinding worden gelegd met de organisatie van een
onderneming. Zo beeft de manufactuur geleid tot twee typen werkorganisatie: de
ene werkorganisatie kenmerkte zicb door decentrale assemblage onder toezicbt
en bebeer van een lokale werkgever, de andere werkorganisatie kenmerkte zicb
door de ruimtelijk geconcentreerde assemblage. De diverse vormen van
specialisatie die hierbij werden ontwikkeld konden leiden tot dekwalificatie, onder
andere doordat bet werk werd opgesplitst in deeltaken. De vormen van toezicht
Ieidden tevens tot meer disciplinering van de werknemers. De arbeidsdeling maakt
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ook de specifieke koppeling tussen arbeidskracbt en de technologie van de
mecbanisering mogelijk. Giddens zegt hierover (1984: 190):

'To analyse the division of labour in this way is to elucidate an axis of structuration
connecting the internal form of the enterprise with broader aspects of the societal
totality, indicating at the same time contrasts with the 'division of labour in society'.'

Sociale systemen bestaan uit in interactie gereproduceerde relaties tussen indivi-
duen en/of collectieven in tijd-ruimte. Sociale systemen zijn geen structuren, ze
hebben structuren of beter gezegd: ze bebben structurerende eigenscbappen
(Meijer 1985:80). Sociale systemen bestaan slecbts in en door concrete interacties.
Ret is echter niet zo dat actoren sociale systemen creeren, zij reproduceren en
transformeren sociale systemen in bun duurzame sociale praktijk (Giddens 1984:
171).
Waar sociale systemen door Giddens nadrukkelijk worden geconceptualiseerd
vanuit de verbinding van tijd en ruimte in de interactie en in bet situationeel
bepaald bandelen ofwel vanuit bet bandelende subject daar wordt structuur buiten
de tijd-ruimte dimensie geplaatst. In elk bandelen is er sprake van bet hanteren
van regels en hulpbronnen. Giddens (1984: 25) geeft de volgende samenvatting
van zijn tegendraadse opvatting:

'Structure, as recursively organized set of rules and resources, is out of time and space,
save in its instantiations and co-ordination as memory traces, and is marked by an
'absence of the subject'. The social system in which structure is recursively implicated,
on the contrary, comprise the situated activities of human agents, reproduced across
time and space. Analysing the structuration of social systems means studying the modes
in which such systems, grounded in the knowledgeable activities of situated actors who
draw upon rules and resources in the diversity of action contexts, are produced and
reproduced in interaction. Crucial to the idea of structuration is the theorem of the
duality of structure, which is logically implied in the arguments portrayed above.( ...}
According to the notion of duality of structure, the structural properties of social
systems are both medium and outcome of the practices they recursively organize.'

2.3.5 Dualiteit van structuur: bet model van structuratiemodaliteiten

De synthese van interpretatieve fenomenologisch georienteerde theorie en
functionalistische theorie berust op de conceptuele kaders die tot nog toe de revue
passeerden, maar de inhoud van deze syntbese wordt pas duidelijk met het begrip
dualiteit van structuur. Binnen de uitwerking van het dualiteitstheorema zijn de
concepten structuur en structuren inhoudelijk erg belangrijk. Het concept struc-
tuur heeft betrekking op de regels en hulpbronnen die door de actor worden
geactualiseerd in sociale praktijken, maar voor een analyse van het functioneren
van een sociaal systeem is het onvoldoende om de regels en de hulpbronnen te
kennen. Men moet ook de reproduktie van regels en hulpbronnen als resultaat
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van gestructureerd handelen in de vorm van de structurele eigenschappen
(structuren) kennen. In alle sociale praktijken spelen regels en hulpbronnen een
rol en geven daaraan een 'systemic form'. Men moet bestuderen hoe - in welke
hoedanigheid - deze regels en bronnen functioneren in interacties en 'verharden'
tot duurzame handeliogspatronen en hoe ze gecontinueerd worden en veranderen
en op deze wijze de sociale systemen vormgeven ofwel structureren.
Om dit probleem aan te pakken introduceert Giddens het concept 'modalities of
structuration', dat dient om de dimensies van structuur en interactie met elkaar
in verband te kunnen brengen. Actoren benutten deze modaliteiten van
structuratie bij het produceren van interacties. De relatie van structuratiemodali-
teiten met interactie en structuur wordt schematisch weergegeven in onderstaande
figuur.
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Figuur 2.2 De dimensies van dualiteit van structuur (Giddens 1984: 29)

Giddens omschrijft de functie van structuratiemodaliteiten als volgt (1984: 29):

'Human actors are not only able to monitor their activities and those of others in the
regularity of day-to-day conduct: they are also able to 'monitor that monitoring' in
discursive consciousness.

De structuratiemodaliteiten kunnen zowel vanuit een structuurperspectief als
vanuit een interactie- of handeliogsperspectief worden bezien.
Vanuit een handeliogsperspectief houdt menselijke interactie het toekennen en
doorgeven van betekenis en het verwerken van informatie in. Dit gebeurt met
behulp van interpretatieschemata. Interpretatieschemata betreffen wijzen van
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typeren en categoriseren die onderdeel uitmaken van de kennisvoorraad van
actoren en reflexief worden toegepast in het communiceren (Giddens 1984: 28).
Bezien vanuit het perspectief van de structuren representeren interpretatieschema
betekenisstructuren, die de regels inhoud geven waarmee het handelen wordt
gedefmieerd. Interpretatieschemata kunnen worden geconfrrmeerd of worden
veranderd door sociale interactie als de regels opnieuw bevestigd worden of onder
druk staan door de wijze waarop ze gebruikt worden door actoren. Vandaar nu,
dat in elke interactie gedeelde kennis een integraal onderdeel is van de menselijke
omgang met elkaar. Hoewel Giddens daarover geen opmerkingen maakt kunnen
naar ons idee ook opvattingen en meningen onder de noemer van het concept
'interpretatieschema' worden gebracht. Daarin wordt kennis van mensen
inderdaad zo gegroepeerd dat zij functioneert als wijze van typeren en categorise-
ren.
Met nadruk moet worden gesteld dat categoriseren en typeren een nonnatieve
component bevatten. In het kader van een interactie drukt deze normatieve
component uit dat er altijd sprake is van rechten en plichten van de deelnemers.
Een goed voorbeeld hiervan is een professionele cultuur, die het handelen van de
beroepsgroep normeert. Normatieve sancties drukken tevens structurele
overheersing uit, omdat er een erkenning van een bepaald hierarchic in besloten
ligt (Giddens 1984: 30). Vanuit een handelingsperspectief zijn normen conventies
waarmee kan worden vastgesteld of mensen zich gedragen zoals het hoort. De
interactie wordt gericht door de mogelijke toepassing van sancties. Vanuit het
perspectief van structuren bezien, constitueren normen legitimeringpatronen en
representeren rituelen, gebruiken en tradities.
Wat betreft de derde structuratiemodaliteit - hulpbronnen ofwel faciliteiten - zal
hier meer ruimte gemaakt worden. Giddens heeft veel aandacht besteed aan het
machtsvraagstuk in de uitwerking van zijn handelingstheorie (Giddens 1976: 110-
114; 1979: 88-94; 1981:49-68; 1984: 14-16 en 256 -260). Hij stelt dat de notie van
handelen logisch verbonden is met Macht omdat handelen betrekking heeft op het
gebruiken van middelen om een bepaalde uitkomst te bereiken als gevolg van de
directe interventie van de actor in een situatie. Giddens definieert Macht in
algemene zin als: de transformerende vermogens van menselijk handelen om
hulpbronnen te mobiliseren waarmee de middelen nodig voor het bereiken van
gestelde doelen worden geconstitueerd.
Macht als relationeel begrip is een smaller begrip. Macht is dan een eigenschap
van sociale interactie en zou - aldus Giddens - kunnen worden gedefinieerd als de
capaciteit om resultaten van handelen te garanderen terwijl het bewerkstelligen
van bepaalde doelen afhankelijk is van het handelen van derden.
In relatie tot het structuratiemodel kan aan Macht een dubbele functie worden
toegekend in sociale interactie. Enerzijds als een institutioneel gegeven in het
interactieproces, namelijk als een kenmerk van actoren die beschikken over
ongelijke hoeveelheden hulpbronnen. Anderzijds als een capaciteit van actoren am
te anticiperen op sancties waardoor bepaalde uitkomsten van strategisch handelen
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kunnen worden verkregen. Macht defmieert zo enerzijds de context van bet
bandelen die anderzijds relationeel wordt gebruikt om processen te sturen in de
ricbting van gewenste uitkomsten waarmee derden instemmen (Giddens 1979: 93,
188-189).
Macbtsrelaties op bet niveau van de interactie zijn relaties van zelfstandigheid en
afhankelijkbeid. Macbt duidt op bet gebruik van (on- )mogelijkbeden (,facilities')
om bet bandelen van derden te sturen, het interactiepatroon te beinvloeden ten
gunste van eigen doelen en belangen. Op bet niveau van structuur is macbt
'overheersing' en komt tot uiting in het bestaan van asymmetrieen in bet gebruik
van machtsbronnen, waardoor zeggenschap over mensen en zaken ontstaat, wordt
gecontinueerd en verdwijnt (Ooorewaard 1989: 116).
Giddens omschrijft deze dubbele betekenis van het concept Macht als 'two faces
of power' (Giddens 1979: 88 e.v.; 1984: 15-17). In de 'power-as-decision-making-
approach' geldt Macht als vaardigheid om het verloop van gebeurtenissen te
beinvloeden en is het een eigenschap van besluitvorming als verbijzondering van
menselijk handelen. Tevens echter is er een sfeer van 'non-decision-making' en dat
geldt als het 'tweede gezicht van macht' dat werkzaam is in de sfeer van impliciet
geaccepteerde en niet ter discussie staande handelswijzen waarbij er sprake is van
bet teweegbrengen van machtsverschillen (mobilisation-of-bias) (Giddens 1979:
89).
In beide dimensies van het machtsbegrip speelt de benutting en het gebruik van
hulpbronnen een cruciale ro1. Hulpbronnen zijn de media of modaliteiten
waarmee Macht wordt uitgeoefend en waarmee structuren worden gereproduceerd
(Giddens 1984: 15,31,33,258-262). Macht defmieert in eerste aanleg een relatie
tussen actoren in de vorm van een ongelijke verdeling van hulpbronnen die de
vorm aanneemt van overbeersing (domination). Oit kan slechts als zodanig
functioneren wanneer er ook sprake is van de benutting van de vaardigheid om
het verloop van gebeurtenissen te beinvloeden. Macht als relationeel begrip wordt
in figuur 2.3 weergegeven als subcategorie van transformerend vermogen waarbij
dit laatste concept wordt verbijzonderd tot de competentie van actoren om derden
te laten instemmen met hun wensen.

Figuur 2.3 De Januskop van het machtsconcept
(Giddens 1979: 92)
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Het gebruik van macht in interactie kan dan worden opgevat in termen van de
hulpbronnen die participanten inbrengen en mobiliseren. Dominantie en macht
dienen conceptueel gescheiden van de daarmee verbonden sancties te worden
behandeld.

ae6nIn van mogelljkheden

Figuur 2.4 Dualiteit van structuren in het sanctioneringsmechanis- -:
me (Giddens 1981: S7)

Hulpbronnen vormen de middelen op basis waarvan macht wordt uitgeoefend als
een routine-element in sociaal gedrag (Giddens 1984: 16). In het verlengde
hiervan onderscheidt Giddens twee aan deze bulpbronnen verwante vormen van
sanctioneren: dwang (coercion) en motiveren (inducement). Hierin kan ook weer
bet dubbelkarakter van sanctioneren a1s beperkend en mogelijkbeden creerend
terug worden gezien. Owang en beperking geeft de negatieve dimensie van bet
sanctioneren aan, terwijl motivatie en bet creeren van mogelijkbeden de positieve
zijde van bet sanctioneren aangeven (Giddens 1981:58).

2.3.6 De werking van macht in de structuratietheorie: 'dialectic of control'

Met name onder de noemer van de beheersingsdialectiek wordt het tbeorema van
de ter zake kundige actor, die weet onder welke condities hij handelt, gerelateerd
aan bet vraagstuk van dominantie en macht (Giddens 1979:145e.v.; 198476, 374).
Giddens omschrijft 'dialectic of control' als volgt (Giddens 1982: 32):

'Anyone who participates in a social relationship, forming part of a social system and
reproduced by its constituent actors over time, ncccssarily sustains some control over
the character of that relationship or system. Power relations in social systems can be
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regarded as relations of autonomy and dependence; but no matter how imbalanced
they may be in terms of power, actors in subordinate positions are never wholly
dependent and are often very apt at converting whatever resources they possess into
some degree of control over the conditions of reproduction of the system. In al1social
systems there is dialectic of control, such that there are normally continuaUy shifting
balances of resources, altering the overalI distribution of power.'

In structuren die gekenmerkt worden door overheersing is er sprake van
asymmetrie van gebruikte hulpbronnen die kunnen worden ingezet in het
onderhouden van machtsrelaties in en tussen interactie-systemen (Giddens 1979:
93). Giddens bedoelt met 'dialectic of control' dat ondanks het asymmetrische
karakter van distributie van macht (dominantie), minder-machtigen ten opzichte
van meer-machtigen een zekere autonomie behouden en dat er een zekere
afhankelijkheid is waarbij minder-machtigen in staat blijken binnen het kader van
vastgelegde machtsrelaties door middel van het beheer over hulpbronnen hande-
lingspatronen van de meer-machtigen te beinvloeden (Giddens 1982: 197 e.v.). In
'The Constitution of Society' (1984: 374) geeft Giddens tevens in zijn glossarium
een meer formele defmitie van 'dialectic of control':

'The two-way character of the distributive aspect of power (power as control); how the
less powerful manage resources in such a way as to exert control over the more
powerful in established power relations.'

Interessant is dat Giddens voor het beschrijven van de 'dialectic of control' de stap
naar de organisatiewetenschappen maakt. Het dubbelkarakter van structuur blijkt
goed te illustreren met voorbeelden uit de organisatietheorie.
Hij refereert daarbij vaak aan de bureaucratietheorie van Weber en de kritiek
daarop van Crozier (Giddens 1979: 146e.v.; 1982:200-204) en aan het technologi-
sche determinisme van Braverman en de nuanceringen daarvan door Friedman
(Giddens 1981: 223-224; 1982: 205 e.v.). De eenzijdige machtsopvatting, waarbij
minder-machtigen gedetermineerd worden in handelen en gedrag door meer-
machtigen wordt door Giddens dan ter discussie gesteld.
Giddens' kritiek op Webers bureaucratietheorie concentreert zich op Webers idee
dat actoren in bureaucratieen in al hun handelen worden gecontroleerd en geen
vrije handelingsruimte hebben. Om dit punt te onderbouwen verwijst Giddens
naar Crozier. Crozier heeft laten zien dat een kenmerk van bureaucratie - het
werken op een locatie - onverlet laat dat uitvoerders altijd nog enige handelings-
ruimte, dat wil zeggen potentiele zeggenschap hebben. Daarnaast heeft Crozier
het begrip 'onzekerheidszone' geintroduceerd waarmee hij de wederzijdse
afhankelijkheid van actoren kon beschrijven. Immers wanneer actoren tot een
afspraak willen komen is het nodig dat men instemt met de wederzijdse
voorstellen. De 'zone d'incertitude' betreft nu de mate waarin en de hoeveelheid
tijd dat men elkaar deze instemming onthoudt. Op basis hiervan zijn er goede
redenen om aan te nemen dat in bureaucratieen mogelijkheden bestaan voor
uitvoerende functionarissen om meer dan Weber aannam via de uitvoering van
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regels en procedures zeggenschap te verwerven. Immers regels worden noch door
zichzelf opgevolgd, noch worden ze door zichzelf geinterpreteerd en geimple-
menteerd. In feite is elke procedureel voorgeschreven handeling een bron van
Macht voor de actor vanwege de kans 'om het anders te doen?
Als onderwerp voor de kritiek op Braverman IciestGiddens het onderscheid dat
Braverman maakt tussen de sociale en technische arbeidsverdeliag, Volgens
Braverman is er in elke samenleving een sociale arbeidsverdeling, dat wit zeggen
een onderverdeling van taken voor de voortbrenging van produkten tussen
sectoren en regio. Maar de technische arbeidsverdeling is typisch voor het
kapitalisme, daarin worden de arbeidstaken opgedeeld in zich herhalende
handelingen die door verschillende personen worden uitgevoerd.
Braverman meent nu dat de uitbreiding van de technische arbeidsdeling het meest
fundamentele element is van de vergroting van de beheersing van managers over
de werknemers, omdat kennis van en leiding over het arbeidsproces wordt
ontnomen aan de arbeiders. Hoewel Giddens de effecten van een zich verfijnende
technische arbeidsverdeling voor de klassenvorming onderschrijft, geeft bij bier
een soortgelijke kritiek als op de bureaucratietheorie van Weber. Braverman heeft
volgens Giddens geen oog voor de competentie van actoren om te anticiperen op
prerogatieven van bedrijfsleidingen. Immers in het geval van technologische
verandering verdwijnen er niet aileen oude vaardigheden, maar er komen ook
nieuwe voor terug. Giddens stelt dan ook dat welke vaardigheden en kennis
mensen ook verliezen, zij blijven vaardig en ter zake kundig in de context waar
hun handelen zich afspeelt.
Van even groot belang is de notie van 'worker resistance' waardoor werknemers
in staat blijken om een zekere controle over het arbeidsproces te behouden. Hier
haalt Giddens Friedman aan die een onderscheid aanbracht in beheersingsstrate-
gieen van leidinggevenden. Friedman onderscheidt: a) de 'responsible autonomy',
en b) de 'direct control'-strategie. In de eerste strategie wordt de competentie van
de werknemer om verantwoordelijkheden te dragen onderkend en deze
competentie wordt gebruikt om de werknemers zo zelfstandigheid toe te kennen.

5 Opmerkelijk is dat Giddens geen enkele concrete verwijzing geeft naar het machtsbegrip van
Crozier en Friedberg. In 'L'acteur et Ie systeme' (1917: 56-61) leggen zij vergelijkbare accenten in hun
definitie van macht als Giddens.
Bij Crozier en Friedberg is een belangrijke bron van macht, de onvoorspelbaarheid van het eigen
handelen en gedrag. Daarmee creeren actoren onzekerheidszones die ze beheersen zolang als ze niet
bekend maken welk handelingsalternatief ze kiezen en dat levert hem dan macht op.
'Le pouvoir d'un individu ou d'UDgroupe, bref, d'un actuer social, est bien ainsi fonction de I'ampleur
de la zone d'incertitude que I'imprevisibilite de son propre comportement lui permet de contr6ler face
II ses partenaires.' (61)
Interessant is dat Crozier en Friedberg evenals Giddens de term hulpbron gebruiken om wanneer
ze spreken over 'Ies fondements du pouvoir'.
'Et la force, la richesse, Ie prestige, l'autorite, bref, les ressources que possedent les uns et les autres
n'interviennent que dans la mesure ou ils leur foumissent une liberte d'action plus grande.' (60)
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Op deze wijze trachten leidinggevenden instemming te krijgen voor hun beleid.
In de tweede strategie wordt de inzet van de werknemer gewaarborgd door
toezicht en het minimaliseren van handeIingsruimte. Friedman verwijt Braverman
teveel de nadruk te leggen op de 'direct control' -strategie waardoor de competente
actor buiten het gezichtsveId geraakt. Giddens wijst in dat verband tevens op
allerIei vormen van 'worker resistance'.
In deze analyses van Giddens speeIt impliciet steeds het principe van de 'agency'
en 'knowledgeability' van actoren een grote roI. In de theorievorming van Weber
en Braverman is daarvoor te weinig aandacht en zijn modernisering en rationalise-
ring een onomkeerbaar proces waarin actoren gedetermineerd worden door de
structuren waarin zij zich begeven.
In het kader van de interventieproblematiek kan de beheersingsdialectiek als een
belangrijk theoretisch principe dienst doen. De beheersingsdialectiek voorziet
theoretisch in een verfijnde theorie rond macht, machtsuitoefening en machtsbases
(huIpbronnen). Er zijn meerdere actoren die op basis van het beschikken over
huIpbronnen in staat zijn eIkaars gedrag positief en negatief te sanctioneren - en
daarmee te legitimeren - waarbij ze in hun handelen deels van eIkaar afhankeIijk
en deeIs zelfstandig zijn en tevens kan vanuit de structuratietheorie worden
aangegeven welke mechanismen daarbij een rol spelen.

2.3.7 Methodologie bij Giddens: 'analysis of strategic conduct' en 'institutional
analysis'

Giddens hanteert in het verIengde van de structuratietheorie twee analysemetho-
den: 'analysis of strategic conduct' en 'institutional analysis'. In beide analyseme-
thoden is er sprake van 'methodological bracketing' waarmee wordt aangegeven
dat er twee principieeI verschillende optieken zijn om de eigenschappen van socia-
le systemen te analyseren. Meerdere malen is opgemerkt dat Giddens met dit
onderscheid de handeIen-structuur dichotomie eigenlijk weer terughaalt. Giddens
heeft in Central Problems in Social Theory (1979) en The Constitution of Society
(1984) deze analysemethoden omschreven en verder verfijnd,?
In Central Problems in Social Theory schrijft Giddens dat 'strategic conduct
analysis' inhoudt dat de aandacht uitgaat naar de wijze waarop actoren regeIs en
hulpbronnen betrekken in hun sociale reIaties. 'Structuur' verscbijnt bier als het
aanwenden van het discursieve en praktische bewustzijn in interacties (Giddens
1979: 80). Bij de institutionele analyse daarentegen wordt de invalshoek van het
strategisch handeIen tussen haakjes gezet en worden regels en huIpbronnen

6 Ik baseer mij voor deze verhandeling vrijwel volledig op een artikel van R. Stones, Strategic
context analysis: A new research strategy for structuration theory, in: Sociology,Vol. 25, no. 4, p. 673-
695, 1991.Voorzover Stones verwijst naar Giddens is steeds de literatuurverwijzing naar het werk van
Giddens zelf opgenomen.
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behandeld als voortdurend gereproduceerde eigenschappen van sociale systemen
(Giddens 1979:SO).InThe Constitution of Society (1984:378) werden deze defmi-
ties bewerkt. In het glossarium definieert Giddens de analyse van strategisch
handelen als:

'Sociale analyse die instituties als sociale gereproduceerde systemen buiten beschou-
wing laat, waarin de aandacht uitgaat naar het reflexief toezicht van actoren op hun
handelen en naar de wijze waarop zij regels en hulpbronnen betrekken in het
eonstitueren van interactie.'

In de tekst geeft hij daarop nog enige uitbreiding, het gaat bij analyse van
strategisch handelen naast praktisch en discursiefbewustzijn om beheersingsstrate-
gieen binnen gedefinieerde contextuele grenzen. Institutionele kenmerken van
situaties waarin de interactie zich afspeelt worden beschouwd als 'gegeven'. De
volgende priocipes staan op de voorgrond in de analyse van strategisch handelen:
het voorkomen van een verarmde beschrijving van de ter zake kundigheid van
actoren; een verfijnde notie van motivatie; en een interpretatie van de 'dialectic
of control' (Giddens 1984: 288-289).
In het glossarium omschrijft Giddens (1984: 375) de institutionele analyse als:

'Sociale analyse waarbij vaardigheden en bewustzijn van actoren buiten beschouwing
blijven, waarin de aandacht gericht is op instituties onder het gezichtspunt van
aanhoudend gereproduceerde regels en hulpbronnen.'

In een dergelijke analyse wordt onderzocht hoe deze, buiten tijd en ruimte
staande, orde van structuurelementen zich geactualiseerd heeft in de institutionele
kenmerken van het sociale systeem, dat wit zeggen in de sociale praktijken die
duurzaam en wijd verbreid in de samenleving aanwezig zijn. Uiteindelijk moet een
dergelijke analyse doorstoten tot de identificatie van de organisatiepriocipes
waarop types van samenlevingen steunen (Ruebens 1990: 198). Er kan op deze
manier comparatief onderzoek worden gedaan naar het functioneren van kapitalis-
tische, feodale en tribale samenlevingen. Of er kunnen vergelijkingen gemaakt
worden tussen de stadsstaat in de oudheid en de staatsvorm behorend bij de
periode van het absolutisme et cetera (Stones 1991:675).

Kritiek: Robert Stones en 'strategic context analysis'

De relevantie van Stones' methodologische kritiek op Giddens mag blijken uit een
meer algemeen verwijt van Cicourel aan, de sociologie. Cicourel meent dat de
sociologie in feite nog steeds worstelt met de verzoening van twee tradities: die
van de optiek waarbij uitsluitend de maatschappij als een geheel van organisaties
en instituties wordt geanalyseerd en die waarbij het ontstaan, de instandhouding
en de verandering van een zodanige maatschappij vanuit menselijk gedrag de
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probleemstelling vormen. Beide analyses zijn volgens Cicourel noodzakelijk bij
ieder probleem (in: Bekke 1976: 133).
De kritiek van Stones heeft betrekking op wat hij noemt de 'missing institutional
link'. Ook Giddens slaagt er niet in om de analyse van handelen en structuur te
combineren. Wat theoretisch moet kan onderzoekstechnisch klaarblijkelijk niet.
De scheiding tussen de twee analysemethoden van Giddens heeft toch weer te veel
de connotatie van micro versus macro, terwijl de omstandigheden of context
waaronder het handelen plaatsheeft toch ook op micro-niveau relevante informatie
kunnen geven bij bet begrijpen van bet menselijk sociaal bandelen. Echter
wanneer we een dergelijke micro-context op zichzelf analyseren kan er nauwelijks
gesproken worden van een institutionele analyse. Bovendien is een dergelijke
context zelden direct te herleiden op kenmerken van het sociale systeem, sterker
zolang onderzoek zich afspeelt binnen een sociaal systeem dan vervalt methodolo-
gisch het nut van de institutionele analyse. Vandaar dat Stones spreekt van een
'missing institutional link' in de methodologie van Giddens. Daarnaast stelt Stones
dat Giddens al op ontologisch niveau zoiets als een strategische context
vooronderstelt in de omschrijving van het concept 'knowledgeability': 'Alles wat
actoren weten (geloven) omtrent de omstandigheden waaronder hun handelen en
dat van anderen plaatsvindt en waarvan zij gebruik maken in productie en
reproductie van dergelijk handelen, inbegrepen onbewuste en discursieve kennis.'
(Giddens 1984: 375)
De essentie van Stones' kritiek is nu dat als in een van de centrale concepten van
een theorie een specifieke vooronderstelling omtrent de relatie tussen handelen
en context wordt gehanteerd, terwijl methodologisch deze vooronderstelling als
niet banteerbaar wordt beschouwd, de implicatie daarvan is dat of de theorie of
de methodologie moet worden aangepast. Het voorstel van Stones komt neer op
een aanpassing van de methodologie. Hij benadrukt in de analyse van de
strategische context de institutionele optiek door bet onderscheid tussen de
analyse van het strategiseh handelen en de analyse van de strategische context aIs
voigt te omschrijven: 'Het versehil is dat in het eerste geval de methodologie de
aandaeht richt op de actor, het reflexief toezicht, motieven en intenties, terwijl in
het tweede geval de aandacht meer wordt gericht op de omgeving, de sociale
verbanden en afhankelijkheden, reehten en plichten, en machtsversehillen.' (Stones
1991: 676) De analyse van het strategisch handelen zou moeten worden gebruikt
aIs het explanandum inzieht vereist in de motieven, competentie, vaardigheden
(overtuigingen, doelen, intenties, et cetera) van gegeven actoren, terwijl
strategisehe context-analyse kan worden gebruikt indien het gestelde probleem
inzicht vereist in het strategische gebied waarmee een actor zieh geconfronteerd
ziet en dat de (handelings- )mogelijkbeden afbakent (Stones 1991: 676).
Stones beargumenteert het belang van de notie van strategische context-analyse
als volgt, Het is daardoor mogelijk om de aandaeht te richten op de mate waarin
aetoren zich bewust zijn van de handelingsmogelijkheden, keuzen, altematieve
strategieen en mogelijke gevolgen van handelswijzen. Men kan eenvoudigweg het
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handelen afzetten tegen een achtergrond, waarbij de achtergrond als zodanig niet
simpelweg als gegeven kan worden beschouwd, maar moet worden gezien als
relevante complexe informatie die door de actor moet worden bewerkt. Het
verschil tussen Stones' en Giddens' methodologische opvattingen is dus tevens dat
bij Stones de micro-context ten principale wordt geproblematiseerd en niet slechts
geldt als gegeven (Giddens 1984: 288).
De micro-context geldt in de strategische context-analyse als input voor de
vorming van handelswijzen en interacties. Door de micro-context als zodanig te
beschouwen wordt de relatie tussen handelen en context mogelijk en worden we
niet gedwongen om naar het handelen sec te kijken. Door deze relatie krijgt het
dualiteitstheorema pas een praktische relevantie, immers daardoor wordt het
mogelijk om tot een empirische beoordeling te komen van de mate waarin actoren
in hun handelen de concrete kenmerken van hun situatie betrekken.

2.4 Intermezzo. De structuratietheorie in de organisatiewetenschappen en als
achtergrond voor het handelingstheoretisch interventieperspectief

Dit intermezzo tussen de eerste en de tweede stap in de ontwikkeling van het
theoretisch kader heeft de volgende doelen. Ten eerste resumeren we wat de
verworvenheden en restricties van de (toepassing van de) structuratietheorie zijn.
Ten tweede zal een beschrijving en beoordeling worden gegeven van de
toepassingsmogelijkheden van de structuratietheorie bij de beschrijving en analyse
van de ontwikkeling en toepassing van (informatie- )technologie in organisaties.
Tenslotte zu1len er nog enkele kritische opmerkingen worden geplaatst bij het
behandelde materiaal met het oog op het te beschrijven interventiemodel.

2.4.1 Giddens' structuratietheorie: verworvenheden en beperkingen

De grote verworvenheid van Giddens' structuratietheorie is nu dat de problemen
van een eenzijdige actiebenadering en een eenzijdig structureel-functionalisme
beide zijn geamendeerd. De structuratietheorie maakt de eenheid van handelen
en structuur mogelijk. Terwijl handelen en structuur elkaar ook wederzijds
configureren. Giddens conceptualiseert actoren als ter zake kundig; ze weten wat
ze om welke redenen doen en houden dit voortdurend in het oog (reflexief
toezicht). In het sociaal handelen reproduceren actoren deels sociale structuren.
Het gematigd constructivisme komt daarin duidelijk tot uitdrukking. Sociale
systemen zoals organisaties zijn niet alleen restricties voor het handelen maar
maken dit handelen en daarmee de verandering van deze structuren mogelijk. De
restrictieve werking van sociale structuren wordt genuanceerd benaderd, dat wit
zeggen de feitelijkheid en relatieve autonomie van geinstitutionaliseerde
handelingspatronen wordt niet ontkend, terwijl tevens inzichtelijk wordt gemaakt
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dat er principieel een moment is waarop actoren kunnen kiezen voor een andere
gedragslijn of er hun gedachten over kunnen laten gaan. Bij het uitwerken van
zo'n andere gedragslijn wordt vervolgens op een inzichtelijke wijze afscheid
genomen van de contextvrije actor. In de wijze waarop actoren een nieuwe
gedragslijn uitwerken vormen de structuratiemodaliteiten medierende, coordine-
rende en structurerende mechanismen voor interactie, terwijl regels en hulpbron-
nen de activering van structuurdimensies medieren in formele zin.
Het komt erop neer dat de twee modellen - het gestratificeerd handelingsmodel
en het model van structuratiemodaliteiten - in feite twee dimensies van hetzelfde
proces behandelen. Het gestratificeerd handelingsmodel biedt vooral een heuris-
tiek om het subject als een ter zake kundige actor te zieo, terwijl het model van
structuratiemodaliteiten de mechanismen beschrijft waarmee de relatie tussen
structuur en handelen in interacties kan worden begrepen. In de sociale werkelijk-
heid van alledag zijn de structuratiemodaliteiten niet van het reflexief toezicht te
scheiden. Als een actor moet aangeven waarom hij iets doet zal er ook snel sprake
zijn van het teruggrijpen naar mechanismen die besloten liggen in de structuratie-
modaliteiten. Om die reden zullen we in het bijzonder aandacht besteden aan de
structuratiemodaliteiten. De structuratiemodaliteiten - interpretatieschemata,
hulpbronnen en normen en waarden - vormen de factoren die in keuzeprocessen
de relatie tussen handelen en structuur representeren, waarmee de regels en
hulpbronnen een feitelijke inhoud kunnen krijgen.
Waar veel andere pogingen tot een theoretische synthese tussen structuur en
handelen stranden op een conceptuele bewerking van bestaande categorieen, biedt
de structuratietheorie conceptuele mogelijkbeden - door middel van de
beschrijviog van de structuratiemodaliteiten, het dynamische structuurconcept en
het gelaagde machtsbegrip - om de verbinding tussen structuur en handelen ook
hanteerbaar te maken zonder de restrictieve werking van structuur te veronachtza-
men. De essentie van Giddens' werk is dat hij steeds zoekt naar gezichtspunten
waaronder concepten een medierende en/of een transformerende en dus
dynamische rol spelen, of meer een statisch resultaatkarakter hebben. Hiermee
weet hij te waarborgen dat de tijd-ruimte gebonden structuren een zekere
voorlopigheid hebben en daarmee steeds verwijzen naar veranderingsprocessen,
het perspectief van actoren en de constante elementen in hun handelen.
Begripsmatige onderscheidingen als structuur, structureo, structuratiemodaliteiten
en sociale systemen zijn in de theoretisch sociologische context van groot belang
en hebben een groot praktisch nut. Er ligt een uitermate verfijnde visie aan ten
grondslag om ten opzichte van het klassieke structuurbegrip het dynamische en
statische karakter van structuur aan te geven, waardoor het actor-perspectief en
het institutioneel perspectief prachtig tot een synthese worden gebracht.
De toegevoegde waarde van de structuratietheorie is voor de organisatieweten-
schappen vooral gelegen in het theoretisch mogelijk maken van een post-
tayloristische en post-fordistische conceptie van organisatie en arbeid. Terwijl de
traditionele bureaucratietheorie ook vanuit de structuratietheorie - weliswaar niet
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voor het eerst -ter discussie komt te staan. De organisatie als sociale machine,
waarin mensen functioneren als raderen of een absolute scheiding van denken en
doen zijn vanuit Giddens' ontologie ondenkbaar. In elke situatie blijven mensen
competent en capabel om te denken over en te anticiperen op veranderingen. In
die zin is een absolute scheiding van conceptie en uitvoering onmogelijk en
ontstaat er een verfijnder beeld van de wijze waarop structuren - ook organisatie-
structuren als patronen van verticale en horizontale arbeidsverdeling - worden
bestendigd en hoe ze veranderen zonder dat er sprake is van een rei1icerende
benadering.
Een belangrijke restrictie van de structuratietheorie is haar metatheoretisch
karakter. Giddens neemt letterlijk een meta-standpunt in en tracht van daaruit
bestaande dichotomieen in de hedendaagse theoretische sociologie te overwinnen.
Giddens stelt in zijn structuratietheorie dat hij slechts over die zaken wil spreken
die in elk handelen aan de orde zijn ofwel over die zaken die structureel zijn. Hij
spreekt derhalve over de structuur van het handelen en structuren die sociale
systemen hebben. Maar dat heeft een prijs met name op het niveau van de
toegankelijkheid van zijn concepten, waarin een zo breed mogelijke denotatie en
formalisering met elkaar strijden', Het abstracte en sterk geformaliseerd
theoretische jargon valt eigenlijk aIleen te begrijpen voor diegenen die goed
bekend zijn met de belangrijke stromingen en theoretische tradities in de

7 Aan de hand van het begrip 'structuur' kan dit wellicht worden verduidelijkt.
AIs we dit structuurbegrip nu zouden willen substitueren in het concept 'organisatiestructuur' wordt
zichtbaar welke gevolgen deze coneeptuele verfijning heeft. Het begrip organisatiestructuur zou gaan
betekenen: de regels en huipbronnen die in elk handelen binnen deze organisatie werkzaam zijn.
Daarmee duidt het nog slechts de mechanismen aan die de structuratie van het organisatorisch
handelen fonneel bepalen. Als we vervolgens verder zouden proberen te duiden welke betekenis het
begrip 'structuren' heeft toegepast op het fenomeen organisatie dan heeft dat betrekking op
structuren van betekenis, van overheersing en legitimering in een organisatie. Dat vonnt de
inboudelijke bron van waaruit regels en huipbronnen hun inhoud kunnen krijgen. De structuratiemo-
daliteiten vonnen de mechanismen waardoor in de structuratie van het handelen transfonnatie van
'structuren' in elementen en inhoud van het handelen plaatsvindt en omgekeerd.
Het probleem in dit kader is nu dat Giddens begrip 'structuur' betrekking heeft op de structuur van
elk handelen, namelijk dat daarin gebruik gemaakt wordt van regels en huipbronnen. In het
conventionele structuurbegrip zoals dat opgesloten Iigt in het functionalistische begrip 'orga.nisatie-
structuur' wordt echter vooral verwezen naar de verduurzaamde kenmerken van een organisatie en
daannee slechts naar de resultaten van het handelen ofwel 'structuren'. Een eenvoudige substitutie
van Giddens' begrip 'structuur' in het begrip 'organisatiestructuur' levert dus onoverkomelijke
problemen op.ln het interactionistische begrip organisatie refereert dit begrip steeds aan handelings-
en interactieketens waardoor een organisatiestructuur wordt geconstitueerd. Hoewel elke reificatie
van structuur wordt ontkend Iigt ook in het interactionistische structuurbegrip de nadruk op de
duurzame kenmerken van een organisatie en refereert dus het meest aan Giddens' 'structuren'.
Inhoudelijk heeft een dergelijke uitwerking nog het meest overeenkomsten met Giddens' begrip
'sociaal systeem'. Hij omscbrijft 'sociale systemen' als gesitueerde, duurzame sociale praktijken - die
structuren hebben en geen structuren zijn. Organisaties zijn ook 'gesituee.rde sociale praktijken' die
structuren bebben en waarin her bandelen gestructureerd is.
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sociologie. Dit heeft aIles te maken met het feit dat Giddens meerdere theoreti-
sche stromingen heeft willen integreren, waardoor conventionele begripsinhouden
voorzien worden van een tweede laag, bijvoorbeeld handelen heeft niet enkel
meer een actieve connotatie maar ook een statisch-formele namelijk dat er altijd
sprake is van gebruik van regels en hulpbronnen. Een ander voorbeeld is het
concept 'structuren' waarin voortaan de cultuurdimensie verwerkt is in de
'betekenisstructuren'. Een laatste voorbeeld is het begrip 'sociaal systeem' dat niet
systeemtheoretisch wordt gedefinieerd, maar handelingstheoretisch door het te
omschrijven als 'gesitueerde, duurzame sociale praktijken' en als slechts bestaand
in concrete interacties. De genoemde tweede laag is veelal het 'vergeten' aspect
dat vanuit de structuratietheorie dient te worden toegevoegd om of het
institutioneel perspectief of het actor-perspectief in te brengen. Immers elk
handelen kent deze twee zijden. De discussie tussen Willmot (1981) aan de ene
kant en Ranson, Hinings en Greenwood (1980) over de interpretatie van
Giddens' bewerking van het structuurbegrip maakt duidelijk dat deze kwestie
voorlopig is geaccepteerd op het niveau dat Giddens' synthese zinvol is. Maar op
het niveau van het concretiseren van het nieuwe begrip organisatiestructuur zijn
er nog taIloze problemeo.
Het meta-standpuot van de structuratietheorie wreekt zich verder vooral in de
wijze waarop een auteur zijn verhaal kan vertellen. Wat in de formele theorie eeo
benijdenswaardige bijdrage vormt is op het niveau van het structuratietheoretisch
behandeleo van een sociologisch probleem letterlijk een last. Het voortdurend
expliciet maken van de dualiteit van handelen leidt tot een betoogtrant die er
soms toe oeigt vast te lopen in zijn eigen duidelijkheid. Helaas kunnen wij dat
probleem niet echt oplossen, maar de lezer zij gewaarschuwd.
Het sterk analytische en formele karakter van de structuratietheorie, dat ook te
herleiden valt op haar metatheoretische karakter geeft aanleiding tot zeer
verschillende interpretaties van de wijzewaarop men de structuratie van processen
zou kunoen analyseren. Het uitgangspunt is dat Giddens' onderscheidingen tussen
de structurele dimensies van sociale systemen (betekenisgeving, overheersing en
legitimering), evenals de onderscheiding tussen de structuratiemodaliteiten
(interpretatieschemata, hulpbronnen en normen), de onderscheiding tussen
dimensies van interactie (communicatie, Macht en sanctionering) evenzeer als de
onderscheiding tussen reflexief toezicht, rationalisering van gedrag, motivatie en
intenties analytisch van aard zijn en dat ze onderling sterk verweven zijn,"

8 Giddens stelt bijvoorbeeld (1984: 28-29):

'The very identification of acts or aspects of interaction - their accurate description, as grounded
hermeneutically in the capability of an observer to 'go on' in a form of life - implies the interlacing
of meaning, normative elements and power.'
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2.4.2 Structuradetheorie en techoologiscbe innovade

Menig lezer zal zich afvragen in hoeverre de structuratietheorie toepasbaar is op
introductie en implementatie van informatietechnologie in organisaties. Er blijkt
net zoals in de organisatiewetenschappen (§ 2.2) een aantal auteurs te zijn dat
zicb met een structuratietheoretische interpretatie van technologie en technische
innovatie hebben beziggehouden. Het endogeniseren van de technologie in de
sociologie wordt hierin gerealiseerd door het menselijk handelen tot middelpunt
van de ontwikkeling en gebruik van informatietechnologie te maken,"
In deze artikelen kwamen de volgende vormen van informatietechnologie aan de
orde: de invoering van computer tomografie scanners in ziekenhuizen, computer
ondersteunende beslissingssystemen voor groepen, een management-informatie-
systeem en computerondersteunde systeemontwikkeling in een systeem en
softwarehuis.
De naar onze smaak meest indringende analyses - in het bijzonder die van
Orlikowski en in mindere mate van Barley - zullen hieronder behandeld worden
om te tonen hoe de structuratietheorie van dienst kan zijn bij het begrijpen van
de ontwikkeling en het gebruik van informatietechnologie in organisaties.

2.4.2.1 Orlikowski's 'structurational model of technology'

Wanda Orlikowski heeft het fenomeen van technologische verandering op een
structuratietheoretische wijze geconceptualiseerd en op basis daarvan een case-
studie gedaan bij een groot software-systeemhuis.
Orlikowski stelt voor om technologie op te vatten als een structurele eigenschap
van een organisatie, wat impliceert dat technologie de regels en hulpbronnen van
een organisatie al dan niet fysiek representeert en daardoor de structuur van het
handelen in de organisatie mede constitueert (1992: 405).
Orlikowski begint haar uiteenzetting over de dualiteit van technologie met de
omschrijving van twee structuratietheoretisch geinspireerde premissen. De eerste
premisse noemt ze 'duality of technology': technologie is niet enkel een objectieve
kracht, noch slechts een sociaal geconstrueerd produkt. Technologie is het produkt

A1s voorbeeld bescbrijft Giddens (1984: 30) hoe er bij bet verantwoordelijkheid dragen voor je
activiteiten, duidelijk sprake is van een overlapping tussen interpretatieschemata en normen. Immers
het dragen van verantwoordelijkheid voor je daden houdt in dat je kunt aangeven welke de redenen
daartoe waren en het verschaffen van de normatieve gronden op basis waarvan deze redenen worden
gelegitimeerd.

9 Het gaat om: Barley (1986), Walsham en Han (1991), Scott Poole en De SANcnS (1990),
Orlikowsld en Robey (1991), Orlikowsld (1988, 1991, 1992) en Jones en Nandbakumar (1993).
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van menselijk handelen dat weer onlosmakelijk verbonden is met structurele
eigenschappen van het sociale systeem. Daarmee hedoelt Orlikowski dat actoren
fysiek technologie construeren door te werken in een hepaalde sociale context en
dat zij de technologie sociaal construeren door de verschillende hetekenissen die
ze era an toekennen en de verschillende kenmerken die ze benadrukken en
gebruiken. Daar staat tegenover dat eenmaal ontwikkeld en in gebruik technologie
veelal wordt gereificeerd en gemstitutionaliseerd waarbij de binding met de
ontwikke1aars verloren gaat. Daardoor lijkt technologie slechts een onderdeel te
zijn van de structurele eigenschappen van de organisatie.
De tweede premisse van Orlikowski is de 'interpretive flexibility of technology'.
Zij doe1t hiermee op het vermogen van gebruikers om impliciete regels en
hulpbronnen die besloten liggen in de technologie te gebruiken en te heheersen
door een afwijkende interpretatie. Dit aIles ondanks de fysieke kenmerken die de
hardware-, software of machine heeft. Daarmee ontstaat er de mogelijkheid om
de idee te introduceren dat technologie niet slechts gedurende de ontwerpfase
modificeerbaar is, maar ook gedurende de gebruiksfase (1992: 407 e.v.). Volgens
Orlikowski is het beeld van de gereificeerde, geobjectiveerde technologie te
herleiden op de scheiding die er is in de tijd en ruimte tussen enerzijds het
hande1en en de interactie waarop het ontstaan van de technologie (de technische
interventies in de infrastructuur gedurende de ontwikkeling en implementatie) is
gebaseerd en anderzijds het handelen geconstitueerd door het gebruik van de
technologie. Het gaat dus om de scheiding tussen ontwerp en gebruik, waarbij de
gebruikers geneigd zijn om een artefact te beschouwen als een gesloten systeem
terwijl de ontwerpers het beschouwen als een open en manipuleerbaar systeem.
Orlikowski's structuratietheoretisch technologiemodel bevat de volgende
componenten. Het gaat om :
1 menselijke actoren: ontwerpers, gebruikers en beslissers;
2 technologie: materiele artefacten die taakuitvoering op de werkplek

ondersteunen en medieren;
3 structurele eigenschappen van organisaties: arbeidsverdeling, strategie,

ideologie, cultuur, controlemechanismen, gestandaardiseerde hande1wijzen,
expertise, communicatiepatronen alsmede de diverse omgevingsfactoren en
partijen.

In onderstaande figuur wordt weergegeven hoe deze componenten aan elkaar
kunnen worden gerelateerd.
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Figuur 2.5 Een structuratietheoretiseh technologiemodel
(Orlikowski 1992: 410)

1. Technologie is het produkt van menselijk handelen (pijl a). Voortbrenging en
voortbestaan van elk produkt hangen samen met creatief menselijk handelen.
Menselijk handelen constitueert technologie door haar te gebruiken. De
interpretatieve ruimte van technologie is gelokaliseerd in zowel het ontwerp als
het gebruik van technologie. Bij bet ontwerp bouwen actoren bepaalde interpreta-
tiescbema in (regels betreffende het geautomatiseerde werk), evenals bepaalde
faciliteiten (bulpbronnen om het werk te kunnen doen), en specifieke normen
(regels die toegestane handelwijzen representeren). In bet gebruik van technologie
worden aan het artefact betekenissen toegekend, die op hun beurt weer
doorwerken in de wijze waarop actoren deze technologie als structurele
eigenschap hun handelen laten beinvloeden, Nu kan men stellen dat in vele
organisaties bet gebruik van technologie niet bepaald wordt door individuen en
dat er daarom weinig zeggensehap bestaat over welke hetekenissen en elementen
in hun interactie met de technologie een rol spelen. Eehter dergelijke restricties
zijn institutioneel en zijn niet inherent aan bet artefact. Gebruikers kunnen altijd
kiezen om een technologie niet te gebruiken of om het anders te gebruiken.
2. Technologie is een middel voor menselijk handelen (pijl b). Omdat technologie
door werkers gebruikt wordt medieert bet hun bandelen. Tegelijkertijd legt het
artefact restricties op. Artefacten bieden als hulpmiddelen dus mogelijkbeden voor
het menselijk bandelen en beperken dat menselijk bandelen. Hierin zien we dus
opnieuw de dualiteit van technologie.
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Orlikowski steIt dat er vele factoren te bedenken zijn die de relatie tussen
menselijk handelen en structuren beinvloeden en die van belang zijn bij de analyse
van het gebruik van technologie in organisaties. Ze behandeIt er vervolgens twee.

3. Structuratietheoretisch kan handelen nimmer los gezien worden van structuren
en structurele eigenschappen. Het in organisaties gesitueerd handelen staat in een
wisselwerking met de organisatorische context. (Pij/ c) In het ontwerp, gebruik,
veranderen of zelfs het verzet tegen het gebruik van een bepaalde technologie
worden actoren bemvloed door de structurele eigenschappen van hun organisatie.
Actoren (ontwerpers, gebruikers) benutten dan bestaande kennisvoorraden,
hulpbronnen en normen om hun werk uit te voeren. Deze invloeden zijn veelal
onuitgesproken en toch enorm indringend. Comparatieve studies als die van Gallie
(1978) en Anderson (1988) maken duidelijk dat dergelijke - in orthodox
sociologisch jargon - institutionele invloeden onmiskenbaar invloed hebben op de
vormgeving en het gebruik van nieuwe technologie. De studie van Barley (1986)
maakt duidelijk hoe met exact dezelfde medische scanning-technologie computer
tomografie (Cf) scanners in twee verschillende ziekenhuizen toch sterk
verschillende effecten op de werkorganisaties waarneembaar zijn. Orlikowski wil
hiermee benadrukken dat ontwikkelen en gebruiken van technologie niet los
gezien kunnen worden van sociale en historische omstandigheden. Ook het werk
van Scott Poole en DeSanctis (1990) geeft dergelijke uitkomsten te zien.
Verschillende groepen gebruiken hetzelfde 'group decision support system' op
zeer verschillende wijzen.

Er is echter niet enkel een invloed van structurele eigenschappen op het gebruik
van artefacten door actor en.

4. Door het specifieke gebruik van een artefact worden de structurele eigenschap-
pen van een organisatie ook beinvloed, door hen te confirmeren of door hen te
veranderen. (pij/ d) Dit wordt het meest duidelijk als gebruikers de functionaliteit
van een artefact niet benutten zoals bedoeld. Zo ondermijnen en veranderen
gebruikers de in het artefact ingebedde regels en hulpbronnen en daarmee de
institutionele context en strategische doelen van de ontwerpers, sponsoren en
degenen die de technologie implementeren. Orlikowski parafraseert Wynne (1988)
en Perrow (1983) om te laten zien dat bij het bedienen en gebruiken van
complexe systemen in sterk afwijkende, ongestructureerde situaties er bij
gebruikers vaak sprake is van stress, ambiguiteit. Dan zoeken gebruikers naar
regels om in dergelijke situaties te kunnen handelen die uiteraard sterk afwijken
van de in handboeken voorgeschreven regels en procedures.
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Besluit
Orlikowski heeft naar onze smaak op indringende wijze beschreven hoe Giddens'
theorie, die werd geformuleerd op het niveau van de maatschappij, gebruikt kan
worden om de reciproke interactie tussen bandelen en structuren bij technologi-
sche innovatie op verschillende niveaus te beschrijven. Het endogeniseren van de
technologie in de stiucturatietheorie is op dat niveau zonder meer geslaagd te
noemen.
Met het model van Orlikowski is er sprake van een altematief om technologie te
conceptualiseren waardoor het eerder gememoreerde gematigd constructivisme
daadwerkelijk tot stand wordt gebracht en wordt toegepast op het onderwerp
waarover bet ook in dit onderzoek gaat: het ontwikkelen en gebruiken van
informatietechnologie en daarmee samenhangende veranderingen. In bet
structuratietheoretsicb technologiemodel zijn de sterk verschillende conceptuali-
seringen van technologie - de strategiscbe keuzebenadering en het technologiscb
determinisme - ons inziens ontwikkeld naar een mooie syntbese die goed van
toepassing is op longitudinaal onderzoek.

2.4.2.2 Oplossingen voor de tekortkomingen van het structuratietheoretische
technologiemodel

Echter er zijn ook kanttekeningen te maken bij het structuratietheoretisch
technologiemodel. Orlikowski signaleert dat ook zelf (1992: 422-423):

"The structurational model does not directly deal with organizational formlo, which
was considered an institutionalized property (structurele eigenschap: MM) of
organizations. Future analyses of the relationship between different organizational
forms and the interaction of technology and human agency are clearly relevant. It
would be usefull to isolate this aspect of organizations analytically and examine how
different organizational forms may engender certain kinds of technologies, and how
these technologies in tum may reinforce or transform the structural configuration over
time.'

Het aanpakken van dit probleem veronderstelt echter dat wordt geexpliciteerd hoe
men de relatie tussen technologie en organisatie concreet omschrijft. De analyse
van dit probleem is van groot belang omdat ze aan elkaar gerelateerd zijn
bijvoorbeeld als arbeidstaken en bijbehorende ondersteunende medierende
hulpmiddelen. Giddens biedt hiertoe geen houvast. Hij beschouwt technologie
slechts als hulpbron en gaat niet in op de relatie tussen technologie en organisatie.
Orlikowski behandelt de relatie tussen technologie en organisatie in het kader van
een ontwikkeltraject. Zij geeft aan dat als het gebruik van CASE-tools is

10 Hier wordt bedoeld het conventionele structuurbegrip, dat wil zeggen de verduurzaamde
kenmerken van een organisatie,



77

geaccepteerd, de structurele eigenschappen van de organisatie ook veranderd zijn.
Echter daarmee kan vanuit baar theorie niets gezegd worden over de mate waarin
sterk verschillende structurele eigenscbappen van organisaties aanleiding geven tot
sterk verschillende handelingspatronen bij het verwerven, implementeren en
gebruiken van nieuwe technologie.
Orlikowski stelt verder dat zij technologie wil opvatten aIs een structurele
eigenschap van een organisatie. Echter daarmee wordt ten onrechte gesuggereerd
dat de stand van zaken in bepaalde technische domeinen steeds onmiddellijk
doorwerkt in organisaties. Tenslotte is er het probleem, dat Orlikowski zich
hoegenaamd niet lijkt te realiseren dat technologische innovaties - zoals de
introductie van CASE-tools in een groot Amerikaans systeemhuis (Beta) - feitelijk
technische interventies zijn die een organisatieverandering veroorzaken. Zij
besteedt aan dat tbema in elk geval geen aandacht.
Giddens' opvatting dat technologie een hulpbron is en Orlikowski's opvatting dat
technologie een structurele eigenscbap is van een organisatie, dragen het gevaar
in zich dat daardoor de structuratie van organisaties te eenzijdig wordt benaderd.
Technologie kan een structurele eigenschap of hulpbron worden, maar is dat niet
per definitie bijvoorbeeld aIs de tecbniscbe veranderingen binnen een organisatie
nog in gang gezet moeten worden. Het institutioneel perspectief domineert te veel.
Deze problemen behoeven een nadere uitwerking en die zaI moeten resulteren in
een helder model waarin het ontstaan van specifieke configuraties van technologie
en arbeidsdeling kan worden begrepen a1s onderdeel van de structuratie van
organisaties, dus vanuit het bandelen van actoren.

Het eerste probleem: Giddens opvatting van technologie als hulpbron en de
conceptuele relatie tussen technologic en organisatiestructuur
De structuratie van organisaties dient vanuit Giddens a1seen voortdurend proces
te worden beschouwd waarin actoren vanuit hun competentie in een interactief
proces en gebruik makend van regels en hulpbronnen (in de vorm van gebeugen-
sporen) een centrale rol spelen. Op deze manier wordt ook de structuur van
organisaties beschouwd aIs een vanuit de beperkte bandelingsruimte van actoren
geconstrueerd set van regels en hulpbronnen en aangezien de techniek daarvan
een integraal onderdeel uitmaakt wordt zo ook de techniek tot een endogene
factor in de sociologische tbeorievorming. Immers Giddens rekent de technologie
onder verdelingsbronnen. In zijn opvatting van technologie is met name de
beheersing van de natuur een bron van macht, maar dat is een te hoog abstractie-
niveau om met technologische verandering samengaande veranderingen in
organisaties te kunnen conceptualiseren. Giddens verzuimt uit te leggen hoe
technologie en organisatiestructuur met elkaar samenhangen en dat stelt ons voor
de opdracht om dit uit te werken.
Analytisch is bet mogelijk om techniek en organisatie aIs aparte, op zichzelf
staande grootbeden te zien. Bijvoorbeeld in termen van: er zijn deze machines en
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die voeren de volgende bewerkingsprocessen uit." Daamaast kan worden
beschreven hoe de arbeidsorganisatie eruit ziet, dat wit zeggen hoe taken en
bevoegdbeden tussen (groepen) mensen zijn verdeeld. Daarmee is ecbter de
koppeling tussen (organisatie- )structuur en technologie volkomen zoek en de
vraag is dan ook of dat een realistiscbe conceptualisering is. Immers empiriscb
gezien is er steeds een expliciete koppeling tussen techniek en arbeidsdeling,
boewel deze bijzonder veelvormig is. Is bet tenslotte niet zo dat slecbts die zaken
worden geinstrumenteerd die in de vorm van zinvolle arbeidsbandelingen reeds
bekend zijn? Handelingen die niet worden verricht kunnen simpelweg niet worden
geinstrumenteerd." Met andere woorden, er is een logische onlosmakelijke
relatie tussen techniek, arbeidsdeling en arbeidsinhoud. Deze stelling is bepaald
niet nieuw. Wanneer men zoals Van der Zwaan (1973), De Sitter (1974) en Miller
en Rice (1976) (in: Van Dijck 1981:22) bet verwerkingsproces bescbouwt als de
verzameling van alle mogelijke operaties is er nog slecbts onderscbeid tussen niet
en weIgeroutiniseerde taken en tussen niet-techniscb en weI techniscb bemiddeIde

11 Hierbij wordt dan een aspect uit Bertings (Berting 1992: 19) omschrijving van technologie
verzelfstandigd te weten: 'de combinatie van door mensen ontworpen en geconstrueerde fysieke
objecten. Inde industriele samenleving betreft dat vooral macbines die a) technische kennis vereisen
voor bun ontwerp en produktie en b) grote boeveelbeden bandelingen 'zelfstandig'verricbten.'
Daamaast onderscbeid Berting:
a Tecbnologie als menselijke' 'CIctiviteiten in samenbang met bet gebruik van technische

artefacten. Deze artefacten zijn waardeloos zonder kennis over hoe zij moeten worden
gebruikt, onderhouden, hersteld en geproduceerd.

b Technologie als een hoger niveau van kennis: het geheel van kennis dat noodzakelijk is om
nieuwe oplossingen te genereren op het gebied van on twerp, constructie en toepassing van
technische mogelijkheden. Het gaat daarbij dus om de verdere ontwikkeling van de theorie van
technische toepassingen.

Deze laatste twee facetten blijven dan volledig buiten de zojuist gegeven analytische scheiding tussen
tecbnologie en arbeidsorganisatie.
Ook Schrama bebandelt een groot aantal omschrijvingen van het tecbnologiebegrip. Hij trekt de
conclusie dat het weliswaar mogelijk (en zinvol) is om een conceptueel onderscheid te maken tussen
technologic en structuur als abstracte theoretische begrippen, maar met elke specificatie, met elke
stap in de ricbting van meer empirische begrippen wordt het onderscheid Minder duidelijk. In de
praktijk is bet vaak moeilijk de technologie en de structuur van een organisatie exact van elkaar te
onderscheidcn. Voor Schrama zijn technologie en structuur gelijkwaardige aspecten van de
organisatievorm (Schrama 1991: 334).

12 Hoewel het natuurlijk altijd mogelijk is dat door procesinnovaties, in de vorm van bet
toevoegen van nieuwe bewerkingen, nog niet binnen de organisatie bestaande handelingen worden
geinstrumenteerd, Dan zien we het patroon dat nieuwe instrumentatie, zelfs als het volautomatische
bestuurde processen betreft, nieuwe arbeidsbandelingen genereert en zien we opnieuw dat
instrumentatie, arbeidsdeling en arbeidsinboud onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. lmmers
ergens in de organisatie moet de verantwoordelijkheid voor de procesbewaking worden gedelegeerd,
iemand zaI de procesbewaking moetcn uitvoeren en iemand zal de onderhoudswerkzaamheden
moeten doen etc,
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operaties. Schrama gaat zo ver dat technologie en structuur gelijkwaardige
aspecten van de organisatievorm zouden zijn (Schrarna 1991:334). Van Dijck stelt
dat technologie en organisatiestructuur conceptueel een tautologie zouden vormen
(Van Dijck 1981:21-22). Auteurs als Perrow en Thompson blijken echter evenmin
een duidelijk conceptueel onderscheid te maken tussen technologie en organisatie-
structuur (Schrarna 1991: 127).
Inzet en gebruik van technologie worden zo ingeperkt tot kenmerken van de
arbeids- en produktieorganisatie. Bovendien zijn deze kenmerken ook weer sterk
afhankelijk van eerdere beslissingen van actoren in een organisatie. Zo is
bijvoorbeeld de complexiteit van een techniek sterk afhankelijk van het
kennisniveau van het personeel dat er mee moet werken. Dat heeft alIes te maken
met het gevoerde personeelsbeleid. De routinematigheid van een technologie
wordt vooral bepaald door de mate waarin men besloten heeft om deelprocessen
in de produktie te standaardiseren. Dat heeft weer alIes te maken met het
opzetten van de produktieorganisatie. De structuratie van de relatie tussen
technologie en organisatie ligt daarmee helemaal op het actor-niveau. Er is dan
inderdaad slechts sprake van een analytisch onderscheid tussen technologie en
organisatiestructuur. De instrumentatie kan dan de menselijke arbeidshandelingen
vervangen of ondersteunen (mechaniseren en automatiseren). De technologie
betreft altijd de instrumentatie van arbeids- en produktieorganisatie en is daarmee
ingebed in een horizontale en verticale arbeidsdeling waarin taken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en (technische) middelen over mensen worden verdeeld.
Om de structuratie van organisaties goed te begrijpen is het van belang om een
onderscheid te maken tussen de technologie die - hoewel mensenwerk - zich
ontwikkelt buiten de grenzen van de organisatie, de technologie waarvan men
overweegt om deze in te voeren in een organisatie en de reeds in de organisatie
aanwezige technische infrastructuur. Er is een grensgebied waarin een technologie
op organisatieniveau nog niet functioneert als structurele eigenschap en dat is in
de tijd bezien en in het geval van de informatietechnologie het ontwikkeltraject.
Wanneer technologie door actoren in een organisatie geintroduceerd wordt is zij
nooit ineens volledig geadopteerd door de eindgebruikers, is zij nooit ineens een
integraal onderdeel van de technische infrastructuur en daardoor niet onmiddellijk
een structurele eigenschap, kent in elk geval niet de werking van het creeren van
handelingsmogelijkheden of van beperking van de handelingsmogelijkheden. Elk
nieuw geintroduceerde technologie kan dat mettertijd worden mits er sprake is
van succesvolle adoptie.
Het was ons inziens dan ook beter geweest als Orlikowski een onderscheid had
aangebracht tussen de bestaande technische infrastructuur van organisaties, die
kan worden beschouwd als een structurele eigenschap en de technologische
ontwikkeling die zich afspeelt op een hoger niveau die nog niet kan gelden als een
structurele eigenschap op het niveau van de organisatie.
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Bet tweede probleem: technologische innovatie en de relatie tussen technologie en
organisatie beschouwen op het niveau van de interventiet-s) en prioriteringen in
keuze- en besluitvormingsprocessen
Het feit dat arbeid, organisatie en technologie voortdurend aan elkaar gerelateerd
worden neemt niet weg dat, wanneer men het keuze- en besluitvormingsproces
analyseert naar de wijze waarop de afstemming tussen techniek, arbeid en
organisatie feitelijk plaatsvindt, er sprake is van een varieteit aan mogelijkbeden
om deze afstemming in te vullen. Veelal blijken technologie en organisatiestruc-
tuur toch te zeer verschillende objecten te zijn om op in te grijpen. Efficiency
verhogen wordt nogal eens gedefinieerd in een betere technische instrumentatie
en in mindere mate in een betere taakverdeling. Beiden zijn echter wegen om
hogere efficiency te bereiken. Daarom is het van belang aan te geven welke
keuzemogelijkbeden er zoal zijn en hoe ze worden geprioriteerd. In een dergelijke
prioritering kan men de ongelijkwaardigheid van techniek en organisatiestructuur
veelal herkennen. 13

In het besluitvormingsproces kan men vervolgens enerzijds onderscheid maken
tussen diverse typen keuzen. Anderzijds kan worden geanalyseerd hoe besluiten
worden gecombineerd. Ten eerste kan men onderscheiden: een techniekkeuze
(welke instrumentatie), voor welke taken (keuzen op het niveau van de individuele
arbeidsplaats) en in samenhang daarmee voor welke processen (keuze op het
niveau van het verwerkingsproces) en voor welke afdelingen (keuzen op
afdelingsniveau). Afhankelijk van het type keuzen dat men laat domineren - en
daarbij spelen regels en hulpbronnen en structuratiemodaliteiten een rol - is de
onlosmakelijke band tussen arbeid, organisatie en techniek empirisch meer
gedomineerd vanuit de techniek dan vanuit de arbeid en organisatie. Er kan
gekozen worden om processen en taken onveranderd te laten en de techniek
daaraan aan te passen. Er kan ook gekozen worden om de techniek te laten
prevaleren en taken en processen aan te passen aan de technische mogelijkheden.
In deze of-of-structuur van het keuzeproces wordt de afstemming derhalve
eenzijdig gerealiseerd door of aileen in techniek veranderingen aan te brengen of
aileen in de organisatie. Keuze- en besluitvormingsprocessen kunnen ook een en-
en structuur hebben. Oat betekent dat men op beide niveaus tegelijkertijd
veranderingen kan aanbrengen. Bij een dergelijke omschrijving is de verwevenheid
van technologie en organisatie een vast gegeven. Tenslotte zijn er ook nog talrijke
keuzemogelijkheden voor de veranderingsstrategieen die men kan volgen bij de
ontwikkeling en implementatie van de hard- en software. Technologische innovatie
valt dan ook niet te begrijpen vanuit de kenmerken van de technologie op zichzelf.
Orlikowski vat dit als voigt samen (1991: 22):

13 Redenen voor de introductie van informatietecbnologie in organisaties betreffen overwegend
financieel-economiscbe en bebeersdoelsteUingen. Terwijl sociale doelsteUingen als het verbeteren van
organisatiestructuur of het verhogen van de kwaliteit van de arbeid zelden een hoge prioriteit krijgen
(Riesewijk en Warmerdam 1988).
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'Technology does not simply mean machinery around which there is a given "logic" of
working or paratechnical relations; it involves negotiated structures of production.'

Barley heeft op dit punt een veel meer interventionistische orientatie gegeven aan
zijn werk dan Orlikowski. Hij beschouwt technologie als een interventie in de
relaties tussen actoren en de organisatiestructuur, die mogelijkerwijs kan
veranderen. Daarmee is dat een onderdeel van de structuratie van organisatie
verlopend via het organisatieproces.
Het interventieperspectief vooronderstelt in de eerste plaats dat er een tijdsdimen-
sie wordt ingebouwd in het structuratieproces. Orlikowski premissen en
componenten van het structuratietheoretisch technologiemodel maken primair
duidelijk dat technologie op elk niveau - van inventie tot invoering en gebruik -
begrepen dient te worden vanuit menselijk handelen. Zij verzuimt om aan te
geven hoe en op welk niveau binnen het model van structuratiemodaliteiten het
inbrengen van nieuwe technologie moet worden geinterpreteerd. Dit probleem
zullen wij in het hieronder te ontwikkelen handelingstheoretisch interventieper-
spectief theoretisch ter hand nemen.

2.5 Het tweede deel van het theoretisch kader: naar een handelingstheoretisch
interventieperspectier

De ontwikkeling van dit handelingstheoretisch interventieperspectief vindt plaats
in een aantal stappen: eerst wordt er een aantal grondbegrippen gedefinieerd,
daarna gaan we in op elementen van het interventiemodel en wordt er een
interventiematrix beschreven, vervolgens behandelen we de interventiecyc1us en
geven daarvan een structuratietheoretische interpretatie.

2.5.1 Naar een interventiemodel

De hoofdvraag is hier:

Waaruit bestaat in concreto het handelen in veranderingsprojecten bij automatisering?

2.5.1.1 De grondbegrippen: sociaal handel en, interventie en keuze

Met Giddens' defmitie van handelen ontstaat er een directe, zij het enigszins
toevallige, conceptuele verbinding met de ontwikkeling van een interventiemodel.
Hij defmieert handelen immers als: 'stream of actual or contemplated interventions
of corporal beings in the ongoing process of events-in-the world' (Giddens 1976:
75). Met andere woorden menselijk handelen bestaat uit interventies.
Deze conceptuele band tussen sociaal handelen en interventie moet echter nog
verder worden gespecificeerd. Een interventie kan immers worden opgevat als een
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bijzondere vorm van sociaal handelen, namelijk als strategisch handelen. Het
uitvoeren van de interventie is daarbij een vorm van machtsuitoefening waarbij de
intervenient een specifiek doel voor ogen heeft en daartoe al dan niet specifieke
middelen gebruikt om de betrokken actoren daarmee te laten instemmen. De
verandering wordt dan bescbouwd als het resultaat van de geplande interventie en
kan worden gezien als bet doel van de interventie.
Het begrip interventie" wordt bier gedefinieerd als een reeks bewuste ingrepen
om een toestandsverandering in een object (organisatorische processen, groepen
of individuen) teweeg te brengen of om een veranderingsproces beter te laten
verlopen." 'Bewust' betekent bier dat er een bepaald doel voor ogen staat bij het
ten uitvoer leggen van de ingreep.
Het begrip keuze" is steeds geimpliceerd" bij het gebruik van de term en

14 Concrete definities van het interventiebegrip blijken sterk ingekJeurd te zijn door het
toepassingsgebied. Er zijn vele toepassingsgebieden van interventies zoals in de onderwijskunde,
therapeutische toepassingen, in de medische sector, in organisaties, in groepsprocessen en individuen
die allemaal naar aard en object verschillen (Van den Wittenboer 1992: 1).
French en Bell wijzen op de zwakke definitie van organisatie-ontwikkelingsinterventies. Zij stellen dat
het begrip interventie wordt toegepast op verschiUende niveaus van activiteiten zoals: een korte taak;
een opeenvolging van samenhangende taken rond een thema; een 'familie'van activiteiten, die samen-
hangen maar toch sterk verschillen; een plan om verbeteringen van de organisatie te integreren. De
term interventie wordt dus op verschillende abstractieniveaus gebruikt (French en Bell 1978: 102).
Binnen de organisatiekundige sfeer heerst een sterke neiging om c1assificatieschema's te maken van
mogelijke interventies om zo de hoeveelheid altematieven te presenteren. Van den Wittenboer (1992:
21) verwijst dan naar: Hornstein e.a, (1971), Blake en Mouton (1979), French en Bell (1978) Sinha
(1979), French e.a. (1983), Miles en Schmuck (1983), Schein (1987) en ten onzent zou daaraan kunnen
worden toegevoegd Boonstra (1992). Het oordeel van Van den Wittenboer (1992: 21) is vemietigend:
'De schema's lopen inhoudelijk uiteen, en ze bezitten zo weinig structuur dat ze voor het ontwikkelen
van een interventietheorie weinig houvast bieden.'
Tenslotte blijkt het interventiefenomeen als vorm van sociale interactie slecht te begrenzen, dat wil
zeggen dat wat voor een actor geldt als een interventie, niet voor een of meerdere andere actoren als
zodanig hoeft te gelden. De meervoudige interpretatie van de werkelijkheid speelt hierbij dus een
grote rol.

IS Deze omschrijving is ontleend aan de definitie van French en Bell (1978: 102) van interventies
in het kader organisatie-ontwikkeling, Deze luidt:
'OD interventions are sets of structured activities in which selected organizational units (target groups
or individuals) engage with a task or a sequence of tasks where the task goals are related directly or
indirectly to organizational improvement. Interventions constitute directly or indirectly thrust of
organizational development; they "make things happen" and are "what's happening".'

16 Drazin en Sandelands leggen de vinger op de zwakke plek van de 'choice-benadering' en
daarmee op de centrale rol van het concept keuze in de organisatietheorie. Het probleem van dit
theoretisch perspectief vatten ze als voIgt samen (Drazin en Sandelands 1992: 231);
'If it is asked how environments or managers determine organization, the answer usually given is that
they 'select' or 'choose' one that is appropriate. However, to say that organization is 'selected' or
'chosen' only incorporates the fact to be explained in the verb that does the explaining. The verbs 'to
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sociaal handelen en interventie. Elk handelen, elke vorm van interventie verwijst
naar een afgesloten keuzeproces ofwel naar een besluit. Etzioni (in: Tallman en
Gray 1990: 423) heeft dit probleem onder de loep genomen en constateert een
wezenlijk verschil tussen het begrip 'keuze' en het begrip 'beslissing':

The term choice should be used to encompass the sorting out of options, whether
conscious or nonconscious. Deliberate choices are to be referred to as decisions.'

Waar eerder gesproken werd van 'keuze(-n)' zal dus feitelijk gekeken worden naar
de doelbewust geselecteerde handelingsaltematieven ofwel besluiten. Dit in het
bijzonder in de vorm van concrete interventies en interacties en de factoren die
daarop invloed uitoefenen.

2.5.1.2 Interventie: object en kenmerk

Elke interventie zien we als een koppeling van een ingreep of handeling met een
object waarin de intervenient een toestandsverandering wil aanbrengen.
Interventies zijn in zoverre gericht dat duidelijk moet zijn wat het gewenste effect
is. Veelal betreft dat niet het object in zijn geheel, maar kenmerken daarvan. Elke
interventie is erop gericht verandering aan te brengen in een of meerdere
kenmerken van een interventieobject.
Dit onderscheid tussen interventieobject en -kenmerk behoeft echter enige toelich-
ting voordat het nut ervan duidelijk wordt. In de literatuur over organisatie-
ontwikkeling wordt aan het object van de interventie een belangrijke plaats
toebedeeld. Relatief veel belang wordt bier gehecht aan de 'micro, meso, macro'
indeling in individuen, groepen en organisaties of grotere sociale systemen
(Argyris 1970; Blake en Mouton 1976; French en Bell 1978; Boonstra 1991). Nu
is het veelal zo dat niet de objecten als zodanig, maar kenmerken van de objecten
als de grootheid wordt gedefinieerd waar de interventie op is gericht. Zo kunnen
bij individuen bijvoorbeeld leerprocessen, gedrag of kennis worden beinvloed en
die vormen concreet weer een veel grotere verzameling van kenmerken. Hetzelfde
geldt voor groepen of groepsprocessen. Het is moeilijk om op het niveau van de

select' and 'to choose' do not refer to definite activities, but rather to consequences that unspecified
activities might have. They present an appearance of process that only seems to explain organization.'
In het verJengde van Ryle kwalificeren Drazin en Sandelands begrippen zoals keuze en selectie als
'achievement verbs'. Dit zijn termen die bij het geven van verklaringen steeds problemen opleveren
omdat de semantische relatie tussen een proces en een uitkomst gemakkelijk kan worden
gesubstitueerd voor een empirische relatie. Terwijl juist de empirisch relatie tussen het keuzeproces
en de resultaten de verklaringen dienen te leveren.

17 Dit mag blijken uit een definitie van handelen van R Smith (1992: 181): 'Action is defined as
choice behavior.'
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organisatie ook een dergelijk onderscheid te banteren omdat er op dat niveau al
helemaal snel sprake is van al te breed gedefinieerde interventieobjecten.
Een veel benut model om de objecten van organisatieverandering aan te duiden
is het model van Leavitt (1965).

/-~
mensen technologie

~_r/
Figvur 2.6 Het organisatiemodel van Leavitt (196.5).

Leavitt stelt dat organisaties bestaan uit de interactie tussen vier variabelen:
mensen, structuur, technologie en taak. Met mensen bedoelt Leavitt: management
en werkers in een organisatie. Met technologie wordt bedoelt de instrumenten en
technieken die de organisatie gebruikt in het uitvoeren van haar taak. De structuur
van de organisatie houdt in de gezagsverhoudingen, de horizontale arbeidsverde-
ling, communicatie en goederenstroom. Taak betekent hier het bestaansrecht van
de organisatie namelijk het feit dat er behoefte is aan het produkt dat er wordt
voortgebracht. Leavitt stelt simpelweg dat verandering invloed kan uitoefenen op,
of gericht kan zijn op elke variabele. Hij noemt dat 'entry points' voor het inbren-
gen van verandering. Naar ooze mening zijn hier de interventieobjecten nog steeds
op een nog erg algemene en diffuse Manier omschreven. Elke 'organisatie-
variabele' is nu een gebied waarop verandering kan plaatsvinden. De vier
dimensies van organisatieverandering kunnen dus ook dienen om clusters van
interventies mee te classificeren. Echter vervolgens is er een grote hoeveelheid
verfijningen nodig om de interventieobjecten en -kenmerken te benoemen.
Het belangrijkste criterium om een kenmerk van een interventieobject te kiezen
is of men het manipuleerbaar acht. Als er geen toestandsverandering in een
kenmerk kan worden aangebracht dan kan daarop ook geen interventie worden
uitgevoerd. Het is daarom relevant om interventieobjecten en hun kenmerken van
elkaar te onderscheiden. Formeel zouden interventieobjecten en -kenmerken als
volgt kunnen worden onderscheiden:
a object:



85

doelgroepen: individu, paar, groep, afdeling, organisatie;
operaties: individueIe arbeidshandelingen, groepshandelingen, afdelingstaken;
processen: primaire, secundaire of beheersprocessen;

b kenmerk:
alle mogelijke manipuleerbare kenmerken van doelgroepen, operaties of
processen en daarin ingebedde regels, hulpbronnen en structuratiemodaliteiten.

Uiteindelijk dient de ingreep in de kenmerken een toestandsverandering teweeg
te brengen. Per veranderingsproject kunnen de objecten en kenmerken van
interventies verschillen. Maar dat onderscheid zal vooral worden bepaald door het
geform uleerde beIeidsdoel.

2.5.1.3 Een formeel onderscheid tussen typen interventies op basis van de
interventieobjecten.

Om de inhoud en het verloop van automatiseringsprocessen van eIkaar te
onderscheiden en met elkaar te verbinden is het van groot belang om een
onderscheid aan te brengen in typen interventies op basis van hun inhoud.
Het soort interventies waar het in deze studie om gaat heeft in eerste aanleg
betrekking op de technologie. Het gaat om het invoeren van diverse soorten van
informatietechnologie zoals we reeds zagen. Echter de verwevenheid van
technische interventies met de structuur-, mensen- en taak-variabele maakt dat het
hard nodig is om het interventiegebied te herformuleren. Een omschrijving van
de aard van interventies is in dit kader van groot belang. Hier wordt dit onder-
scheid naar aard omschreven als primaire en secundaire interventies. De primaire
interventie betreft veelal het object of de factor waarin de mogelijkheid wordt
gezien om een bepaald probleem aan te pakken, dan wei de oorzaak van de
problematiek weg te nemen. De secundaire interventies ondersteunen de primaire
interventies. Men zou ook kunnen spreken van flankerend beleid of een hulpstruc-
tuur bij de primaire interventie. In de secundaire interventie wordt aangegeven
hoe de primaire interventie procesmatig kan worden ondersteund.
Bij een automatiseringsproject is de primaire interventie in principe gericht op de
technische infrastructuur en wordt veeIal geformuleerd in termen van technische
veranderingen in hard- en software. Het resultaat biervan definieren we bier in
termen van de door de gebruiker ervaren 'kwaliteit' van het systeem.
Echter, omdat er in het proces van ontwikkeling en implementatie van informatie-
systemen steeds sprake is van 'packaging'", vereist succesvolle implementatie van

18 De term 'packaging' die Iivari ontleent aan Rogers (1983) verwijst naar tal van barrieres die
er kunnen bestaan bij de implementatie van interventies. Dergelijke barrieres kunnen er zijn op aile
niveaus. De implicatie daarvan is dat er in het kader van de ontwikkeling van zo'n innovatie meerdere
interventies extra gebeuren, waarbij het zowel om technische als organisatorische interventies kan
gaan. Het gaat derhalve om bet ontstaan van een pakket of verzameling van meerdere interventies
tegelijkenijd (Iivari 1993: 305).
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de primaire interventie tevens secundaire interventies waarin randvoorwaarden
worden gecreeerd.
Dit kan als volgt worden gei1lustreerd. Afbankelijk van het soort bedrijfsproces dat
wordt geautomatiseerd - primaire , secundaire of beheersprocessen" - kunnen
er even zovele daarmee verbonden arbeidsprocessen (verzamelingen operaties)
worden veranderd. De eventueel nieuwe hard- en software verandert veelal ook
inhoudelijk de taakuitvoering, door taken weg te nemen en routines te veranderen.
Ook kan het voorkomen dat mensen niet met het betreffende softwarepakket
bekend zijn. De secundaire interventies dienen nu zo te zijn geformuleerd dat
deze problemen op de een of andere wijze worden weggenomen waardoor de
slaagkans vergroot. Slagen wordt bier gedefmieerd als een subjectief positieve
beoordeling van het veranderingsproces en van het produkt dat voortkomt uit het
automatiseringsproject.
De secundaire interventies hebben dus betrekking op het reguleren en organiseren
van de interactie tussen betrokkenen in de tijd, op de gewenste en noodzakelijke
veranderingen in de organisatie en 'last but not least' op de veranderingen in
gedrag, vaardigheden en houding van mensen die met het systeem moeten werken.
Hierbij kan het gaan om interventies in de arbeidsorganisatie (kenmerken van het
personeel; kennis en vaardigheden) en in de horizontale en verticale taakverdeling
in het arbeidsproces (taakinhouden, bevoegdheden, verantwoordelijkheden etc.)
in de besturingfbegeleiding van het veranderingsproces (kenmerken: organisatie,
fasering, aard van activiteiten, voorlicbting) en personele bezetting bij bet
ontwikkelings- en implementatieproces (participatie).

Leavitt (1965) heeft dit ook opgemerkt in die zin dat hij spreekt over interferentie van interventies
in verschillende organisatie-variabelen. Interventies in de ene variabele zijn veelal niet zonder
gevolgen voor de andere drie variabelen. In feite bedoelde Leavitt hiermee dus hetzelfde als Iivari
met de term 'packaging'.

19 Elk automatiseringsproces heeft een deelproces als object. De deelprocessen in de discrete
produktie zijn als voigt onder te verdelen.
Bij primaire processen kan het gaan om: in- en verkoop, werkvoorbereiding (tijdschema's, stukJijsten,
werkverdeling), fabricage (bewerken, voorbereiden, gieten), assemblage (verbinden, samenstellen,
afwerken) en fysieke distributie (transporteren, opslaan van grondstoffen, halffabrikaten en
eindprodukten ).
Bij secundaire processen kan het gaan om: ontwerpen (van nieuwe produkten en processen).
onderhoud (van machines, gereedschappen, informatiesystemen), kwaiiteitscontrole (van grondstoffen,
[half-]fabrikaten, methoden en technieken), administratie (boekhouding, personeelsgegevens,
marktgegevens ).
Bij beheersprocessen kan het gaan om: strategische aspecten (ondememingsplanning, produktiepro-
gramma, produktiecapaciteit, prognoses, evaluaties), besturings-aspecten (capaciteitsplanning,
produktieplanning, coordinatie en afstemming), operationele aspecten (voortgangscontrole,
materiaalplanning, communicatie, fabricagebesturing) (Dekkers en Siagmolen 1984: 18-19).
Het zal tevens duidelijk zijn dat deze typologie niet geldt voor de zakelijke dienstverlening of voor
de procesindustrie.
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De keuze voor bepaalde typen secundaire interventies is gebaseerd op werk van
Salancik en Pfeffer en Kuhlmann. Zij hebben zich de vraag gesteld welke factoren
bijdragen aan 'compliance'of acceptatie van beslissingen. Pfeffer Merkt op dat
individuen zich graag commiteren aan beslissingen, los van het verwachte effect
en in sommige gevallen juist vanwege hun ineffectiviteit (1981: 297).
Salancik legt het verband tussen acceptatie en handelen in zijn defmitie van het
concept 'commitment' (betrokkenheid of binding) (1977: 62):

'Commitment is a state of being in which an individual becomes bound by his actions and through
these actions to beliefs that sustain the activities and his own involvement'.

Handelen als zodanig heeft dus een soort eigen dynamiek. Het uitvoeren van
bepaald handelen leidt ertoe dat bepaalde overtuigingen die gepaard gaan of
verbonden zijn met dergelijk handelen zich vastzetten.
Salancik formuleert drie factoren die op basis van empirisch onderzoek de mate
van betrokkenheid bij beslissingen (lees: interventies) bevorderen. Ten eerste moet
er sprake zijn van keuzemogelijkheden. Zonder keuzemogelijkheden, althans de
gepercipieerde keuzemogelijkheden, tussen een aantal alternatieven za1 een
persoon minder snel instemmen met de gemaakte beslissing. Immers de persoon
heeft niet zelf voor een dergelijke optie kunnen kiezen en daarom kan hij zich
onttrekken aan de eventuele gevolgen (1977: 69). Ten tweede wordt instemming
met beslissingen verkregen door de mate waarin dergelijke acties in de organisatie
bekend zijn (1977: 64). Een derde reden waardoor er binding met beslissingen
ontstaat is de onomkeerbaarheid van een beslissing (1977: 65-66).
Hiermee geeft Salancik een theoretische richting aan de concretisering van de
secundaire interventies in het te ontwikkelen interventiemodel. Gebruikerspartici-
patie en voorlichting/communicatie gericht op mogelijkheden om invloed uit te
oefenen en kennisoverdracht en -verwerving representeren namelijk de bovenge-
noemde factoren voor het verkrijgen van betrokkenheid. In de interventiematrix
kunnen deze twee interventies als secundaire interventies worden opgenomen.
In beide interventies wordt aan actoren de kans geboden om te kiezen. De
bekendheid van interventies veronderstelt een vorm van communicatie en
voorlichting tussen actoren. Onomkeerbaarheid van interventies hangt eveneens
sterk samen met deze voorlichting, immers wie publiekelijk zegt iets te zullen
doen kan daar niet zonder meer van afzien.
Vanuit de organisatie-ontwikkeling wordt betrokkenheid en acceptatie ook weI
gereIateerd aan de mate waarin clienten zichzelf beschouwen als 'probleemhou-
der'. Naarmate men zich meer beschouwt a1s probleemhouder is er een grotere
kans op betrokkenheid (French en Bell 1978: 66). Ook de mate waarin werkne-
mers zichzelf zien als probleemhouder kan worden beinvloed door het bieden van
keuzemogelijkheden in het kader van participatie en voorlichting.
T.M. Kuhlmann (1988) heeft op basis van een zeer breed onderzoek naar
methoden om weerstand te verminderen en acceptatie van veranderingen te
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verhogen drie algemene factoren gevonden die van beIang zijn: scholing en
training, informeren en participatie." Vervolgens bekijkt hij in hoeverre
dergelijke factoren nu ook een rol spelen bij het verminderen van weerstand bij
automatisering. KUhlmannhaalt literatuuronderzoek aan waarin vele aanwijzingen
gevonden worden voor het feit dat tijdige voorlichting een belangrijke voorwaarde
is voor succesvolle technische en organisatorische veranderingen (Kiihlmann 1988:
262). Verder heeft de auteur waargenomen dat er in aile door hem onderzochte
bedrijven sprake was van scholing en training 'on-the-job'. Hij maakt geen
opmerkingen over de mate waarin dit nu een succesfactor is en behandelt voorna-
melijk beschrijvend de kritiekpunten op het opleidingsbeleid (Kiihlmann 1988:266
e.v.). Voor de participatie geIdt eigenlijk hetzelfde als voor scholing, er is
kennelijk een sterke overtuiging dat mee denken en/of mee doen bevorderlijk is
voor het succes van veranderingsprojecten. Er is alleen reIatief weinig empirisch
materiaal voorhanden waarbij participanten en niet-participanten worden
vergeIeken omtrent hun acceptatie.

Overzicht 2.2 Een provisorische interventiematrix bij eeo veraoderingsproces samengaand met
automatisering

Keuze-aspecten ... Welke interventies? Richting en inrichting van de
Typen interventies interventies?

l

Primaire interventie Technische interveoties? Technisch en economisch ver-
beteren?
Dit is bij automatisering veel-
al het doe!.

Secundaire interventie Organisatorische interven- Ingrepen in arbeid en organ i-
ties? satie ter verbetering van de

kwaliteit van de arbeid en de
organisaties

Besturingsinterventies? Het organiseren en legitime-
ren van interventies?

Fasering in de tijd
Projectorganisatie
Personele bezetting: participa-
tie

Projectaanpak: dwang of
begeleiding?

20 Hij baseert zich daarbij op: Coch & French (1948), Lawrence (1954), Mann & Neff (1969),
Tomlin (1970), Dienstbach (1m), Chin & Benne (1975), Watson (1975), Zaltman & Duncan (1917),
BOhnisch (1979), Franke (1980), Ansoff (1980, 1983), en Ziinsdorf (1982).
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Uit deze formele tweedeling van typen interventies kan nu een eerste beeld
worden verkregen wat betrokken actoren kunnen doen en verwachten in een
veranderingsproces samengaand met automatisering. De interventiematrix geeft
aan per type interventie, wat de onderliggende vraag is in het besluitvormingspro-
ces. Bij de voorbereiding van een veranderingsproces kan men zich omtrent beide
typen interventies afvragen, in welke mate en in welke combinatie zij moeten
worden uitgevoerd.
In dit interventiemodel wordt er welbewust voor gekozen om de technische en
sociale dimensie van veranderingsprocessen beiden te bezien. Dit om te
voorkomen dat er een eenzijdige aandacht zou zijn voor de sociale en organisato-
rische kant van automatisering, het gaat immers primair om technische ingrepen.

2.5.1.4 Doelen en richtingen van interventies

Van den Wittenboer Merkt op dat er voor de doelen van interventies een formeel
onderscheid aan te brengen is tussen enerzijds doelstellingen geformuleerd in
termen van gewenste uitkomsten van de ingreep en anderzijds doelstellingen
waarin niet zozeer de uitkomst, als wei de riehting van de verbetering wordt
aangegeven. Dit onderscheid zegt vooral iets over de mate waarin men kennis
heeft van de veronderstelde werking van de interventie. Weet men veel van de
werking af, dan wordt eerder in termen van het vastleggen gewenste effecten
gedacht. Weet men minder, dan ligt denken in termen van mogelijke richtingen
meer voor de hand (Van den Wittenboer 1992:22-23). Bij automatiseringsprojec-
ten is er zeer vaak sprake van een beleidsdoel geformuleerd als een wenselijke
riehting. De mate waarin men in staat is tot het formuleren van de doelen of de
richting van de interventies hangt dus af van de kennis op het onderhavige
veranderingsdomein.

Doeleninterdependentie als normatieve richting voor primaire en secundaire
interventies
Een van de moeilijkheden met de formulering van verwachte effecten van
interventies of de veranderingsrichting is dat er sprake is van uitermate complexe
koppelingen tussen de interventie en kenmerken van objecten enerzijds en
daardoor tussen de interventie en de verwachte effecten anderzijds. Dit wordt met
name bepaald door het feit dat bij een veranderingsproces altijd meerdere actoren
betrokken zijn die in een gezagsrelatie tot elkaar functioneren. Doordat er altijd
sprake is van actoren die principieel verschillende posities innemen in de
organisatie en daardoor andere belangen kunnen hebben zijn doelen/richtingen
van interventies steeds voor meerdere uitleg vatbaar evenzeer als de koppelingen
tussen interventies en kenmerken van objecten. Het is in het bijzonder dit facet
dat steeds opnieuw onzekerheid en daardoor weerstand oproept bij betrokkenen.
Eerder is opgemerkt dat interdependentie van actoren een belangrijke structura-
tietheoretische vooronderstelling is voor het begrijpen van sociale interactie.
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Deutsch" heeft een interdependentietheorie ontwikkeld die zeer relevant is met
betrekking tot een verdere uitwerking van Giddens beheersingsdialectiek omdat
het empirisch gewicht van interdependentie ermee wordt aangetoond.
Een uitermate belangrijk facet van de wijze waarop de interacterende actoren
elkaar beinvloeden is de mate waarin de door partijen beoogde doelen strijdig met
elkaar zijn. Waar Giddens met het concept van beheersingsdialectiek het
continuum afhankelijkheid-zelfstandigheid defmieert op basis van het beschikken
over hulpbronnen en de mate waarin men in staat is instemming van derden te
verkrijgen, defmieert Deutsch dit continuum in termen van de relaties tussen
doelen van betrokken actoren. Ons lijkt dat beide dimensies als input voor
interactie, respectievelijk aIs verwachte output een zinvoUeverfijning vormen voor
het continuum afhankelijkheid-zelfstandigheid.
Deutsch onderscheidt twee typen doelrelaties: negatieve en positieve interdepen-
dentie. Bij negatieve doeleninterdependentie ervaart men behalve de onverenig-
baarheid van activiteiten, een negatief verband tussen het bereiken van eigen
doelen en van andermans doelen: als de ene partij wint verliest de andere partij.
Bij positieve doeleninterdependentie ervaart men onverenigbaarheid van
activiteiten maar gaan winst en verlies van beide partijen samen. Wanneer de een
wint, dan wint ook de ander en hetzelfde geldt bij verlies.
VoIgens Vander Vliert zijn de schoolvoorbeelden van 'unity of spirit alongside
diversity of standpoint' te vinden in crisissituaties die men alleen met vereende
krachten het hoofd kan bieden. Hoewel automatiseringsprojecten doorgaans niet
als crisissituaties kunnen worden gekarakteriseerd, lijkt ons dat de startsituatie van
een automatiseringsproject er een iswaarvoor principieel positieve doeleninterde-
pendentie geldt. Het management is niet gebaat bij een systeem dat technisch
perfect is maar niet wordt gebruikt omdat de eindgebruikers de verandering niet
accepteren. Onder dergelijke omstandigheden kan er geen sprake zijn van een
succesvoUe ontwikkeling.
Een concretisering van positieve doeleninterdependentie in het verlengde hiervan
kan worden gevonden bij Lundeberg (In: Bemelmans 1992: 322). Naar analogie
van Lundeberg geven we de volgende quasi-formule voor het succes van een
interventie:

mate van succes van = F (kwaliteit x acceptatie]
een interventie

21 Deze samenvatting is gebaseerd op een artikel van E. van der Vliert.
Vliert, E. van der (1992) Paden naar constructief conflict in organisaties. Nederlands tijdschrift voor
de psycbologie, 47(1992): 301-315.
Van der Vliert baseert zich op zijn beurt op de volgende titels van Deutsch:
Deutsch, M. (1949) A theory of cooperation and competition. Human Relations, 2(1949): 129-151.
Deutsch, M. (1973) The resolution of conflict: constructive and destructive processes. New Haven: Yale
University Press.



91
Een informatiesysteem kan nog zo perfect opgezet zijn (veelal een management-
prerogatief), als gebruikers niet bereid zijn om zo'n systeem te accepteren dan is
het ontwikkelingsproject geheel of gedeeltelijk mislukt. Daarmee wordt de
dominantie van management, dat veelal geldt als initiator van automatiseringspro-
jecten, sterk gerelativeerd. Voordat iemand kan beweren dat een systeem geldt als
een goed systeem, moet verzekerd zijn dat alle betrokken partijen - in het
bijzonder de eindgebruikers - daarmee instemmen.
Vervolgens speelt er nog een ander probleem, namelijk het feit dat automatisering
veelal individuele taken en taakverdelingen beinvloedt. De vraag is nu natuurlijk
of het dan niet even goed mogelijk is dat bij automatiseringsprojecten sprake is
van negatieve doeleninterdependentie. Oat hangt sterk af van de impact van de
interventie op het organisatorische niveau. Daarmee wordt de weerstand tegen of
juist de acceptatie van de verandering nogal eens verklaard. Van 't Klooster en
Oonincx onderscheiden drie veranderingsniveaus bij automatisering:

eerste niveau: verandering van werkmethoden en procedures zonder dat er
organisatorische of andere veranderingen nodig zijn;
tweede niveau: veranderingen die vragen om een andere organisatie en dus om
een rolaanpassing van de betrokken mensen (structuurverandering);
derde niveau: veranderingen die vereisen dat mensen zich anders gaan
gedragen en er andere waardeoordelen op na gaan houden (In: Bemelmans
1992: 323).

Het hoogste veranderingsniveau vereist het meeste aanpassing van de betrokke-
nen, dat zal duidelijk zijn. Naarmate interventies dichter bij het derde niveau
komen neemt ook de kans op negatieve doeleninterdependentie toe en daarmee
de kans op een stroef verloop van het veranderingsproces. Naarmate deze kans
groter is neemt het belang van de secondaire interventies uiteraard toe.
Deutsch maakt verder op een zeer heldere wijze duidelijk wat het belang is van
positieve doeleninterdependentie voor de houding tegenover verandering van
betrokkenen en de mate waarin mensen zich door elkaar laten bemvloeden.
Vanwege de bewuste, niet te loochenen, wederzijdse afhankelijkheid zijn de
partijen bereid om de acties van de andere partij vervangend te laten zijn voor de
eigen acties ('substitutability'), ontwikkelen zich positieve attitudes over en weer
('positive cathexis'), en is men bereid zich door de andere partij te laten
bemvloeden ('inducibility') (Van der Vliert 1992: 303). Op deze wijze definieert
Deutsch theoretisch een optimalisering van het verloop van veranderingsprocessen
mits er sprake is van positieve doeleninterdependentie.
Wanneer er voldaan is aan de conditie van positieve doeleninterdependentie is de
mate van overheersing - gemeten aan het verschil in de verzameling hulpbronnen
waarover men beschikt - van ondergeschikt belang geworden. Immers daarmee
ontstaat er theoretisch een uitwisselbaarheid van activiteiten, wat de wederzijdse
acceptatie van inbreng verhoogt. Daarmee ontstaat er ook een voedingsbodem
voor een participatieve aanpak en ontstaat er tevens een positieve houding wat de
inbreng van hulpbronnen ten goede zal komen.
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Figuur 2.7 Ben modelmatige weergave van de effecten van positie-
ve doeleninterdependentie op basis van het werk van
Deutsch.

Zelfsturing als een normatieve richting voor de secundaire interventies
Het institutioneel arrangement van de projectorganisatie (Van Oijck 1974) waarin
de technische interventie gecombineerd wordt met secundaire interventies is erop
gericht de kloof tussen interpretatieschemata van intervenient en betrokkenen, het
gebrek aan hulpbronnen van betrokkenen en de afstemming van de normatieve
component van de interventie met de normen en waarden van de betrokkenen te
overbruggen. Naarmate de afstand van de primaire interventie met de 'structurele
eigenschappen' van een organisatie (betekenisstructuren, dominantie en
legitimiteit) groter is, neemt de kans op meer onzekerheid en weerstand toe.
Het integreren en coordineren van de interventies zodanig dat de kans op
onzekerheid afneemt en de kans op positieve beoordeling van de interventies
toeneemt kan worden vergroot door het creeren van zelfsturing bij actoren.
Zelfsturing wordt gedefinieerd als het ervaren van keuzevrijheid en de mogelijk-
heid tot persoonlijk initiatief. Dit bevordert dat mensen greep hebben op de
situatie enerzijds en dat er gebruik wordt gemaakt van een positieve wijze van
sanctioneren namelijk motiveren anderzijds (Deci et. al. 1989: 580).
De theorievorming rond zelfsturing als theoretisch fundament voor het formuleren
van de principiele richting van de secundaire interventies steunt op een lange
empirische traditie, zo blijkt uit een literatuuroverzicht van Deci, Connell en Ryan
(1989).22Het creeren van mogelijkheden voor zelfsturing op het niveau van

22In hun artikel halen zij diverse auteurs aan die allemaal effecten van zelfsturing hebben
onderzocht. Hieronder geven we een korte bloemlezing.
In de organisatiewetenschappen wordt al gedurende lange tijd onderzoek gedaan naar aan zelfsturing
verwante eoncepten. Argyris (1957) en Me Gregor (1960) benadrukken dat de mate waarin de
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secundaire interventies is derhalve een kansrijke optie - in de zin van motiverend -
voor het richten van institutioncle arrangementen rond technische interventies."
De mate waarin de secundaire interventies voldoende condities vormen voor
zelfsturing kan structuratietheoretisch worden geinterpreteerd als de mate waarin
betrokken actoren menen te beschikken over hulpbronnen en de mate waarin
tegemoet gekomen wordt aan waardenpatronen en interpretatieschemata van
betrokkenen.
Door het institutioneel arrangement - de projectorganisatie waarin de interventies
worden gecoordineerd - in te richten op basis van de idee van zelfsturing neemt
de kans toe op het kunnen beschikken over hulpbronnen. Dit heeft dan weer te
maken met de mate waarin de 'sturende' actor - bij technische interventies veelal
het management - in zijn keuzen voor specifieke vormen van institutionele
arrangementen daartoe de ruimte heeft gegeven. Het ingrijpen in de hoeveelheid
hulpbronnen is echter slechts een dimensie van de interdependentie van actoren,
namelijk die waarin de afhankelijkheid van 'gestuurde' actoren wordt gestipuleerd.
Maar door het verhogen van de kwaliteit van de hulpbronnen creeren 'sturende'
actoren tevens handelingsmogelijkheden voor werknemers. Intrinsiek aan de
machtsrelaties binnen ondernemingen is dat het management veranderingsproces-
sen veelal initieert, maar zeker niet alleen kan afwikkelen. Daarvoor is meer
vereist dan macht, daarbij gaat het ook en vooral om acceptatie of instemming van
werknemers (Doorewaard 1988). De machtsstructuur is daarmee evenmin enkel
een restrictie voor het handelen van partijen maar eveneens een mogelijkheid.
Belangen worden zelfs gedefmieerd vanuit machtsverhoudingen en dragen
bijvoorbeeld bij aan coalitievorming tussen 'gestuurde' actoren. Een probleem
hierbij is echter dat individuen met betrekking tot verschillende onderhandelings-

organisatorische context het mogelijk maakt om de behoeften van hogere orde te bevredigen effectief
presteren bevordert. Managementstijlen (Likert 1961, 1967; Marrow, Bowers en Seashore 1967,
Stogdill 1974) en organisatie-structuren (Hackman en Oldham 1980; Herzberg 1966) die participatie
in de besluitvorrning en een grotere autonomie binnen de taken bevorderen leiden tot een hogere
tevredenheid, kwaliteit van de arbeid en organisatorische effectiviteit (Lawler 1986). Een factor die
verder naar voren komt is 'open communicatie' (Deei 1989). Zelfsturing blijkt bevorderlijk voor de
creativiteit van mensen (Amabile 1983), hun leergedrag (Benware en Deci 1984) en hun algemeen
welzijn (Langer en Rodin 1976).

23 Er is echter eveneens een andere kant van de medaille van de zelfsturing - bezien vanuit het
perspectief van werknemer is dat positief, bezien vanuit de ondernemer twijfelachtig. Halaby en
Weakliem (1989) hebben ook empirische ondersteuning gevonden voor de relatie tussen regelcapa-
citeit of autonomie ('worker control') en binding aan het bedrijf ('attachment'). Echter de relatie is
dan negatief (Halaby en Weakliem 1989:579 e.v.). Het blijkt dat het beschikken over vee! autonomie
samengaat met het beschikken over veel kwaliteiten samenhangend met besluitvorrning en
probleemoplossing. Oaardoor is er bij degenen met een hoge autonomie ook een grotere hoeveelheid
arbeidsmarktkansen, terwijl ze ook gevoeliger zijn voor verandering in het algemeen en meer specifiek
voor de uitdaging van het veranderen van baan.
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onderwerpen lid kunnen zijn van verschillende coalities (Bolk 1989: 217 e.v.; De
Laat 1988: 210) en dat organisatiestructuren geenszins overeenstemmen met
verdelingen van interpretatieschemata, normen en waarden binnen en tussen
bijvoorbeeld afdelingen.

2.5.1.5 Interventie introduceren in bet structuratietbeoretiscb tecbnologiemodel

Hieronder wordt een model gepresenteerd dat duidelijk maakt dat volgens de
logica van de structuratietheorie in de tijd bezien technische interventies primair
doorwerken op de structuratiemodaliteiten en afhankelijk van de effectiviteit
daarvan al dan niet neerslaan in de structurele eigenschappen .. Een dergelijk
model wordt hieronder geschetst op basis van een door Barley opgesteld
sequentieel model van het structuratieproces.
Dit model heeft als doel om het achterliggende theoretische perspectief op
interventies te omschrijven. In dit model staan aIle dimensies weergegeven die in
het structuratieproces normaal ook staan: structuren, structuratiemodalitei-
ten/regels en hulpbronnen, handelen. Er is echter een aantal element en
toegevoegd. Ten eerste een tijdsdimensie die aangeeft dat op tijdstip 1 de relatie
tossen structuur en handelen anders is dan op tijdstip 2 na de technische
interventie. Dan is vervolgens aangegeven dat er tussen de twee tijdstippen een
technische interventie plaatsvindt. Daarbij is met pijl 1 aangegeven dat deze
technische interventie invloed uitoefent op de regels en hulpbronnen en de
structuratiemodaliteiten. Deze invloed werkt vervolgens door in de structuren van
een organisatie en het handelen van de organisatieleden, omdat de structuratiemo-
daliteiten medieren tussen handelen en structuren en de inhoud vormen voor de
regels en hulpbronnen.
Een technische interventie betreft structuratietheoretisch primair een confrontatie
tussen de regels, hulpbronnen en structuratiemodaliteiten ingebed in de nieuwe
technologie en de regels, hulpbronnen en structuratiemodaliteiten ingebed in de
bestaande technische infrastructuur. Nieuwe technieken zijnbijvoorbeeld van grote
invloed op hoe men aankijkt tegen bestaande precedes, werkmethoden en taken.
In de periode voordat men beslist om tot een dergelijke interventie over te gaan
is er sprake van een soort quasi-gebruik waarbij men de discrepantie tussen oude
en nieuwe structuratiemodaliteiten, regels en hulpbronnen aftast. In de ontwikkel-
fase wordt een dergelijk proces almaar concreter totdat er sprake is van een soort
isomorphisme tussen de structuratiemodaliteiten van de oude en de nieuwe
technologie. Dit gebeurt veelal sprongsgewijs en met veel trial-and-error. In bet
feitelijk gebruik wordt dit afstemmingsproces pas ecbt afgerond. Pas dan wordt
de nieuwe technologie een structurele eigenscbap van de betreffende organisatie.
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Figuur 2.8 Structuratietheoretisch model van een technische
interventie in een organisatie

Een concreet voorbeeld kan dit wellicht nog verder verduidelijken. De invoering
van computeronderteund tekenen en ontwerpen (Computer Aided Drafting/De-
sign) verandert de conceptie van tekenen en de onderliggende tactiele en manuele
kennis van handmatig naar machinegestuurd, van staand naar zittend werk, van
ambachtelijk tekenwerk met een eigen professionele cultuur naar informatiearbeid
(niveau van interpretatieschemata en normen). Op empirisch niveau kan een
technische interventie betekenen dat opvattingen over de betekenis van techniek
in de organisatie veranderen. De dualiteit van CAD houdt concreet in dat de
introductie van CAD een nieuwe snellere manier van reproduktie van tekeningen
en ontwerpen mogelijk maakt, maar het maakt ook oude tekentechnieken
overbodig en soms zelfs onmogelijk.
In het verlengde van een veranderde opvatting van de betekenis van informatie-
technologie kan CAD ook betekenen dat machtsrelaties tussen afdelingen
veranderen (het niveau van de hulpbronnen). Bijvoorbeeld bij het overgaan van
conventioneel tekenen naar CAD/CAM kan dat betekenen dat een deel van de
produktiebesturing van het bedrijfsbureau verschuift naar de tekenafdeling omdat
de tekenaars niet alleen meer 20 en 3D tekeningen maken maar ook stuklijsten
en machine-instructies voor CNC-machines kunnen produceren. Daarmee is er
sprake van de verschuiving van beheersing over het produktieproces van de ene
naar de andere afdeling, wat tevens bepaalt dat de machtsrelatie tussen genoemde
afdelingen zal veranderen. Direct hieraan verbonden is dat de sanctioneringsmo-
gelijkheden van afdelingen in de samenwerking veranderen. Aansluitend bij het
CAD /CAM voorbeeld van zojuist zal het duidelijk zijn dat de ene afdeling
vanwege de toegenomen beheersingsmogelijkheden van het produktieproces bij
de tekenafdeling de handelingsruimte van het bedrijfsbureau i.h.b. de functie van
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de werkvoorbereiding kan inperken of mogelijkheden kan creeren om andere
taken te gaan verrichten.
Elk veranderingsproces is vanuit deze structuratietheoretische uitgangspunten te
interpreteren voorzover het een interactief proces is waarin actoren hun sociaal
handelen trachten af te stemmen. Daarbij is het perpetuum mobilum ten alle tijde
het gestructureerd handelen in het overleg. In eerste aanleg, bij het in gang zetten
van het veranderingsproces gebeurt er echter iets anders. Orlikowski stelt dan in
het verlengde van Barley dat technologische innovaties dan interventies zijn in de
relatie tussen actoren en de organisatiestructuur, die daardoor ook kan veranderen
(Orlikowski 1992: 402). Eenmaal geimplementeerd en in gebruik gaat de
technologie zelf onderdeel uitmaken van de structurele eigenschappen.

2.5.2 De interventiecyclus

Voordat we een eenvoudige interventiecyclus presenteren za1 er eerst een
structuratietheoretische interpretatie van de interventiecyclusworden gegeven. Het
is van belang te weten dat de interventiecyclus eenvoudigweg een andere
benaming is voor de interactie tussen actoren die in de definitie van Weber in het
proces van sociaal handelen wordt geintegreerd. Hier spreken we van een
interventiecyclus omdat termen qua kleur en toon dienen te worden gedefinieerd
naar de context waarin ze worden gebruikt. Echter de sociologische kern ervan
mag niet worden vergeten.

2.5.2.1 Een structuratietheoretiscbe duiding van lnterventies bij veranderings-
processen

Geplande veranderingsprocessen impliceren een specifiek, tijdelijk versterkt,
Minder of meer gestructureerd sociaal interactiepatroon met als doel verande-
ring( -en) in een organisatie teweeg te brengen door het uitvoeren van interventies
in diverse processen (kenmerken van interventie-objecten).
De boven gegeven omschrijving van het begrip 'geplande verandering' bevat de
frase 'minder of meer gestructureerd sociaal interactiepatroon'. Structuratietheore-
tisch betekent dit dat alle structuratiemodaliteiten daarin een rol spelen. Het
uitvoeren van interventies kan worden opgevat als een expliciete vorm van
'rationalization of action' dat wilzeggen dat de betrokken intervenient en actoren
zich bewust zijn, wat om welke reden gedaan wordt (Giddens 1984: 376). Tevens
impliceert dit, dat de reacties van betrokken actoren als zodanig kunnen worden
opgevat. Handelingsketens van betrokken actoren bij interventieszijn structuratietheo-
retisch steeds op te vatten a/s het iteratief op elkaar afstemmen van de met de
interventie ingebrachte structuratiemodaliteiten {interpreuuieschemata; hulpbronnen
en normen) tussen betrokken actoren. De essentie van de interventiecyclus is dat
daarin de relatie tussen intervenienten en beoordelaars wordt gedefmieerd als een
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sociale relatie waarin actoren zelfstandig en afhankelijk van elkaar zijn. In die
relatie speelt dus vooral de 'dialectic of control' een rol.
Binnen sociale interactiepatronen is er sprake van, wat Giddens noemt, sociale in-
tegratie waarbij de interdependentie van actoren in face-to-face interactie centraal
staat. Giddens defmieert sociale integratie als 'reciprocity of social practices', dat
wil zeggen dat er sprake is van gereguleerde relaties van relatieve autonomie en
afhankelijkheid tussen betrokken partijen" (Giddens 1979: 76). Het gaat dus om
een interactie tussen actoren die interventies implementeren, beoordelen en in het
verlengde daarvan weer (sociaal) handelen.
De interdependentie van handelingen bij sturing van verandering is van groot
belang a) a1s mogelijkheidsvoorwaarde en b) a1s empirisch gegeven bij sociale
interactie. Zonder veronderstelling a) zou er geen theoretische basis zijn voor een
interactief veranderingsproces, maar zou er sprake zijn van een een-partij-model
waarin een actor intervenieert in een wereld van zombies. Het empirische gegeven
dat actoren nimmer succesvol kunnen intervenieren zonder elkaars instemming is
evenzeer van groot belang in termen van behoud van veranderingspotentieel. Het
hieronder te behandelen onderscheid tussen intervenient en beoordelaar is dan
ook expliciet bedoeld a1s twee- of meer-actoren model, om daarmee afstand te
nemen van een naieve machtstheorie waarin intervenienten machiavellistisch
heersen over condities en actor en.

2.5.2.2 De interventiecyclus

Actoren: betrokkenen en intervenienten
In het model wordt gesproken van betrokkenen en intervenienten. Deze rollen
kunnen door actoren wisselend worden ingenomen. Actoren bij automatiserings-
projecten kunnen zijn: managers, werknemers, automatiseerders, 'experts zoals
opleidingsfunctionarissen, voorlichters en institutionele verbanden zoals:
medezeggenschapsorganen, interorganisationele samenwerkingsverbanden etc.
In dit model wordt aangenomen dat er interventies worden gepleegd op
kenmerken van objecten dat wil zeggen dat ingrepen hierin de bedoelde toe-
standsveranderingen teweeg brengen. De interventie-objecten zijn zoals reeds
werd gesteld veelal variabel en heterogeen. Naast de heterogeniteit en variabiliteit
in interventie-objecten zijn er ook meerdere ingrepen mogelijk om eenzelfde doel
te bereiken. Deze variabiliteit van interventieobjecten en interventies impliceert
dat er bij sturing van verandering steeds sprake is van keuzeruimte voor betrokken
actoren. De implicatie van dit aIles is dat er voor zowel intervenient als voor
betrokken actoren vrijwel a1tijd een discussie mogelijk is over gekozen interventie-

24 Giddens (1979: 76) haast zich hierbij op te merken dat 'integration is not synonymous with
'cohesion'; and certainly not with 'consensus.'
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objecten en interventies, ongeacht de concrete aanleiding van de verandering.
Deze discussie speelt zich af binnen de ruimte zoals die werd gedefmieerd in de
interventiematrix, waarbij allerlei combinaties van ingrepen met doelen/richtingen
mogelijk zijn.
Schematisch kan de interventiecyclus als voigt worden voorgesteld:

beoordelingr Interventle ----.
betrokkenen •

,..,.-----'----,
interventies ctl
door • a evan
Intervenient betrokkenen

Figuur 2.9 De interventiecyclus met meerdere actoren

Met name in situaties die voor organisatieleden op zichzelf al onzeker zijn en ook
nog eens een onduidelijk toekomstperspectief bieden kan bovengenoemde,
principieel aanvechtbare, relatie tussen interventieobject en interventie aanleiding
geven voor misverstanden. Het sociaal handelen, dat wij in het geval van
interventies definieren als strategisch handelen, kan dan als partijdig handelen
worden opgevat. Strategisch handelen leidt dan al snel tot een spanningsvolle
relatie tussen interacterende individuen of groepen waarmee steeds rekening
gehouden moet worden in het licht van de beoogde resultaten. Vanwege deze
spanningsvolle situatie zijn er arrangementen nodig voor de structurering van het
veranderingsproces waarin interventies en terugkoppelingen worden vastgelegd.
Vandaar dat sociale interactie bij veranderingsprocessen een sterke legitimerings-
en sanctioneringscomponent in zich draagt. De intervenient krijgt een terugkoppe-
ling over de mate waarin zijn ingreep geaccepteerd wordt en daarmee over de
mate waarin deze als legitiem kan worden beschouwd. In feite gaat het hierbij om
wat Giddens noemt; het normatieve karakter van sociale praktijken en met name
de 'double contingency' van sociale interactie. Dit betekent dat de reactie van elke
groep afhangt van de contingente reactie van de ander(en). Deze reactie is dus
een potentiele sanctie op de interventie van de intervenient. Op dat punt meent
Giddens dat er sprake is van het aanwenden van Macht. Normatieve sancties
vormen een algemeen type hulpbron waarvan gebruik wordt gemaakt in
machtsrelaties (Giddens 1979:86). Het is op dit punt dat de 'dialectic of control'
werkzaam is.
Een tweede belangrijk onderdeel in het model betreft de beoordeling van de
interventie door de betrokken actor(-en). Deze beoordeling is de feitelijke inhoud
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van de feedback tussen intervenient en betrokkenen. De vraag is natuurlijk op
basis waarvan deze beoordeling tot stand komt. De beoordeling van een
interventie is te zien in functie van:
a de bedrijfsexterne omstandigheden die de verandering nodig maken ofwel de

aanleiding voor de verandering (input voor bet veranderingsproces);
b de inrichting van bet veranderingsproces ofwel de aanpak van het verande-

ringsproces (throughput bij het veranderingsproces);
c de mate waarin de interventies de verwachte resultaten opleveren (output van

het veranderingsproces gedefinieerd in termen van instemming met het
resultaat).

Structuratietbeoretisch bezien kan de beoordeling van interventies worden
beschouwd als een interpretatieschema. Immers op basis van de beoordeling van
de resultaten van interventies krijgen de interventies betekenis en zin. Een
positieve beoordeling representeert een, in het licht van verwachtingen van de
werker, betekenisvoUe handelwijze van de zijde van de intervenient. Ook de
positie en competentie van actoren (hulpbronnen) en de door actoren gehanteerde
normen en waarden zuIlen mede van invloed zijn op deze beoordelingen.
Op deze manier zien we dus een input-output model van een veranderingsproces
ontstaan waarin actoren over aanleiding, uitvoering en resultaat van interventies
oordelen, waarbij deze beoordeling tevens afhankelijk wordt gemaakt van
kenmerken van de actor(-en) zelf.
Een derde belangrijk onderdeel in het model is de actie die verbonden wordt aan
de beoordeling van de interventie. Uiteraard wordt dit gedefinieerd in termen van
sociaal handelen door actoren. De vraag is wat hieronder kan worden verstaan.
Reacties op interventies kunnen zeer heterogeen zijn en varieren van instemming
tot verzet. Men kan ook kiezen voor een eenvoudige dichotomie: de actor stemt
in met de gang van zaken en doet verder niets of hij 'verzet' zich tegen de gang
van zaken bijvoorbeeld door veranderingen in het beleid voor te steUen. Hiermee
onderstrepen we nogmaals dat betrokkenen, werkzaam in het (arbeids- )proces dat
object is van de veranderingen, geen passieve interventie-objecten zijn. Dat
betrokken actoren verschillend kunnen handelen alsmede op verschillende wijzen
tot hun handelen komen blijkt uit het werk van Barnes (1966). Hij geeft aan hoe
mensen tot hun weerstand tegen verandering komen en typeert de actoren naar
hun houding (voor- dan wei tegenstander) en brengt een onderscheid aan in de
wijze waarop mensen hun tegenstand onderbouwen: rationeel of emotioneel.

2.6 De vruchten van ons werk: een samenvatting van het theoretische kader

De theoretische ontwikkeling in de algemene sociologie en in de arbeids- en
organisatiewetenschappen zijn duidelijk zo bleek in hoofdstuk 1: 'action and
structure must now be intertwined'. Hier is bij deze ontwikkeling aangesloten om
niet in oude eenzijdigheden te vervallen die zo beperkend werken in de studie van
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veranderingsprocessen. Giddens structuratietheorie isdoor en door handelingsthe-
oretisch, immers het subject is in deze theorie het middelpunt van zijn wereld,
maar staat daar niet los van in zijn handelen. Enerzijds sluiten we daarmee aan
bij de wenselijke theoretische modernisering die in de arbeidsprocesbenadering
en de sociotechniek zichtbaar werd bij de oplossing van hun theoretische en
praktische problemen. Anderzijds volgen we de opvattingen van March dat
theorieen van organisatieverandering eigenlijk gewoon theorieen van organisato-
risch handelen zijn en anticiperen we op de opvatting van Dawe dat de sociologie
geen handelingstheorie heeft.
De verantwoording voor de keuze van de structuratietheone van Anthony Giddens
maakt duidelijk dat deze theorie langzaam diffundeert in de arbeids- en
organisatiewetenschappen, maar dat er vooral sprake is van de benutting van
conceptuele nuanceringen.
De structuratietheorie beschouwt mensen als competent en als middelpunt van
hun eigen wereld, zonder dat zij los staat van de structuren van hun omgeving. De
kracht van deze theorie is dat het handelen van actoren op verfijnde wijze aan
structuur kan worden gerelateerd. Structuren maken handelen mogelijk en
beperken handelen en zijn zowel middel als produkt van het handelen.
De structuratiemodaliteiten vormen de kanalen waarlangs structuren van
betekenis, dominantie en legitimering doorwerken in het handelen en de
interactie. In de 'dialectic of control' liggen tevens interessante mogelijkheden om
de dynamiek van veranderingsprocessen te verklaren. Door deze structuratiepro-
cessen ook empirisch te exploreren wijken we sterk af van het reeds begane pad;
theorie verfijnen. Daardoor kan er wellicht ook sprake zijn van serieuze
meerwaarde van deze studie.
De mogelijkheden voor het endogeniseren van de technologie in de sociologische
theorie met behulp van de structuratietheorie van Giddens wordt geiUustreerd
door een toepassing van begrippen uit de structuratietheorie in de analyse van een
technische innovatie in de softwarebranche (Orlikowski). De beschrijving van het
initieel en langdurig gebruik van bepaalde software maakt duidelijk dat er een
bepaald soort interpretatieve vrijheid is waardoor gebruikers ingrijpen in de
techniek. Het structuratietheoretisch technologiemodel van Orlikowski maakt
duidelijk dat met een structuratietheoretisch begrippenkader de sociale constructie
van technologie goed te beschrijven en te analyseren valt, terwijl ook de
organisatorische context (behalve de organisatiestructuur) in de beschouwing
betrokken wordt. Op basis van het materiaal van Barley is vervolgens een
structuratietheoretische aanzet voor het conceptualiseren van technische
interventies in organisaties gegeven op weg naar het interventionistische
perspectief.
Het interventionistische perspectief dat vervolgens wordt ontwikkeld bestaat uit een
interventiemodel en interventiecyclus. Door hieraan een structuratietheoretische
interpretatie toe te voegen ontstaat er een handelingstheoretisch interventionistisch
perspectief waarin inhoud en proces van handelen worden verbonden.
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In het interventiemodel wordt het menselijk handelen in het kader van de
ontwikkeling en implementatie van informatietechnologie onderscheiden naar drie
objecten - techniek, organisatie/arbeid en besturing - die door dat handel en
worden beinvloed, Hiermee kan het op zichzelf triviale gegeven zichtbaar gemaakt
worden dat ook ontwikkeling, implementatie en gebruik van informatietechnologie
het produkt is van menselijk handelen.
Het handelingstheoretische perspectief dat is ontwikkeld moet ons tevens in staat
stellen om op een heldere manier het handelen van werknemers en managers aan
elkaar te relateren. Het doel hiervan is om meer in te gaan op de dynamiek van
veranderingsprocessen die noch in de systeemontwikkelmethoden, noch in de
arbeidsprocesbenadering, noch in de sociotechniek theoretisch wordt uitgediept.
De voorstellen vanuit de praktijk van de sociotechniek (het verruimen van de
aandacht naar werknemers) en vanuit de praktijk van de arbeidsprocesbenadering
(een thematische verbreding naar de arbeidsvoorwaarden) zijn naar ooze smaak
echter onvoldoende om meer inzicht te krijgen in veranderingsprocessen. Zowel
in de arbeidsprocesbenadering als in de sociotechniek moet de aandacht voor
impact of gevolgen van het strategisch handelen van het management verbreed
worden naar het ontstaan van gevolgen van het handelen, Daarmee wordt bedoeld
dat gevolgen nooit uit de lucht komen vallen, maar ergens worden bedacht en
door mensen al dan niet worden geaccepteerd op basis van hun eigen competen-
tie. Waar deze beoordelingen betrekking op hebben is verduidelijkt in het
interventiemodel door aan te geven wat het handelen van actoren inhoudt. In de
interventiecyclus wordt procesmatig verduidelijkt hoe het handelen van actoren met
elkaar in verband kan worden gebracht en welke dynamiek erin speelt. Structura-
tiemodaliteiten en de wederzijdse afhankelijkheid van actoren (,dialectic of
control') bepalen het ontstaan van de gevolgen van handelingen omdat deze
structuratieprocessen in elk handelen, in elke interactie werkzaam zijn.

Het handelingstheoretische interventieperspectief bestaat nu uit een theoretisch
kader met drie lagen:
1 het interventiemodel: daarin wordt het handelen waaruit de verandering

bestaat inhoudelijk beschreven naar typen (primair en secundaire interventies)
en naar object (techniek, arbeid en organisatie en procesbesturing);

2 de interventiecyclus: daarin wordt aangegeven hoe interventie-gevolg-
beoordeling-actie aan elkaar gerelateerd zijn;

3 de structuratietheoretische interpretatie hiervan: daarin wordt aangegeven dat
in het handelen van elke betrokken actor steeds structuratiemodaliteiten een
rol spelen, waardoor de immanente structuur van het sociale systeem
waarbinnen de veranderingen rich voltrekken worden gereproduceerdJ getrans-
formeerd en waarbinnen actoren wederzijds afhankelijk van elkaar zijn en rich
daardoor niet aan de oordelen over de gevolgen van elkaars handelen kunnen
onttrekken.
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De thematiek van deze studie bestaat uit de dynamiek van het veranderen.
Enerzijds proberen we op basis van de structuratietheorie te begrijpen hoe
actoren reageren op feitelijke gevolgen en anticiperen op verwachte gevolgen van
bet handelen van derden. Anderzijds proberen we duidelijk te krijgen hoe actoren
anderen overhalen om in te stemmen met bepaalde gevolgen.

2.7 De opzet van deer II en deel III: achtergrond en accenten

In boofdstuk 1 is aangegeven dat het handelingstheoretische interventieperspectief
een formeel theoretisch kader is dat in deel II en III van deze studie wordt
bewerkt tot een substantieel theoretisch kader. Hieronder wordt schematisch
bescbreven hoe het handelingstheoretische interventieperspectief wordt uitgewerkt
voor elk deel van deze studie.

Dee/ II: Veranderingsdynamiek voorafgaand aan de implementatie van interventies
Thematisch zullen we ons bier vooral richten op de rol die de 'structuur'
(structuratietheoretisch opgevat) van de arbeidssituatie speelt in het handelen van
werkers inveranderingsprocessen. Immers tot nog toe hebben vele arbeidssociolo-
gische studies zich gericht op de impact van automatisering op de arbeidssituatie
zonder zich af te vragen in hoeverre dat nu ook vanuit de optiek van de werkers
zelf van belang wordt geacht. Het is daarom interessant wat werkers zelf voor
verandering zouden doorvoeren in hun arbeid en welke structuratieprocessen
(betekenisgeving, sanctioneren/motiveren, rationele sturing en normering) daarin
een rol spelen?
Eerder werd gesteld dat het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in
de structuratie van handelen in veranderingsprocessen en de relatie tussen
handelen en structuur. In de structuratietheorie wordt de relatie tussen handelen
en structuur geconceptualiseerd met behulp van structuratiemodaliteiten. Daarom
zal bier de samenhang van het handelen van werkers en deze structuratiemodali-
teiten worden geoperationaliseerd en geanalyseerd. De structuratietheorie levert
zo de concepten en onderliggende assumpties, Op basis biervan kan de relatie
tussen handelen en arbeidssituatie nader worden bewerkt tot een substantiele
theorie voor het handelen in veranderingsprocessen samengaand met automatise-
ring. In het verlengde van de omschrijvingen van de structuratiemodaliteiten zullen
er arbeidssociologisch relevante operationaliseringen gemaakt worden die kunnen
worden geinterpreteerd op het niveau van de essentiele dimensies van 'structuren'
in de arbeidssituatie (betekenisgeving, overheersing en legitimering) en op het
niveau van de interactie (communicatie, Macht en sancties).
Om het (beoogde) handelen van werkers te kunnen bestuderen worden ook het
interventiemodel en de interventiecydus benut. Uit het interventiemodel wordt
een interventie - de technische interventie - gekozen met een nog onbekende
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inhoudelijke interferentie met kenmerken van de arbeidssituatie. Dit is conform
de omschrijving van Barley die stelt dat een technische interventie de relatie
tussen actor en organisatiestructuur verandert. Deze interventie representeert de
uitkomst van een keuzeproces en het handelen van intervenienten. Op basis van
de in de interventiecyclus omschreven relatie tussen intervenient en betrokken
actoren in de vorm van het beoordelen van en reagerenjanticiperen op
interventies wordt respondenten gevraagd aan te geven wat ze in hun arbeidssitua-
tie zouden willen veranderen in samenhang met deze technische interventie.
Hiermee wordt het (beoogde) handelen van de betrokken werkers gerepresen-
teerd alsmede de onderliggende beoordeling van de effecten van de technische
interventie. Gesteld dat er verandering plaatsvindt in de arbeidssituatie (op dit
niveau wordt bier naar organisatiestructuur gekeken) hoe handelen werkers
anticiperend bierop.

De theoretische vraagstelling is daarom eerst:

Hoe kunnen de sleutelconcepten van Giddens' structuratietheorie van een arbeidssociologische
inhoud worden voorzien? .

De empirische probleemstelling in deel II van deze studie is DU:

Welke van de structuratieprocessen hangen samen met het handelen (beoogde interventie) van
werkers gebaseerd op hun beoordeling van een technische interventie die hun arbeidsinhoud
ingrijpend zal veranderen?

De theoretisch vraagstellingwordt in het onderstaande overzicht in globale term en
reeds beantwoord door aan te geven hoe de kernbegrippen uit de structuratietheo-
rie, het interventiemodel en de interventiecyclus zullen worden gebruikt in
hoofdstuk 3. De empirische vraagstelling wordt behandeld in hoofdstuk 4.

Ovenicht 2.3 Structuratietheorie, interventiemodel en interventiecyclus in deel U

Hoe worden de structuratietheorie, het inter-
ventiemodel en de interventiecyclus gebruikt?

Wat onderzoek je van de interventies?
Hoe worden proces en inhoud binnen auto-
matiseringsprojecten aan elkaar gerelateerd?

Strategisch handelen in de vorm van inter-
ventie(s): wie handelt en wie anticipeert?

Reflexief toezicht: waarom anticipeert men?

Thematiek deel II: 'Veranderingsdynamiek
voorafgaand aan de implementatie van inter-
ventie'

Het anticiperen van werkers hierop in de
vorm van een handelingsorientatie en de rol
die structuratiemodaliteiten met betrekking
tot arbeid- en arbeidssituatie hierin spelen.

Management handelt en de werker antici-
peert: beoogde interventies in arbeidssituatie
(handelingsorientatie) voorafgaand aan de
implementatie van de interventie van het
management.

Streven naar meer zinvol werk.



Hoe worden de structuratietheorie, het inter-
ventiemodel en de interventiecyclus gebruikt?

Proces van informatieverwerking en beteke-
nisgeving: welke invloed hebben betekenis-
structuren op het eigen handelen?

Sanctioneren, motiveren en rationele sturing:
welke invloed hebben de hulpbronnen waar-
over men beschikt op het eigen handelen?

Normering: welke invloed hebben normen en
waarden op het eigen handelen?

Rol van interventiemodel:
- Aard van ondenochte interventies?

- Typen ondenochte interventies?

Rol van interventiecyclus: hoe wordt de inter-
actie ondenocht?

104

Thematiek deellI: 'Veranderingsdynamiek
voorafgaand aan de implementatie van inter-
ventie'

Interpretatieschema:
- beeld en betekenis van arbeid

Hulpbronnen:
- taakkenmerken
- kennis
- ervaring
- positie

Normen en waarden m.b.t.:
- arbeid
- vrije tijd
- technologie

Aard interventies:
- gecombineerd primair en secundair
- gesimuleerd, Diet geimplementeerd

Typen interventies: technische interventie
met naar aard bekende, naar reikwijdte onbe-
kende arbeidsorganisatorische gevolgen: ar-
beidsinhoud en -omstandigheden veranderen

Door te analyseren hoe werkers handelen
anticiperend op mogelijke gevolgen van een
aangekondigde interventie en vervolgens dit
handelen naar aard, richting en onderliggen-
de structuratieprocessen te exploreren.

Deel Ill: 'Veranderingsdynamiek na de implementatie van intetventies': doelgeticht-
heid en procesmatige efjectiviteit van interventies

In deel m worden de elementen uit het theoretische kader als voigt benut.
Voortbordurend op het bier gemtroduceerde en verantwoorde formele interventie-
model wordt er per interventie beschreven welke interventies er bij automatise-
ringsprojecten van helang zijn. Dit verschaft ons de mogelijkheid om naast de
reeds gemaakt selectie van relevante typen van interventies op basis van Salancik,
Pfeffer en Kiihlmann een empirische onderbouwing te geven voor deze selectie.
Ook bier representeren de elementen in het interventiemodel vormen van sociaal
handelen.
In het verlengde van de beschouwing over de interventiecyclus wordt het concept
'heoordeling van de resultaten van interventies' gemtroduceerd. In dat concept ligt
de idee hesloten dat actoren toezien op elkaars handelen zodra een bepaalde
interventie impact heeft. Daarmee wordt tevens de wederzijdse afhankelijkheid
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van actoren ten opzichte van elkaar duidelijk. In de interventiecyclus worden
rollen van intervenienten en beoordelaars geschetst. De actoren die deze rollen
spelen staan dan in een relatie van zelfstandigheid en afhankelijkheid en zijn al
dan niet bewust doende om instemming van derden te verkrijgen voor hun
handel en. Dit verkrijgen van instemming zal zowel procesmatig als in termen van
slagen van het project worden behandeld. Hierbij gaat het dus vooral om het
legitimeren en sanctioneren van handelen in het kader van het veranderingsproces.
Het theoretische doel is dan om de relaties tussen intervenient en betrokken
werkers verder inzichtelijk te maken vanuit een handelingstheoretisch perspectief
op interacties gecentreerd rond interventies. Het empirische doel is om de
procesmatige effectiviteit en doelgerichtheid van interventies te kunnen explorer en.
Bij de analyse daarvan zullen ook de structuratiemodaliteiten - interpretatiesche-
mata, hulpbronnen en waarden - weer een rol spelen. Het concept interpretatie-
schema kan hierbij worden gehanteerd onder de noemer van beoordelingen van
interventies. Immers die vormen de schemata waarmee interventies in het kader
van veranderingsprocessen betekenis krijgen vanuit het perspectief van diverse
actoren. In die hoedanigheid zijn interpretatieschemata ook in de interventiecydus
structurerende mechanismen voor het slagen van projecten, zowel in termen van
produkten als processen.
Hulpbronnen spelen op diverse manieren een rol, namelijk als vooronderstelling
bij het gegeven dat intervenienten intervenieren, wat plaatsvindt op basis van
positionele macht. In de analyses is dat echter een passief element. Hulpbronnen
en waarden zullen ook een rol spelen bij de analyse van de vraag in hoeverre zij
de rationele sturing geven die ervan wordt verwacht, resp. een sanctionerende of
legitimerende werking hebben in het veranderingsproces. Verder speelt de
reallocatie van de hulpbronnen tussen actoren door specifieke procesinterventies
een rol.
Wat betreft de onderliggende mechanism en die in de interventiecyclus worden
beschreven zal het op de organisatiesociologie van Crozier geente deel van
Giddens machts-analyse worden gebruikt om de interpretatie van samenhangen
tussen de beoordeling van resultaten van interventies en het slagen van projecten
enerzijds, en het verloop van het veranderingsproces anderzijds een substantiele
inhoud te kunnen geven.
Het handelen-structuur thema dat tot nog toe aan de orde kwam op metatheore-
tisch niveau zal in deel III van deze studie aan de orde worden gesteld in termen
van afstemming van interventies op kenmerken van de institutionele context.
De waarde van deze modellering, theoretische onderbouwing en analyse van
veranderingsprocessen samenhangend met automatisering ten opzichte van
Orlikowski is dat zij nauwelijks oog heeft voor concrete interventies. Zij richt zich
nogal expliciet op de veranderde relatie tussen actoren en institutionele context
waarbij het artefact, de mens-machine interactie in de vorm van initieel en
langdurig gebruik voorop staat. Wat er nu zoal bij automatiseringsprojecten aan
concrete interventies plaatsvindt, hoe ze worden beoordeeld en in welke mate ze
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bijdragen aan een succesvol project of in hoeverre ze afgestemd zijn op de
strategische context, is bij haar niet aan de orde.
Daartoe wordt vanuit de eerste conceptualisering van de primaire en secundaire
interventies via een literatuuronderzoek toegewerkt naar een geoperationaliseerd
interventiemodel. De vraagstelling bij het literatuuronderzoek is:

Welke interventies zijn, volgens empirisch onderzoek, van aantoonbare invloed op het slagen van
automatiseringsprojecten?

Vervolgens wordt er dan een handelingstheoretische substantiele veranderingsthe-
orie voorgesteld waarin de onderliggende processen bij het afstemmen,
combineren en beoordelen van interventies worden behandeld, in het bijzonder
de problematiek van actieve machtsdeling, zeHsturing, legitimering en sanctione-
ring. Hierbij komen onder ander de volgende vragen aan de orde:

In hoeverre zijn kenmerken van de strategische context van invloed op het succes van automatise-
ringsprojecten?

In hoeverre zijn de geimplementeerde interventies doelgericht en in hoeverre zijn interventies
procesmatig effectief?

Het accent ligt in deel III derhalve sterk op het concrete bandelen in bet kader
van het veranderingsproces en daarbij vervult de structuratietbeorie de functie van
leverancier van 'sensitizing concepts' die in de vraagstellingen en de onderbouwing
ervan zichtbaar zullen worden. Hieronder wordt de opzet van deel III, nog eens
schematisch weergegeven.

Overzicht 2.4 Structuratietheorie, interventiemodel en interventiecyclus in deel III

Hoe worden de structuratietheorie, het inter-
ventiemodel en de interventiecyclus gebruikt?

Wat onderzoek je van de interventies: hoe
worden proces en inhoud binnen automatise-
nngsprojecten aan elkaar gerelateerd?

Strategisch handelen in de vorm van inter-
ventie:
Wie handelt, wie reageert?

Informatieverwerking en betekenisgeving:
welke invloed hebben informatie en bete-
kenisstructuren op de beoordeling van ander-
mans handelen?

Thematiek deel III: 'Veranderingsdynamiek
na de implementatie van interventies': doel-
gerichtheid en procesmatige effectiviteit van
interventies

Het reageren van werkers op feitelijke gevol-
gen van interventies van het management in
de vorm van beoordelingen van de resultaten
ervan en de mate waarin deze bijdragen aan
het slagen van automatiseringsprojecten.

Intervenient: geimplementeerde technische,
organisatorisch en besturingsinterventies.
Werker reageert.

Interpretatieschema:
achteraf-beoordeling van resultaten van inter-
venties



Hoe worden de structuratietheorie, het inter-
venliemodel en de interventiecyclus gebruikt?

Sanctioneren/motiveren en rationele sturing:
welke invloed hebben eigen hulpbronnen op
de beoordeling van andermans handelen?

Normering van eigen en andermans hande-
len: welke invloed hebben eigen normen en
waarden in de beoordeling van andermans
handelen?

Rol interventiemodel:
- Aard interventies:
gesimuleerd of geimplementeerd

- Typen interventies:
onderscheiden objecten van interventies

Rol inlerventiecyclus:

- hoe wordt de interaetie onderzocht?

- 'dialectic of control':
invloed van de wederzijdse afhankelijkheid
van actoren in veranderingsproces

- tijdsaspect:
hoe wordt het aspect tijd ingebracht?
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Thematiek deel III: 'Veranderingsdynamiek
na de implementatie van interventies': doel-
gerichtheid en procesmatige effectiviteit van
interventies

Hulpbron:
ervaring
opleiding
participatie in project

Normen en waarden:
arbeid
vrije tijd
technologie

Aard intervenlie( -s):
- geimplementeerd

Typen interventies:
- technische interventies
- besturings-interventies
- organisatorische interventies

- er is sprake van een simulatie van de inter-
actie
- de interventies zijn feitelijk geimplemen-
teerd en daarover wordl een beoordeling
gevraagd aan de werkers door de onderzoe-
ker

- beoordeling van interventies door werkers
en managers wordl aan elkaar gerelateerd:
'meningsverschil over de beoordeling'

- door vooraf- en achteraf naar de orientatie
tegenover de automatisering Ie vragen, op
basis hiervan groepen te construeren en te
analyseren naar verschillen in oordelen over
interventies en het meningsverschil daarom-
trent tussen werkers en managers





Deel II

Veranderingsdynamiek voorafgaand aan de implementa-
tie van interventies





3 Structuratie van het handelen van werkers in
veranderingsprocessen: veranderingsdynamiek
voorafgaand aan de implementatie van een tech-
nisch-organisatorische interventie

3.1 Inleiding

De theoretische vraagstelling luidt bier:

Hoe kunnen de concepten van Giddens' structuratietheorie van een arbeidssociologische
inhoud worden voorzien?

Dit hoofdstuk dient als voorbereiding voor een exploratieve analyse van de
empirische vraagstelling die in hoofdstuk 4 aan de orde komt:

Welke structuratieprocessen hangen samen met het handelen van werkers anticiperend op een
technische interventie waarvan bekend is dat die hun werk sterk zal doen veranderen?

De wijze waarop deze probleemstelling wordt uitgewerkt sluit als voIgt aan bij
hoofdstuk 1 en 2. De onderling sterk verweven technische en organisatorische
interventies uit de interventiematrix zullen bier nader aan de orde komen. Aan de
hand van een uitvoerig literatuuronderzoek zullen we deze verwevenheid trachten
te onderbouwen. Aan de hand van de beschouwing over de interventiecyclus kan
begrepen worden hoe vervolgens het handelen van werkers tot stand komt en hoe
de daarin geintegreerde verbinding tussen interventies en handelen als feedback
kan dienen voor de intervenienten.
Dawe's (1978) verwijt dat de sociologie niet beschikt over 'theorieen'van de aard,
de bronnen en de gevolgen van het sociaal handelen wordt bier ter hand
genom en. Door kembegrippen uit de structuratietheorie van een arbeidssocio-
logische operationalisering te voorzien kan er een inhoudelijk zinvolle duiding
worden ontwikkeld van de processen die de structuratie van het handelen
constitueren.
De opbouw van dit hoofdstuk is als voIgt. In paragraaf 3.2 wordt een inhoudelijke
empirische onderbouwing gegeven voor onze thematische keuze om organisatori-
sche effecten van de technisch interventie waarop werkers moeten anticiperen als
object van stodie te nemen. Immers als er geen inzicht zou bestaan omtrent de
feitelijke impact en verwevenheid van technische en organisatorische interventies
dan zou deze keuze een onvoldoendebasis vormen voor de analyse van het
handelen in situaties van verandering. In paragraaf 33 worden de processen die
in Giddens' structuratietheorie handelen en structuur verbinden vanuit een
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arbeidssociologische invalsboek bescbreven en worden de variabelen waarmee die
processen kunnen worden gemeten bescbreven en geoperationaliscerd. In
paragraaf 3.4 wordt een karakterisering van het onderzoek gegeven. Daarin wordt
bet onderzoeksontwerp bebandeld en daarnaast wordt bescbreven welke
methodologische keuze er wordt gemaakt. In dat kader is de vraag: sluiten we aan
bij Giddens' onderscheid tussen de analyse van strategisch bandelen en
institutionele analyse of kiezen we voor Stones' voorstel voor strategiscbe context-
analyse? Ook wordt bescbreven hoe de analyseschemata eruit zien en welke
analysetechnieken er zullen worden gebruikt.

3.2 De acbtergronden van de keuze voor deze (quasi.1)interventie

In de vraagstelling staat expliciet weergegeven dat bet gaat om een technische
interventie die zeker impact zal hebben op bet dagelijks werk. Uiteraard volgt dit
nadrukkelijk uit de in hoofdstuk 1 geintroduceerde problematiek van de
verwevenbeid van techniscbe en organisatorische veranderingen.
Er zijn meerdere argumenten om de inboudelijke keuze voor deze quasi-
interventie te verantwoorden. Ten eerste de vaak genoemde impact van
automatisering op arbeid en organisatie. Ten tweede een veel gehanteerd
interventionistisch perspectief waarbij geanticipeerd wordt op deze verwevenheid
van automatisering en organisatie door werkers actief te laten participeren in de
systeemontwikkeling.
Dit tbema - de plaats en betekenis van arbeid - is gekozen omdat er in allerlei
studies rond automatisering de impliciete veronderstelling wordt gehanteerd dat
werkers bij het omgaan met verandering hun arbeidssituatie tot inzet van onder-
handeling maken. De ene auteur beweert dat werkers op basis daarvan bun
belangen definieren (Christis) terwijl andere auteurs menen dat werkers daarom
bemvloedingsmogelijkbeden moeten krijgen omdat bet immers bun arbeid aangaat
(Van Klaveren, Bouwman, Van der Zwaan).
Daarnaast is dit tbema van belang omdat er nog steeds bijzonder weinig bekend
is over bet verband tussen subjectieve betekenis van arbeid en de diffusie van
nieuwe technologie fu. de arbeid. Zo weten we bijvoorbeeld niet of de betekenis
van arbeid unilineair veranderd wordt door informatietechnologie of dat er
verandering In de betekenis van arbeid plaatsvindt voorafgaand aan de introductie
van de informatietechnologie (Ruiz Quintanilla, Wilpert 1988: 10). Beide
elementen kunnen belangrijk zijn in het ontstaan van de gevolgen van techniscb-
organisatorische interventies en spelen dan ook een rol in bet bescbreven

1 In het kopje van deze paragraaf staat het woord 'quasi' tussen haakjes omdat de interventie een
voomemen betreft en daannee nog geen handelen inhoudt. In paragraaf 4 komen we hierop nog
uitvoeriger terug.
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Hieronder wordt een beschrijving gegeven van het empirische onderzoek dat de
verwevenheid van technische en organisatorische verandering beschrijft, dat de
impact op werkgelegenheid en kwaliteit van de arbeid beschrijft en aandacht
besteedt aan de perceptie van dergelijke veranderingen. Daama wordt een
interventionistisch perspectief beschreven waarbinnen de quasi-interventie kan
worden geplaatst.

3.2.1 Interventies in arbeid en organisatie

Hoe worden arbeid en organisatie - al dan niet doelbewust - veranderd in
samenhang met automatisering? Eerst wordt de presentatie van deze problematiek
van de verwevenheid van technische en organisatorische interventies aan de orde
gesteld om daarna dieper in te gaan op de gevolgen van organisatorische
interventies samenhangend met automatisering. De volgende onderwerpen zullen
daarbij de revue passeren: de werkgelegenheidseffecten, de effecten op de
arbeidsplaatsenstructuur, de effecten op de kwaliteit van de arbeid en de
problem en bij de inpassing.

Hoe worden de effecten van automatisering op arbeid gepresenteerd?
Orlikowski (1988) beschrijft het zachte determinisme dat informatietechnologie
heeft ten aanzien van arbeid en organisatie als voIgt:

'Information systems are typically installed by analysing the current manual situation
(obtaining information through technical experts' observation and interview of workers) and
then implemented via custom-built software programs that operate on general-purpose
hardware. The particular manner of this system development clearly objectifies the subjective
knowledge had by the workers and institutionalises it into the system's software procedures.'
(1988: 26)

De informatietechnologie neemt op een nieuwe 'zachte' manier (in vergelijking
met de mechanisering) taken van mensen over. Industrieel en dienstverlenend
werk wordt abstracter, handeJingen worden ambiguer in hun gevolgen. Objecten,
processen en gebeurtenissen worden vertaald in expliciete data en als elektroni-
sche tekst weergegeven op een beeidscherm. De vereiste vaardigheden veranderen
en dat dient gepaard te gaan met een serieuze opieiding (Zuboff 1988:71, 81, 215-
217). De diversiteit van deze veranderingen hangt echter niet aileen af van de
mate waarin kennis van werknemers wordt opgesiagen in software maar ook van
de aard en intensiteit van de organisatieverandering. Hierbij kan men denken aan
de classificatie van Van 't Klooster en Ooninx (§ 2.5.1.4).
Naarmate de organisatieverandering samenhangend met de automatisering op een
hoger niveau komt is er een grotere kans dat er sprake zal zijn van weerstand
tegen de verandering. ZijIstra (1993) heeft voor diverse beroepen (kantoorwerkers
[klerken], tekenaars, handmatige machinebedieners, vakarbeiders) die ook in dit
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onderzoek aan de orde komen schematisch weergegeven war deze effecten
inhouden.

--
takenvanmens

... sand"1 van mens In MMS -
I

kIeI1< 1 1 bedlende I
. tekstverwei1<er I

Figuur 3.1 Aandeel van de mens in diverse mens-machine systemen. (Zijlstra 1993:
154)

Deze veranderingsniveaus laten zich ook goed combineren met Argyris' 'single'
en 'double loop learning'. Als de automatisering plaatsvindt binnen bestaande
normen en sociale kaders dan spreekt Argyris van 'single loop learning', zoals op
het eerste niveau van organisatieverandering. De andere twee niveaus komen dicht
in de buurt bij 'double loop learning' omdat daarbij daadwerkelijk sprake is van
het ter discussie stellen van norm en ten aanzien van taakuitvoering. Dit type van
leren is derhalve bij innovaties van groot belling (Argyris en Schon 1978: 18)

Verwevenheid van technische en organisatorische interventies
Daniel heeft een onderzoek verricht in Engeland halverwege de jaren tachtig
onder in totaal 2019 bedrijven (1987: 7). Hij signaleeet dat er regelmatig sprake
is van gecombineerde interventies op technisch gebied en organisatorisch gebied.
Daniel maakt een onderscheid tussen diverse soorten van verandering.'

2 Daniel (1987: 4) omschrijft ze ais voIgt:
geavanceerde technische interventie: de introductie van nieuwe machines of gereedschappen
waarin micro-elektronica gebruikt wordt;
conventionele techniscbe interventie: de introductie van nieuwe machines en gereedschappen
zonder daarin verwerkt vormen van micro-elektronica;
organisatoriscbe interventie: substantiele wijzigingen in arbeidsorganisatie of werkmetboden niet
betrekking hebbend op nieuwe macbines of gereedscbappen.
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Geavanceerde technische interventies gaan in 31% van de gevallen samen met
organisatorische interventies. Conventionele technische interventies gaan in 39%
van de gevallen samen met organisatorische interventies (Daniel 1987: 17).
In een door ons uitgevoerd onderzoek (Meeus en Oerlemans 1993) blijkt er
sprake te zijn van vergelijkbare combinatie van het veranderen van produktie- en
arbeidsorganisatie en diverse vormen van automatisering. De vraag of de
automatiseringsgraad per bedrijfsfunctie inderdaad samenhangt met de verande-
ringen in produktieproces en -organisatie blijkt ook bier bevestigd te worden.'
Het blijkt dat automatisering in de produktiefunctie, de informatievoorziening en
de produktiebesturing samengaat met significant hogere veranderingen in
produktieproces en -organisatie (Meeus en Oerlemans 1993: 17).

Effecten van automatisering op de werkgelegenheid
Binnen de administratieve werkzaamheden in kantoren blijkt er een zeer gemengd
verwachtingspatroon te zijn op de werkgelegenheid. Wentink en Zanders (1985)
rapporteren dat een meerderheid van de managers en staffunctionarissen ten
aanzien van de effecten van de automatisering een geringere behoefte aan
kantoorwerkers op uitvoerend oiveau voorzien. De werkgelegenheidseffecten voor
staffunctionarissen zowel als op middenkaderoiveau zijn onduidelijk. De behoefte
aan hogere managers wordt volgens 83% van de managers en staffunctionarissen
oiet beinvloed door kantoorautomatisering (Wentink en Zanders 1985: 286-287).
De effecten van CAD op de werkgelegenheid zijn slecht onderbouwd. Jansen
(1987) geeft een overzicht van effecten op het werk van tekenaars door de
invoering van CAD (computer-aided-drafting/design). Het werkgelegenheidsver-
lies wordt ruw geschat bij gelijkblijvende omstandigheden op ca. 20%. Van
Kruining (1989) rapporteert op basis van Canadees onderzoek" dat de introductie
van CAD/CAM-systemen veel functies overbodig maakt, in het bijzonder
eenvoudig, repetitief werk kan gemakkelijk geautomatiseerd worden. Denk aan
gegevens-invoer (maten en kentallen) en reproduktieve tekenwerkzaamheden.
Vooral wanneer functionele koppelingen met de fabricage gelegd worden zuIlen
werkzaamheden weg vallen (1989: 676). Daniel (1987) heeft de effecten voor alle
genoemde typen interventies geinventariseerd in termen van arbeidsvolume. In het

3 Deze samenhang is als voIgt berekend. Per bedrijfsfunctie is geteld hoe vaak er sprake was van
resp. 'vergaande automatisering' voor de produktiefunctie en 'weI geautomatiseerd' voor de
ondersteunende functies. Vervolgens is er rangcorrelatie berekend met de mate van verandering in
produktieproces en organisatie.

4 Van Kruining haalt de volgende auteurs (zonder initialen) aan: Lefebre & Lefebre (1988) The
innovative business firm in Canada: an empirical study of CAD/CAM firms. International Labour
Review. 1988: 497-513.
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onderzoek van Daniel valt op dat er substantiele verschillen tussen de verschillen-
de typen interventies zijn qua invloed op het arbeidsvolume. Conventionele
technische interventies leiden vaker dan de andere interventies tot een toename
van het aantal werkzame personen, terwijl geavanceerde technische interventies
vaker tot verlaging van het aantal werkzame personen leiden. Organisatorische
interventies leiden veelal tot een sterke vermindering van het aantal werkzame
personen (Daniel 1987: 72).
Matzner en Wagner (1990: 62) maken op basis van onderzoek onder 247 Duitse
produktiebedrijven een overzicht van de directe werkgelegenheidseffecten van
geautomatiseerde produktietechnologie op afdelingsniveau en op organisatieni-
veau. Wanneer de arbeidsmobiliteit wordt uitgedrukt in termen van de absolute
aantallen personen die in- en uitstromen door automatisering dan is de netto
uitstroom gemiddeld 2,6% hoger dan de instroom. De onderzoekers benadrukken
dat dit cijfer wordt verklaard door twee bedrijven met een zeer hoge uitstroom.
AIs deze twee bedrijven eruit gelaten zouden worden dan is de netto-balans tussen
in- en uitstroom bijna nul.
Doorewaard en Huijgen (1985) melden op basis van een onderzoek bij vijf
bedrijven, vier verzekeringsbedrijven en e~n regionaal bankkantoor dat de met de
automatisering samenhangende veranderingen in de arbeidsstructuur ertoe leiden
dat veel eenvoudig werk verdwijnt enerzijds, terwijl ook veel specialistische taken
worden geautomatiseerd anderzijds. Het kwam er op neer dat de bedrijven in
deze situatie kiezen voor het bundelen van brokstukken van de oude functies en
de nieuwe taakonderdelen tot een of enkele nieuwe functies.
Een wat grootschaliger empirisch onderzoek (n=491) naar de mate waarin
automatisering leidt tot functiestructuurverandering is uitgevoerd door Batenburg
(1990}.5Het blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen er geen sprake is van
functieveranderingen. In de andere helft van de bedrijven is vooral functiewijziging
aan de orde. Functiewinst of -verlies, indicaties voor een werkelijke wijzigingvan
de functiestructuur, komt in 20% van de bedrijven voor. De functiewijzigingen
blijken vooral plaats te vinden op laag tot midden functieniveau, functiewinst zien
we vooral op hoger functieniveau, functieverlies met name op lager niveau. De
functiestructuurveranderingen nemen toe naarmate men langere tijd bezig is met
het automatiseren en beschikt over een eigen automatiseringsafdeling. Verder
blijken zwaardere vormen van automatisering, zoals industriele toepassingen
samen te gaan met meer functiestructuurveranderingen.

s Batenburg (1990: 129) heeft in totaal 830 enquetes terug gekregen waarbij 491 bedrijven
geautomatiseerd hadden. De respons was als voigt over sectoren verspreid: 25% landbouw en
industrie; 10% bouwnijverheid en installatiebedrijven; 14% handel en horeca; 15% commerciele
dienstverlening; overig (w.o. overheid) 37%.



117

Effecten van automatisering op kwaJiteit van de arbeid
De effecten van de organisatorische interventies op de kwaliteit van de arbeid
werden gemventariseerd door Van den Berg en Warmerdam (1987), Wentink en
Zanders (1985) en Daniel (1987).
Van den Berg en Warmerdam (1987) rapporteren in een onderzoek bij elf
bedrijven de volgende effecten van de invoering van nieuwe technologic" op
arbeid en organisatie: voorheen uitgesplitste activiteiten worden gecombineerd in
meer all-round geintegreerde functies; er vinden reorganisaties plaats bijv. van
functionele, procesgeorienteerde structuur naar een produkt- of clientgeorienteer-
de structuur en decentralisatie-operaties; vooral de uitvoerende functietypes in de
produktie nemen af, terwijl er een toename van functies is voor research- en
ontwikkelingsfuncties, staffuncties en commercieel-ondersteunende functies; in 11
van de 17 bedrijven is er sprake van een ontwikkeling in de richting van
functionele flexibilisering van het personeelsbestand dat wit zeggen dat er sprake
is van overplaatsing en herplaatsing en daarmee samenhangend meer opleidings-
gerichte eisen.
Wentink en Zanders constateren ten aanzien van de mate van verandering dat
deze voor de meerderheid van de onderzochte werknemers niet of nauwelijks
wordt ervaren of verwacht. Kennelijk sluit de implementatie van de nieuwe
systemen veelal direct aan bij de bestaande kenmerken van de arbeidssituatie. De
gesignaleerde gevolgen liggen vooral op het terrein van de autonomie en de
beslissingsstructuur.
Met betrekking tot de richting van de veranderingen constateren Wentink en
Zanders een licht optimisme bij de 170 ondervraagden. Op 14 aspecten van de
arbeidssituatie is de balans positief, op 11 negatief. Op welke punten doen zich nu
de meeste wijzigen voor?7 Er is sprake van een verhoging van de leermogelijkhe-
den, voor het overige overheersen de negatieve effecten de veranderingen. In het
bijzonder ervaart men een verstrakking van voorschriften en procedures met
betrekking tot werkzaamheden ofwel een tendens tot bureaucratisering.
Paradoxaal genoeg ziet men daarnaast ook mogelijkheden om taken te verbreden,
te verrijken en te rouleren waarmee men de organisatorische flexibiliteit van de
informatietechnologie onderkent. Dit wordt ook onderschreven door managers en
staffunctionarissen. Een negatieve ontwikkeling kan zo ogenscbijnlijk probleemloos

6 Warmerdam en Van den Berg (1987: 79) rapporteren de volgende soorten: sterke uitbreiding
van research, produktdifferentiatie, en verdere procesautomatisering in de industriele bedrijven;
uitbouwen integratie van geautomatiseerde gegevensopslag en gegevensvetwerking in het bank- en
verzekeringswezen en in de detailhandel; digitalisering van beeld en geluid in het mediawezen; de
zogenaamde 'automatisering van de automatisering' in de software-sector.

7 Zij betrekken de volgende, via factor-analyse verkregen, dimensies van de kwaliteit van de arbeid
in hun beschouwing: inconvenienten, contactenJrelaties, taakverandering, promotiejbeloning,
autonomie, beslissingsstructuur, routine/bewegingsvrijheid, accuratesse en 'overige'.
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worden gecompenseerd. Ware het met dat ondervraagden ook nogal wat negatieve
effecten ervaren/verwachten rond: hinder van geluid, temperatuur etc., diverse
vormen van vermoeidheid en werkdruk (Wentink en Zanders 1985: 142-152).
Het is Diet eenvoudig om zo tot een balans te komen van deze bevindingen.
Vandaar dat de auteurs naar aanleiding van de discussie over de totaal-effecten
van automatisering enige analyses uitvoeren ten aanzien van kwaliteit van de
arbeid en. de daarin vigerende hypothesen. Wentink en Zanders constateren dan
dat:
- degenen met een actuele lage kwaliteit van arbeid er veelal op achteruit

gingen;
- degenen met een 'middelmatige' en een hogere score kwaliteit van arbeid zijn

er meestal op vooruit gegaan en dit gold in het bijzonder voor de groep met
een middelmatige kwaliteit van de arbeid (1985: 164).

Er is dus spreiding van de effecten van automatisering op de kwaliteit van de
arbeid. Zelfs zodanig dat er geen sprake is van een onderbouwing van de
rekwalificatie-, dekwalificatie- en polarisatie-these vanuit hun materiaal (1985:167-
168).
Ook Daniel heeft geinventariseerd welke effecten diverse interventies hebben op
de kwaliteit van de arbeid. Bij de effecten voor de handarbeiders valt op dat de
technische veranderingen vaak geen effect hadden op de kwaliteit van de arbeid.
Verder blijkt er sprake te zijn van een overwegend positief effect van technische
interventies op: de aantrekkelijkheid van de baan, vereiste vaardigheden,
taakbreedte en de hoeveelheid verantwoordelijkheden. De aspecten met
betrekking tot de autonomie blijken overwegend neutraal tot zelfs negatief
beoordeeld te worden. Dit blijkt overigens verklaard te kunnen worden door deze
gegevens uit te splitsen voor industrie en overheid. In de industrie zijn de effecten
overwegend negatief en in de overheid positief. De effecten voor de mensen die
op kantoor werken blijken overwegend positief qua aantrekkelijkheid, vereiste
vaardigheden en taakbreedte. De hoeveelheid verantwoordelijkheden en het
werktempo blijven voor ca. 50% van de respondenten gelijk terwijl ca. 35% meent
dat er sprake is van een toename.
De vergelijking maakt duidelijk dat geavanceerde technische interventies de banen
van de kantoorwerkers sterker beinvloeden dan die van de handarbeiders. De
invloed van geavanceerde technische interventies op het werk van de employees
is doorgaans positiever dan op het werk van de handarbeiders (Daniel 1987: 162).
Volgens Jansen (1987) treden er ook aanzienlijke verschuivingen in de arbeidsde-
ling en taakinhoud op in het werk van tekenaars en ontwerpers ten gevolge van
computerondersteund tekenen en ontwerpen (Computer Aided Design/Drafting):
- een scheiding van data-invoer, reproduktief tekenwerk, verrichten van creatieve

ontwerptaken en ontwikkelingstaken;
- hoger werktempo doordat de machine een opeenvolging van handelingen

dicteert die bet werk ook intensiever maken;
- bet ontstaan van sociaal geisoleerde werkplekken (Jansen 1987: 206-208).
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Van Kruining (1989) rapporteert dat de overgang naar CAD/CAM-arbeid,
waarbij het tekenbord wordt vervangen door beeldscherm en werkstation
aangesloten op een krachtige computer, voor constructeurs en tekenaars heel wat
gevolgen teweeg brengt ten aanzien van: autonomie, aanpassing, inzicht en
contacten. Met betrekking tot 'autonomie' kunnen negatieve ontwikkelingen
bestaan uit: een verhoogde werklast door verlenging van de bedrijfstijd en een
verhoogd werktempo doordat het CAD-systeem het werktempo dicteert. Positieve
ontwikkelingen zijn: het ontstaan van creatieve ontwerp- en ontwikkelingstaken
bijvoorbeeld de aanpassing van software voor te verwachten nieuwe opdrachten.
Voor wat betreft de 'aanpassing' kunnen negatieve ontwikkelingen zijn dat selectie
van gebruikers plaatsvindt op basis van aanwezige kwalificaties waardoor sommige
mensen uit de boot vallen. Daarnaast veranderen de kwalificatie-eisen. Dat wit
zeggen dat er een bredere inzetbaarheid wordt verwacht en een flinke portie
flexibiliteit. Het uitblijven van her-, om- of bijscholing betekent dan dat mensen
die niet aan deze eisen voldoen onvoldoende inzetbaar zijn. Een positieve
ontwikkeling die ook aanpassing vereist is de optie in de software om de
apparatuur qua bediening af te stemmen op het niveau en de kennis van de
individuele werknemer. Qua sociale contacten geldt dat er geisoleerde werkplek-
ken kunnen ontstaan vanwege de specifieke configuratie waarbinnen men met
CAD werkt en vanwege de grote hoeveelheid aandacht die CAD-werk vereist.
CAD-werk verandert het 'inzicht' van werknemers in hetgeen ze maken omdat
men nog minder dan voorheen zelf in aanraking komt met het eindprodukt. Een
verminderde betrokkenheid en motivatie kan daarvan het gevolg zijn (Van
Kruining 1989: 677-678).
De introductie van CNC-machines onderzocht in drie bedrijven door Ten Have
en Fruytier (1987) blijkt ook duidelijke gevolgen te hebben voor de kwaliteit van
de arbeid. In bedrijf I verbeterde men de kwaliteit van de arbeid door: taakroula-
tie (loskoppeling man/machine), taakverbreding en taakverrijking (integratie van
staf en organisatorische taken). Wat betreft de vereiste kwalificaties valt het de
onderzoekers op dat er niet alleen gestreefd wordt naar meer kennis van de
machines maar ook naar een meer algemene niveauverbetering. In bedrijf II blijkt
de machinebediener een wezenlijk onderdeel van de oude taak 'kwijt' te zijn aan
de machine, namelijk het gereedschapswisselen. Interessant is bier dat van de twee
ondervraagden de oudere ervaren machinebediener de nadruk legt op het verlies
van het benodigde vakmanschap, terwijl de jonge, weinig ervaren metaalbewerker
vooral denkt in term en van het gemakkelijker worden van het werk. In bedrijf ill
is de CNC-machine nog niet in bedrijf (1987: 184-185).
In een Canadees onderzoek onder ca. 59 werknemers van een raftinaderij werd
door Chaykowski en Slotsve (1992) een onderzoek verricht naar de effecten van
automatisering in de produktie. Op vijfpuntsschalen vroegen zij werknemers te
beoordelen welke taakkenmerken waren veranderd. Dit onderzoek weerlegt de
veronderstelling dat automatisering zou leiden tot degradatie van de vereiste
kwalificaties. Voor wat betreft de autonomie kan worden geconstateerd dat deze
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kwalificaties. Voor wat betreft de autonomie kan worden geconslateerd dat deze
toeneemt. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid feedback die men krijgt, terwijl de
hoeveelheid fysiek inspanning afneemt (Chaykowski en Slotsve 1992: 323-324).

Be/eving van de veranderingen in de arbeid voonvloeiend uit automatisering
De effecten van automatisering op kwaliteit van de arbeid en het arbeidsvolume
zijn tamelijk diffuus, soms zijn ze positief, soms zijn ze negatief. De vraag is nu
aan de orde in hoeverre de organisatorische inpassing van informatietechnologie
problematisch is en hoe het staat met de beleving of perceptie van de gevolgen
van automatisering op de arbeid.
Vaas, Riesewijk en Warmerdam constateren dat negatieve organisatorische
effecten van technische interventies voorkomen bij mislukte projecten (Vaas 1989:
20-22; Riesewijk en Warmerdam 1988: 113,131,148). Riesewijk en Warmerdam
constateren dat de organisatorische inpassing van informatiesystemen in 67.8%
van de gevallen (n =59) zeer tot enigszins problematisch is.
De Schampheleire (1985) heeft in een onderzoek bij twee bedrijven door middel
van een voor- en nameting geanalyseerd in hoeverre de aanvankelijke houding
tegenover automatisering veranderde door de feitelijke technische interventies in
de arbeidsinhoud. Daarbij werd bij beide bedrijven ook een vergelijking gemaakt
tussen een groep werknemers die op het moment van de technisebe interventie
nog handmatig werkten en een groep die dan al deels geautomatiseerd werkt. De
tecbnisebe interventie voor bedrijf I betrof enerzijds computergestuurde
insertmachines die transistoren, weerstandjes en dergelijke automatisch op
printplaten aanbrengen, anderzijds gaat het om een computergestuurde
spuitinstallatie voor het lakken van frontpanelen. Voor bedrijf II wordt niet
omschreven wat de inhoud is van de technische interventie. De Schampheleire
stelt vast dat in bedrijf I een aanzienlijk deel van de respondenten een verandering
in houding heeft ondergaan en wei naar een meer positieve instelling. In de groep
mensen met een sterk geautomatiseerde taakinhoud blijkt er sprake te zijn van
een uitgesproken positieve houding. In bedrijf ITis de tendens vergelijkbaar maar
Minder uitgesproken. De motivatie die mensen geven voor hun houding blijkt bij
de mensen met handmatige taken te bestaan uit de bedreiging die men ziet voor
de werkgelegenheid. Voor de mensen met de meer geautomatiseerde taken blijkt
dat zij juist denken een grotere werkzekerheid te hebben verkregen door de
automatisering. . Daarnaast blijkt dat zij vooral refereren aan verbeterde
werkomstandigheden wat het werk Minder vermoeiend maakt. De veranderingen
van de taakinhoud blijft bijna onvermeld. In bedrijf I blijken mensen ondanks een
lagere eigen controle op het werk toeb positief te staan tegenover automatisering.
Chao en Kozlowski (1992) hebben een inhoudelijk vergelijkbaar onderzoek gedaan
bij werknemers in de Amerikaanse industrie naar hun perceptie van de effecten
van geautomatiseerde produktietechnologie op hun werk. Zij hebben een survey
gedaan onder 327 werknemers waarbij drie groepen werden vergeleken: lopende
band werkers die zorgen voor materiaal en assemblage, 'job setters' verantwoorde-
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een technische achtergrond voor machineonderhoud en -reparatie. De onderzoe-
kers verwachtten dat deze groepen werknemers verschillend zouden reageren op
de geplande implementatie van robots. De lopende band werkers waren het meest
negatief tegenover robots, voelden hun werkzekerheid verminderen door een
gebrek aan betrokkenheid bij het management en het ontbreken van nieuwe
mogelijkheden voor zichzelf. De vakmensen waren het meest positief over
robotica en bescbouwden robots niet als bedreigend voor hun baan, voelde de
betrokkenheid van het management en zagen juist weInieuwe mogelijkheden voor
zichzelf. Chao en Kozlowski hebben tevens in een open vraag gezocht naar de
verwachte veranderingen in de baan. De resultaten bevestigen bet bovenstaande.
De laagst geschoolde werkers aan de lopende band denken vooral aan baanverlies,
terwijl de vakmensen met name meer uitdaging zien in hun werk doordat er meer
kennis en vaardigheden vereist worden.
Een van de weinige onderzoeken waarin op basis van kwantitatieve analyses
berekend wordt in hoeverre organisatorische ontwikkelingen bijvoorbeeld door
centralisering of formalisering of ten aanzien van salariering, personele bezetting
of kwaliteit van de arbeid, bijdragen aan het slagen of falen van automatiserings-
projecten is bet onderzoek van Wijnen en Van Oostrum (1993). Hoewel zij de
organisatieveranderkundige aspecten erg breed opvatten", blijkt dat de organisa-
tieveranderkundige activiteiten geen effect bebben op het functioneel succes van
bet project. Negatieve verbanden tussen veranderkundige activiteiten en het
functioneel succes ontbraken.
Een kwantitatieve evaluatie van de sociale en bedrijfsmatige impact van techniscb-
organisatorische configuraties vonden we bij Wall et. al. (1990). Wall beeft
bijvoorbeeld onderzocht hoe twee altematieve taakontwerpen (een waarbij
specialisten controleerden en machine-operators machines bedienen en bewaken
en een ander waarbij machinebedieners zelf controleerden bij stand-alone
geavanceerde fabricage) de performance (uitgedrukt in de tijd dat de machine stil
stond) en bet welzijn van de werkers beinvloeden. Wat blijkt is dat de intrinsieke
arbeidssatisfactie en de werkdruk significant positiever zijn in het taakontwerp met
veel controletaken voor de machinebediener (1990: 695).

3.2.2 Een interventionistisch perspectief

De diffuse effecten van automatisering op arbeid (kwalitatief en kwantitatiet) en
organisatie gecombineerd met problemen bij de invoering van automatisering

8 Wijnen en Van Oestrum (1993: 96) beschouwen de volgende zaken als organisatiever-
anderkundige activiteiten: opleiding gebruikers in bediening systeem, technische begeleiding van
gebruikers, algemene begeleiding gebruikers, organisatorisch plan, opleiding i.v.m. verandering
werk/takenpakket, begeleiding organisatieverandering, analyse van de organisatiecultuur, om- of
herscholing i.v.m. overplaatsing en/of functiewijzigingen, opstellen sociaal plan.
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(Riesewijk en Warmerdam 1988), voorbeelden van succesvolle ontwerpen van
geautomatiseerde taken (Wall 1990) en voorbeelden van groepen werknemers die
duidelijk sceptisch zijn (Chao en Kozlowski 1992) of juist positief reageren
(Schampheleire 1985) maken duidelijk dat een onderzoek naar het anticiperen op
dergelijke technische interventies even complex zal zijn. Immers voorzover werkers
al ervaring hebben met automatisering zal er sprake zijn van een wirwar aan
referentiekaders en ervaringen.
Maar mensen als Den Hertog en Van Assen (1988) menen, zoals reeds gesteld,
dat er omtrent de onderbouwde samenbang tussen technische en organisatorische
veranderingen sprake is van een kennisachterstand bij de sociaal-organisatorische
disciplines. Dit, gecombineerd met noties van Van Dijck (1974) en Van der
Zwaan (1990) met betrekking tot het belang van de betrokkenbeid van werkne-
mers bij veranderingsprocessen samenbangend met automatisering, maakt
duidelijk hoe relevant een onderzoek vanuit een werknemersperspectief is.
Dit 'bringing the worker back in'-idee, dat recentelijk weer te horen is en
waarmee dit .onderzoek verantwoord kan worden, is niet bepaald nieuw. AI vanaf
half jaren zeventig is er het veel aangehaalde participatief interventiemodel van
Mumford en Weir. In haar artikel 'Making technology work for people' (1986)
beschrijft Mumford in een soort stappenplan hoe de voorstudie in elkaar dient te
zitten voordat men met de automatisering begint. Daarin gaat het om een
inventarisatie van zakelijke belangen zoals efficiencyverbetering, effectiviteits-
vergroting en menselijke verlangens zoals verhoging van de arbeidssatisfactie.
Deze benadering dient om een veelgemaakte fout bij automatiseringsprojecten te
voorkomen bijv. software en hardware worden gekocht in de hoop of de
veronderstelling dat een dergelijk kant en klaar pillet aile zakelijke problemen
zal oplossen.
Voor een goed ontwerp is, volgens Mumford, integratie van organisatorische en
technische variabelen vereist. De belangrijkste variabelen hierbij zijn:
1 het rollenpatroon, de intermenselijke relaties en de gestelde taken welke de

ondememing mogelijk maken een gesteld doel te realiseren;
2 de technologische en andere hulpmiddelen die de werknemers in staat stellen

efficient en effectief te werken;
3 het arbeidsmilieu in ruime zin (met inbegrip van de arbeidsomstandigheden);
4 het bedrijfsbeleid en de exteme relaties die de houding en het gedrag van

werknemers beinvloeden.
Wanneer het informatiesysteem ingevoerd is behoort de bedrijfsleiding volgens
Mumford de volgende vraag te stellen: 'In hoeverre voldoet dit systeem aan de
eisen en verlangens van ooze medewerkers?' Indien nu het antwoord zou zijn:
'Niet zo goed' of 'Het kan beter', dan moeten zowel de organisatorische als de
technologische aspecten opnieuw onderzocht worden om na te gaan welke
verbeteringen in het systeem als zodanig kunnen worden aangebracht.
Eigenlijk behandelt Mumford vooral een filosofie die te herkennen valt als
sociotechnisch: er is sprake van een sociale en een technische analyse. Er is geen
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sprake van een kwantitatieve empirische toetsing van baar aanpak. Op basis van
kwalitatieve analyses van de invoering van een on-line computersysteem bij een
inkoopafdeling, een experiment bij een bank en vliegtuigfabriek komt ze tot baar
conclusies voor een ideale aanpak. De aanpak van Mumford en Weir (1979 bevat
de volgende stappen:

Stap 1: Diagnose.
Er wordt gebruik gemaakt van eaqueteformutieren om de menselijke behoeften in de werkomge-
ving te peilen. De resultaten van deze enquete geven aan wat de werknemers wei en niet prettig
vinden in hun werk en wat ze voor hun werk ideaal zouden vinden.
Stap 2:Sociotechnisch systeemontwerp,
De menselijke doelstellingen voor het systeem worden als gevolg van stap 1 vastgelegd. Op deze
doelstellingen en ook op de technische doelstellingen (die meestal van tevoren zijn gespecificeerd)
worden de globale doelstellingen voor het systeemontwerp gebaseerd.
Stap 3:Definieer altemaueve oplossingen.
De technische en sociale oplossingen worden afzonderlijk uitgewerkt. Ze worden afzonderlijk
geevalueerd, waarbij uitgegaan wordt van de criteria die in stap 2 zijn vastgelegd, en er wordt een
lijstje gemaakt van de haalbare sociale en technische oplossingen.
Stap 4:Definieer mogelijke sociotecnnische oplossingen.
De voorgestelde technische oplossingen worden vergeleken met de voorgestelde sociaIe oplossin-
gen en de oplossingen die tot een oplossing geintegreerd kunnen worden, worden voorgesteld als
"sociotechnische" oplossingen.
Stap S:Rangschik de sociotechnische oplossingen.
Er wordt een kosten-batenanalyse voor iedere voorgestelde sociotechniscbe oplossing uitgevoerd.
De "beste" oplossing wordt vervolgens geevalueerd aan de hand van de sociale en technische
doelstellingen die in stap 2 zijn geformuleerd.
Stap 6:Maak een gedetailleerd werkplan.
Er worden specifieke taakstructuren in ogenschouw genomen om vast te stellen hoe de taken en
de organisatie van de werkgroepen voor het nieuwe systeem vastgesteld moeten worden.
Stap 7:Accepteer de beste sociotechnische oplossing.
A1sde oplossing (bet systeem) is ingevoerd, moeten de werknemers die bij het systeem betrokken
worden, kunnen zien dat er aan de doelstellingen van het systeem is voldaan. Een diagnose van de
arbeidssatisfactie die achteraf wordt gemaakt en produktiviteitsmaatstaven zijn twee mechanismen
waarmee de verbeteringen die dankzij het nieuwe systeem tot stand zijn gebracht, kunnen worden
gemeten.

De invloed van Mumford is in de bandboeken goed terug te vinden (Wentink en
Zanders 1985: 87-95; Bemelmans 1991: 327; Davis en Olson 1987: 579; In 't Veld
1986: 182) Daarnaast is de invloed terug te vinden in voorstellen om automatise-
ringsprojecten integraal aan te pakken. Hierbij wordt overwegend voor een
organisatie-ontwikkelingsbenadering gekozen waarbij beoordelingscriteria
pluriform zijn en sterk de nadruk wordt gelegd op bet gedrag van mensen, bun
persoonlijke groei, bet lerend vermogen. Juist dat zijn de kenmerken van de
ontwikkelbenadering aldus Ganzevoort (1985). Ook Hopstaken en Kranendonk
(1987) nemen de sociotechniscbe aanpak van Mumford over. Hun uitgangspunten
zijn: optimale zelfbepaling en participatie van managers en gebruikers ten aanzien
van bun toekomstige taakuitoefening binnen de vanuit de techniek en financien
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gestelde minimumvoorwaarden en de minimaal noodzakelijke coordinatie van
wensen en verlangens van individuen.
Vaas en Boonstra concretiseren dit verhaal enigszins in hun artikelen. Waar
Mumford het arbeidsmilieu meeneemt omdat zij 'voldoening in het werk' een
belangrijk resultaat vindt stelt Boonstra kwaliteit van de arbeid als 'systeemeis'.
Hij vindt dat, indien verbetering van de kwaliteit van de arbeid als doelstelling van
automatisering wordt onderschreven, het management de mogelijkheden vergroot
om te overleggen met werknemers en hun vertegenwoordigers. Dit zal vermoede-
lijk een positieve uitwerking hebben op de arbeidsverhoudingen en daardoor een
vruchtbare uitwerking hebben op het overleg (Boonstra 1987: 194). Vaas streeft
evenzeer naar aandacht voor kwaliteit van de arbeid (Vaas 1989: 19). Zij baseert
haar 'nieuwe' aanpak van automatiseringsprojecten op een kwalitatieve evaluatie
van vijfprojecten op basis van haar sociotechnische model. Er is geen beoordeling
te geven of bepaalde factoren meer dan andere aanleiding gaven tot het mislukken
van het project. Evenmin kan Vaas aangeven in hoeverre de gesignaleerde
knelpunten voorkomen hadden kunnen worden indien er volgens haar model werd
gewerkt (Vaas 1989: 24). Bij Boonstra vinden we ook een kwalitatieve evaluatie
van zijn integrale model (Boonstra 1991: 142 -145 en 211 e.v.). Hij is van mening
dat het verhogen van doelgerichtheid en kwaliteit van de arbeid goed samen kan
gaan. Het toepassen van zogenaamde integrale methoden is echter bepaald niet
zonder problemen en vereist een enorme spankracht van iedereen naast
gelijkgezindheid. Riesewijk en Regtering (1991) suggereren dat juist organisatori-
sche conservatisme een sterke rem betekenen voor een integrale organisatieveran-
dering,"

Besluit
Op basis van dit overzicht rond de organisatorische impact van diverse vormen
automatisering kan in het verlengde van Orlikowski worden gesteld, dat
automatisering en verandering van de structurele eigenschappen van organisaties
sterk samenhangen. Oat maakt het des te belangrijker om te proberen te
achterhalen hoe werkers daarmee omgaan. De vragen hoe werknemers anticiperen

9 Regtering en Doorewaard (1991: 68) stellen naar aanleiding van een secundaire analyse van een
automatiseringsproject bij een bank vast dat er aan een groot aantal randvoorwaarden voldaan moet
zijn voordat integrale methoden bruikbaar zijn:
'Naar onze mening heeft de casus tal van kenmerken die aantonen dat integraal automatiseren niet
mogelijk is zonder een in het bedrijf ontwikkelde visie, zonder een tot sturing bevoegd managementni-
veau (integratiemanagement), zonder een voorafgaande strategische orientatie waarin partijen en hun
belangen aan het woord kunnen komen, zonder diagnose van de belangrijkste risicofactoren en zonder
betrokkenheid van materiedeskundigen in het integrale ontwerpproces (c06peratief ontwikkelen).( ...)
De casus wekt bij ODS de suggestie dat deze door de onderzoekers belichte oorzaken in sterke mate
gedetermineerd zijn door kenmerken op het terrein van kwaliteit van de arbeid. '( ...) de handelaren
en de afdelingsleiding willen ~I betere computersystemen, maar geen andere werkpatronen (...)'.
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op dergelijke veranderingen als ze daar vroegtijdig van op de hoogte worden
gebracht en vooral ook welke factoren met dit handelen samenhangen blijven
echter onbeantwoord en daarmee is de empirische lacune gedefmieerd die in dit
onderzoek wordt geproblematiseerd.
Gegeven de in hoofdstuk 1 gesignaleerde praktische problematiek met betrekking
tot de afstemming van systeemontwikkeling en organisatie is dat inderdaad nog
steeds een lacune, zo lijkt het. Echter gegeven het door Mumford en Weir en vele
organisatiewetenschappers geopperde en veel geciteerde participatief perspectief
is dat eigenlijk geen lacune omdat er daar zo'n nadrukkelijke plaats wordt
ingeruimd voor het integreren van eisen en wensen op technisch en organisatori-
sche eisen en wensen van werkers in zowel de techniek als de organisatie. Maar
de klacht houdt ondanks dit werk aan en daarbij verwijzen we naar werk van Den
Hertog en Van Assen (1988), Van der Zwaan (1990) en Child en Loveridge
(1990). Is het participatie-idee misschien toch te veel een soort 'garbage can' van
de organisatieverandering en de introductie en implementatie van automatisering
geworden die nu gevuld is en een wat mistroostige aanblik biedt?
Waar de fout ligt is moeilijk vast te steUen, maar wellicht zijn er toch processen
en factoren waarvan nog niet bekend is hoe ze doorwerken in dit type verande-
ringsprocessen. Het is geenszins uitgesloten dat de 'rationele of calculerende'
werker en manager de veranderingsoptiek nog steeds domineert, terwijl het
handelen in veranderingsprocessen veelvormiger is en vele Minder hanteerbare
processen in zich bergt.
In dit onderzoek willen we daarom een laag dieper graven achter de facade van
de participatie. Ons uitgangspunt is dat voor een goede diagnose het toch redelijk
lijkt om voor de verantwoording van bepaalde interventies tevens te bezien in
hoeverre eisen en wensen van werkers gezien kunnen worden als redelijke eisen
of als eisen die cultureel - door normen en waarden - gedefinieerd worden, of
sterk te maken hebben met betekenissen en beelden rond arbeid, of met de
positie die een persoon heeft in een organisatie. Juist de kennis van deze
achterliggende factoren, zowel als de richting van het handelen van de werkers is
bier onderwerp van studie.
De door ons geformuleerde quasi-interventie voldoet aan de eis van participatie;
de werknemers wordt gevraagd wat zij veranderd zouden willen hebben in hun
arbeidssituatie wetende dat er wordt geautomatiseerd (Berting: technologie
endogeniseren; Vander Zwaan: werknemers moeten interventiemogelijkheden
geboden worden). Deze verdieping van de vraagstelling ten opzichte van de
orthodoxe participatie-studies kan geplaatst worden in stap 1 en 2 van de
veranderingscyclus zoals door Mumford en Weir beschreven: een benadering die
in elk geval resoneert in de automatiseringshandboeken. De handelingsorientatie
van de werker wordt tegen het licht gehouden en als er sprake is van niet-
rationele processen dan lijkt een verandering in deze fasen van Mumford en Weir
zeer wenselijk.
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Met deze inkadering in een tbeoretisch interventionistisch perspectief krijgt ook
de interventiecyclus een verdere uitwerking. Er is een simulatie van een door een
intervenient aangekondigde interventie, de gevolgen daarvan moeten door de
werkers worden beoordeeld (dit blijft impliciet) en dat werkt door in de daarop
volgende handelingsorientatie van de werker welke weer dient als input of
feedback voor de intervenient. Daarmee is de hele interventiecyclus in feite
gereproduceerd.
Met dit onderzoek kan er derhalve iets gedaan worden aan de door Den Hertog
en Van Assen gesignaleerde kennisachterstand van de sociaal-organisatorische
disciplines. Hiermee zijn de praktisch draden uit hoofdstuk 1 en 2 in elkaar
geweven. De theoretische draad van de structuratietbeorie zal worden opgepakt
in paragraaf 3 nadat we hebben uiteengezet waar en bij wie dit onderzoek werd
uitgevoerd.

3.3 Naar een arbeidssociologische operationalisering van de structuratiethe-
orie

Met de operationalisering van het model van structuratiemodaliteiten en het
model van gestratificeerd handelen wordt geprobeerd om een arbeidssociologische
inhoud te geven aan de relatie tussen structuur en handelen bij veranderingen in
de arbeidssituatie samengaand met automatisering.

3.3.1 Structuratieprocessen: de dynamische relatie tussen structuur en handelen

Het gaat hierbij om de volgende processen die in § 3.3.2 tot en met § 3.3.6
achtereenvolgens theoretisch zullen worden onderbouwd en geoperationaliseerd:
a een proces van anticiperen op veranderingen in de vorm van een handelingsori-

entatie. De vraag is dan: in welke aspecten van hun werksituatie zouden
werkers, in het licht van een aanstaand automatiseringsproject, zelf verandering
aanbrengen?

been proces van retlexief toezicht. Daarbij gaat het vooral om de vraag welke
motieven en intenties een rol spelen bij het handelen.;

c een proces van betekenisgeving (structuur: betekenispatronen). De vraag is
dan: zijn de beelden die men heeft van arbeid en de criteria waarmee men
arbeidssituaties evalueert (de twee elementen van de interpretatieschemata)
van invloed op de wijze waarop men informatie over verandering verwerkt en
betekenis geeft zodanig dat daardoor het hande1en in situaties van verandering
gestalte krijgt?;

d een proces van rationele sturing. De vraag is: welke redenen zijn er om te
komen tot bepaalde beoogde interventies? Liggen deze redenen op het niveau
van de vormgeving van de arbeidssituatie (hulpbronnen: positie, kwaliteit van
de arbeid)?;
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e de rationaliteit van de sturing. Daarbij luidt de vraag: zijn dergelijke redenen
rationeel van aard?;

f de normerende (legitimerende en sanctionerende) werking van normen en
waarden rond arbeid en techniek ten aanzien van de handelingsorientatie,
Daarbij is de vraag: in hoeverre hangen normen en waarden samen met de
handelingsorientatie?

3.3.2 net anticiperen op veranderingen samenhangend met automatisering: de
handelingsorientatie

Theorie
Handelen in veranderingsprocessen samenhangend met automatisering vooraf-
gaand aan de implementatie van de informatietechnologie is tot nog toe niet
bestudeerd. In theoretische zin is daarover dan ook weinig anders op te mer ken
dan dat deze variabele is uiteengelegd in acht aspecten van de handelings-
orientatie. Handelingsorientatie definieren we bier als:

De verzameling beoogde interventies van wetkers in aspecten van hun eigen
arbeidssituatie samenhangend met een aangekondigd automatiseringsproject
waarvan bekend is dot daardoor de arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden
zullen wijzigen, terwijl onbekend is in welke richting deze veranderingenzullen
gaan.

Operationalisering .
Werknemers worden gevraagd aan te geven welke kenmerken van hun arbeidssitu-
atie zij zouden veranderen in bet geval ze dat zouden mogen. Het overgrote deel
van de items is geent op taakkenmerken die voorkomen in de meeste checklists
voor het meten van kwaliteit van de arbeid."

10 Vraag 13 uit de enquete werd als voigt geformuleerd:
Stelt U zich voor dat er in de toekomst op Uw werk geautomatiseerd gaat worden. Uw werk zal
daardoor zowel inhoudelijk als qua arbeidsomstandigheden ingrijpend veranderen maar het is nog
niet duidelijk op welke manier. In deze onduidelijke situatie is bet van belang dat U aangeeft welke
aspecten van Uw werk moeten/mogen veranderen.

AIle items werden geformuleerd in termen van kansen/mogelijkheden: bijv. de kans op afwisseling
in mijn werk,

De antwoordmogelijkheden luiden:
5 sterk vergroten
4 enigszins vergroten
3 op buidig niveau handhaven
2 enigszins verkleinen
1 sterk verkleinen
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Op basis van deze items worden er inhoudelijk gedefinieerde strategieen
omschreven die de richting aangeven wat werknemers nu concreet en in welke
mate beogen met hun interventies. Het concept handelingsorientatie, gedefinieerd
als: het samenhangend geheel van door actoren beoogde interventies, is
uiteindelijk op basis van betrouwbaarheidsanalyses (Cronbach's a) geoperationali-
seerd in acht schalen, die elk een aspect van de handelingsorientatie indiceren:
- verandering in inkomen;
- verandering in sociale contacten;
- verandering in ontplooiingsmogelijkheden;
- verandering in kansen op erkenning;
- verandering in leerkansen;
- verandering in kansen op autonomie;
- verandering in mogelijkheden voor concreet werk;
- verandering in de machinegebondenheid.
Respondenten geven biermee een voor hen wenselijke veranderingsrichting aan
die voor een adviseur houvast biedt voor interventies. Zonder dergelijke
informatie is in feite elke interventie onvoldoende gestuurd en onvoldoende
onderbouwd. Hiermee is dan de feedback van de beoordelaar naar de intervenient
zoals beschreven in de interventiecyclus mogelijk geworden.

3.3.3 Proces van reOwer toezicht: bet verband tussen handelingsorientatie en
het streven naar meer zinvol en bevredigend werk

De theorie
Het proces van reflexief toezicht wordt bier gereconstrueerd op basis van de
veronderstelling dat mensen hun handelen in de vorm van ingrepen in hun
arbeidssituatie toetsen aan de mate waarin dit hun werk meer zinvol en
bevredigend zal maken. Er wordt dus geopteerd voor het aloude weberiaanse
standpunt dat het streven naar zin een constitutief bestanddeel van het sociale
handelen vormt. Met deze analyse wordt de interne structuur van het streven naar
zinvol werk geanalyseerd. De vraag is dan: met welke interventies wordt dit
streven gerealiseerd en verschilt dit voor de te onderscheiden subgroepen in de
populatie?

Operationaliseringen
De afbankelijke variabele is bier 'het streven naar meer zinvol en bevredigend
werk. 11 De onafhankelijke variabelen bestaan in de analyse van reflexief toezicht
uit de boven omschreven aspecten van de handelingsorientatie.

11 Zie voor de gebruikte indicatoren Bijlage I. set S.
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De vraagstelling
1 In hoeverre hangen aspecten van de handelingsorientatie samen met de mate

waarin men streeft naar meer bevredigend en zinvol werk?

Aangezien in de literatuur geen vergelijkbare meetprocedures voor de handelings-
orientatie voorhanden zijn is het onmogelijk om gefundeerd verwachtingen uit te
spreken. Hier manifesteert zich in feite opnieuw de exploratieve aard van dit
onderzoek. Op basis van algemene noties omtrent verschillen tussen bijv. overheid
en bedrijfsleven, tussen leidinggevenden (middenkaderniveau) en uitvoerenden,
tussen handarbeiders, hoofdarbeiders en hoofd/handarbeiders zouden er wellicht
een aantal hypothesen kunnen worden geformuleerd. Echter dan zijn dergelijke
hypothesen gebaseerd op literatuur waar met name arbeidsorientaties werden
gemeten. Aangezien in dit onderzoek met andersoortige variabelen wordt gewerkt
lijkt dit geen degelijke empirische basis om de hypothesen voor dit onderzoek op
te baseren.
Er zijn natuurlijk weI algemene noties te formuleren omtrent de wijze waarop
zo'n seIectieproces zich voltrekt. Vanuit de conceptie van de calculerende, min of
meer rationele, werker betekent dit dat hij voor hem vervelende aspecten van zijn
arbeidssituatie verminderd wil zien, terwijl hij de aantrekkelijke aspecten van zijn
arbeidssituatie zal willen verbeteren. Echter, wat vervelend of aantrekkelijk
inhoudt, kan nooit door de onderzoeker worden aangegeven tenzij de onderzoeker
zich op een normatief pad van de alleswetende verteller wil begeven.

3.3.4 Proces van betekenisgeving! bet verband tussen handelingsorientatie en
beeld en betekenis van arbeid (interpretatiescbemata)

Theorie
Voor de theoretische onderbouwing van deze benadering zijn we bij diverse
theoretici te rade gegaan die veeI diepgaander dan Giddens, aandacht hebben
besteed aan conceptualisering, functioneren en operationaliseren van interpretatie-
schemata. Volgens deze theoretici wordt elk verschijnsel gecategoriseerd en
gewaardeerd op basis van de perceptie van aan- of afwezigheid van bepaalde sets
kenmerken (,features') (Rosch 1975;Hampton 1979;Salmaso en Pombeni 1985).
Hier wordt een definitie van het begrip interpretatieschema van Schwarz gebruikt.
Hij definieert cognitieve schema's als: 'allgemeine Wissensstrukturen, die die
wichtigste Merkmale eines Gegenstandbereiches wiedergeben, auf den sie sich
beziehen und zugleich angeben welche Beziehungen zwischen diesen Merkmale
bestehen. Hierbei konnen sich diese Schemata nicht nur auf relativ einfache
Sachverhalte beziehen, sondem es wird in der Literatur davon ausgegangen, daB
auch fur hochkomplexe, vielschichtige Phiinomene Schemata existieren. Schemata
leisten jedoch keine 1:1Abbildung der Realitat, sondem sie fiihren grundsatzlich
zu einer Abstraktion, was Spielraum fUr Verzerrungen auf allen Ebenen
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menschlicher Informationsverarbeitung schafft. In Folge hiervon konnen
Fehlinterpretationen einer Situation und auch situationsangepa6tes Verhalten
auftreten.' (in: Schuh 1989: 164)
In deze beschrijving vindt men kenmerken van interpretatieschemata (ook weI
cognitief schema):
1 er is een object (hier de arbeidssituatie);
2 er zijn 'features' (kenmerken/eigenschappen) van het object";
3 er zijn relaties tussen de 'features';
4 via deze structuur kan informatie worden verwerkt zodanig dat er daardoor

sprake lean zijn van een relatie tussen de context en aard en richting van het
handelen.

In dit onderzoek wordt het concept arbeid benaderd als een cognitief interpreta-
tieschema: als een semantisch stelsel van beelden en betekenissen van arbeid die
onderling samenhangen en worden gebruikt bij het verkennen (lees: interpreteren
en evalueren) van veranderingen voortvloeiend uit automatisering voorzover van
invloed op het dagelijks werk. Oat betekent derhalve dat we hier een zeer
specifieke interpretatie hebben gemaakt van de wijre waarop actoren het concept
arbeid gebruiken in interacties, in hun denken over verandering en in het
anticiperen op veranderingen. Door het concept 'cognitief schema' wordt het
mogelijk om de sociale werkelijkheid als een door menselijke interactie
voortgebrachte constructie in kaart te brengen. Bovendien vormt het cognitief
schema zelf een contextueel gegeven als product van eerdere interacties omdat het
de facto aanwezig is op het moment dat de sociale werkelijkheid wordt gereprodu-
ceerd en veranderd. Op deze Manier is er een dicht bij Giddens gelegen wijze van
theorievorming en operationalisering mogelijk.
In concreto veronderstelt een dergelijke uitwerking van het betekenisgeven van
arbeid een omschrijving van het dubbelkarakter van arbeid. Immers arbeid kan
kennelijk enerzijds waargenomen en op basis daarvan talig omschreven worden,
terwijl de elementen daarvan anderzijds onder diverse gezichtspunten worden
geevalueerd. Een betekenisstructuur is zo een cognitief-evaluatieve structuur die
individuen hanteren om over arbeid te denken en te spreken. De wijre waarop de
betekenis van arbeid tot stand komt kan nu begrepen worden vanuit het dubbelka-

12 'Features' die straks worden betrokken in de analyse kunnen grofweg worden ingedeeld naar
twee soorten, Immers arbeid is enerzijds een technisch en soeiaal genormeerd handelen dat input en
outputs heeft, anderzijds is het sterk gebonden aan een institutionele context. Uit ons vooronderzoek
blijkt dat wanneer er wordt gevraagd arbeid te omschrijven, beide typen 'features' een rol spelen. Er
zijn een aantal kenmerken die verwijzen naar de input die moet worden geleverd bij arbeid (allerlei
vormen van inspanning), naar de output (eoncreet produkt, inkomen) en naar arbeid als soeiaat
(sociaal contact, erkenning), psychologisch (ontplooiing, wclzijn) en tcchnisch (vereiste vaardigheden)
proces (Meeus 1990a, 199Ob, 1991).
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rakter ervan; arbeid verwijst enerzijds naar institutionele contexten samenvallend
in de arbeidssituatie, anderzijds verwijst arbeid ook naar subjectieve zingeving.
Met arbeid als institutionele context wordt bedoeld: de concrete vormgeving van
arbeid in organisaties die als het ware de 'buitenwereld' vormt van de arbeidende
mens. Daarbij gaat het om gereificeerde definities van werkelijkheid, om
betekenissen die zijn gemstitutionaliseerd in regels, procedures en afspraken
omtrent arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, taakinhouden, functieom-
schrijvingen, het gaat tevens over de verticale arbeidsverdeling ofwel de verdeling
van hulpbronnen en over de aanwezige arbeidscultuur die toch een zekere 'verhar-
ding' hebben gekregen in institutionele complexen, waarden en normen, en in die
zin boven-individueel zijn maar niet kunnen bestaan buiten actoren, de dragers
ervan. Het is de institutionele context in al zijn veelvormigheid die de basis vormt
voor de talige omschrijving voor een betekenisstructuur rond arbeid.
De verwijzing van arbeid naar subjectieve zingeving.verwijst naar het evaluatieve
element in de betekenisstructuur in termen van de mogelijkheden die een
arbeidssituatie zou moeten bieden om als werkende mens met doelen en intenties
zinvol bezig te zijn. Deze normatieve inhoud is te beschouwen als de 'binnenwe-
reid' van de arbeid die een soort eisenpakket vormt dat het individu vanuit de
maatschappij in de organisatie brengt. Dit eisenpakket vormt als het ware een
semantische structuur waarlangs institutionele contexten die samen de arbeidssitu-
atie vormen, worden gelnterpreteerd en betekenis krijgen (Meeus 1990b: 112).
Deze binnenwereld en buitenwereld van de arbeid zijn de elementen die
constituerend zijn voor het handelen van mensen bij veranderingen in de
arbeidssituatie. Een sturende werking van betekenis en beeld van arbeid zou het
geval zijn indien er sprake is van een empirische samenhang met het handelen in
situaties van verandering in de arbeidssituatie. De institutionele omgeving is zo
niet een passief gegeven, zij wordt voortdurend 'meegenomen' in het anticiperen
op veranderingen. Dit ligt ook in het verlengde van de kritiek van Giddens op de
structuralisten zoals Blau die hij verweet dat zij het subjectieve karakter van
'structuur' niet onderkennen.

Operationaliseringen
De concrete operationaliseringen van het concept arbeid als interpretatieschema
zijn als voigt tot stand gekomen (Meeus 1991: 6-12). Eerst wordt gemeten in
welke mate kenmerken als relevant worden beschouwd om activiteiten als arbeid
te interpreteren. Vervolgens wordt de relevantie van deze criteria getest bij het
evalueren van de concrete arbeidssituatie. Dit vindt plaats door te meten in
hoeverre de concrete aanwezigheid van de in de semantiek opgenomen
kenmerken in de arbeidssituatie voorwaarden vormen om het werk als leuk en
bevredigend te beoordelen. Tenslotte worden de schalen per dimensie met elkaar
vermenigvuldigd, waardoor er een cognitief gewogen (gestructureerde) interpreta-
tie en evaluatie van arbeidssituaties ontstaat.



132

Met de schaalconstructie is gewerkt vanuit het voigende uitgangspunt; als een
'feature' wordt gezien als een goed kenmerk van het concept arbeid en tevens als
een belangrijke conditie wordt gezien om het werk leuk en bevredigend te vinden
(positief te evalueren) dan nemen we aan dat dit bij de 'onderhandelingen' over
veranderingen een rol speelt in die zin dat men de betreffende kenmerken van de
arbeidssituatie minimaal wit behouden dan wei verbeteringen tracht te realiseren.
In het verlengde van deze redenering spreken we van een cognitie/ gewogelJ
evaluatiecriterium.
Voor de concrete operationalisering is er als voigt gehandeld. Eerst zijn er een
aantal schalen geconstrueerd per begripsinhoudelijke dimensie."
Hiermee is er een variabele geoperationaliseerd waarmee het theoretische concept
arbeid als interpretatieschema kan worden gemeten. Er zijn in totaal 7 cognitief
gewogen evaluatiecriteria:

materieel criterium;
sociaal criterium;
erkenningscriterium;
ontplooiingscriterium;
concreetheidscriterium;
leercriterium;
autonomiecriterium.

13 Omdat een factoranalyse een niet te interpreteren cIassificatie over items gaf (dus meerduidige
factoren opleverde) zijn de items op basis van begripsvaliditeit door mij bij elkaar gebracht.
Vervolgens heb ik per schaal de Cronbach's crberekend. Op basis van deze schalen heb ik vervolgens
een aantal nadere analyses gedaan. Oeze schaalconstructie is daarnaast gebaseerd op de uitkomsten
van een factor-analyse uit een vorig onderzoek. Oit werd beschreven in Researchmemorandum II "The
influence of social factors on the conceptual structure and semantic meaning of the concept of work.'
(l990a). Schaal A behandelt steeds de definitorische kracht van 'features' van het concept arbeid.
Daarbij worden respondenten gevraagd een beoordeling van de kenmerken te geven naar de mate
waarin zij als goede kenmerken voor arbeid worden beschouwd. Er werd hierbij gewerkt met een vijf-
punts-schaal, waarbij 1: helemaal niet mee eens, 2: enigszins mee eens, 3: niet mee eens / niet mee
oneens, 4: enigszins mee oneens, 5: helemaal mee eens.
Schaal B behandelt steeds de evaluatie van diezelfde kenmerken naar de mate waarin zij beschouwd
worden aIs condities om het werk leuk en bevredigend te vinden. Hierbij betrof het dan een vijf-
punts-schaal, waarbij 1: helemaal mee oneens, 2: niet mee eens, 3: Diet mee eens, maar ook niet mee
oneens, 4: mee eens, 5: helemaal mee eens. Technisch is deze operationalisering als voigt uitgevoerd:

is arlJei4 = ,/s;chaDl A z .:haDl B
waarbij:
- is-arbeid =
- schaal A

- schaal B

score arbeid als interpretatieschema
score op mate waarin sets kenmerken typisch voor arbeid worden gevonden;(Bijlage
I set 3);
score op mate waarin dezelfde sets kenmerken belangrijke conditie vonnen VOOreen
positieve eva\uatie van de arbeidssituatie (Bijlage I set 4);
van het produkt van deze twee schalen wordt de vierkantswortel getrokken om de
schaallengte op een unifonne manier te reduceren.

.; =
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Een tweede set van scbalen beeft betrekking op bet beeld van arbeid. Immers
volgens Hampton (1979): '... one presumes that if we are asked to define work,
we draw on semantic memory for an icon/image (of the object) and then give
enough of its attributes to constitute tbe defmition.' Hierbij is de vraag: in welke
mate worden voorbeelden van activiteiten (al dan niet beroepsmatig) bescbouwd
als goede voorbeelden van arbeid?"

De vraagstelling
2 In boeverre beinvloeden interpretatieschemata (bet gebeel van cognitief

gewogen evaluatiecriteria en de moderniteit van bet beeld van arbeid) de
handelingsorientatie (bet beogen van bepaalde interventies) van werkers in bet
geval van door automatisering te verwachten veranderingen in de individuele
arbeidssituatie?

14 Bij de c1assificatie van items binnen subschalen is de procedure identiek als bij de vorige
schalen. De factoranalyse leverde onvoldoende eenduidig interpreteerbare item-classificaties binnen
factoren op. Daarom zijn vervolgens op basis van begripsvaliditeit op inhoudelijk overeenstemmende
voorbeelden (,instances of the concept of work') samengevoegd tot subschalen.
Evenals bij het construeren van de andere schalen is hier gewerkt met een itemstructuur die reeds
werd gevonden in eerder onderzoek (Meeus 1990a, 1990b en 1991).

Respondenten moesten aangeven op een schaal van 1 tot en met 4 welk van de gegeven voorbeelden
van activiteiten men het meest typische voorbeeld van arbeid vindt. Er worden drie dimensies
gehanteerd 1) hoofdarbeid, 2) handarbeid, 3) hoofd/handarbeid, 4) niet-arbeid. Daamaast moet men
aangeven in welke volgorde het eigen werk overeenkomt met een van de voorbeelden. Deze 3 schalen
zijn vervolgens geoperationaliseerd als de modemiteit van beeld van arbeid in de volgende eenvoudige
formule:

moderniteit beeld van arbeid = {hoofdarbeid: handarbeid} + niet-arbeid

Uitgangspunten die hierbij worden gebruikt:
(1) hoofdarbeid is het beeld van arbeid dat gezien de informatisering steeds pregnanter zal worden

en vormt dus de modeme mentale representatie van arbeid;
(2) gezien de traditie echter is het beeld van arbeid vooral vormgegeven vanuit het werken met de

hand;
(3) de verhouding tussen deze twee geeft derhalve aan in welke mate mensen een meer traditionele

dan wei meer modeme voorstelling van de uiterlijke verschijningsvorm van arbeid hebben;
(4) naar de mate waarin mensen ook activiteiten die min of meer buiten het circuit van de

beroepsarbeid vallen beschouwen als goede voorbeelden van arbeid wordt het begrip van de
arbeid qua denotatie nog meer verbreed. Immers een van de belangrijkste kenmetken (betaling)
komt dan te vervallen. Dit impliceert derhalve dat het begrip nog abstracter, en nog breder wordt
dan het al was, de meerduidigheid van het begrip neemt derhalve sterk toe met de mate waarin
men voorbeelden van niet-arbeid als betere voorbeelden van arbeid gaat beschouwen.

(5) dus naarmate de 80m van de score op de niet-arbeid-schaal met de score op de verbouding van
hoofdarbeid en handarbeid hoger wordt is er sprake van een modemer ( d.w.z. breder en
abstracter) arbeidsbegrip.
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De verwachting is dat interpretatieschemata inhoudelijk de handeiingsorientatie
aansturen. Omdat naarmate de werkers de veranderingssignalen als meer ingrij-
pend voor de centrale 'features' (de hoog gewaardeerde kenmerken of eigenschap-
pen) van hun arbeid beschouwen er meer sprake zal zijn van het actualiseren van
evaluatiecriteria. Door het exploreren van de verbanden tussen aspecten van de
handeliagsorientatie en interpretatieschemata (cognitief gewogen evaluatiecriteria
en moderniteit van het beeld van arbeid) kan een dergelijk proces worden
vastgelegd. Als dit proces functioneert zoals bier beschreven dan verwachten we:
a positieve verbanden tussen het hanteren van een evaluatiecriterium en de

beoogde interventie, waaruit blijkt dat naarmate een persoon op een bepaald
punt meer verbeteringen wenst in zijn arbeidssituatie er een grote kans is dat
bij ook inderdaad in die termen zijn arbeidssituatie evalueert;

b naarmate de gesimuleerde verandering meer afwijkt van het gehanteerde beeld
van arbeid de score op beoogde interventies veranderen; de richting van de
afwijking van de gesimuleerde verandering bepaalt de richting van de
verandering van de interventie.

3.3.5 Proces van rationele sturing: de samenhang tussen hulpbronnen en hande-
lingsorientatie

Theorie
Naast een 'cognitief-evaluatieve' betekenisstructuur van arbeid heeft de boven
veronderstelde buitenwereld van arbeid ook een concrete vorm gekregen in de
feitelijke arbeidspositie van een persoon. In de arbeidspositie (functieniveau)
worden kenmerken van de arbeidssituatie (taakkenmerken) gecombineerd met
kenmerken van de persoon (leeftijd, opleidingsniveau). In de opvatting van
Giddens kan zo'n arbeidspositie worden opgevat als een set van hulpbronnen dat
door kan werken in hun eigen handelen in situaties van verandering. Als dat
feitelijk het geval is dan spreken we bier van rationele sturing van het eigen
handelen. Met 'rationele' storing bedoelt Giddens in dit kader dat actoren
discursief redenen kunnen aanvoeren om uit te leggen waarom ze een verandering
wenselijk vinden, gegeven de mate waarin ze beschikken over hulpbronnen. De
veronderstelling is nu dat deze in het bijzonder besloten liggen in de mate waarin
mensen beschikken over hulpbronnen in hun arbeidssituatie. Als mensen
dergelijke redeneringen maken zou dit ook empirisch als verband tussen
handelingsorientatie en de mate waarin men beschikt over hulpbronnen
traceerbaar moeten zijn. Zoals eerder omschreven zijn 'hulpbronnen' voor
Giddens de aan actoren ter beschikking staande materialen, objecten, kennis en
positie. Bij Giddens wordt het concept 'hulpbronnen' geassocieerd met Macht. Wie
echter met dit begrip gaat werken stuit onmiddellijk op de meerduidigheid van het
concept Macht. Doordat in ons arbeidssociologische model de arbeidssituatie als
object van interventie wordt gekozen zal de operationalisering van de hulpbronnen
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deels ook daarop betrekking moeten bebben. In bet onderzoek worden als
bulpbronnen onderscbeiden:
- de kwaliteit van de arbeid;
- het functieniveau;
- het opleidingsniveau;
- bet produkt van functieniveau en opleidingsniveau, als een indicator voor de

mogelijkheden om invloed te oefenen;
- leeftijd als een indicatie van werkervaring.
Door de kwaliteit van de arbeid per werker te meten wordt de arbeidssituatie als
een ter beschilcking staand resultaat van organisatorische keuzen geoperationali-
seerd. Een bogere kwaliteit van de arbeid betekent bier dus dat men beschikt over
een relatief positiever resultaat van organisatorische besluitvorming. In die zin kan
men scores op kwaliteit van de arbeid bescbouwen als een hulpbron op basis
waarvan mensen meer mogelijkheden krijgen om problemen te regelen zoals zij
dat willen.
Functieniveau is een bulpbron op basis waarvan mensen meer beinvloedings-
mogelijkheden hebben. Ook opleidingsniveau kan een dergelijk effect bebben,
evenzeer als leeftijd.

Operationalisering
De concrete operationalisering van deze variabelen is als voIgt uitgevoerd. De
items voor de meting van de kwaliteit van de arbeid zijn ontleend aan MA.
Campion (1988). Daarop is een factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse
uitgevoerd. Dit heeft een aantal schalen opgeleverd (Bijlage I set 8):
- perceptie van materiele situatie;
- perceptie van Ieermogelijkheden;
- perceptie van de ontplooiingsmogelijkheden;
- perceptie van sociale contacten;
- perceptie van wederzijdse erkenning;
- perceptie van de autonomie;
- perceptie van de concreetheid van de taak.
Het functieniveau is gemeten door een onderscheid aan te brengen tussen a) staf
en lijnfunctionarissen en b) of zij leidinggevende, toezichthoudende / controlerende
of zuiver uitvoerende taken bebben.
Het opJeidingsniveau is uitgewerkt door in totaal negen niveaus van elkaar te
onderscheiden en die zijn uiteindelijk gereduceerd tot drie niveaus."
De variabele Jeeftijd wordt bier gebruikt ter indicatie van de werkervaring die een
persoon beeft.

IS Zie Bijlage I, paragraaf 2.3.
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Vraagstellingen
3a In welke mate beinvloedt hct beschikken over hulpbronnen de handc-

lingsorientatie in veranderingssituaties?

Deze vraagsteUing heeft vooral betrekking op het onderdeel rationele sturing van
de handelingsorientatie. De verwachting is dat de aard van de beoordeling van de
eigen hulpbronnen - vooral de taakkenmerken - de handelingsorientatie aIs voigt
beinvloedt: naarmate een individu positiever oordeelt over een taakkenmerk zaI
er sprake zijn van een minder sterk streven naar verandering in de arbeidssituatie.
Voor de overige hulpbronnen is een dergelijke verwachting niet te formuleren.

Ogenschijnlijk speelt in de 'rationele' sturing vooral de aard van de totstandko-
ming van redenen een rol. Giddens stelt dat echter niet expliciet aan de orde, bier
lijkt het echter een relevante kwestie. De vraag luidt meer precies: in hoeverre
zijn de afwegingen om verandering te wensen in de arbeidssituatie rationele
afwegingen.

Operationaiisering .
Per taakkenmerk is berekend in hoeverre de scores op de perceptie van dat
taakkenmerk verschilt van de mate waarin men aan dit taakkenmerk waarde hecht
om werk leuk en bevredigend (niet cognitief gewogen evaluatiecriteria),"
Om vast te stellen in welke mate de sturing van de handelingsorientatie nu als
rationeel kan worden beschouwd wordt geanalyseerd in hoeverre grotere
discrepanties samengaan met hogere scores op het betreffende aspect van de
handelingsorientatie.

3b In hoeverre zijn de redenen voor de beoogde interventies gebaseerd op
discrepanties tussen (niet cognitief gewogen) evaluatiecriteria en perceptie van

16 De waarde van deze variabele 'discrepantie tussen (cognitief niet gewogen) evaluatiecriterium
(set 4) en taakkenmerk (set 8) wordt als voigt bepaald. De taakkenmerken zijn gemeten met een 3-
puntsschaal (1 = niet het geval 2 = enigszins het geval 3 = zeker het geval) Het niet cognitief
gewogen evaluatiecriterium isvan vijfpuntsschaal teruggebracht naar driepuntsscbaal met de volgende
waarden: 1 = onbelangrijk 2 = enigszins van belang 3 = belangrijk). De score voor bet
'discrepantiecriterium' wordt als voigt berekend: de score op bet taakkenmerk wordt verminderd met
de score op bet evaluatiecriterium.
De schaalverdeling is nu als voigt:
• -2,-1 = «taakkenmerk = 1 of 2 ) -(evaluatiecriterium '" 2 of 3»

negatieve situatie: werker beeft Minder als hij wil;
• 0 = (score taakkenmerk = score evaluatiecriterium):

positieve situatie: werker beeft wat bij bebben wil;
• 2, 1 = «taakkenmerk = 3 of 2) - (evaluatiecriterium = 2 of 1»

positieve situatie: werker heeft meer dan hij hebben wil.
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taakkenmerken? Ofwel in hoeverre zijn deze redenen 'rationeel' en niet
opportunistisch?

Deze vraagstelling heeft betrekking op het exploreren van de aard van de redenen
voor het handelen in veranderingssituaties en dan in het bijzonder de rationaliteit
ervan. De grondidee bier is dat een actor die rationeel handeIt steeds wens en
werkelijkheid - 'soil' en 'ist' - naast elkaar legt en op grond van een negatief beeld:
dat wil zeggen bij wenst meer dan de werkelijkheid aan mogelijkheden biedt,
ration eel redenen vormt voor zijn handel en.
De verwachting is nu dat indien er sprake is van een hoog positieve score op de
discrepantieschaal - dus de werkelijkheid is beter dan wat men zichzelf wenst - er
sprake is van een afzwakking van handelingsorientaties. Indien de werkelijkheid
negatiever is dan de wens zaI er sprake zijn van een versterking van de
handelingsorientatie.

3.3.6 Proces van nonnering: de samenhang tussen nonnen, waarden en
handelingsorientatie

Theone
Waarden zijn intrinsieke, blijvende perspectieven op wat goed is en wat slecht
(Rokeach, 1973). Zij vormen dus maatstaven die kunnen dienen om handelings-
mogelijkheden te sanctioneren of legitimeren (J.M.M. de Valk, 1977, 291).
Normen worden omschreven als gedragsregels in het menselijk verkeer en zij
staan daarom tussen handelingen en waarden in. Normen zijn veelal specifieker
en dwingender dan waarden, hoewel normen inhoudelijk van waarden afgeleid zijn
(J.M.M. de Valk, 1977, 196). Gegeven deze omschrijving van de begrippen
'normen' en 'waarden' blijkt dat er in de theorie vanuit gegaan wordt dat zij van
invloed zijn op het handelen van mensen. Wanneer die invloed feitelijk wordt
vastgesteld kan er vanuit worden gegaan dat normen en waarden kunnen gelden
als legitimatie of sanctionering voor het handelen.
Arbeid heeft naast een 'cognitief-evaluatieve' betekenisstructuur en feitelijke
vormgeving in een arbeidspositie structuratietheoretisch nog een derde dimensie
die relevant is bij bet bandelen namelijk die van de normen en waarden rond
arbeid. Naarmate veranderingsprocessen meer afwijken of aansluiten bij bestaande
normen en waarden kan er op basis daarvan sprake zijn dat het bandelen wordt
geremd of juist bevorderd. Bij de exploratie van het normeren van bet bandelen
gaan we na in hoeverre normen en waarden rond arbeid en technologie de
handelingsorientatie in veranderingsprocessen bemvloeden.

Operationaliseringen van normen en waarden
De concrete operationalisering van normen en waarden in deze context heeft
betrekking op een drietal variabelen: a) arbeidsethos, centraliteit van arbeid en
vrije tijd b) perceptie van de gevolgen van automatisering.
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Voor de variabele arbeidsethos is een factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse
verricht. Het resultaat bestond uit drie dimensie van arbeidsethos (Bijlage I, set
1):
1 de plicht tot arbeid;
2 het recht op arbeid;
3 arbeidscentrisme: de mate waarin men arbeid centraal stelt in het alledaagse
leven. Deze items werden ontleend aan de SOCON-vragenlijst (Felling e.a. 1987:
367,377). In bet geval van de plicbt tot arbeid en bet recbt op arbeid is er sprake
van normen, terwijl er bij de variabele arbeidscentrisme sprake is van arbeid als
waarde.
De centraliteit van vrije tijd - de vrijetijdsorientatie - is geoperationaliseerd met
bebulp van een soort loterijproef (Bijlage I, set 2). Ook deze items werden
ontleend aan de SOCON-vragenlijst (Felling e.a. 1987:355). Via een clusteranaly-
se zijn er uiteindelijk twee groepen met een sterke en een zwakke vrijetijdsori-
entatie onderscheiden. Ook bier gaat het om een waarde.
Het resultaat van de verwachte effecten van automatisering bestaat uit 2 schalen
(Bijlage I, set 6):
1 automatie bedreigt de baanzekerbeid;
2 automatie verhoogt de efficiency.
Met deze twee variabelen wordt de waarde van technologie gemeten. De items
zijn ontleend aan Chao en Kozlowski (1986).

Vraagste//ingen
4 In boeverre wordt de handelingsorientatie genormeerd door: a) normen met'

betrekking tot arbeid (arbeid is een plicht, arbeid verscbaft rechten),b)
waarden met betrekking tot de effecten van techniek (automatisering bedreigt
je baanzekerheid, automatisering verhoogt de efficiency) en c) waarden als
centraliteit van arbeid en vrijetijdsorientatie?

Deze vraagstelling beeft betrekking op het onderdeel normering van de hande-
lingsorientatie van werkers. Onze algemene verwacbting is dat naarmate
automatisering als meer tegenstrijdig met de waarden en normen rond arbeid en
technologie wordt beleefd er ook eerder sprake is van een afgezwakte handelings-
orientatie, Als er geen sprake is van een directe strijdigheid van de waarden en
normen met de aangekondigde interventie is er ook de kans dat er geen
verbanden met de handelingsorientatie worden gevonden.

3.4 Onderzoeksopzet

In deze paragraaf wordt ingegaan op aspecten van de onderzoeksopzet. In het
bijzonder bet onderzoekstype, bet onderzoeksontwerp, bet type analyse dat
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volgens Giddens' criticus Stones bier relevant is, analyseschemata, de dataverza-
meling en de analysetechnieken.

3.4.1 Onderzoekstype

In dit deel van de studie is er sprake van een explorerend onderzoek met een
empirisch-theoretische intentie. Het gaat derhalve niet om toetsend onderzoek
maar om het vinden van aanzetten van verklaringen voor het handelen van
personen in situaties van door technologie geinduceerde organisatorische verande-
ring.

3.4.2 Onderzoeksontwerp

De methodologie van dit onderzoek is voor een belangrijk deel ingegeven door
praktische beperkingen. Bedrijven achten het doorgaans niet wenselijk om op
grote schaal te experimenteren met organisatieveranderingen. Dit impliceert dat
er enkele kunstgrepen moesten worden uitgehaald ten einde het onderzoek naar
verandering mogelijk te maken. Het bestuderen van verandering kon in dit kader
alleen achteraf - dat wit zeggen na afloop van een veranderingsproces - of
voorafgaand aan - dat wit zeggen voor aanvang van een veranderingsproces. In de
praktijk blijkt het buitengewoon moeilijk te zijn om bij bedrijven en insteUingen
onderzoek naar verandering te doen. Organisaties zijn niet geinteresseerd in
onderzoekers die iets veranderen of daaraan mee werken, dat geven degenen die
daarvoor verantwoordelijk zijn niet uit handen. Mijns inziens ook terecht. De
implicatie is echter dat voor het verrichten van empirisch onderzoek van enige
omvang er tal van voorwaarden moeten worden gerealiseerd die hier niet binnen
bereik waren.
Dit onderzoek is in feite een pre-experimenteel ontwerp, dat wit zeggen dat er
sprake is van een interventie en nameting bij een groep. Elke respondent werd de
volgende stelling voorgelegd: 'Stelt U zich voor dat er in de toekomst op Uw werk
wordt geautomatiseerd. Uw werk zal daardoor zowel inhoudelijk als qua ar-
beidsomstandigheden ingrijpend veranderen, maar het is nog niet duidelijk op
welke manier.' Dit deel van de vraag vormt de quasi-interventie.
Het daarop volgende deel vormt de basis voor de nameting. Dit luidt: 'In deze
onduidelijke situatie is het van belang dat U aangeeft welke aspecten van Uw
werk moeten/mogen veranderen.' Door vervolgens op 36 kenmerken van werk en
werksituatie aan te geven in hoeverre daarop verandering wenselijk is wordt de
nameting verwezenlijkt.
Er wordt gesproken over een quasi-interventie, waarbij de gevolgen voor de
arbeidssituatie worden aangekondigd zonder duidelijk te maken wat deze gevolgen
nu exact inhouden. De reden om aan te geven dat 'taakinhoud en arbeidsomstan-
digheden' zuUen wijzigen is om de aard van de beoogde interventies inhoudelijk
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te richten op de arbeidssituatie en -inhoud. Het feit dat er sprake is van een
quasi-interventie maakt dat het onderzoeksontwerp een belangrijke trek heeft van
het simulatie-onderzoek. Door de quasi-interventie wordt in feite een aankondi-
ging van een concreet automatiseringsproject nagebootst. Door vervolgens de
beoogde interventies in kaart te brengen en te analyseren in hoeverre concrete
kenmerken van de arbeidssituatie, normen en waarden en interpretatieschemata
samenhangen met deze beoogde interventies, kan de complexiteit en het verloop
van veranderingsprocessen en het anticiperen daarop worden geexploreerd.
Echter het gaat hierbij om een afwijkende variant van het simulatie-onderzoek
omdat er sprake is van een minimale sociale situatie. Er is niet zoals bij veel
menssimulaties sprake van een rollenspel met concrete instructies, randvoorwaar-
den, middelen, doelen en tegenspelers etc (Van der Zwaan 1990; 1991).
Er is in negen organisaties (zie § 3.4.5) bij een groep (betrokkenen bij het
geevalueerde project) per organisatie een nameting verricht. Door het ontbreken
van een vergelijkingsgroep of een voormeting kan er niet worden gecontroleerd
wat het effect is van de interventie. Het doel van deze quasi-interventie ligt echter
ook niet in het kunnen maken van vergelijkingen. De quasi-interventie heeft ten
doel om een proces te initieren waarin mensen zich onbelast een beeld kunnen
vormen van de toekomst van hun arbeid en arbeidssituatie en zich daarover
kunnen uitspreken. De nameting of observatie heeft dan slechts het doel om
hierover een beeld te geven. Door expliciet te vragen naar de kansen die de
arbeidssituatie moet bieden wordt zo de structuur ervan geproblematiseerd.
Daarmee wordt de logische relatie tussen structuur en handelen - structuur veron-
derstelt handelen en vice versa - tot een substantiele relatie gemaakt. Juist op dit
punt is er tussen Giddens' en zijn critici altijd veel onenigheid geweest (Munters
etc. aI., 1985, 101).

3.4.3 Keuze voor de strategiscbe context-analyse en de analyse van strate-
gisch bandelen

De kritiek van Stones op de methodologie van Giddens (§ 2.3.7) zaI hier ter harte
worden genomen. Immers in de analyse van de structuratie van het handelen van
werkers in veranderingsprocessen wordt verondersteld dat de context bestaande
uit de 'structuur' van de arbeidssituatie een rol speelt.
De hele opzet van het onderzoek is erop gericht om via een interventie in de
technische infrastructuur de relatie tussen strategisch handelen (wat zou je doen
als er wordt geautomatiseerd) en strategische context - er zaI sprake zijn van een
veranderende werkomgeving en werkinhoud - te onderzoeken, naar de mate
waarin handelen en structuur van de arbeidssituatie op elkaar betrokken worden.
Dit gebeurt door processen van selectie van beoogde interventies te anaIyseren en
door te analyseren in hoeverre de beoogde interventies betrekking hebben op
kenmerken van de arbeidssituatie.
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3.4.4 Analyseschemata

De handelingsorientatie in situaties van verandering wordt geconstitueerd door
processen van reflexief toezicht, betekenisgeving, rationele sturing en normering.

upedM van de
handIIIngeoItIn

gewwISIII--.Iertng In:

·lnkomen

• ~ COIIbIctIn

• .unnlng

• IMrmcIgeIijklledtn

• z.IItaIldIpId

• OCIIOCIeeII1eId van w.t

• ...:hInegebolldeMIid

• 0IICpIa0IIngIka

Figuur 3.2 Een model van analyse voor het proces van reflexief
toezicht

Het model van de analyse van het reflexief toezicht is betrekkelijk eenvoudig: voor
aIle acht aspecten van de handelingsorientatie wordt nagegaan in hoeverre deze
samenhangen met het streven naar meer zinvol en bevredigend werk. De
hypothese luidt:

De handelingsorientatie in een situatie van verandering voortvloeiend uit automatisering
hangt samen met het streven naar meer zinvol en bevredigend werk.

Het model voor de strategische context-analyse is complexer en wordt in
hoofdstuk 4 meer gedetailleerd weergegeven. De hypothese die bier geexploreerd
zal worden luidt:

De handelingsorientatie in een situatie van verandering voortvloeiend uit automatisering
wordt geconstitueerd door interpretatieschemata, het beschikken over hulpbronnen en het
hanteren van normen en waarden.

Het onderliggend model dat in dit hoofdstuk werd geoperationaliseerd ziet er als
voIgt uit:
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Figuur 3.3 Een arbeidssociologisch model voor de analyse van de
strategische context

3.4.5 Type automatiseriog eo type orgaoisatie

In totaal zijn er bij Degen organisaties gegevens verzameld rond de gevolgde
automatiseringsstrategie.
Het betreft vijf gemeenten, drie industriele produktieorganisaties en een
technische dienstverlenende organisatie.

Overzicht 3.1 Ovenicht van aantallen respondenten naar organisatie

Type organisatie ABntal respondenten

fijnmetaal 46

machinebouw 32

scheepsreparatie 10

ingenieursbureau 67

gemeente 1 12

gemeente 2 25

gemeente 3 13

gemeente 4 10

gemeente 5 15
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Bij alle organisaties zijn, in samenspraak met de directie, boofd informatiebeleid
/ automatiseringsafdeling en de afdeling personeelszaken, personen geselecteerd
die recentelijk een project hebben afgerond voorzien van een vragenlijst. Er is dus
geen sprake van een steekproef. De respons Iigt rond de 50%.

3.4.6 Analysetechnieken

De vraagstellingen 2 tot en met 4 zijn op drie niveaus onderzocht: op bet niveau
van individuen (binnen-persoons), op groepsniveau (binnen-persoons: functieni-
veau, aard van bet werk en sector), organisatie-niveau (binnen-persoons: binnen
organisaties) en tussen organisaties (tussen-groepen). Daarbij bebben we ODS

bediend van regressie-analyse en niet-parametrische teehnieken.
Bij vraagstellingen 1, 2, 3, 4 op bet niveau van individuen, binnen groepen en
bedrijven is gewerkt met een regressie-analyse", Daarbij is gebruik gemaakt van

17 De reden daarvan is dat we voor een aantal variabelen in combinatie de samenhang willen
kennen met de handelingsorientane. Dit leidt tot het 'basisformat' van de convergente causale
structuur (Tacq 1m). Echter aan twee voorwaarden is niet voldaan, de onafbankelijk variabelen zijn
niet onhogonaal en de variabelen hebben Diet het gewenste meetniveau: een interval of ratio-niveau
maar een ordinaal meetniveau. Binnen de dependente technieken is er dan nog de keuze tussen de
discriminant-analyse en de variantie-analyse. Echter de discriminant-analyse vereist weer dat de
onafhankelijke variabelen normaal verdeeld zijn en dat is hier ook niet het geval. Bij toepassing van
de variantie-analyse worden weliswaar niet zoveel eisen gesteld aan het meetniveau van de
onafhankelijke variabelen, maar weer wei aan de afhankelijke variabele, die moet minimaal van het
intervalniveau zijn. Wat dan restte was een eenvoudige correlatie-analyse.
Aangezien de regressie-analyse gebaseerd is op een correlatie-analyse (correlaties tussen
onafhankelijke en afhankelijke variabelen vormen de basis om variabelen wei of Diet in de
regressievergelijking op te nemen) en ooze doelstelling exploratief is (we zoeken naar samenhangen
en niet naar voorspellingen) beschouwen we een regressie-analyse als een meer verfijnde correlatie-
analyse. Oaarbij weten we dat de schattingsproblematiek vooral een probleem is van de interpreet.
Immers om tot goede interpretaties van de gestandaardiseerde beta-coefficienten te komen moeten
de afstanden tussen de schaalwaarden gelijk zijn, zo luidt het 'orthodoxe' uitgangspunt. Maar als een
onderzoeker nu een ordinale vijfpuntsschaal gebruikt, dient hij dus slechts te weten dat hij aan de
kracht van de gestandaardiseerde beta-coefficienten als zodanig niet zoveel heeft bij zijn interpretatie.
Wij zullen ons dan ook onthouden van commentaar op het gewicht van de gestandaardiseerde beta-
coefficient.
Om die reden gebruiken wij de regressie-analyse als een soon verfijnde correia tie-analyse. Immers
in een regressie-analyse worden meestal niet aile variabelen in de regressievergelijkingen in de
regressievergelijking opgenomen. In die zin is het toepassen van een regressie-analyse beter dan aileen
een correia tie-analyse, omdat daarin altijd aile variabelen een rol spelen en niet op elkaars effecten
voor de afhaokelijke variabele worden getest. Hier zijn we slechts geinteresseerd in:

het feit dat variabelen in een regressievergelijking worden opgenomen;
het teken van de gestandaardiseerde beta-coefficient, omdat daarmee de richting van de
samenhang wordt aangegeven;
de verklaarde variantie omdat daarmee een idee verkregen kan worden in hoeverre het set
onafhankelijke variabelen bijdraagt aan de verkJaring van de afhankelijke variabelen.
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een zogenaamde 'stepwise'-methode wat inhoudt dat variabelen in de regressie-
vergelijking worden opgenomen op basis van de mate waarin ze de verklaarde
varian tie (R2) significant verbogen.
Bij vraagstelling 1 zijn alle aspecten van de handelingsorientatie geanalyseerd op
de mate waarin er samenbang is met de mate waarin men streeft naar meer zinvol
werk. De analyses zijn uitgevoerd voor de totale populatie en daarna via de
'select' -procedure in de regressie-analyse voor subgroepen onderscbeiden naar
sector, functieniveau en de aard van bet werk. .
Bij de vraagstellingen 2, 3 en 4 zijn, om bet te ontwikkelen model zo 'realistiscb'
mogelijk te laten zijn, alle zeventien onafhankelijke variabelen tegelijk in de
analyses opgenomen om de verbanden met de afhankelijke variabele op te sporen.
Er zijn 8 regressie-analyses uitgevoerd waarbij alle genoemde onafhankelijke
variabelen werden gebruikt met tel.kenseen aspect van de handelingsorientatie (er
zijn er 8 in totaal) als afhankelijke variabele. Oaarbij werden steeds inhoudelijk
overeenstemmende cognitief gewogen evaluatiecriteria, taakkenmerken en
rationaliteitsindices en afhankelijke variabelen gebruikt. AIle andere onafbankelij-
ke variabelen zijn gelijk in de acht regressie-analyses.
De analyses zijn ook bier uitgevoerd voor de totale populatie en daarna via de
'select'-procedure in de regressie-analyse voor subgroepen onderscbeiden naar
functieniveau en sector. Verder zijn er analyses uitgevoerd binnen en tussen
bedrijven. Op de inhoud biervan komen we in boofdstuk 4 nog terug.
Voor de tussen-bedrijven vergelijkingen isgebruik gemaakt van niet-parametrische
technieken zoals de Mann-Whitney U en de Kruskal-Wallis toets om de H, te
testen of een aantal steekproeven uit dezelfde populatie komen. Als de toets
significant is dan bebben de vergeleken steekproeven een verscbillende mediaan.

3.5 Besluit

De formele tbeorie van Giddens blijkt niet zonder meer bruikbaar voor bet
onderzoek naar factoren die bet bandelen van mensen in situaties van verandering
beinvloeden. Dit komt door bet inhoudelijk weinig sturende karakter van de
basisconcepten in de modeUen van de structuratietbeorie. Het enige waarover we
beschikken zijn uitermate ruim omschreven begrippen als: reflexief toezicbt,
motivatie, intentie, interpretatiescbemata, bulpbronnen, normen en waarden.
Door concepten in te brengen uit bet arbeids- en organisatiesociologiscb
onderzoek en deels zelf bet concept interpretatiescbema te operationaliseren is
een substantiele arbeidssociologiscbe bandelingstheorie voorgelegd die geent is op
'ortbodoxe' arbeids- en organisatiesociologie en geinspireerd is vanuit de
structuratietheorie.
Bij de operationalisering van bet arbeidssociologiscb bandelingsmodel is bet
interventiemodel passief gebruikt door de verwevenbeid van techniscbe en
organisatoriscbe veranderingen te stipuleren en te problematiseren met empiriscb
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onderzoek. Het dient in feite slechts als een kader voor dit deel van deze studie.
De interventiecyclus speelt eveneens een passieve rol en dient slechts als duiding
van de relatie tussen intervenient en betrokken werker. WeI kan worden gesteld
dat de interventiecyclus hier theoretisch verder wordt uitgediept in die zin dat
achterliggende factoren die het anticiperen op een aanstaande technische
interventie mede zouden kunnen bepalen op basis van de structuratietheorie met
arbeidssociologische operationaliseringeo worden uitgewerkt.
Het model van het gestratificeerd handelen is aan de orde voorzover er aandacht
wordt besteed aan de sameohang tussen het reflexief toezicht met het handelen.
Het model van de structuratiemodaliteiten is gebruikt om de structuratie van het
handelen uit te werken. De structuratiemodaliteiten, die de structurele eigenschap-
pen van de arbeidssituatie representeren, worden geoperationaliseerd. Door
vervolgens sameohangen met de handelingsorientatie te analyseren worden de
processen in de structuratie van het handelen in een door automatisering te
veranderen arbeidssituatie geexploreerd.
Het boven geoperationaliseerd arbeidssociologische handelingsmodel beschrijft in
feite vier processen. (1) Een proces van reflexief toezicht op de handelingsorienta-
tie dat er in moet resulteren dat de beoogde ingrepen tot zinvoller werk leiden.
De vraag luidt dan: in hoeverre hangt streven naar meer zinvol werk samen met
de handelingsorientatie? (2) Een proces van betekenisgeving. De vraag luidt dan: I
zijn de beelden die men heeft van arbeid en de criteria waarmee men arbeidssitu-
aties evalueert (de twee elementen van de interpretatieschemata) van invloed op
de wijze waarop men informatie over verandering verwerkt en betekenis geeft
zodanig dat daardoor het handelen in situaties van verandering gestalte krijgt? (3)
Een proces van rationele sturing, waarbij de vraag luidt: welke redenen zijn er om
te komen tot bepaalde beoogde interventies? Liggen deze redenen op het niveau
van de vormgeviog van de arbeidssituatie (structuur: hulpbronnen)? En in welke
mate is er sprake van 'rationaliteit' van de sturing. Hierbij luidt de vraag: zijn
dergelijke redenen rationeel van aard? (4) Tenslotte een proces van normering
van handelen door gehanteerde waarden en normen ten aanzien van arbeid en
automatisering.
Met de arbeidssociologische operationalise ring van structuratie van het handelen
in veranderingsprocessen zijn we nu gereed te exploreren in hoeverre betekenisge-
viog, rationele sturing en normering in het handelen van werkers werkzaam zijn.
Het inzicht in deze processen zal ons in staat stellen om uitspraken te doen over
de mate waarin er sprake is van calculerende werkers, of juist van sterk cultureel,
normatief ingestelde werkers. Het beeld van de calculerende werker zou het meest
hanteerbaar zijn, geredeneerd vanuit het interventionistisch perspectief, omdat
daarmee een expliciete opening naar een rationele dialoog wordt gemaakt. Het
beeld van de cultureel, normatief ingestelde werker is daarentegen veel
moeizamer omdat daarin traditie, geschiedenis en ervaring sterk ingebed liggen
en daaromtrent is minder gemakkelijk een dialoog op te zetten, laat staan
verandering aan te brengen.





4 Resultaten en discussie

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten worden beschreven. De opzet van
het hoofdstuk is dat er eerst een analyse van het strategisch handelen en reflexief
toezicht zal plaatsvinden welke betrekking heeft op vraag 1, daarna zal de analyse
van de strategische context plaatsvinden, deze heeft betrekking op vraagstelling 2
tot en met 4. Ter afsluiting zal er een totaaloordeel worden gegeven ten aanzien
van de houdbaarheid van ooze arbeidssociologische interpretatie van de structu-
ratietheorie. De beschrijving van de resultaten bestaat uit 2 onderdelen: de analyse
van reflexief toezicht (§ 4.2) en de strategische context-analyse (§ 4.3 tot en met
§ 4.7).

4.2 De analyse van het reDexief toezicht

De analyse van het reflexief toezicht wordt op de volgende niveaus uitgevoerd:
de tot ale populatie: 'binnen personen', dat wil zeggen op individueel niveau,
wordt er gezocht naar samenhangen tussen aspecten van de handelingsorienta-
tie en streven naar meer zinvol en bevredigend werk;
drie deelpopulaties: waarbij ook op het niveau van individuen wordt gezocht
naar samenbangen tussen aspecten van de handelingsorientatie en streven naar
meer zinvol en bevredigend werk maar nu worden er vergelijkingen gemaakt
tussen de volgende subgroepen':
- functieniveau: uitvoerend - leidinggevend;
- sector: overheid - bedrijfsleven;
- de aard van het werk: handarbeid - hoofd/handarbeid - hoofdarbeid.

4.2.1 Vraagstelling 1

1 In hoeverre hangen aspecten van de handelingsorientatie samen met de mate
waarin men streeft naar meer bevredigend en zinvol werk (doeljmotief) ?

1 Het uitsplitsen van de totale populatie maakt bet vooral mogelijk om tussen de subgroepen
patroonverscbillen te zien, Het is immers heel goed mogelijk dat penlOnen met een leidinggevende
functie op een inhoudelijk andere manier streven naar zinvol werk dan personen met een uitvoerende
functie. VergeJijkbare stellingen zijn te formuleren voor subgroepen onderscheiden naar de aard van
het werk en sector.
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Analysemodel en gebruikte variabelen

Hierbij worden de volgende variabelen gebruikt. Als afbankelijke variabele 'het
streven naar meer zinvol en bevredigend werk' en als onafbankelijke variabelen
de acht aspecten van de handelingsorientatie .
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Figuur 4.1 Een model voor analyse van het proces van reflexief
toezicht

Resultaten van de analyse van reflexief toezicbt

De gemiddelde score voor het streven naar meer zinvol werk voor de tot ale
populatie is op een vijfpuntsschaal3.35 (S .66f Er blijkt geen directe samenhang
te zijn tossen de variabelen: functieniveau, aard van het werk, sector en het
streven naar meer zinvol en bevredigend werk. Uit de relatief lage gemiddelde
score en de ongevoeligheid van deze score voor effecten van genoemde variabelen
blijkt dat er binnen de totale populatie een algemeen maar gematigd streven is
naar meer zinvol en bevredigend werk. Ook de gemiddelden per organisatie
varieren nauwelijks.
Het feit dat werkers" niet al te extreme veranderingen in hun werksituatie
wenselijk achten (handelingsorientatie) komt overeen met dit gematigde streven

2 S betekent standaarddeviatie.

3 In het vervolg zal de term 'werker(-s)' steeds worden gebruikt om de ondenoekseenheden in
de totale populatie aan te duiden. Wanneer er wordt gesproken over de respondenten werkzaam in
het bedrijfsleven spreken we van 'werknemer', voor de respondenten werkzaam bij de overheid
spreken we van 'ambtenaren'.
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naar meer zinvol werk. Voor de volgende aspecten van de handelingsorientatie
geldt dat ze op een vijfpuntsscbaal tussen 3 en 4 zitten:
- verandering in inkomen;
- verandering in sociale contacten;
- verandering in ontplooiingsmogelijkheden;
- verandering in erkenning;
- verandering in leermogelijkheden;
- verandering in de autonomie;
- verandering in de concreetheid.
lnteressant is ook dat de scores op de dimensie concreetbeid - abstractbeid van
bet werk overeenstemmen met elkaar. In deze populatie wil men in bet algemeen
meer concreet en Minder abstract werk. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat
mensen de mate waarin ze gebonden zijn aan machines/apparaten in bet
algemeen niet willen veranderen.

Voor de totale populatie (tabel 4.1) geldt dat streven naar meer zinvol en
bevredigend werk sterk positief samenbangt met: verandering in sociale contacten,
verandering in zelfstandigheid, verandering in concreetheid van bet werk en
verandering in de ontplooiingskansen. De verklaarde variantie is 41% wat
impliceert dat hiermee een tamelijk goede empiriscbe basis is om te stellen dat
mensen in situaties van verandering via door ben beoogde interventies streven
naar voor ben meer zinvol werk.
Als de populatie wordt uitgesplitst naar subgroepen (sector, aard van bet werk,
functieniveau) dan blijft de robuustbeid van de data aanwezig. De verklaarde
variantie blijft in bet algemeen in de buurt van de 40%. Uitzonderingen hierop
zijn leidinggevende functies (tabel 4.4, kolom 2, R2 10%) en boofd/bandarbeid
(tabel 4.4, kolom 3, R2 62%).

Voor de subgroepen overbeid en bedrijrsleven (tabeI4.2) geldt dat er inderdaad
patroonverschillen zijn.Ambtenaren willenkwantitatief Minder en kwalitatief deels
andere aspecten van bun arbeidssituatie veranderd zien. De ambtenaren willen via
concreter en zelfstandiger werk meer zinvol en bevredigend werk bereiken, terwijl
de werknemers dit doel nastreven door naast concreter werk, ook bet vergroten
van bun sociale contaeten, bet krijgen van meer erkenning en grotere ontplooi-
ingskansen wensen.

Als de groepen in de populatie worden onderzocht onder bet gezichtspunt van de
functieniveaus, wordt er een vergelijking gemaakt tussen uitvoerenden en
leidinggevenden. Ook dan zijn er patroonverschillen (tabel 43). Voor de
leidinggevenden blijkt slecbts e6n van de acht aspecten van de handelingsorientatie
samen te bangen met bet streven naar meer zinvol werk: verandering in de
zelfstandigheid. Voor de uitvoerenden bangt een vergroting van de zelfstandigheid
niet samen met de mate waarin men streeft naar meer zinvol en bevredigend
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werk. Voor de mensen met een uitvoerende functie geldt dat er kwantitatief meer
en kwalitatief andere aspecten van de handelingsorientatie dan voor de
leidinggevenden samenhangen met het streven naar meer zinvol werk. Bij de
uitvoerenden gaat het om: meer concreet werk, meer leermogelijkheden, meer
sociale contacten, meer ontplooiingskansen en meer erkenning.

Als de populatie wordt onderverdeeld naar de aard van het werk (tabel 4.4):
hoofdarbeid, hoofdjhandarbeid, handarbeid dan blijkt er vooral een verschil te
bestaan tussen de hoofd en hoofdjhandarbeiders aan de ene kant en de
handarbeiders aan de andere kant. De data zijn ook bier betrouwbaar in die zin
dat de verklaarde variantie voor de subgroepen relatief hoog is ( R2 schommelt
rond .45). De handarbeiders streven meer zinvol werk na door: meer inkomen en
meer leermogelijkheden. De beide andere subgroepen leggen de nadruk op: meer
zelfstandigheid en meer concreet werk. De hoofdarbeiders wensen daarnaast ook
nog meer ontplooiingskansen om hun werk meer zinvol te laten zijn.

Discussie

Het streven naar meer zinvolwerk blijkt in deze gesimuleerde veranderingssituatie
inderdaad aanwezig en werkzaam als een doel, motief. Deze vorm van reflexief
toezicht - mensen streven naar voor hen persoonlijk zinvoUe en bevredigende
activiteiten - blijkt samen te hangen met de handelingsorientatie,
Vele elementen die in de discussie omtrent kwaliteit van de arbeid een rol spelen
komen bier terug. Zo is het opmerkelijk in het licht van de invoering van
informatietechnologie dat joist de gewenste verandering in de concreetheid van
het werk, ofwel de taakidentiteit, zo frequent samengaat met het streven naar
meer zinvol werk. Veel werk wordt joist door automatisering ambiguer en minder
concreet. Het streven naar meer autonomie, ontplooiing en sociale contacten geeft
ook concrete bovengrenzen aan de automatisering aan. Geisoleerde werkplekken
zijn onwenselijk en inhoudelijk moot het werk met een zekere vrijheid kunnen
worden verricht en ontplooiingskansen bieden. Deze veelgebruikte richtlijnen bij
taakontwerpen worden ook bier weer bevestigd vanuit het perspectief van de
werkers zelf.
Ook blijkt dat er verscbiUen zijn in de beoogde interventies waarmee men tot
meer zinvol werk denkt te komen als de populatie wordt onderscheiden naar
functieniveau, naar aard van het werk en naar sector.
Ambtenaren lijken last te hebben van de bureaucratische structuur en het onzicht-
bare karakter van hun werk en wensen dan ook meer zelfstandigheid en concreter
taken. Ook werknemers hebben met dit laatste probleem te kampen maar blijken
een breder scala aan veranderingen te beogen in hun arbeidssituatie waaronder
typisch moderne intrinsieke elementen zoals sociale contacten, erkenning en
ontplooiing.
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Interessant aan de vergelijking van leidinggevenden en uitvoerenden is dat juist
de eersten hun zelfstandigheid wensen te vergroten, waar dit niet geldt voor de
uitvoerenden. Het zo vaak in discussies over kwaliteit van de arbeid benadrukte
belang van meer autonomie komt bier derhalve niet naar voren.
In de vergelijking naar de aard van de arbeid komt dit streven naar zelfstandig-
heid echter nadrukkelijk wel naar voren. Hoofdarbeiders en hoofd/handarbeiders
streven naar meer autonomie in combinatie met een grotere taakidentiteit.
Handarbeiders vertonen niet meer enkel de klassieke extrinsieke orientatie - meer
inkomen - maar willen ook meer leermogelijkheden.
Het totaalbeeld sluit goed aan bij analyses van Zuboff (1988) en Hirschhorn

. (1984). De richting van de interventies die werkers zouden willen doen in hun
arbeidssituaties dragen inderdaad elementen in zich die Zuboff en Hirschhorn
aangeven met betrekking tot een 'redefinition of work'. De mechanistische
conceptie van arbeid wordt vervangen door een conceptie waarin leren en
ontplooiing, benutting van de capaciteiten van de werker evenzeer als die van de
machine, centraal staan. Dit heeft in de ogen van Zuboff alles te maken met de
introductie van de informatietechnologie die leidt tot een 'textualized work
process' dat het onderscheid tussen hoofd- en handarbeid doet vervagen en het
belang van groepsprocessen doet toenemen. Leren, ontplooiing en sociabiliteit
integreren zo in de nieuwe informatietechnisch gemedieerde werkomgeving.
Deze bevindingen bevestigen ook de veronderstelling van Ruiz Quintanilla en
Wilpert (1988) dat werkers anticiperend op informatietechnologie aspecten van
hun arbeidssituatie veranderd willen zien. 'Oude' en 'nieuwe' betekenissen van
arbeid lijken te verschuiven tussen hoofd-, hoofd/hand- en handarbeiders.
Als deze nieuwe conceptie van arbeid zich zou verbreiden mede door de
introductie van informatietechnologie lijkt er een serieus probleem te ontstaan
wanneer we het fuiksyndroom samenhangend met een conservatief gebruik van
informatietechnologie (zo min mogelijk organisatieverandering) in deze be-
schouwing betrekken. Volgens dat syndroom leidt automatisering tot minder
autonomie en hogere kwalificatie-eisen en dat leidt tot meer onderbenutting
(Steijn en De Witte 1992: 163 e.v.). Het bierboven gesignaleerde streven van
werkers naar meer concrete, zelfstandige en ontplooiingsgerichte taakinhouden zal
door een conservatief gebruik van informatietechnologie - en dat domineert
ondanks alle gebruikersparticipatie (Child en Loveridge 1991) - juist gefrustreerd
worden.

Samenvatting

Het proces van reflexief toezicht blijkt met behulp van deze operationaliseringen
goed traceerbaar. De richting van het handelen in veranderingssituaties kan met
dit model goed worden bepaald en blijkt inderdaad te varieren voor de onder-
scheiden subgroepen. Opvallend is dat alleen bij handarbeiders extrinsieke (geld)
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aspecten van de handelingsorientatie voorkomen, hoewel ze dat combineren met
meer leren. Voor de leidinggevenden valt op dat juist zij meer zelfstandigheid
wenselijk achten.
Wanneer eenvoudigweg geteld wordt welk aspect van de handelingsorientatie het
meest in de analyses bijdraagt aan meer zinvol werk dan is opvallend dat de mate
waarin mensen streven naar verbetering in de concreetheid het meest in de
regressievergelijking opgenomen wordt (6 van 8 vergelijkingen), gevolgd door
veranderingen in zelfstandigheid (5 van de 8 vergelijkingen), vervolgens de
verandering in ontplooiingskansen (4 van de 8 vergelijkingen). Verandering in
leermogelijkheden, sociale contacten en erkenning worden elk slechts twee maal
in de regressievergelijking opgenomen. Het streven naar meer inkomen wordt
slechts eenmaal in de regressie opgenomen.
Anticiperend op automatisering wordt vooral gestreefd naar meer zinvol werk
door de combinatie van het streven naar een meer concrete taak met een meer
zelfstandige taak die ontplooiingskansen biedt.

4.3 Analyse van de strategische context

4.3.1 Inleiding

Nu we hebben gezien welke aspecten van handelingsorientatie samengaan met het
streven naar meer zinvol werk is het de vraag, welke concrete factoren in de
feitelijke arbeidssituatie subjectief (interpretatieschemata, normen en waarden van
de werkers de 'arbeid als binnenwereld') en meer feitelijk (hulpbronnen: 'arbeid
als buitenwereld') samenhangen met de beoogde ingrepen in de arbeidssituatie.
In de analyse van de strategische context wordt bezien in hoeverre actoren hun
eigen subjectieve en objectieve omgeving betrekken in de vorming van beoogde
interventies. Hierbij gaat het om de beantwoording van vraagstelling 2, 3 en 4.
De strategische context-analyse zal op drie niveaus worden uitgevoerd:
- op individueel niveau 'binnen personen' wordt gezocht naar samenhangen met

als startpunt de totale populatie of als startpunt de organisaties;
- op het niveau van individuen, 'tussen personen' onderscheiden naar functieni-

veau en sector met als startpunt de totale populatie;
- het niveau van de bedrijven, waarbij door vergelijking tussen bedrijven gezocht

wordt naar antwoorden op vraag 2 tot en met 4.

4.3.2 Conceptueel model

Alvorens hierop in te gaan wordt het conceptueel model nog een keer weergege-
yen en toegelicht. In feite representeert elke kolom in het onderstaande conceptu-
eel model de kolommen van het model van structuratiemodaliteiten van Giddens,
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aIleen zijn daarin nu arbeidssociologische concepten opgenomen, die eerder
werden verantwoord.

Huipbrolllen:
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Figuur 4.2 Ben arbeidssociologisch model voor de analyse van de
strategische context

4.3.3 Van conceptueel model naar analyseschema

Om een preciezer beeld te krijgen hoe variabelen in de analyses worden gecombi-
neerd wordt in onderstaande overzichten per aspect van de handelingsorientatie
aangegeven met welke variabelen samenhangen zullen worden berekend. De
variabelen waar niets bij vermeld wordt zijn in elke analyse gelijk.
We zullen zien dat het conceptueel model wordt geexploreerd in een achttal
analyses voor de totale populatie en in 16 analyses voor de onderscheiden functie-
niveaus en sectoren.
De variabelen: automatiseringsgraad, moderniteit beeld van arbeid, opleidingsni-
veau, functieniveau=opleidingsniveau', leeftijd en aIle nonnen en waarden zijn in
elke analyse gelijk. Echter per aspect van de handelingsorientatie wordt de
inhoudelijk corresponderende variabele gebruikt voor het evaluatiecriterium,
taakkenmerk en rationaliteit van handelen. Er zijn acht aspecten van de
handelingsorientatie onderscheiden en die worden met inhoudelijk overeenkomsti-
ge interpretatieschemata, taakkenmerken en rationaliteitsindicatoren gecombi-
neerd. Bijvoorbeeld bij de analyse van het aspect van de handelingsorientatie

4 Hier betekent .: 'het produkt van'
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'verandering door beoogde interventie in inkomen' wordt voor bet evaluatiecri-
terium gebruikt: bet materieel criterium; voor bet taakkenmerk: de perceptie van
de materiele situatie; voor de rationaliteit van bandelen: de rationaliteitsindicator
'materiele situatie',"

Overzlcht 4.1 Deell van het analyseschema bij het arbeidssociologische model voor de strategische
context-analyse

Aj/tttIIM/ij/ce ~ venaderina .. venaderina verucIerIDc .. verucIerIDc ..
aspecten ..." handdin&rofiiinlaM IiIIlDnMII .. aod.Je ..... eWmUnc ~ .....-.. den
Onajhan/a/ij/ce variabekn

Coa~
male aUlomatisering in wem6

... ...,....utlesmema:
cognitief gewogen evaluatiecrilerium materieel evalu- rociaaJ evalua- erkennings- Ieercriterium

atiec:riterium tiecriterium criterium
modemiteit beeld van ar1>eid

HuJpbronaeD:
taakk.enmerk pereepue mater- pereeptie soci- pereepne 1I1In percepne van
opleidingsnivau iCJe lituatie ale contacten de mate van de teermoge-

func.nv •• opLnv. wedenijdse er- lijkheden

leeftijd kenning

Radonatillit_
discrq>antie tussen evaluatiecrilerium en discrepantie discrepantie discrepantie discrepantie

taakk.enmerk perczptie-evalu- perceptie-eva- pereeptie-eva- pereeptie-eve-

atie mateneie lualie IOCiaIe luatie erUn- luatie leerkan-

.ituatie (ril) contacten Ding (riS) cen (ri3)

NonDeIl .. 'II'IUIfdeD: (ril)
-arbeidsp1ic:hl
- rechl op ubeid
- arbeidseentrilme
- vrijetijdsonentatie
- automatie bedreig! baan
- automatie verhoog! effic:iency

S Er is een afwijking in de analyse die deze rcgcl bcvcstigt namelijk bij de 'vcrandering in de
machinegebondenheid', daarbij is wegens het ontbrcken van inhoudelijk ovcrcenstemmende opcralio-
naliseringen van het cvaluatiecriterium, het taakkenmerk en rationaliteit van handelen gebruik
gemaakt van de operationalisering rond autonomie. Implicatie is dan wei dat hier in principe
negatievc vcrbanden te vcrwachten zijn. Bijvoorbeeld:

naaemate iemand arbeid meer defmieert en evalueert in termen van zelfstandigheid dan is de
kans groter dat hij Minder machinegebondenheid wil;
naarmate iemand een kleinerc afstand tussen feitelijke en gewenste zelfstandigheid ervaart is de
kans groter dat verandering in machinegcbondenheid minder bezwaarlijk acht.

I 6 Voor de opcrationalisering van de variabele 'mate automatisering in werk' is een item gebruikl:
Veel van de activiteiten in mijn werk zijn geautomatiseerd. De antwoordcategorieen luiden: 1 'dat
is niet het gcval', 2 'dat is enigszins het geval', 3 'dat is zeer zeker het gcval'.
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Ovenic:ht 4.2 Deel2 van het analyseschema bij het arbeidssociologisc:he model voor de strategische
context-analyse

AJ'IImkOij/<L variabde", v«Udorior&.. v...-.,. .. venIIdorIac .. v..............
asp«U" ..... htutddinfPOrlintatk -1IMIIiIIIdd de_ de............. de............
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-'
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luatie auto- luatie CODCree:- atie autonomie Itie oDlplooiiDg
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N..................... :
- arbeidsplicht
- recbt op arbeid
- arbeidsceDlrisme
- vrijetijdlOrieDlatie
- lutomatie bedreigt bun
- lutomatie verboogt elfic:ieDcy

4.4 Strategiscbe context-analyse: de totale populatie

Hieronder worden de analyses van processen van betekenisgeving (§ 4.4.1),
rationele sturing (§ 4.4.2) en normering voor de totale populatie weergegeven (§
4.4.3 en tabel4.5a en 4.5b)

4.4.1 Vraagstelling 2

[
2 In boeverre beinvloeden imerpretatieschemata (bet gebeel van cognitief

gewogen evaluatiecriteria en de moderniteit van bet beeld van arbeid) de
aspecten van de handelingsorientatie (veranderingen realiseren in de arbeidssi-
tuatie door bet beogen van bepaalde interventies) in bet geval van door
automatisering te verwacbten veranderingen in de individuele arbeidssituatie?

Vit tabel 4.5a en 4.5b blijkt dat er bij de totale populatie voor vijf van de acbt
aspecten van de bandelingsorientatie een significant positief verband bestaat met
bet cognitief gewogen evaluatiecriterium. Het gaat daarbij om:
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- verandering in sociale contacten;
- verandering in erkenning;
- verandering in leermogelijkheden;
- verandering in de concreetheid van het werk;
- verandering in ontplooiingskansen.
Processen van betekenisgeving resulterend in betekenisstructuren rond arbeid zijn .
constituerend voor de handelingsorientatie in dit veranderingsproces.

Uit tabel 4.5a en 4.5b blijkt echter dat het andere onderdeel van het interpretatie-
schema: 'de moderniteit van het beeld van arbeid' geen enkele samenhang
vertoont met de aspecten van de handelingsorientatie. De mate waarin de
interventie afwijkt van de moderniteit van het beeld van arbeid heeft derhalve
geen invloed op de vorming van de aspecten van de bandelingsorientatie.

4.4.2 Vraagstelling 3a en 3b

(
3a In welke mate beinvloedt het beschikken over hulpbronnen de aspecten van de

handelingsorientatie in veranderingsprocessen?

De algemene verwachting is dat het beschikken over kwantitatief meer en
kwalitatief betere hulpbronnen leidt tot een lagere score op (aspecten van) de
handelingsorientatie.
Uit tabel 4.5a en 4.5b blijkt dat de mate waarin men beschikt over hulpbronnen
slechts in twee van de acht regressievergelijkingen significant negatieve samenhan-
gen oplevert met de aspecten van de handelingsorientatie.
Naarmate men een hogere leeftijd (meer werkervaring heeft) streeft men in
mindere mate naar verbetering in inkomen. Er is daarnaast sprake van een
significant negatieve samenhang van het taakkenmerk 'perceptie van de mate van
wederzijdse erkenning' en verandering in erkenning.
De geformuleerde verwachtingen op dit punt krijgen nauwelijks empirische
ondersteuning.

3b In hoeverre zijn de redenen voor de beoogde interventies gebaseerd op
discrepanties tussen (niet cognitief gewogen) evaluatiecriteria en perceptie van
taakkenmerken? Ofwel in hoeverre zijn deze redenen 'rationeel'?

De verwachting is dat indien er sprake is van een hoog positieve score op de
discrepantieschaal - dus de werkelijke arbeidssituatie is beter dan de arbeidssitua-
tie die men zichzelf wenst - er sprake is van een afzwakking van de handelings-
orientatie. Indien de wensen de werkelijkheid overtreffen, zal er sprake zijn van
een versterking van de handelingsorientatie. Het gaat dus om het vinden van
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significant negatieve verbanden tussen de discrepantieschaal en de handelingsori-
entatie,
In tabel 4.5a en 4.5b zien we dat in twee van de acht regressievergelijkingen
sprake is van een significant negatief verband van de variabele 'discrepantie tussen
evaluatiecriterium en taakkenmerk' met het bijbehorende aspect van de
handelingsorientatie, namelijk bij:
- verandering in inkomen;
- verandering in zelfstandigheid.
Voor de overige zes vergelijkingen geldt dat de regressiecoefficienten tenderen
naar nul. Kennelijk is de vorming van een handelingsorientatie niet steeds een
rationeel proces.

4.4.3 Vraagstelling 4

4 In hoeverre hangen a) normen met betrekking tot arbeid (arbeid is een plicht,
arbeid verschaft rechten); b) normen met betrekking tot de effecten van tech-
niek (automatisering bedreigt je baanzekerheid, automatisering verhoogt de
efficiency); c) centraliteit van arbeid en vrijetijdsorientatie samen met aspecten
van de handelingsorientatie??

In de acht regressievergelijkingen blijkt er slechts een significant positief verband
te zijn tussen verandering in machinegebondenheid en arbeidsplicht.
Het recht op arbeid blijkt significant negatief samen te hangen met de verandering
in de concreetheid van het werk en in de ontplooiingskansen.
Arbeidscentrisme en de vrjjetijdsorientatie blijken geen enkele samenhang te
vertonen met de handelingsorientatie.
De verwachte effecten van automatisering vertonen slechts in een van de acht
regressievergelijkingen een verband met de handelingsorientatie: 'automatie
verhoogt de efficiency' heeft een positief verband met verandering in zelfstandig-
heid. In de overige zeven vergelijkingen tenderen de regressiecoefficienten naar
nul.
De algemene trend is derhalve dat de normering van het handelen in verande-
ringsprocessen samengaand met automatisering niet door deze normen en
waarden plaatsvindt,

7 Wij zijn er ons van bewust dat niet aile beschreven samenhangen tussen waarden en normen
en aspecten van de handeungsorientatie inhoudelijk relevant zijn. Ooze bedoeling met deze analyse
Iigt ook op een hoger niveau (§ 3.3.6). Dat wil zeggen dat hier geexptoreerd is of, en zo ja, in
hoeverre de onderzochte waarden en normen in het algemeen een remmende dan wei bevorderende
werking hebben op de handelingsorientatie.
Door deze samenhangen systemalisch voor aile normen en waarden te analyseren kunnen we het
beste beeld van dit structuratieproces verkrijgen. In aile verdere nog uit te voeren analyses zuUenwe
daarom voor de voUedigheid van ooze rapportage steeds aile significante samenhangen ook benoemen
en beschrijven, welbewust van het boveastaande feit.



158

4.4.4 Discussie vraag 2 tot en met 4

Zo bezien blijkt de structuratie van het handelen in het veranderingsproces
samenhangend met automatisering het meest samen te hangen met betekenis-
structuren met betrekking tot arbeid (de binnenwereld van arbeid) en in mindere
mate met de buitenwereld: taakkenmerken, functieniveau, opleidingsniveau etc.
Tevens blijkt de handelingsorientatie slechts in beperkte mate geconstitueerd te
worden door een rationele afweging tussen evaluatiecriteria en feitelijke
arbeidssituatie. Waarden rond automatisering en arbeid blijken op het niveau van
individuen een te verwaarlozen rol te spelen.
Dit geeft een eerste inzicht in de invloed van betekenispatronen rond arbeid en
handelen van werkers in veranderingsprocessen. De zaken die men veranderd wil
hebben worden gedefinieerd vanuit betekenissen die men aan arbeid toekent.
Veranderingsprocessen lijken in mindere mate bepaald door hulpbronnen,
rationele afweging die betrekking heeft op (tekortkomingen of gewaardeerde
aspecten van) de concrete arbeidssituatie.
De procesmatige betekenis van kwaliteit van de arbeid, of van de hoeveelheid
invloed die mensen (potentieel) kunnen uitoefenen (func.nv. *opl.nv.) is dus in het
anticiperen op veranderingen irrelevant. Dat is een interessante bevinding die
suggereert dat handelen in veranderingssituaties los staat van bepaalde aspecten
van de 'structuur' van iemands arbeidssituatie: de feitelijke arbeidssituatie en
arbeidspositie van werkers.

4.4.5 Samenvatting

De door ons opgestelde structuratieprocessen blijken slechts ten dele traceerbaar
te zijn. Het meest blijkt het proces van betekenisgeving zichtbaar te worden (bij
vijf van de acht aspecten van de handelingsorientatie).
Het proces van rationele sturing blijkt bij 2 aspecten van de handelingsorientatie
(ouderen hebben minder behoefte aan verandering in inkom en en naarmate men
meer erkenning geniet van collega's blijkt er sprake van lagere scores op dit
aspect van de handelingsorientatie). Twee aspecten van de handelingsorientatie:
verandering in inkomen en verandering in zelfstandigheid, blijken op rationele
gronden nagestreefd te worden.
Het proces van normering door waarden en normen (6 variabelen) wordt in acht
regressievergelijkingen slechts 4 keer teruggevonden en lijkt dus nauwelijks invloed
uit te oefenen op de handelingsorientatie,
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4.5 Een strategische context-analyse voor subgroepen

Bij deze analyses zijn we primair geinteresseerd in patroonverschillen tussen de
onderscheiden groepen: naar functieniveau (uitvoerenden, leidinggevenden: tabel
4.6a en 4.6b) en sectoren: (overheid, bedrijfsleven: tabel4.7a en 4.7b). Daarnaast
wordt beschreven in hoeverre het boven geschetste beeld voor de samenhangen
tussen aspecten van de handelingsorientatie en structuratieprocessen binnen de
totale populatie verschilt van dat binnen de subgroepen.

4.5.1 Strategische context-analyse: uitvoerenden vergeleken met leidinggeven-
den.

Voor wat betreft de beoogde interventie in het inkomen blijkt het model relatief
zwak te zijn. De verklaarde variantie voor beide groepen is ca. 14%. Verder
blijken uitvoerenden te verschillen van leidinggevenden. De handelingsorientatie
bij uitvoerenden hangt samen met:
- de mate van automatisering van het werk: naarmate deze hoger is neemt de

wens van meer inkomen toe;
- leeftijd: naarmate men jonger is wenst men meer verbetering in inkomen;
- rationaliteit van het handelen: naarmate men Minder verschil ervaart tussen het

gewenste inkomen en het werkelijke inkomen neemt de wens naar meer
inkomen significant af.

Dit laatste element zal men voor de vergelijking tussen uitvoerenden en
leidinggevenden van de overige aspecten van de handelingsorientatie Diet meer
terugvinden.
Voor de leidinggevenden is er slechts een item dat samenhangt met hun beoogde
interventie in het inkomen namelijk de mate waarin de automatisering bijdraagt
aan verhoging van de efficiency. Naarmate deze bijdrage Minder hoog is, neemt
bij hen de wens naar meer inkomen toe.

Voor wat betreft de beoogde interventie in de sociale contacten blijkt het model
voor de leidinggevenden krachtiger te zijn dan voor de uitvoerenden. De
verklaarde variantie voor de laatste groep is 4% voor de eerste groep 45%.
Voor de uitvoerenden zijn er de volgenden significante samenhangen tussen
structuratiemodaliteiten en aspecten van de handelingsorientatie:
- positief verband met het cognitief gewogen evaluatiecriterium: naarmate men

arbeid meer definieert in termen van sociale contacten wenst men meer
verbeteringen daarin;

Voor de leidinggevenden zijn er de volgenden significante samenhangen tussen
structuratiemodaliteiten en aspecten van de handelingsorientatie:
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- positief verband met het cognitief gewogen evaluatiecriterium: naarmate men

arbeid meer definieert in termen van het kunnen hebben van sociale contacten
wenst men meer verbeteringen daarin;

- negatief verband met arbeidsplicht; naarmate men de plicht tot arbeid minder
onderschrijft wenst men meer verbeteringen in het kunnen hebben van sociale
contacten;

- negatief verband met automatie bedreigt mijn baan: naarmate men deze
bedreiging minder onderschrijft wenst men meer sociale contacten op het
werk.

Wat betreft de beoogde interventie in de etkenning blijkt het model voor de
leidinggevenden vergelijkbaar krachtig te zijn als voor de uitvoerenden. De ver-
klaarde variantie voor de laatste groep is 20% voor de eerste groep 19%.
Voor de uitvoerenden zijn er de volgende significante samenhangen tussen
structuratiemodaliteiten en aspecten van de handelingsorientatie;
- positief verband met het cognitief gewogen evaluatiecriterium: naarmate men

arbeid meer definieert in termen van het verkrijgen van erkenning wenst men
meer verbeteringen daarin;

- negatief verband met het taakkenmerk: naarmate men meer erkenning krijgt
in zijn baan neemt de wens om daarin verbetering te krijgen af.

Voor de leidinggevenden is er slechts ten negatief verband namelijk met de
arbeidsplicht. Naarmate men deze minder onderschrijft neemt de wens naar meer
erkenning af.

Voor de beoogde interventie in de /eennogelijkheden blijkt het model voor leiding-
gevenden krachtiger dan voor de uitvoerenden. Voor de eerste groep is de
verklaarde variantie 24%, voor de tweede groep 8%. Interessant is dat er geen
verschil is tussen de twee groepen voor wat betreft de aangetroffen samenhangen.
Voor beide groepen blijkt dat het cognitief gewogen evaluatiecriterium sterk
samenhangt met de handelingsorientatie, Dus naarmate werkers arbeid meer
definieren en evalueren in termen van leren dan nemen hun wensen om daarvoor
mogelijkbeden te krijgen toe in veranderingssituaties.

Voor de beoogde interventie in de mate van zeljstandigheid blijkt dat er geen
predictoren werden geselecteerd in de regressie-analyse voor de leidinggevenden.
Noch de contextkenmerken, noch de structuratiemodaliteiten hebben een vol-
doende krachtige samenhang met de verbeteringen die men wenst in de zelfstan-
digheid. Echter voor de uitvoerenden blijkt er evenmin een verklaring te zijn voor
de gewenste veranderingen in de zelfstandigheid. De verklaarde variantie is slechts
3% en komt voor rekening voor een positieve samenhang van een verhoging van
de efficiency door automatisering.
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Voor de beoogde interventie in de concreetheid van het werk blijkt evenals bij
bovenstaande analyse dat er geen variabelen waren die eoige samenhang vertoon-
den. Dit geldt zowel voor uitvoerenden a1s voor leidinggevenden.

Voor de beoogde interventie in de machinegebondenheid blijkt voor beide groepen
het model tamelijk zwak. Bij de uitvoerenden wordt een verklaarde variantie van
4% bereikt en bij de leidinggevenden 15%. Bij de leidinggevenden wordt dit
verklaard door een positief verband met de mate waarin het werk geautomatiseerd
is, bij de uitvoerenden door de mate waarin men de arbeidsplicht onderschrijft.

Voor het begrijpen van de beoogde interventie in de ontplooiingskansen van
leidinggevenden blijkt het model geen enkele waarde te hebben. Bij de uitvoeren-
den is er sprake van een betrekkelijk zwak model. Verklaarde variantie is bier
slechts 8% en die wordt bepaald door het evaluatiecriterium. Met andere woor-
den, naarmate uitvoerenden hun werk meer definieren in termen van ontplooiing
neemt de kans toe dat zij meer ontplooiingsmogelijkheden wensen.

Discussie
Als deze bevindingen worden geconfronteerd met die uit de voorgaande paragraaf
dan is de conclusie ten eerste dat ze in grote lijnen overeenstemmen. Opvallend
is ook bier dat noch de hulpbronnen, noch de waarden regelmatige, goed interpre-
teerbare samenhangen vertonen met de haadelingsorientatie. Noch processen van
rationele sturing, noch rationaliteit van het handelen zijn goed te traceren. Terwijl
de betekenisstructuur rond arbeid opnieuw samenhang vertoont met de aspecten
van de handelingsorientatie. Daarbij kan worden aangetekend dat dit beter lukt
bij uitvoerenden dan bij leidinggevenden.

Samenvatting
Het is opmerkelijk dat het model geen enkele statistische relevantie heeft bij het
begrijpen van gewenste veranderingen in concreetheid (bij leidinggevenden en
uitvoerenden), in zelfstandigheid en ontplooiingskansen (bij leidinggevenden).
Het zijn overwegend de cognitief gewogen evaluatiecriteria die van belang zijn
voor het begrijpen van de handelingsorientatie. In de 16 regressievergelijkingen
waarvan 8 voor elke groep geldt dat er in 4 van de 8 regressievergelijkingen voor
de uitvoerenden sprake is van een positieve samenhang tussen het cognitief
gewogen evaluatiecriterium, terwijl dit 2 keer voorkomt bij de leidinggevenden.
Het kan zo zijn dat voor de uitvoerenden het betekenispatroon rond arbeid
gegeven hun arbeidspositie en daarmee samenhangende onzekerheden zich meer
manifesteert in hun handelen dat voor leidinggevendeo: immers dat de kans op
erkenning en ootplooiing geringer is voor uitvoerenden dan voor leidinggevenden
hoeft geen discussie.
Wat de rationele sturing betreft blijkt dat er nauwelijks sprake is van een patroon
in de samenhang van de handelingsorientatie met taakkenmerken (1 van de 16
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vergelijkingen) en hetzelfde geldt voor de rationaliteit van de afweging om ergens
verandering in te wensen (1 van de 16 vergelijkingen).
Voor de normerende werking van waarden blijkt dat bij de leidinggevenden de
arbeidsplicht tweemaal sanctionerend (negatief verband) werkt op de gewenste
verandering in erkenning en verandering in sociale contacten. Bij de uitvoerenden
bevordert het aanhangen van de arbeidsplicht het streven naar machinegebonden-
heid.
De mate waarin het huidige werk geautomatiseerd is blijkt in 3 van 16 regressie-
vergelijkingen - twee maal bij uitvoerenden en een keer bij leidinggevenden -
positief samen te hangen met de gewenste veranderingen in de arbeidssituatie.

Het totaalbeeld stemt derhalve aardig overeen met het beeld dat verkregen werd
op basis van de analyse van de totale populatie. De betekenispatronen rond arbeid
hangen het meest frequent samen met de handelingsorientatie.

4.5.2 Strategische context-analyse: een vergelijking tussen werknemers en
ambtenaren

Voor wat betreft de beoogde interventie in het inkomen blijkt het model relatief
zwak te zijn. De verklaarde variantie is ca. 10%. Ambtenaren en werknemers
blijken inderdaad enkele verschillen te vertonen voor de factoren die samenhan-
gen met hun handelingsorientatie.
De handelingsorientatie bij werknemers hangt samen met:
- leeftijd: naarmate men jonger is wenst men meer verbetering in inkomen;
- rationaliteit van het handelen: naarmate men minder verschil ervaart tussen

wens en werkelijkheid neemt de wens naar meer inkomen significant af.

Voor de ambtenaren is er slechts een variabele die samenhangt met hun beoogde
interventie in het inkomen namelijk de mate waarin men meent dat de huidige
baan daarin voorziet. Naarmate dit taakkenmerk minder hoog wordt beoordeeld
neemt bij ambtenaren de wens naar meer inkomen toe.

Voor wat betreft de beoogde intetventie in de sociale contacten blijkt het model
voor de ambtenaren krachtiger te zijn dan voor de werknemers. De verklaarde
variantie voor de laatste groep is 9% voor de eerste groep 21%.
Voor de werknemers is er de volgende significante samenhang tussen structu-
ratiemodaliteiten en aspecten van de handelingsorientatie:
- positief verband met het cognitief gewogen evaluatiecriterium: naarmate men

arbeid meer definieert in termen van het kunnen hebben van sociale contacten
wenst men meer verbeteringen daarin.

Voor de ambtenaren is er een significante samenhang tussen structuratiemodali-
teiten en aspecten van de handelingsorientatie:
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- positief verband met de vrijetijdsorientatie: naarmate men meer waarde hecht
aan vrije tijd wenst men meer verbeteringen in bet sociaal contact op bet werk.

Wat betreft de beoogde interventie in de erkenning blijkt bet model voor de
ambtenaren vergelijkbaar krachtig te zijn dan voor de werknemers. De verklaarde
variantie voor de laatste groep is 17%, voor de eerste groep 16%.
Voor de werknemers zijn er de volgende significante samenhangen tussen structu-
ratiemodaliteiten en aspecten van de handelingsorientatie:
- positief verband met bet cognitief gewogen evaluatiecriterium: naarmate men

arbeid meer defmieert in termen van bet verkrijgen van erkenning wenst men
meer verbeteringen daarin;

- negatief verband met bet taakkenmerk: naarmate men meer erkenning krijgt
in zijn baan neemt de wens om daarin verbetering te krijgen af.

Voor de ambtenaren is er slecbts een positief verband namelijk met de mate
waarin bet buidige werk geautomatiseerd is. Naarmate dit meer bet geval is,
streeft men naar grotere mogelijkheden om erkenning te krijgen.

Voor wat betreft -de beoogde interventie in de leennoge/ijkheden blijkt bet model
voor ambtenaren kracbtiger dan voor de werknemers. Voor de eerste groep is de
verklaarde variantie 31%, voor de tweede groep U%.
Naarmate werknemers arbeid meer definieren en evalueren in termen van leren
dan nemen bun wensen om daarvoor mogelijkheden te krijgen toe in verande-
ringssituaties. Bij werknemers is er een negatief verband met bet taakkenmerk:
naarmate men meer leermogelijkheden krijgt in zijn baan neemt de wens om
daarin verbetering te krijgen af.
Bij de ambtenaren is er op dit punt een beel ander patroon. Het wensen van
veranderingen in leermogelijkheden houdt vooral verband met:
- func.nv.· opl.nv.: naarmate men een boger combinatie beeft van opleiding en

functieniveau is er sprake van een veriaagd wensenpakket;
- automatie bedreigt baan: naarmate men deze bedreiging minder ziet neemt de

wens tot meer leermogelijkheden toe;
- automatie verboogt efficiency: naarmate men meer efficiency verbetering van

automatisering verwacht neemt de wens naar grotere leermogelijkheden toe.

Voor wat betreft de beoogde interventie in de mate van zelfstandigheid blijkt dat
bet model voor de werknemers minder waarde te bebben dan voor de ambtena-
reno Voor de werknemers gaat bet om een verklaarde variantie van 8%, terwijl
deze voor de ambtenaren 18% bedraagt.
Voor de werknemers gaat bet om de volgende samenhangen:
- positief verband met bet evaluatiecriterium: naarmate werkers werk meer

definieren in termen van zelfstandigheid wit men daarin meer verandering;
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_ negatief verband met de vrijetijdsorientatie: naarmate men minder aan vrije

tijd hecht wil men in het werk meer zelfstandigheid.
Voor de ambtenaren gaat het om een varlabele:
_ naarmate men een hoger combinatie heeft van opleiding en functieniveau is er

sprake van een verlaagd wensenpakket.

Voor de beoogde interventie in de concreetheid van het werk blijkt dat het model
bij de ambtenaren iets 'beter' werkt dan bij de werknemers. De verklaarde
varlantie bij de werknemers is dan ook maar 4% en bij de ambtenaren 12%.
Bij de werknemers wordt dit geheel verklaard door de positieve samenhang van
het evaluatiecriterium met de handelingsoriematie dat wil zeggen: naarmate
werknemers meer denken in termen van werk als het voortbrengen van zichtbare
produkten er ook eerder sprake van is dat bij de kans daarop wil vergroten in een
veranderingssituatie.
Bij de ambtenaren is er ook slechts een varlabele die positief samenhangt met
deze handelingsorientatie. Naarmate een ambtenaar meer verwacht van automati-
sering in de sfeer van de verbetering van efficiency vergroot de kans dat bij ook
meer concreet werk wil.

Voor de beoogde interventie in de machinegebondenheid blijkt bij de ambtenaren
een verklaarde variantie van 6% te worden bereikt en bij de ambtenaren 12%.
Bij de werknemers wordt dit cijfer bepaald door de mate waarin men de arbeids-
plicht onderschrijft. Naarmate dit meer het geval is neemt de kans op de het
minder onwenselijk achten van machinegebonden werk toe.
Bij de ambtenaren gaat het in mindere mate afwijzen van machinegebonden werk
met de rationaliteit van het handelen. Naarmate de afstand tussen de feitelijke en
de wenselijke zelfstandigheid van het werk geringer is blijken ambtenaren minder
afwijzend te staan tegenover het vergroten van de machinegebondenheid.

Voor het begrijpen van de beoogde interventie in de ontplooiingskansen blijkt het
model in het bijzonder bij ambtenaren een hoge verklaarde variantie (52%) te
hebben, terwijl het bij de werknemers 6% is.
Bij de ambtenaren wordt deze hoge verklaarde variantie bepaald door:
_ het cognitief gewogen evaluatiecriterium: naarmate men werk meer defmieert

en beoordeelt in termen van zelfontplooiing neemt de kans toe dat men streeft
naar meer ontplooiingskansen;

_ het arbeidscentrisme: naarmate men werk minder centraal stelt neemt de kans
toe dat men streeft naar meer ontplooiingskansen;

_ de vrijetijdsorientatie: naarmate men vrije tijd meer centraal stelt neemt de
kans toe dat men streeft naar meer ontplooiingskansen.

Ook voor de werknemers geldt het positieve verband tussen het evaluatiecriterium
en de handelingsorientatie. Met andere woorden, naarmate werknemers hun werk
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meer definieren in term en van ontplooiing neemt de kans toe dat Z1J meer
ontplooiingsmogelijkheden wensen.

Discussie
Ook in de vergelijking tussen ambtenaren en werknemers geldt dat het handelen
regelmatig samenhangen vertoont met de betekenisstructuur rond arbeid en in
mindere mate met de hulpbronnen en normen en waarden.
Wat bij de vergelijking tussen ambtenaren en werknemers zonder meer opvallend
is, is dat in de 16 regressievergelijkingen het cognitief gewogen evaluatiecriterium
zeven keer significant samenhangt met de handelingsorientatie, waarbij dat 6 keer
de werknemers en slechts 1 keer de ambtenaren betreft. Er lijkt daarmee een
verschil te bestaan tussen ambtenaren en werknemers. Bij de werknemers lijkt
hun handelen meer samen te hangen met betekenisstructuren rond arbeid dan bij
de ambtenaren.
Het is niet uitgesloten dat de veranderlijkheid van werkpatronen en arbeidsonze-
kerheid in het bedrijfsleven aanleiding zijn voor manifestere betekenisstructuren
rond werk, die meer samengaan met het handelen in veranderingssituaties. Het
vaker moeten 'onderhandelen' over werk zou daarbij wellicht een belangrijke rol
kunnen spelen, iets wat voor ambtenaren zonder meer in mindere mate geldt.
Wat betreft de rationele sturing blijkt dat voor 5 variabelen in 16 regressieverge-
lijkingen slechts 8 keer sprake is van samenhang met de haudelingsorientatie.
Daarin valt verder betrekkelijk weinig structuur te herkennen met betrekking tot
verschillen tussen ambtenaren en werknemers. In drie gevallen is er sprake van
een significante samenhang, waarvan een significant positieve: namelijk met de
gewenste verandering in leermogelijkheden. Als de taak goede leermogelijkheden
biedt voor werknemers achten zij het wenselijk dat in veranderingssituaties
daartoe nog steeds meer mogelijkheden moeten worden gecreeerd, Verder was
er negatief verband tussen de handelingsorientatie en de taakkenmerken:
perceptie van de materiele situatie bij de ambtenaren en perceptie van de mate
van wederzijdse erkenning voor de werknemers.
Wat betreft de normerende werking van waarden en normen blijkt dat voor 6
variabelen in 16 regressievergelijkingen 8 keer een significant verband gevonden
wordt met de handelingsorientatie, De richting van de verbanden is wisselend
terwijI er geen systematische verschillen te vinden zijn tussen ambtenaren en
werknemers. Deze waarden en normen blijken noch een systematisch remmende,
noch een systematisch bevorderende normerende invloed op de handelingsorienta-
tie uit te oefenen.

Samenvauing
Belangrijk is bier dat het beeld dat ten aanzien van de totale populatie gold ook
bier weer naar voren komt: betekenisstructuren vertonen vaker samenhangen met
het handelen dan hulpbronnen, normen en waarden. Echter deze analyse maakt
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duidelijk dat vooral bij werknemers de betekenisstructuren rond arbeid samenhang
vertonen met aspecten van de handelingsorientatie, terwijl dit bij de ambtenaren
maar een keer het geval.

4.6 Een strategische context-analyse binnen bedrijven

De resultaten uit deze analyses kunnen worden gelezen in tabel 4.12 tot en met
4.15. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de gegevens uit de wat grotere
organisaties (organisatie 1 n=32; organisatie 2 n=46; organisatie 6 n=25; organi-
satie 7 n=67). De reden hiervoor is dat daarmee de kans op Minder scheefheden
in gegevens alsmede de kans op voldoende spreiding in scores op de diverse
variabelen groter is. Het analysemodel en de vraagstellingen zijn hier identiek aan
die in voorgaande analyses.

Resultaten
In machine 1 blijkt dat de toetsing van het model voor vier aspecten van de
handelingsorientatie geen resultaat opleverde. Dit geldt voor:
- verandering in sociale contacten;
- verandering in erkenning;
- verandering in de concreetheid van het werk;
- verandering in de ontplooiingskansen.
De veranderingen in inkomen worden bepaald door een positieve samenhang met
het cognitief gewogen evaluatiecriterium. Dus naarmate men werk meer in termen
van het verwerven van inkomen definieert neemt de kans op het wensen van
verbetering in inkomen toe. Hetzelfde geldt voor de verandering in de leermo-
gelijkheden.
Echter processen van rationele sturing blijken niet te traceren: hulpbronnen spelen
geen rol in het handelen in veranderingsprocessen.
Rationaliteit van handelen blijkt het geval bij de beoogde interventie in de
zelfstandigheid. Naarmate de perceptie van de autonomie binnen de taak minder
afwijkt van wat men wenselijk acht is de kans geringer dat men nog meer leermo-
gelijkbeden wenst in veranderingssituaties.
De 'verandering in machinegebondenheid' blijkt in dit bedrijf vooral bepaald te
worden door de mate waarin binnen het huidige werk sprake is van automatise-
ring. Opvallend is dat het gaat om een positief verband, wat betekent dat
naarmate er sprake is van een hogere automatiseringsgraad, mensen minder
afwijzend staan tegenover een hogere machinegebondenheid.

In machine 2 blijken twee aspecten van de handelingsorientatie niet te begrijpen
vanuit het model: verandering in de concreetheid van het werk en verandering in
de machinegebondenheid. Voor de overige aspecten van de handelingsorientatie
blijkt de verklaarde variantie te schommelen tussen 16% en 34%. Verder is het
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beeld voor wat betreft de traceerbaarheid van de relatie tussen betekenis van
arbeid en handelen, rationele sturing en rationaliteit van handelen vergelijkbaar
met machine 1. In 6 regressievergelijkingen blijkt het cognitief gewogen evaluatie-
criterium 4 maal significant positief samen te hangen met de handelingsorientatie:
- naarmate men arbeid meer defmieert en evalueert in termen van het hebben

van sociale contacten wenst men daarin in een veranderingssituatie meer
verbetering;

- naarmate men arbeid meer definieert en evalueert in termen van het krijgen
van erkenning van collega's wenst men daarin in een veranderingssituatie meer
verbetering;

- naarmate men arbeid meer defmieert en evalueert in termen van het hebben
van leermogelijkheden wenst men daarin in een veranderingssituatie meer
verbetering;

- naarmate men arbeid meer defmieert en evalueert in termen van het hebben
van zelfstandigheid wenst men daarin in een veranderingssituatie meer verbete-
ring.

Met betrekking tot de rationele sturing blijkt dat de hulpbronnen (4 variabelen
over 6 regressievergelijkingen) slechts 1 keer een negatief verband (leeftijd met
verandering in inkomen) met betreffend aspect van de handelingsorientatie
vertonen. Voor de 6 normen getest in 6 vergelijkingen geldt dat er met twee
aspecten van de handelingsorientatie een significant negatief verband wordt
vastgesteld:
- naarmate men minder verwacht van de automatisering in termen van verhoog-

de efficiency wenst men meer veranderingen in inkomen;
- naarmate men het recht op arbeid minder onderschrijft wenst men meer

verbeteringen in ontplooiingskansen.
De rationaliteit van handelen blijkt aileen te kunnen worden getraceerd in de
sfeer van het inkomen. Naarmate mensen een kleinere discrepantie ervaren tussen
hun feitelijke inkomen en de mate waarin zij dat als een criterium ervaren om hun
werk leuk en bevredigend te vinden neemt de wens om verandering in inkomen
te realiseren in deze veranderingssituatie af.

In gemeente 2 (organisatie 5) zijn 5 van de 8 aspecten van de handelingsorientatie
niet te begrijpen vanuit de structuratiemodaliteiten of het contextkenmerk
'automatiseringsgraad huidige activiteiten'. Het gaat om:
- verandering in inkomen;
- verandering in sociale contacten;
- verandering in erkenning;
- verandering in de concreetheid van het werk;
- verandering in de machinegebondenheid.
Bij de overige aspecten van de bandelingsorientatie blijkt dat er sprake is van een
totaal ander patroon dan in voorgaande bedrijven. De gewenste veranderingen in
de leermogelijkheden moeten worden begrepen vanuit het ontbreken van
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leermogelijkheden in de huidige taak. Dat betekent dat er een negatief verband
is tussen het taakkenmerk 'perceptie van leermogelijkheden' en de 'verandering
in leermogelijkheden'.
De 'verandering in zelfstandigheid' blijkt negatief samen te hangen met de
moderniteit van het beeld van arbeid dat wil zeggen dat naarmate men handarbeid
als meer en hoofdarbeid als minder typisch voorbeeld van arbeid ziet er een
grotere kans is op het wensen van meer zelfstandigheid. Dit aspect van de
handelingsorientatie hangt ook sterk negatief samen met de variabele 'functieni-
veau * opleidingsniveau' dat wil zeggen: naarmate het produkt van opleiding en
functie hoger uitvalt men minder geneigd is te streven naar meer zelfstandigheid.
Tenslotte blijkt de gewenste verandering in de zelfstandigheid positief samen te
hangen met de verwachting dat automatisering de efficiency verhoogt.
De 'verandering in ontplooiingskansen' hangt positief samen met de vrijetijdsori-
entatie dus naarmate men meer hecht aan vrije tijd des te groter de kans dat men
meer ontplooiingsmogelijkheden wenst in deze veranderingssituatie.
In het ingenieursbureau zijn zelfs zes van de aspecten van de handelingsorientatie
niet te begrijpen vanuit de structuratiemodaliteiten of het contextkenmerk 'auto-
matiseringsgraad huidige activiteiten'. Het betreft:
- verandering in inkomen;
- verandering in sociale contacten;
- verandering in leermogelijkheden;
- verandering in zelfstandigheid;
- verandering in de concreetheid van het werk;
- verandering in de machinegebondenbeid.
De 'verandering in erkenning' vertoont aileen samenbang met het cognitief
gewogen evaluatiecriterium 'erkenning'.
De 'verandering in ontplooiingskansen' blijkt negatief samen te hangen met de
verwachting dat automatisering bedreigend is voor je baan.

Discussie
Binnen de bedrijven wordt op het niveau van individuen - werknemers en
ambtenaren - geanalyseerd in hoeverre hun scores op aspecten van de handelings-
orientatie samenbangen met de structuratiemodaliteiten. Hier blijkt een erg
geschakeerd patroon van structuratiemodaliteiten deze samenbang te vertonen
enerzijds, terwijl er een groot aantal aspecten van de handelingsorientatie op dit
niveau niet verklaard kan worden anderzijds. Voorzover de handelingsorientatie
als verzameling 'beoogde interventies' niet te herleiden is op structuratie-
modaliteiten en de automatiseringsgraad zal de structuratie van het handelen
moeten worden beschouwd als ontkoppeld van de concrete arbeids- en organisato-
rische context van de werkers. Context en handelen kennen weliswaar een
vergelijkbare structuur, maar zijn echter niet tot elkaar te reduceren en lijken
eerder onafhankelijke dimensies te zijn.
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Hierdoor ontstaat de idee dat de vorming van een handeliagsorientatie bij
personen een betrekkelijk op zichzelf staand proces is dat nauwelijks samenhangt
met de structuratiemodaliteiten.
Betrekken we hierin onze omschrijving van een interventie als een confrontatie
van in de ingreep besloten liggende structuratiemodaliteiten met de structuratie-
modaliteiten die in de structuur van de arbeidssituatie bestoten liggen dan ontstaat
er een ander beeld. We zouden ook kunnen steUen - weliswaar speculatief - dat
de handelingsorientatie in dit veranderingsproces meer gestuurd wordt door de
structuratiemodaliteiten die besloten liggen in de technisch-organisatorische
interventie.

Samenvatting
Binnen bedrijven blijkt het handelen van werkers nauwelijks samenhang te
vertonen met de structuratiemodaliteiten. Dit geldt het meest voor de volgende -
aspecten van de handelingsorientatie:
- de verandering in de concreetheid van het werk (4 keer onverklaard);
- de verandering in de macbinegebondenheid (3 keer onverklaard);
- de verandering in de sociale contacten (3 keer onverklaard).
De 'verandering in inkomen', 'verandering in erkenning' blijven elk twee keer
onverklaard, terwijl voor de 'verandering in respectievelijk leermogelijkheden,
zelfstandigheid en ontplooiingskansen' geldt dat ze 1 keer onverklaard blijven.
Deze conclusie is niet generiek over aUe aspecten van de handelingsorientatie,
immers het trio beoogde interventies 'verandering in leermogelijkheden, zelfstan-
digheid en ontplooiingskansen' blijkt weI degelijk te herleiden op de structuratie-
modaliteiten. Daarbij geldt dat 'veranderingen in leermogelijkheden' vooral te
herleiden zijn op het 'leercriterium' (2 maal) en op de perceptie van de
leermogelijkheden (1 maal).
Voor de 'verandering in de zelfstandigheid' geldt dat er een negatief samenhang
is met de rationaliteit van het handelen (1 maal) , het autonomiecriterium (1
maal) , de moderniteit van het beeld van arbeid (1 maal) en 'functieniveau •
opleidingsniveau' (1 maal). Voor de 'verandering in de ontplooiingskansen' geldt
dat dit binnen de bedrijven vooral met waarden te maken heeft resp.: arbeidscen-
trisme (negatief verband), vrije tijdsorientatie (positief verband), automatie
bedreigt baan (negatief verband).

4.7 Een strategische context-analyse tussen bedrijven

4.7.1 Inleiding

De strategische context-analyse op het niveau van individuen (binnen organisaties
en voor de totale populatie) levert het beeld op dat met name betekenispatronen
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rond arbeid van belang zijn bij bet streven naar verandering. Klopt dat nu ook als
we vergelijkingen maken tussen organisaties?
In deze analyse wordt enerzijds de relatie tussen kenmerken van de institutionele
context en structuratiemodaliteiten in veranderingsprocessen geproblematiseerd
en anderzijds de relatie tussen structuratiemodaliteiten en de handelingsorientatie.

4.7.2 Stappen in de analyse

Deze analyse is als voIgt opgezet:
1 door middel van een Kruskal-Wallis toets is bepaald welke organisaties

significant verschillende scores hebben op de acht aspecten van de handelings-
orientatie, Daarbij zijn vergelijkingen gemaakt tussen organisaties met verschil-
lende institutionele context (markt, produkt en rol van informatietechnologie)
en tussen organisaties met overeenkomstige institutionele context. In tabel4.8a
en 4.8b zijn daarvan de resultaten weergegeven.

2 vervolgens is met behulp van een Mann-Whitney U-toets vastgesteld welke
aspecten van de handelingsorientatie verschilden bij paren organisaties met
overeenkomstige institutionele contexten en paren organisaties met verschillen-
de institutionele contexten.

3 tenslotte zijn er binnen paren organisaties met verschillende institutionele
contexten en paren organisaties met overeenkomstige institutionele contexten
voor die aspecten van de handelingsorientatie die statistisch verschillen
vergelijkingen gemaakt van de scores op de overeenkomstige aspecten van
interpretatieschemata, hulpbronnen, norm en en waarden.

De vraag die bij dit nogal complexe analyseschema hoort is meervoudig.

1 Zijn er tussen bedrijven met verschillende institutionele contexten (verschil in
produkt/markt en de rol van de informatietechnologie) en verschillen in
handelingsorientatie ook verschillen in interpretatieschemata, hulpbronnen en
normen en waarden en komen die overeen met de richting van het verschil in
handelingsorientatie?

2 De vervolgvraag is in hoeverre deze verschillen in structuratiemodaliteiten ook
aanwezig zijn bij bedrijven met verschillen in institutionele contexten zonder
verschillen in handelingsorientatie?

3 Een derde vervolgvraag luidt: is er bij paren organisaties met een vergelijkbare
institutionele context, met verschillende handelingsorientatie ook sprake van
verschillende structuratiemodaliteiten? De variabele 'institutionele context' is
gebaseerd op drie indicatoren:markt, produkt en de rol van informatietechno-
logie. Deze variabele kan meerdere waarden aannemen, maar bier is gewerkt
vanuit twee waarden: de institutionele context verschilt of de institutionele
context komt overeen.
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4 De laatste vraag luidt: is er bij paren organisaties met een vergelijkbare

institutionele context, zonder verschil in handelingsorientatie ook geen verscbil
in structuratiemodaliteiten?

4.7.3 Het analysemodel

In vraag 1 komen twee elementen samen die zouden kunnen samengaan met ver-
scbillen in structuratiemodaliteiten: namelijk verschil in de institutionele context
en verschil in handelingsorientatie, In vraag 2 wordt een element uitgeschakeld
namelijk bier vergelijken we paren organisaties met een verschillende institutione-
le context, zonder verschillen in handelingsorientatie, Als er bier verschillen tussen
structuratiemodaliteiten worden geconstateerd kan er dus geen oorzakelijk
verband zijn met verschillen in de handelingsorientatie, In vraag 3 wordt het
verschil in institutionele context uitgeschakeld dat aanleiding kan zijn om verschil-
len in structuratiemodaliteiten te verwachten: namelijk de institutionele context is
vergelijkbaar, echter de handelingsorientatie vertoont verscbillen. In vraag 4
worden beide elementen uitgeschakeld waardoor er variatie in structuratiemodali-
teiten kan worden verondersteld: de verschillen in institutionele context en
verschillen in handelingsorientatie.

I~I
Figuur 4.3 Handelen en structuur in verschillende en overeen-

komstige institutionele contexten
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4.7.4 De resultaten

De eerste stap in de analyse levert de volgende resultaten op (tabeI4.8a en 4.8b).
Ten eerste blijken er geen significante verschillen te bestaan in de mediaan tussen
de negen organisaties voor:
- verandering in sociale contacten;
- verandering in zelfstandigheid;
- verandering in de concreetheid van het werk.

Verder zijn er een aantal paren ontwikkeld waarvoor bovenstaande vragen werden
beantwoord. Het gaat om paren met verschillende institutionele context en paren
met overeenkomstige institutionele context.

Verschillende institutionele context:
1 machine 1 en het ingenieursbureau
- produkt: machines versus zakelijke diensten;
- markt: producenten van consumenten-elektronica versus bouwsector:
- rol informatietechnologie: ondersteunende rol informatietechnologie (produk-

tiebesturing) versus sleutelrol van informatietechnologie (CAD)

2 machine 2 en ingenieursbureau
- produkt: gereedschappen versus zakelijke diensten;
- markt: producenten van telecommunicatie-apparatuur versus bouwsector:
- rol informatietechnologie: ondersteunende rol informatietechnologie (produk-

tiebesturing) versus sleutelrol van informatietechnologie (CAD)

Vergelijkbare institutionele contexten:
3 gemeenten (geen toelichting nodig)

Onderstaand overzicht maakt duidelijk op welke aspecten van de handelingsori-
entatie er binnen deze paren significante verschillen waren. Dit overzicht is
gebaseerd op tabel 4.8a en 4.8b.

Voor de paren organisaties in onderstaand overzicht is op basis van een Mann
Whitney Ll-toets bekeken welke structuratiemodaliteiten verschilden.
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Overzicht 4.3 Verschillen in handelingsorientatie bij paren organisaties met verschillende en

overeenkomstige institutionele context

Institutionele context.. Paren organisaliel YenCbiJJen PareD orpnisatiel met <>Vereen-
quo instilulionele conlext komstige instilulionele conlext

Aspccten waarbij structuratiemo-
daliteiten worden vergeleken Wel""r- Geea ver- Wel..,nchil Geen 'Iet'IdIiI

1 scbil in bo scbiI bo ho bo

..,randering iDkomen 8>4,9>4,
veranderi.n.g .aciaJe contacteD
..,randering er1<cDDiDg 7>1 7-2. 1-2 4>5,9>5 8-9
verandering in leermogelijkbeden 7>1 7-2. 1-2 4>5,4>9 8-9
verandering ze1fstandigbeid
""randeriDg in concreelbeid
..,randering maclUnegebondeDheid 7>1 7>2. 1-2 4>5,4>5, 8-9
""randering in onlplooiin~n 7>1 7-2. 1-2 9>5,4>9 8=9

bo - handeliDponenlatie organisatie 1 = mocbine I
organisatie 2 - mocbine 2
organisalie 4 • gemeenle I
organisalie S - gemeente S
organisatie 7 - he! ingenieunbureau
organisalie 8 = gemeenle 4
organisalie 9 = gemeente S

Vraag 1: Verschillendeinstitutionelecontexten,verschillendehandelingsorientatie:
verschillen nu de structuratiemodaliteiten? (vergelijking organisatie 7 en
1)

Voor de werkers van het ingenieursbureau (organisatie 7) bleek dat deze systema-
tisch hogere scores hadden op vier aspecten van de handelingsorientatie dan de
werknemers in machine 1 (organisatie 1): verandering in erkenning, leren,
zelfstandigheid en ontplooiing (tabel 4.8a en 4.8b).
Ret blijkt (tabeI4.9) vervolgens dat op de vijf overeenkomstige taakkenmerken,
opleidingsniveau, leeftijd sprake is van lagere scores in het ingenieursbureau.
Hetzelfde geldt voor de vrijetijdsorientatie en de verwachte efficiencyverhoging
door automatisering. De verwachting is biermee gerechtvaardigd dat processen
van rationele sturing en normering in het ingenieursbureau sterker zijn. Dat is
consistent met de verschillen in handelingsorientatie op betreffende aspecten. In
dit paar organisaties is er dus sprake van een consistente variatie van normen en
waarden en hulpbronnen met de handelingsorientatie. Ret verschil in structuratie-
modaliteiten kan bier echter verklaard worden vanuit het verschil in institutionele
context.

Vraag 2: Verschillende institutionele contexten, weinig verschil in handelingsori-
entatie: verschillen nu de structuratiemodaliteiten ook nog? (vergelijking
organisatie 7 en 2)
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Voor de werknemers van het ingenieursbureau (organisatie 7) bleek dat zij slechts
op een aspect van de handelingsorientatie boger scoorden dan de werknemers van
machine 2 (organisatie 2) namelijk de gewenste verandering in de machinegebon-
denheid (tabeI4.8b).
Het blijkt (tabel 4.9) vervolgens dat zowat dezelfde structuratiemodaliteiten
verschillen als in de vorige vergelijking: namelijk alle taakkenmerken, de actorken-
merken (leeftijd, opleidingsniveau) en vervolgens alle waarden en het beeld van
arbeid. Aangezien het hierbij zo is dat de werknemers in het ingenieursbureau
systematisch een lagere score hadden is de veronderstelling gerechtvaardigd dat
processen van rationele sturing en normering vooral te maken hebben met de
verschillen in kenmerken van de institutionele context.

Vraag 3: Verschillende institutionele contexten, geen verschil in handelingsori-
entatie: verschillen de structuratiemodaliteiten nu nog? (vergelijking
organisatie 1 en 2)

Voor de werknemers in machine 1 en 2 kon worden vastgesteld dat zij niet
verschilden qua handelingsorientatie (tabeI4.8a en 4.8b). Uit de vergelijking van
de scores van de structuratiemodaliteiten blijken de verschillen meer in de sfeer
van waarden en normen rond arbeid te liggen en de moderniteit van het beeld van
arbeid. In machine 2 heeft men een modemer beeld van arbeid en stelt men
arbeid meer centraal ten koste van vrije tijd, maar heeft men een lager oplei-
dingsniveau. Deze verschillen in structuratiemodaliteiten gaan niet samen met een
variatie in handelingsorientatie.
Conclusie kan nu zijn dat verschillen in structuratiemodaliteiten niet per se leiden
tot verschillen in handelingsorientatie, Dit duidt op een losse koppeling tussen
structuratiemodaliteiten en handelingsorientatie enerzijds, en ogenschijnlijk op een
variatie in structuratiemodaliteiten door verschillen in institutionele context
anderzijds.

Meer defmitieve uitspraken over de relatie tussen structuratiemodaliteiten en
institutionele context kunnen worden gebaseerd op de vergelijkingen tussen paren
gemeenten omdat daar de institutionele context overeenkomt. Te meer daar we
er zeker van zijn dat het over dezelfde afdelingen in de paren gemeenten gaat met
sterk overeenstemmende functieomschrijvingen, taakinhouden en organisatie-
kenmerken en exact dezelfde rol van de informatietechnologie. Dus we hememen
nu de vraagstelling door systematisch binnen paren organisaties met een
overeenkomstige institutionele context te vergelijken.

Vraag 4: Overeenkomstige institutionele context en verschillen in handelingsori-
entatie: verschillen de structuratiemodaliteiten dan?
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De ambtenaren in gemeente 1 (organisatie 4) en gemeente 2 (organisatie 5)
blijken te verschillen in hun handelingsorientatie. In gemeente 1 is er een hogere
score voor: verandering in erkenning, leren en ontplooiing (tabeI4.8a en 4.8b).
Zijn er nu ook verschillen in de corresponderende structuratiemodaIiteiten? Dit
geldt aileen voor het leercriterium (tabel 4.10). Verder blijkt er geen enkel
verschil te zijn. De richting van bet verschil in 'leren' als betekenis van arbeid is
inderdaad consistent met de ricbting van bet verschil op dat aspect van de
handelingsorientatie (gemeente 1 groter dan gemeente 2).

Dezelfde vergelijking is gemaakt tussen gemeente 1 (organisatie 4) en gemeente
4 (organisatie 8). De ambtenaren in gemeente 1 badden lagere scores dan de
ambtenaren van gemeente 4 op gewenste veranderingen in inkomen en bogere
scores op gewenste veranderingen in leermogelijkheden en ontplooiingskansen
(tabeI4.8a en 4.8b). Een extrinsieke orientatie in gemeente 4 tegenover een meer
intrinsieke orientatie in gemeente 1, zo zou men kunnen stellen. Wat blijkt is dat
er ondanks de overeenkomstige institutionele context in gemeente 4 arbeid meer
extrinsiek wordt gedefmieerd. Conclusie is dat de handelingsorientatie varieert
ondanks de overeenkomstige institutionele context.
Is het nu zo dat deze verschillen in aspecten van de handelingsorientatie frequent
consistent varieren met verschillen in structuratiemodaIiteiten? Dat blijkt niet het
geval. Het blijkt dat er aileen een consistent verschil qua richting is, in de
materiele betekenis van arbeid tussen de ambtenaren van gemeente 1 en 4. In
gemeente 1 definieren ambtenaren arbeid Minder in termen van geld. Voor de
overige structuratiemodaliteiten zijn er geen verschillen te constateren. Conclusie
is dus dat er ook sprake is van een losse koppeling van handelingsorientatie en
structuratiemodaIiteiten.

Deze vergelijking is tenslotte gemaakt tussen gemeente 5 (organisatie 9) en 2
(organisatie 5). In gemeente 9 badden de ambtenaren een bogere score op de
gewenste verandering in het inkomen, ontplooiingsmogelijkheden en erkenning,
dan de ambtenaren in gemeente 2. Ook bier blijken de structuratiemodaIiteiten
in beperkte mate significante verschillen te laten zien. De ambtenaren in
gemeente 5 geven hun werk meer de betekenis van geld verdienen en erkenning,
terwijl ze ook meer gericht zijn op vrije tijd, dan de ambtenaren in gemeente 2.
Dit aIIes is overigens wei consistent met de ricbting van de verschillen in aspecten
van de handelingsorientatie. Hier zien we hetzelfde patroon als in de vorige
vergelijking: ondanks de overeenkomst in institutionele context is er sprake van
verschillen in handelingsorientatie, terwijl er slechts in beperkte mate sprake is
van variatie in structuratiemodaIiteiten. Dus er is sprake van zowel een losse
koppeling tussen institutionele context en structuratiemodaiiteiten, als van een
losse koppeling tussen structuratiemodaIiteiten en handelingsorientatie.
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Vraag 5: Overeenkomstige institutionele context, zonder verschillen in handelings-

orientatie: verschillen de structuratiemodaliteiten dan?

Uit tabel 4.8a en 4.8b kan men opmaken dat tussen gemeente 4 (organisatie 8)
en gemeente 5 (organisatie 9) geen verschillen in de handelingsorientatie
bestonden. Er blijken bier evenmin verschillen te bestaan tussen de structuratie-
modaliteiten.

In 4 vergelijkende analyses waarbij er sprake was van een overeenkomstige
institutionele context is er in beperkte mate sprake van bet consistent varieren van
structuratiemodaliteiten met de aspecten van de handelingsorientatie. Daarbij
betrof bet 5 keer een consistente variatie van de betekenis van arbeid met resp.:
bet wensen van meer inkomen (3 keer in 3 analyses), bet wensen van meer
leermogelijkheden (1 keer in 3 analyses), bet wensen van meer erkenning (1 keer
in 2 analyses). Dit betekent dat naarmate ambtenaren meer inkomen, leermoge-
lijkheden en meer erkenning wensen er ook sprake is van bet meer definieren van
arbeid in termen van inkomen, leren en erkenning. Verschil in gewenste
verandering in ontplooiing gaat niet samen met een consistent verschil in
structuratiemodaliteiten.
Wat natuurlijk opvalt is dat de bulpbronnen bier geen consistente verschillen
vertonen met verschillen in aspecten van de handelingsorientatie, terwijl in de
vergelijkingen van bet ingenieursbureau met machine 1 en 2 juist wel consistente
variaties waren van verschiUen in bulpbronnen en aspecten van de bandelingsori-
entatie.
Er blijken in paren gemeenten, met overeenkomstige institutionele context, waar
sprake is van verschillen in handelingsorientatie, in beperkte mate daarmee
consistente verschillen te bestaan in de structuratiemodaliteiten. Hieruit kan
voorzicbtig geconcludeerd worden dat structuratiemodaliteiten en bandelingsori-
entatie samenhangen.
Echter dat lijkt een algemener patroon te zijn. Namelijk bij alle paren organisaties
waar er sprake is van verschillen tussen handelingsorientatie is steeds eveneens
sprake van consistente verschillen tussen structuratiemodaliteiten.
Daarnaast is nog interessant dat zowel bij paren organisaties met verschillende
institutionele contexten (ingenieursbureau vergeleken met machine 1 en 2), als bij
paren met overeenkomstige institutionele (gemeenten: organisatie 8 en 9) sprake
is van verschillen in structuratiemodaliteiten. Hiermee wordt de doorwerking van
de 'institutionele context' in de structuratiemodaliteiten gerelativeerd. De 'strue-
tuur' van de arbeidssituatie blijkt relatief los te staan van deze institutionele
context.
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4.7.5 Discussie

Het geheel overziend blijkt geen van de onderzochte condities: overeenkomstige
of verschillende institutionele context in combinatie met of zonder verschillende
scores op de handelingsorientatie, bepalend te zijn voor de verschillen in
structuratiemodaliteiten. Er is dus geen sprake van het eenduidig samengaan van
kenmerken van institutionele contexten met structuratiemodaliteiten of van
verschillen in handelingsorientatie met verschillen in structuratiemodaliteiten.
Er kunnen nu enkele voorzichtige conclusies getrokken worden. Ten eerste is bij
paren organisaties met overeenkomstige institutionele contexten het aantal en de
aard van de verschillen tussen structuratiemodaliteiten anders dan bij paren
organisaties met verschillende institutionele contexten. Bij de paren met
overeenkomstige institutionele contexten gaat het vooral om verschillen tussen de
betekenis van arbeid en waarden en normen, terwijl de paren met een verschillen-
de institutionele context vooral verschillen in hulpbronnen (taakkenmerken en
actorkenmerken), beeld van arbeid en waarden en normen. Op basis van deze
laatste bevinding kan worden geconcludeerd dat structuratiemodaliteiten relatief
los staan van de aard van de institutionele context. Dat is op zich een belangrijke
bevinding, waarmee het omgevingsdeterminisme kan worden gerelativeerd.
Anderzijds kan ook het voluntarisme van de 'strategic choice'-benadering worden
gerelativeerd op basis van deze bevindingen omdat daar waar er verschillen zijn
in handelingsorientaties, er tevens sprake is van verschillen in structuratiemodali-
teiten. Wanneer we de inhoud van het varieren van structuratiemodaliteiten en
de handelingsorientatie in ogenschouw nemen, dan blijkt dit bij de vergelijking
tussen paren organisaties met een vergelijkbare institutionele context vooral te
gaan om betekenissen van arbeid en vrijetijdsorientatie. Echter bij het begrijpen
van verschillen in aspecten van handelingsorientatie bij paren organisaties met een
verschillende institutionele context is de aandacht juist gericht op het belang van
hulpbronnen en normen.
Het hoeft geen betoog dat deze vergelijkende analyse tentatief is, maar waar we
eerder een tamelijk eenzijdig beeld kregen van de structuratie van het handelen
van werkers in veranderingsprocessen, dat vooral leek te worden geconstitueerd
door de betekenis van arbeid maken deze vergelijkende analyses duidelijk dat ook
de moderniteit van het beeld van arbeid, hulpbronnen en vooral normen en
waarden in organisaties met een verschillende institutionele context systematisch
varieren met de verschillen in handelingsorientatie, In deze analyse wordt het nut
van aile structuratiemodaliteiten duidelijk en dat geeft aan dat voor het begrijpen
van verschillen in handelingsorientatie aile structuratiemodaliteiten van belang zijn.
Echter dit aIles neemt niet weg dat daar waar verschillen in structuratiemodalitei-
ten niet kunnen worden herleid op verschillen in de institutionele context - in de
vergelijkingen tussen de gemeenten - de verschillen in handelingsorientatie vooral
consistent zijn met verschillen in de betekenis van arbeid en niet samengaan met
verschillen in hulpbronnen. Dit is consistent met de eerdere analyses op het
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niveau van individuen op het niveau van de totale populatie en op het niveau van
de bedrijven.

4.7.6 Samenvatting

Paren organisaties met een verschillende institutionele context en met verschillen
in handelingsorientatie van de werkers vertonen daarmee consistente verschillen
in structuratiemodaliteiten. .
Paren organisaties met een verschillende institutionele context en weinig of geen
verschillen in handelingsorientatie verschillen eveneens instructuratiemodaliteiten.
Hierbij gaat het vooral om hulpbronnen en beeld van arbeid.

De koppeling tussen structuratiemodaliteiten en handelingsorientatie is dus losjes.

Paren organisaties met een overeenkomstige institutionele context en verschillen
in handelingsorientatie vertonen in beperkte mate consistente verschillen in
structuratiemodaliteiten. Hierbij gaat het vooral om betekenispatronen rond
arbeid en normen.

De koppeling tussen institutionele context en structuratiemodaliteiten is dus
eveneens losjes.
De koppeling tussen handelingsorientatie en structuratiemodaliteiten is losjes
maar inhoudelijk consistent.

Een vergelijking binnen een paar organisaties met een overeenkomstige
institutionele context zonder verschillen inhandelingsorientatie maakt duidelijk dat
daar evenmin verschillen zijn in structuratiemodaliteiten.

Hiermee lijkt er een voorzichtige aanwijzing te zijn dat zonder verschillen in
handelingsorientatie er evenmin verschillen in structuratiemodaliteiten zijn.

4.8 Resume

De analyse van het reflexief toezicht leverde interessante resultaten op die goed
overeenstemmen met bevindingen van Ruiz Quintanilla, Hirschhorn en Zuboff.
De 'redefinition of work' voortvloeiend uit de introductie van informatie-
technologie die door hen werd beschreven is ook uit onze analyse af te leiden.
Daaruit blijkt namelijk dat werkers vooral anticiperen op het veranderend beeld
en betekenis beeld van arbeid dat gepaard gaat met IT, de opkomst van de
informatie-arbeid en het abstracter worden van de arbeid. Dit blijkt uit het feit dat
werkers generiek vragen om meer concreet werk en sociale contacten, terwijl ze



179
bet abstracter werk liever vermijden. Werkers in diverse organisaties vertonen
daarin namelijk geen verschillen (tabel 4.8a en ~.8b). Informatisering beeft
kennelijk de bijbetekenis van bet wegvaUenvan sociale contacten en bet abstracter
worden van bet werk.
Verder zagen we dat veel elementen die in de discussie omtrent de kwaliteit van
de arbeid een rol spelen ook bier terug komen, zoals bet streven naar meer
autonomie dat in alle organisaties even sterk aanwezig blijkt te zijn. Zo'n streven
stelt concrete grenzen aan de vormgeving van de informatie-arbeid. Mensen
moeten zich kunnen ontwikkelen en wensen daarin een bepaalde autonomie
binnen bun werk. Ret kneUend keurslijf van de bureaucratiscbe en tayloristiscbe
organisatie wordt hiermee eens te meer op de korrel genomen en lijkt een
conservatief gebruik van automatisering als een onweuselijke richting te
bestempelen.
Wanneer we tracbten te begrijpen, in boeverre dit streven naar verandering in de
arbeidsorganisatie bemvloed wordt door de 'structuur' van de arbeidssituatie,
komen we te staan voor een serieus probleem. De strategische context-analyse in
tabel 4.5a en 4.5b laat zien dat de multipele correlatie voor de tota/e popu/atie
varieert tussen 43% en 22%, terwijl de verklaarde variantie varieert tussen 5% en
18%. Voor vijf van de acht aspecten van de handelingsorientatie blijft de
verklaarde variantie onder de 10%, namelijk voor:
- verandering in sociale contacten;
- verandering in de leermogelijkheden;
- verandering in de zelfstandigheid;
- verandering in de concreetheid;
- verandering in de machinegebondenheid.
De enige structuratiemodaliteit die met enige regelmaat ricbtinggevend blijkt voor
bet anticiperen op de technisch-organisatorische interventie is bet cognitief
gewogen evaluatiecriterium, terwiji bet beeld van arbeid niet als een criterium
wordt gehanteerd bij het handelen in dit veranderingsproces.
Zo bezien lijkt de structuratie van het handelen niet te verlopen via de in het
structuratiemodel veronderstelde rationele storing en normering. Immers, nocb
de hulpbronnen, noch de normen en waarden blijken regelmatige samenhangen
te vertonen met de beoogde interventies en vormen blijkbaar geen redenen om
bepaalde veranderingen weI of niet te willen doorvoeren. Er kan evenmin worden
gesteld dat het anticiperen op veranderingen samenhangend met automatisering
een rationeel verlopend proces is. Immers, er wordt slechts in twee van de acht
regressievergelijkingen een significant verband gevonden tussen de rationaliteits-
indicatoren en aspecten van de handelingsorientatie,
De mate waarin men beschikt over betere huIpbronnen - een betere kwaliteit van
de arbeid, over een hogere score op de variabele 'functieniveau*opleidingsniveau',
over meer werkervaring (leeftijd) of over een boger opleidingsniveau - heeft ook
nagenoeg geen invloed op de handelingsorientatie, In het omgaan met organisato-
rische veranderingen spelen normen rond arbeid (arbeidsplicht en recht op
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arbeid) geen normerende rol, terwijl ook de waardering van de effecten van de
techniek daarop geen invloed uitoefenen.
Op het analyseniveau van de subgroepen (functieniveau en sector) blijft het beeld
vergelijkbaar. Het proces van betekenisgeving blijkt samen te hangen met de
handelingsorientatie, terwijl dat voor processen van rationele sturing en
rationaliteit van handelen in zeer beperkte mate geldt.
Hetzelfde geldt voor de analyse binnen bedrijven. Op basis van die analyse krijgt
men de idee dat de handelingsorientatie nogal eens ontstaat los van de context
waarin deze zou moeten worden geimplementeerd. Context en handelen kennen
weliswaar een vergelijkbare structuur maar vertonen geen of een zeer losse
samenhang en lijken derhalve afzonderlijke dimensies in de belevingswereld van
respondenten.
Echter met strategische context-analyses tussen organisaties worden bevindingen
van de strategische context-analyse binnen de totale populatie en binnen bedrijven
bevestigd. Een van de structuratiemodaliteiten, vooral de betekenis van arbeid (het
cognitief-gewogen evaluatiecriterium), blijkt ook bier het meest frequent
samenhangen te vertonen met de aspecten van de handelingsorientatie.
Verder blijkt dat de aard van de institutionele context niet beslissend is voor
verscbillen tussen de structuratiemodaliteiten. Structuratiemodaliteiten blijken
zowel te verscbillen bij verscbillende institutionele contexten als bij overeenkomsti-
ge institutionele contexten. In die zin blijken institutionele contexten geen
determinerende invloed uit te oefenen op de factoren die de structuratieprocessen
constitueren. WeI blijken verscbillen in structuratiemodaliteiten tussen organisaties
systematisch en consistent te varieren met verscbillen tussen een beperkt aantal
aspecten van de handelingsorientatie van werkers in organisaties.
Het totaalbeeld is nu dat de veranderingen die werkers nastreven in hun
arbeidssituatie slechts in beperkte mate te herleiden zijn op de taakkenmerken of
andere hulpbronnen en op normen. Zowel met betrekking tot het grote belang dat
in het algemeen wordt toegeschreven aan de kwaliteit van de arbeid, als met
betrekking tot verdeling van invloed en kennis (hulpbronnen) is dat een
belangrijke bevinding. Procesmatig is de mate waarin men beschikt over
hulpbronnen kennelijk van zeer ondergeschikt belang in die zin dat men niet op
basis daarvan anticipeert op toekomstige interventies.
Anticiperen op toekomstige interventies hangt in deze populatie het meest samen
met processen van betekenisgeving rond arbeid. Deze bevinding is bevestigend
voor verwijten aan sociotechnici dat zij processen van interactie en betekenisgeving
te zeer verwaariozen. Tevens is deze bevinding een indicatie dat ontwerpgerichte
praktijkmensen te maken krijgen met werkers die actief anticiperen op nieuwe
ontwerpen of herontwerpen. In de richting van degenen die bezig zijn met
'ontwerpbeinvloeding door werknemers' binnen de arbeidsprocesbenadering isvan
belang dat vooral betekenisstructuren rond arbeid en in mindere mate de feitelijke
arbeidssituatie van belang is.
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Voor de ontwikkeling van een interventieperspectief is het kennen van, voor het
handelen van werkers, constituerende factoren van belang. Immers, daarin krijgt
de relatie tussen handelen en structuur inhoud en daarin ligt de veranderingsdyna-
miek besloten. Voor zowel de sociotechniek als de arbeidsprocesbenadering is het
van belang om te weten dat werkers de inhoud en de dynamiek van verande-
ringsprocessen verbinden op het niveau van de potentiele impact van de
technologie op de arbeidssituatie. Werkers vertalen deze potentiele impact in
specifieke wensen omtrent veranderingen in de arbeidssituatie, die op hun beurt
vooral begrepen moeten worden vanuit de betekenissen die men aan arbeid
toekent. Een gerichte interactieve selectie van interventies die procesmatig aansluit
bij de wijze waarop werkers anticiperen op veranderingen zal hiermee rekening
moeten houden. De verbinding van structuur van de arbeidssituatie a la Giddens
en handelen van werkers wordt dan zowel door intervenienten als betrokken
werkers adequaat benut. Deze eenvoudige procesregel sluit aan bij de structuratie-
theoretische beschrijviog van het procesmatige aspect van interventies. Het
anticiperen en reageren op een interventie werd daar gefundeerd in de confronta-
tie tussen de interpretatieschemata, hulpbronnen en normen die besloten liggen
in de interventie, met interpretatieschemata, hulpbronnen en normen die besloten
liggen in de structuur van de arbeidssituatie. Nu we indicaties hebben dat voor
technisch-organisatorische interventies deze confrontatie vooral gefundeerd is in
de betekenissen die men aan arbeid toekent moeten we dat structuratieproces
vooral integreren in het interventieperspectief. Hoewel wijhierover geen empirisch
inzicht hebben kan ook een andere richting van de werking van structuratieproces-
sen niet worden uitgesloten. Omdat het anticiperen van werkers in zo'n beperkte
mate kan worden begrepen vanuit hun feitelijke arbeidssituatie en arbeidspositie
moeten we ons afvragen in hoeverre juist de configuratie van structuratie-
modaliteiten - de potentiele impact van de interventie - die in de interventie
besloten ligt, de handelingsorientatie stuurt. Het is immers niet uitgesloten dat
werkers juist daarop anticiperen en dat juist daarom de actuele arbeidssituatie en
-positie in zo'n beperkte mate bijdragen aan het verklaren van de handelingsori-
entatie.





Deel III

Veranderingsdynamiekna implementatie van interventies





5 Structuratie van handel en en interactie van werkers en
managers in veranderingsprocessen: veranderingsdyna-
miek na de implementatie van interventies

5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk dient als voorbereiding voor het empirisch onderzoek naar de
volgende vragen:

In hoeverre zijn kenmerken van de strategische context van invloed op het succes van
automatiseringsprojecten?
In hoeverre zijn de geimplementeerde interventies doelgericht?
In hoeverre zijn de geimplementeerde interventies procesmatig effectief?

Het theoretische doel van dit deel van het onderzoek is om de relaties tussen
intervenient en betrokken werkers inzichtelijk te maken vanuit een handelingsthe-
oretisch perspectief op interactieve processen rond interventies.
Het empirische doel van dit deel van deze stodie is om de procesmatige
effectiviteit en doelgerichtheid van interventies te kunnen exploreren naast de
mate waarin veranderingsprocessen beinvloed worden door aspecten van de
strategische context.
De wijze waarop deze vragen worden aangepakt sluit als volgt aan bij het
theoretisch kader uiteengezet in hoofdstuk 2.1
Hetfonnele interventiemodel zal bier op basis van een literatuuronderzoek verder
worden onderbouwd, zoals dat in hoofdstuk 3 ook is gebeurd met betrekking tot
de organisatorische interventies. Daarmee wordt beoogd om de keuze voor de
analyse van technische en besturingsinterventies een uitwerking en onderbouwing
te geven alsmede een concretisering te geven aan de begrippen in bovenstaande
vraagstellingen. De vraagstelling bierbij luidt:

Welke interventies zijn. volgens empirisch onderzoek, van aantoonbare invloed op het slagen
van automatiseringsprojecten?

Waar in hoofdstuk 3 en 4 de nadruk lag op het handelen anticiperend op de
gevolgen van een aangekondigde interventie waarbij de beoordeling van de
interventie impliciet bleef wordt in dit hoofdstuk juist die beoordeling van
interventies centraal gesteld. Uit de interventiecyclus worden twee elementen
genomen om te komen tot een beantwoording van bovengenoemde vragen. Van
de te bestuderen interventies wordt verondersteld dat ze geimplementeerd zijn,

1 Voor een uitvoeriger uiteenzetting hieromtrent vcrwijzen we de Iezer naar hoofdstuk 2,
paragraa[ 2.7.
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maar aan dergelijk bandelen wordt natuurlijk ook een betekenis toegekend ofwel
bet wordt beoordeeld. Met name rond dit begrip 'beoordeling van de resultaten
van de interventie' wordt deze substantiele theorie opgebouwd. In dat begrip ligt
namelijk de wederzijdse afhankelijkbeid van actoren - nog los van institutionele
vormgeving van het veranderingsproces - verankerd, waarbij het gaat om bet
legitimeren en sanctioneren van het handelen van de intervenient op basis van de
interpretatie van de resultaten van de interventies. Oaarmee wordt ook de
structuratietheorie geintroduceerd omdat in de machtsanalyse juist de interdepen-
dentie van actoren door Giddens wordt geproblematiseerd. Met het concept
'beoordeling van de resultaten van interventies' worden elementen nit het
interventiemodel geconcretiseerd en meerdere elementen nit de interventiecyclus
en de structuratietheorie geintegreerd: interdependentie tussen intervenient en
beoordelaar, een proces van betekenisgeving dat gegeven het eindoordeel van de
beoordelaar legitimerend of sanctionerend is voor het bandelen van de interveni-
ent.
Dit hoofdstuk is als voigt opgebouwd. Na deze inleiding zal in paragraaf 5.2 een
structuratietheoretisch gemspireerde theorie over handelen en interactie van
werkers en managers in veranderingsprocessen beschreven worden. Oaarbij gaan
we eerst in op de dominante interventiepraktijk en behandelen daarna een
structuratietheoretische duiding van onderliggende processen bij macbtsdeling (§
5.2.1). Vervolgens wordt een empiriscbe onderbouwing gegeven van de in dit
interventiemodel bestudeerde interventies alsmede een methodologiscbe evaluatie
van het beschreven onderzoek (§ 5.2.2). In paragraaf 5.3 wordt ingegaan op de
operationaliseringen van de diverse concepten die zullen worden gebruikt voor de
analyse van de veranderingsdynamiek na de implementatie van interventies.
Tevens worden in paragraaf 5.3 de drie bovenstaande vraagstellingen verder
verfijnd en onderbouwd. In paragraaf 5.4 wordt behandeld welke variabelen
gebruikt zullen worden in de 11 vraagstellingen. In paragraaf 5.5 wordt het
onderzoek tevens gekarakteriseerd, waarbij er aandacht is voor de plaats van dit
onderzoek in de regulatieve cyclus, evaluatieobjecten, analyse van strategisch
handelen en strategiscbe context, ex post of ex ante evaluatie, type automatisering
en type organisatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een besluit.

5.2 Een structuratietheoretische interpretatie van de dominante interventie-
praktijk

Het doel van dit deel van hoofdstuk 5 is om vanuit een beschrijving van de
dominante interventiepraktijk en het daarbij relevante empiriscbe onderzoek een
structuratietheoretische interpretatie te geven van het handelen van en de
interactie tussen werkers en de intervenienten dat wit zeggen de groep managers,
automatiseerders en staffunctionarissen die het automatiseringsproject leidden.
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Daarnaast zal er een onderbouwing en operationalisering worden gegeven van de
in hoofdstuk 2 geintroduceerde interventiematrix.

S.2.1 Van de dominante interventiepraktijk via de structuratietheorie naar een
theorie rond sturing van verandering

De vraag die bier aan de orde is luidt: door welke onderliggende processen
ontstaat er een samenhang tussen interventies in de praktijk en het slagen van een
veranderingsproces? Analytisch is het onderscheid tussen interventiepraktijk (het
concrete handelen in een veranderingsproces) en onderliggende processen
belangrijk omdat hierbij de problematiek van de gelaagdheid van het handelings-
theorische interventieperspectief aan de orde is..Eerder hebben we daarin het
onderscheid aangebracht tussen het niveau van het feitelijke handelen (interventie-
model), het handelen - beoordelen - reageren (interventiecyclus) en de beschrij-
ving van onderliggende structuratieprocessen (de structuratietheorie).
AIle drie deze niveaus zullen bieronder aan de orde komen. Daarbij gaan we
hetzelfde te werk als in hoofdstuk 3 door aan te geven welke structuratieprocessen
in het handelen van actoren een rol spelen en hoe deze worden gerepresenteerd.

De dominante interventiepraktijk
Wat is de dominante interventiepraktijk op dit moment? Uit hoofdstuk 1 is
gebleken dat in de daar behandelde systeemontwikkelmethoden weinig aandacht
is voor afstemming van organisatorische en technische veranderingen. Tevens
bleek dat men relatief veel aandacht besteedt aan participatie van diverse groepen
in de projectorganisatie. Oat maakt duidelijk dat het model van Mumford en Weir
tot vandaag de dag actueel is en niet enkel resoneert in de handboeken maar ook
in de systeemontwikkelmethoden.
Uit empirische onderzoeken omtrent de diffusie van deze praktijk komt een beeld
naar voren dat zich in de tijd ontwikkelt. Wentink en Zanders (1985: 172-178)
constateren op basis van onderzoek naar kantoorautomatisering bij 7 organisaties
(N = 123) dat in tegenstelling tot a1gemeen uitgesproken intenties de feitelijke
betrokkenheid van gebruikers bij beslissingen over invoering van geautomatiseerde
systemen bijzonder laag is. Daniel (1987: 7, 282) constateert dat participatie in
Engeland volgens 40% (N = 2019) van de managers voorkomt. In 1988rapporteren
Riesewijk en Warmerdam voor Nederland op basis van een niet-representatief
onderzoek een percentage van ca. 73% van de projecten (N = 67) waarin sprake
is van gebruikersparticipatie (Riesewijk en Warmerdam 1988: 99). Als de
bevindingen van Wentink en Zanders naast die van Riesewijk en Warmerdam
worden gelegd lijkt het alsof er sprake is van een toegenomen diffusie van
gebruikersparticipatie.
Deze gegevens stroken met bevindingen van Gill en Krieger (1992). Gill en
Krieger hebben een grootschalig onderzoek gedaan naar de diffusie van de
gebruikersparticipatie bij automatiseringsprojecten in alIe twaalf lidstaten van de
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Europese gemeenschap. In totaal werden tussen februari 1987 en oktober 1988
732Jj interviews verricht bij 1l!I.Y7 bedrijven. Gill en Krieger hebben een model
ontwikkeld waarin een aantal factoren opgenomen zijn die bepalend zijn voor de
mate waarin er sprake is van gebruikersparticipatie. Het gaat om:
1 de mate waarin het management voor de realisatie van zijn doelen afhankelijk

is van de werknemers (denk aan: positieve doeleninterdependentie). Deze
athankelijkheid is groter bij het automatiseren van minder gestructureerde
taken (hoge taak ambiguiteit) en een hogere technische complexiteit.!

2 managementstijl en houding tegenover participatie;
3 de onderhandelingspositie van de vakbonden;
4 de mate van centralisatie in de arbeidsverhoudingen.
In Nederland blijkt er op al deze punten sprake te zijn van gunstige voorwaarden
op deze factoren. Nederland bevindt zich qua participatieniveau in de midden-
groep (de vierde plaats). In deze groep is er sprake van relatief veel voorlichting
en onderhandeling (ca. 75%). Er is in beperkte mate, minder dan 10%, sprake
van bindende contractuele afspraken of gezamenlijke besluitvorming. In ca. 25%
van de bedrijven is er sprake van geen enkele betrokkenheid. Het beeld dat de
managers schetsen is slechts enigszins positiever dan hetgeen de werknemers
schetsen (Gill en Krieger 1992: 347).
Vanuit een historisch perspectief is deze interventiepraktijk bij sturing van
verandering door twee verwante macro-ontwikkelingen gestimuleerd. Enerzijds
heeft dit te maken met institutionele ontwikkelingen waarin organisaties vermaat-
schappelijken en zich aanpassend aan hun institutionele context democratiseren,
anderzijds heeft dit te maken met culturele ontwikkeling waarin mensen steeds
meer worden voorgesteld als (Giddens 1991: 211) op zelfontplooiing gerichte
individuen. Oat dit niet enkel een theoretische veronderstelling is, maar ook naar
voren komt in comparatief onderzoek van d'Iribarne (1989, 1991)3verstevigt nog
dit uitgangspunt van deze (kennelijk zeer laaglandse) handelwijze," Dit reflecteert

2 Overigens hebben A1gera en Koopman (1986: 84) hier ook op gewezen.

3 Berting haalt twee werken van d'Iribame aan. Echter uit de tekst wordt niet duidelijk, welk van
de twee werken van d'Iribame wordt geciteerd. Voor de volledigheid daarom beide titels:
d'Iribame, P. (1989) La Iogique de I'homme. Gestion des enterprises et traditions nationales. Paris:
Editions du Seuil.
d'Iribame, P. (1991) Culture et 'effet societal'. Revue frOllfaise de sociologie. 22(4): 1991.

4 In een vergelijldng tussen een Amerikaans, Frans en Nederlands bedrijf - deel uitmakend van
dezelfde multinationale ondememing - blijkt dat de feitelijke relaties tussen baas en ondergeschikten
binnen dezelfde organisatiestructuur sterk verschillen. In het Franse bedrijf domineert de hierarchie,
terwijl voor het Amerikaanse bedrijf het contract tussen vrije en gelijkwaardige individuen
kenmerkend blijkt te zijn. In het Nederlandse bedrijf valt het streven naar consensus op. Dit gaat
samen met individualisme en gezelligheidsgccst. De bedrijfshierarchie is belangrijk, niet op grond van
het respect dat men verschuldigd is aan de hogere orde, zoaIs in het Franse model, maar voor de
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zicb ook in doelen en aard van de interventies waarmee veranderingen worden
gestuurd waarin doelinterdependentie en zelfsturing functionele noties zijn.

Machtsdeling door participatie is geconditioneerd: een structuratietheoretische duiding
van onderliggende processen en factoren
Vanuit deze gegevens bezien is participatie van werknemers in allerlei overleg-
structuren rond automatisering eerder een norm dan een wens. Oat neemt echter
niet weg dat participatie sterk geconditioneerd is door allerlei factoren en
onderliggende processen die deels bekend zijn maar desondanks de afstemming
van bandelen en structuur ook in een participatieve context enorm bemoeilijken,
zo blijkt uit de bevindingen van bijvoorbeeld Wijnen en Van Oostrum (1993).
Dit roept de vraag op welke invloed de context van bet veranderingsproces
uitoefent op bet slagen van bet project. Structuratietbeoretisch bezien levert dit
vragen op als: welke normerende invloed bebben waarden op bet veranderings-
proces en in boeverre is bet beschikken over meer hulpbronnen van invloed op
het succes van een veranderingsproces? Evenzeer kan er gevraagd worden in
hoeverre beoordelingen van de interventies (verderop geven we een structuratie-
tbeoretische interpretatie hiervan) een samenbang vertonen met bet slagen van het
project. Vanuit de structuratietheorie kan zo het handelen-structuur probleem
getbematiseerd worden waarbij zowel structurele eigenscbappen van een
organisatie als het bandelen kan worden gerelateerd aan het slagen van
veranderingsprocessen.
De bijdrage aan bet succes van automatiseringsprojecten door de gebruikers-
participatie is sterk geconditioneerd door factoren als communicatie, kennis en
macht (De Brabander en Thiers 1983) en wordt belangrijker als het management
zich bij de ontwikkeling en implementatie van de technische veranderingen meer
afbankelijk voelt van werknemers (Gill en Krieger 1992). Als participanten met
beschikken over mogelijkbeden om de ander te sanctioneren terwijl er tevens
sprake is van een moeizame communicatie blijkt bet succes van het te ontwikkelen
systeem bet laagst. Kennelijk spelen macht en communicatie, twee kolommen uit
het model van structuratiemodaliteiten, een essentiele rol in bet slagen van
automatiseringsprojecten. Terwijl de wederzijdse afbankelijkbeid (dialectic of
control) een rollijkt te spelen in de vormgevingvan het institutionele arrangement
rond veranderingsprocessen. Hiermee zijn enige onderliggende processen
vastgelegd die een rol spelen, maar boe deze processen nu structuratietheoretiscb
geinterpreteerd moeten worden is nog onduidelijk. De vraag isnu, boe in bet

bescherming van de lagere echelons en personen. Elk niveau neemt eerst beslissingen na overleg met
de naasthogere en lagere niveaus. Wanneer iemand een emstige fout maakt, is dit iets wat de chef
wordt aangewreven die te weinig begeleiding zou hebben gegevcn. De Nederlandse chef kan noch
terugvallen op contractuele afspraken, noch een lagere uitfoeteren zoals in het Franse systeem, maar
hij moet 'luisteren, uitleggen, overeenstemming bereiken' (In: Berting 1992: 176-179).
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kader van deze analyse van de dominante interventiepraktijk, deze processen
werken.
In eerste instantie zijn geimplementeerde interventies vanuit bet perspectief van
de intervenient steeds vormen van rationele stunng die leiden tot een herverdeling
van hulpbronnen in de vorm van informatie, kennis en vaardigheden, invloed 0/ een
betere asbeidssituatie. Voor de intervenient is vooral de wederzijdse afhankelijkheid
met de betrokken werkers sturend voor inrichting en richting van interventies (Gill
en Krieger 1992; Bemelmans 1991; Davis en Olson 1987). Het is echter de vraag
in hoeverre de feitelijke herverdeling van hulpbronnen aanleiding is voor actoren
om anders tegen interventies aan te kijken. Dat ligt immers ook aan de mate
waarin dergelijke interventies goed worden uitgevoerd en het beoogde resultaat
opleveren.
Het is ook de vraag, bezien vanuit betrokken actoren, in hoeverre de binnen een
participatieve projectaanpak geimplementeerde interventies wei legitiem zijn,
gegeven de door betrokkenen aangehangen waarden en normen, Het is zeker niet
uitgesloten dat actoren vanuit hun waarden bepaalde interventies sanctioneren,
Inde interventiecyclus is er echter niet alleen sprake van het implementeren van
interventies, er wordt ook expliciet gesproken over een beoordelingsmoment.
Hierboven spraken we over 'anders tegen interventies aankijken' en 'interventies
sanctioneren'. Beide hebben betrekking op deze beoordeling van interventie. In
beide frasen ligt een evaluatief moment besloten en dat impliceert betekenisgeving
ofwel het derde structuratieproces in het handelen van mensen. Hoe kan dit
proces nu worden geduid? Bij elk handelen (hier: interventie) wordt verondersteld
dat aIs bet goed wordt uitgevoerd dit zal bijdragen aan het slagen van het project.
De implicatie is dan dat naarmate er meer interventies goed worden uitgevoerd
de kans op slagen toeneemt. AIleen de vraag is natuurlijk wat de term 'goed' in
dit kader inhoudt en hoe men dat kan vaststellen.
Als een persoon of groep vindt dat een interventie goed is uitgevoerd, dan houdt
dat in dat naar bepaalde (impliciete of expliciete) maatstaven of normen
daaromtrent een positief oordeel afgegeven wordt. Dat wit zeggen dat aan de
resultaten van de ingreep een positieve betekenis wordt toegeschreven. Zo'n
positieve betekenis toekennen aan een interventie heeft een legitimerende werking
voor het handelen van de intervenient, terwijl een negatieve betekenis een
sanctionerende werking heeft. Met het concept 'beoordeling van de resultaten van
interventies' kan dus worden vastgesteld in hoeverre mensen een positieve dan wei
negatieve betekenis toekennen aan interventies van de intervenient.
De uitgangspunten van de intervenient zijn zoveel mogelijk geent op rationele
sturing. In de beoordeling van de resultaten van de interventies door de betrokken
werkers wordt deze rationele sturing en legitimiteit van het handelen van de
intervenient beoordeeld. Op deze wijze kan in het concept 'beoordeling van de
resultaten van interventies' zowel de categoriserende en typerende werking van
een interpretatieschema aIs de normerende werking van normen en waarden
worden onderkend.
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Het concept 'beoordeling van de resultaten van een interventie' representeert ook
de interdependentie van actoren inhoudelijk en sluit daarmee het relationele
aspect van Macht in. Oat relationele aspect van Macht vormt de kern van het
concept 'dialectic of control'. Dit concept introduceerde Giddens in het verlengde
van Crozier en Friedman in zijn theorievorming. In het model van structuratiemo-
daliteiten moet dit concept geplaatst worden in de kolom van de macht,
hulpbronnen en dominantie. 'Dialectic of control' heeft betrekking op de
interdependentie van actoren waarbij de beinvloeding van het handelen van
partijen ten opzichte van elkaar slechts ten dele geconditioneerd is door de
gelegitimeerde dominantie van de meermachtigen over de mindermachtigen.
Principieel zijn ook meermachtigen in hun organisatorisch handelen 'overgeleverd'
aan de instemming die zij daarvoor weten te verwerven van betrokken actoren.
Ook dit proces is traceerbaar in de interactie tussen intervenient en beoordelaar
zoals weergegeven in de interventiecyclus. Als De Brabander en Thiers hebben
aangetoond dat het niet kunnen sanctioneren van andermans handelen een factor
is die het slagen van een ontwikkeltraject negatief beinvloedt zoeken zij de
oplossing in het vergroten van procedurele of positionele Macht ofwel in het
beinvloeden van de machtsbalans. Maar ze zien daarmee over het hoofd dat een
'projectorganisatie' in feite een machtsbalans van de tweede orde is die het proces
van 'dialectic of control' onverlet laat. De 'normale' gezagsverhoudingen en
machtsbalans worden weliswaar binnen een project 'terzijde' geschoven maar
daarmee zijn ze niet weg in de zin dat ze geen invloed meer oitoefenen in
overlegstructuren in het kader van veranderingsprocessen. Oat maakt nu joist dat
meer principiele processen zoals de beheersingsdialectiek niet uit het oog verloren
mogen worden, want die worden door dit terzijde schuiven van de gewone
verhoudingen eerder versterkt dan verzwakt. Immers de kern van dat proces is
'het ten aIle tijde kunnen onthouden van instemming' van de zijde van de
betrokken actor en vanuit de intervenient bezien het 'verwerven van instemming'.
Juist de machtsdeling versterkt dan de strijd om de instemming met de resultaten
van een interventie in de vorm van een positieve beoordeling. Het spreekt voor
zich dat wij hieraan weI aandacht zullen besteden.

Resume
De sturing van verandering middels interventies is in hoofdstuk 2 al handelingsthe-
oretisch gekarakteriseerd waarbij het handelen van intervenienten wordt
beoordeeld door competente betrokken actoren, wat weer aanleiding kan zijn voor
handelen van de zijde van de betrokken werkers.
Een verschil met gangbare sociologische theorievorming is dat de concepten hier
systematisch ontwikkeld zijn met het oog op het praktische handelen in
veranderingsprocessen en daarin verzonken structuratieprocessen. Een element
uit de structuratietheorie - de machtsanalyse - speelt daarin een belangrijke rol,
maar is op een logische Manier verbonden met processen van betekenisgeving en
normering.
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Het handelen van de intervenienten is hier opgevat als een vorm van rationele
sturing gemotiveerd vanuit de gepercipieerde wederzijdse afhankelijkheid van
actoren in automatiseringsprojecten. Rationele sturing houdt meer concreet in, dat
diverse vormen van machtsdeling door participatie in stuur- werk- of projectgroe-
pen, voorlichting en training resulteert in meer hulpbronnen bij de betrokken
actoren.
Een structuratietheoretisch actorperspectief vereist vervolgens dat de competente
actor dergelijke interventies niet 'over zich heen laat komen', maar er een
beoordeling van geeft, waarin er sprake is van betekenisgeving en normering van
het handelen van de intervenient.
In deze theorie van sturing van verandering wordt een verdere verfijning gegeven
op de idee van het verschaffen van meer hulpbronnen aan betrokken actoren.
Immers er is ook het relationele aspect van Macht dat buiten posities, kennis en
Macht om blijft spelen in veranderingsprocessen waarbij mensen samenwerken;
dat is de 'dialectic of control' en dat is theoretisch relevant omdat daarmee het
positionele aspect van Macht sterk wordt gerelativeerd. Meer concreet binnen
participatieve projecten kunnen competente actoren zeer welbewust hun
instemming onthouden aan de acties van de intervenienten. Zowel procesmatig als
qua doelgerichtheid kan dit automatiseringsprojecten danig beinvloeden.
Met deze theoretische overwegingen zijn enige stappen gezet in de richting van
een theoretisch model waarbij de rol van diverse actoren in veranderingsproces-
sen, alsmede de machtsproblematiek, zoals deze door Van Dijck (1981) en Van
der Zwaan (1990) werden aangekaart, kunnen worden geanalyseerd vanuit een
structuratietheoretisch handelingstheoretisch perspectief.

5.2.2 Het interventiemodel: theoretische beschrijving en empirische onderbou-
wing

Het interventiemodel dat hier wordt uitgewerkt ziet er als voIgt uit:

~ I=~I..- l---- 1=";:,: ..)·1-
j- 1==::1- ,=::'Iod.

Figuur 5.1 Een conceptueel model voor prima ire en
secundaire interventies bij automatiserings-
projecten
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Hier behandelen we eerst het empirisch onderzoek dat inzicht verschaft in de
veronderstelde samenhangen tussen contingentiefactoren, interventies en slagen
van automatiseringsprojecten weergegeven in figuur 5.1. Daarmee wordt beoogd
om enerzijds een referentiekader voor ooze eigen onderzoeksopzet en analyses te
verkrijgen, anderzijds wordt beoogd om vooraf een empirische onderbouwing van
dit model te geven.

5.2.2.1 Een overzicht van empiriseh onderzoek naar de samenhang van
interventies bij automatisering met het sueees van projecten

In dit deel van deze studie gaat het erom te weten te komen welke van de
behandelde interventies volgens empirische studies van belang zijn bij het
verklaren van het succes van automatiseringsprojecten. Echter om een methodolo-
gisch referentiekader te creeren waartegen dit onderzoek kan worden afgezet
wordt eerst ingegaan op enige methodologische en inhoudelijke kenmerken van
het onderzoek waarop we het interventiemodel baseren.

Method%gische en inhoude/ijke kenmerken van het geinventariseerde onderzoek
0pvallend is dat het empirisch-kwantitatief onderzoek met be trekking tot
automatisering relatief beperkt is enerzijds, terwijl het anderzijds nogal
gefragmenteerd is in die zin dat het betrekking heeft op vele verschillende
domeinen waarin geautomatiseerd wordt. Er is in het algemeen veel meer
theoretisch dan empirisch materiaal beschikbaar. In het algemeen valt op dat er
weinig kwantitatief inzicht bestaat in de samenhang tussen automatiserings-
strategie en de resultaten ervan. De praktijk is dat men de impact van diverse
interventies meet en vervolgens beschrijvend weergeeft in hoeverre deze positief
of negatief is, zonder via nadere analyses samenhangen met het succes van het
project vast te steUen. OpvaUend is zonder meer dat in het overgrote deel van de
behandelde studies het verband tussen interventies en het succes van het
veranderingsproces samenhangend met de automatisering niet werd onderzocht.
Omtrent de doelgerichtheid van interventies is dan ook bijzonder weinig bekend.
Hier lijkt het 'bounded rationality' -syndroom aan de zijde van de onderzoekers te
leiden tot een zekere angst om te zoeken naar dergelijke samenhangen. Dat is ook
wel een serieus probleem, te meer daar we weten dat interventies in automatise-
ringsprojecten meer gedefinieerd worden in termen van richtingen dan in termen
van 'harde' kwantitatieve doelen.
Met betrekking tot de procesmatige kant van veranderingsprocessen zijn er veel
kwalitatieve beschrijvende studies. Voorbeelden hiervan zijn Orlikowski (1988) en
Boonstra (1991), die beiden werkten met een longitudinaal onderzoeksdesign en
kwalitatieve data verzamelden. Veranderingsprocessen rond automatisering
worden vrijwel niet kwantitatief-empirisch bestudeerd. Een uitzondering hierop
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is de eerder behandelde studie van Schampheleire (1985), die een kwantitatieve
voor- en nameting heeft gedaan.
Over de metbodologie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek rond
automatisering valt op dat de onderzoeksontwerpen veelal eenvoudig zijn.
Uitzondering hierop vormen De Brabander en Thiers (1983) en WaIl (1990) die
beiden experimentele designs hanteerden. Verder wordt veelal gewerkt met case-
studies en surveys (Wentink en Zanders 1985; Van den Berg en Warmerdam
1987; Daniel 1987; Riesewijk en Warmerdam 1988; Gill en Krieger 1992;
Batenburg 1991).
Qua analysetechnieken domineren de beschrijvende statistieken. Slechts in enkele
gevaIlen, namelijk bij De Brabander en Thiers (1983), Wentink en Zanders (1985)
Guimaraes en McKeen (1993), Wijnen en Van Oostrum (1993) en Davis (1993)
worden meer verfijnde analysetechnieken toegepast zoals factor-analyse, regressie-
analyse en Lisrel.
Een laatste opmerkelijk gegeven is dat nogal wat onderzoek gebaseerd is op
gegevens van specifieke respondentgroepen: bijvoorbeeld aIleen de automatiseer-
ders of de persoon die daarvoor verantwoordelijk is (Riesewijk en Warmerdam
1988), aIleen de managers en staffunctionarissen (Daniel 1987; Batenburg 1991;
Meeus en Oerlemans 1993), aIleen de werknemers (Schampheleire 1985;
Chaykowski en Slotsve 1992) terwijl er zelden onderzoek wordt gedaan waarin
gegevens vanuit verschillende actoren kunnen worden gecombineerd (Wentink en
Zanders 1985S).
Implicatie van dit aIles is nu dat het gebruik maken van de bovengenoemde
factoren bij de evaluatie van besturing van automatiseringsprojecten geen
garanties biedt voor het voorspellen van het succes van automatiseringsprojecten.
Daarvoor is er eenvoudigweg een te smaIle empirische basis die teveel verschillen-
de domeinen van automatisering betreft.

5.2.2.2 Resultaten van de inventarisatie: interventies en succes van projecten

Dit aIles neemt niet weg dat er omtrent de meeste interventies? weI enig inzicht
bestaat over de mate waarin zij bijdragen aan het succes van automatiserings-
projecten (doelgerichtheid). Hieronder wordt per interventie uit het model
samengevat welke deze inzichten omtrent deze samenbangen zijn.

S In hun onderzoek hebben zij bij zowel werkers als bij managers en staffunctionarissen informatie
ingewonnen, echter deze gegevens werden niet aan elkaar gekoppeld.

6 Omschrijvingen van de concepten: technische interventies, besturingsinterventies, organisatori-
sche interventies, succes sturing van verandering. actor- en organisatiekenmerken zullen gegeven
worden bij het behandelen van de operationaliseringen.
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Over de samenhang tussen resultaten van technische interventies en bet succes van
automatiseringsprojecten zijn er vooral positieve gegevens (Riesewijk en
Warmerdam 1988; Davis 1993; Wijnen en Van Oostrum 1993). De grote lijn in
bet materiaal is dat een boger techniscb resultaat in termen van gepercipieerde
functionaliteit leidt tot een bogere acceptatie,?
Over de samenhang tussen resultaten van besturingsinterventies en bet succes van
automatiseringsprojecten vinden Riesewijk en Warmerdam (1988) en Wijnen en
Van Oostrum (1993) een positieve samenhang tussen de aanwezigheid van
dergelijke bestuurlijke interventies en de boeveelheid succesvolle projecten,"

7 Riesewijk en Wannerdam (1988: 93) hebben geen empirische samenhangen met het succes van
het project berekend. Zij hebben weI verschillen-analyses gemaakt van sucees- en probleemprojecten.
Daarbij werden bovengenoemde indicatoren voor de resultaten van de primaire interventie slechts
indirect meegenomen. Het blijkt dat de kwaliteitsoordelen over de technische interventies van de
automatiseerders bij geslaagde projecten duidelijk positiever zijn dan bij neutraal en negatief
beoordeelde projecten.
Davis heeft in 1991een onderzoek beschreven over de invloed van de perceptie van de functionaliteit
op de acceptatie van het infonnatiesysteem (in dit geval E-mail). De acceptatie wordt uitgedrukt in
tennen van zelf gerapporteerde gebruiksfrequentie en de hoeveelheid tijd die dat in beslag neemt.
De perceptie van het nut van het gebruik en het gebruiksgemak van E-mail werd gemeten op twee
sets variabelen, met elk 10 stellingen die een ordinale schaling hebben. Het verband dat werd
gevonden was als voIgt. Het nut van het gebruik had een zeer sterk direct positief verband met
acceptatie (ll = 0.44 p .000). De variabele 'nut van gebruik' wordt weer sterk positief bei"nvloedtdoor
het gebruiksgemak (~ 0.63 P .000) (Davis 1991: 486-487).
Wijnen en Van Oostrum (1993: 96) hielden zich onder andere bezig met de functionele kwaliteit van
infonnatiesystemen. 74% (N =54) van de ingevoerde infonnatiesystemen in hun onderzoek heeft een
lagere functionele kwaliteit opgeleverd dan vereist. Zij hebben juist geanalyseerd in hoeverre
contingentiefactoren dit functionele succes verklaren.

8 Overzicht van succesvolle en problematische projecten vergeleken naar aanwezigheid
besturingselementen (Riesewijk en Wannerdam 1988:91)

Elementen besturingsstructuur % succesprojecten bij aan- % probleemprojecten bij
wezigheid element afwezigheid element

projectdoelstellingen 57.4 80.0
projectactiviteiten 55.6 70.0
fasering activiteiten 57.4 80.0
projectbudget 50.0 44.4
tijdsplanning 55.0 100.0
stuurgroep 53.8 52.0
werkgroep( -en)/projectgroep( -en) 52.9 53.8
gebruikersparticipatie 57.4 64.7
rapportage/voortgangscontrole 565 61.1
kosten/baten-anatyse 60.0 535
personeel- en organisatieplan 68.0 59.0
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Er is nog weinig onderzoek dat zich eenvoudigweg richt op de samenhang tussen
gebruikersparticipatie en het slagen of falen van projecten en eventueel
modererende variabelen. Omtrent de samenhang tussen gebruikersparticipatie en
succes van automatiseringsprojecten zijn de bevindingen niet bepaald eenduidig
te noemen. Riesewijk en Warmerdam (1988: 91) Nutt (1992: 165) Guimaraes en
McKeen (1993: 171) rapporteren positieve verbanden. Wijnen en Van Oostrum
nuanceren dit beeld echter door een negatief verband aan te tonen tussen
participatie en functioneel succes. Een restrictie voor participatie is dat de
hoeveelheid tijd die daaraan besteed wordt beperkt moet blijven,"
Communicatie - het derde onderdeel van de besturing - blijkt een wezenlijke
factor te zijn in het verklaren van het slagen van automatiseringsprojecten.
Edstrom (1977) laat zien dat symptomen van gestoorde communicatie consistent
samengaan met het ontevreden zijn van de managers-gebruikers met de
uiteindelijk ontwikkelde systemen (In: De Brabander en Thiers 1983: 1983).
Riesewijk en Warmerdam (1988) coostateren dat de communicatie-problematiek
aanzienlijk is, echter zij berekenen geen samenhang met het slagen van projecten.
Hauke en Sydow (1982) komen op basis van hun onderzoek tot vergelijkbare

In dit kader is het natuurlijk opmerkelijk dat de aanwezigheid van stuur-, werk- en projectgroepen,
ofwel de mate waarin beslissers beinvloedingsmogeUjkheden creeren voor betrokkenen, nauwelijks
van invloed is op het succes van projecten. Hetzelfde geldt voor de financiele kant, immers noch het
beschikken over een projectbudget, noch een kosten/baten-analyse blijkt meer aanwezig bij
succesvolle projecten dan bij problematische projecten. Toch is dit vreemd omdat ca. 75% de kosten
wei als problematisch beschouwen, terwijl ook ca. 58% (n =64) het overleg tussen betrokkenen
problematisch vindt en 59% (n=61) vindt de afstemming van verschillende belangen problematisch.
Riesewijk en Warmerdam geven geen informatie over de verschillen in de kwaliteit van de
besluitvorming bij probleem- en succesprojecten.

9 Guimaraes en McKeen (1993) komen in hun ondenoek bij acht organisaties tot de conclusie
dat gebruikersparticipatie een significant positief verband heeft met de tevredenheid van de gebruiker
met het systeem. lnteressant is tevens dat naarmate de ambiguiteit van de geautomatiseerde taken
toeneemt, alsmede de technische complexiteit, dit verband nog krachtiger wordt. Hiermee wordt het
belang van gebruikersparticipatie bij positieve doeleninterdependentie dus nog groter. Tevens
constateren zij dat de mate van invloed die gebruikers konden uitoefenen alsmede de communicatie
tUS5Cngebruikers en ontwerpers van groot belang is voor de tevredenheid van de gebruikers over bet
systeem. Deze samenhangen lijken te worden weerJegd in een ondenoek van Wijnen en Van Oostrum
(1993) die een negatieve correia tie van -0,36, p<0.05 vinden tussen tijd besteed aan participatie en
functioneel succes. Het bUjkt echter dat er sprake is van een curvilineair verband. Het functioneel
succes heeft een positief verband met de hoeveelheid tijd besteed aan participatie tot op het punt van
30%, als er meer tijd wordt besteed aan participatie gaat het functioneel succes naar beneden. Tevens
constateren zij dat onder verschillende omstandigheden (o.a. automatiseringsgraad, functionele en
technische complexiteit, de aard van het werk dat met het systeem wordt ondersteund, de
organisatorische impact op de organisatie) het aantal participatieve activiteiten positief correleert met
het functioneel succes terwijl negatieve verbanden geheel ontbraken (1993: 101).
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concIusies als Riesewijk en Warmerdam. Evenmin als Weltz en Lullies (1983)
analyseren zij samenhangen met het succes van projecten."
Een belangwekkende analyse van de samenhang tussen kennis, Macht en
communicatie met het succes van automatiseringsprojecten is uitgevoerd door De
Brabander en Thiers (1983). In hun onderzoek hebben De Brabander en Thiers
de twee factoren die de communicatie beinvloeden systematisch gemanipuleerd.
Het gaat om: de mate van machtsdeling en de mate van semantische verschillen.
Wanneer beide condities - een semantische kloof (verschil in taalgebruik) en
machtsassymmetrie - werden gecombineerd blijkt de effectiviteit van de
communicatie het meest verstoord te worden. Bij afwezigheid van machtsverschil-
len blijkt de effectiviteit van de communicatie het hoogst te zijn. De meest
ongunstige situatie bleek te zijn de combinatie van machtsassymetrie en een
semantische kloof. Daarom hebben De Brabander en Thiers onderzocht in
hoeverre tussenkomst van een derde partij in deze situatie de effectiviteit van de
communicatie zou kunnen bevorderen. De onderzoekers concIuderen nu dat een
derde partij die de kortsluiting in informatie-uitwisseling herstelt een duidelijk
corrigerend effect heeft op de storende werking van machtsassymmetrie en
semantische kloof in de communicatie (De Brabander en Thiers 1983: 16).
Het slagen van technische interventies wordt derhalve geconditioneerd door:
a de mate waarin betrokkenen goed worden geinformeerd;
b de mate waarin betrokkenen in staat zijn (of daartoe in staat geraken) om

dergelijke informatie te verwerken met ondersteuning van een derde partij;
c de mate waarin machtsverschillen in de projectorganisatie geminimaliseerd

worden zodat de kans op misbruik van sancties wordt verkleind.
Wat betreft de organisatorische interventies is er feitelijk nauwelijks inzicht in de
mate waarin zij samenhangen met het succes van automatiseringsprojecten.
Wijnen en Van Oostrum (1993) constateren dat organisatorische interventies geen
effect hebben op het functioneel succes, maar dat negatieve verbanden ontbreken.
Vaas (1989) en Riesewijk en Warmerdam (1988) constateren dat negatieve

to Riesewijk en Warmerdam rapporteren dat de communicatie tussen automatiseerders en
gebruikers bij ca. 65% van de projecten problematisch is (n=62), terwijl de communicatie tussen
automatiseerders en management bij ca. 48% problematisch is (n=54).(I988: 81)
Hartke en Sydow (1982) constateerden bij personeel van 14 Duitse ondememingen (n=247) dat de
invoering van geautomatiseerde administratie bij 24% van de betrokkenen niet bekend was. Weltz
en Lullies (1983) geven een ovenicht van de belangrijkste problemen bij de informatievooniening
rond automatisering in bedrijven (1983: 145 e.v.):

de informatie blijft erg gefragmenteerd en is niet vastgelegd;
de informatie is te laat en het informeren geschiedt met grote tussenpozen;
het doorgeven van informatie door chefs is niet gegarandeerd;
de informatiestroom is eenzijdig van boven naar beneden gericht;
in de informatie is onvoldoende aandacht voor de effecten van de innovatie op de individuele
medewerker;
de informatie is te positief van toon en daarmee ongeloofwaardig.
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ootwikkelingeo in de kwaliteit van de arbeid voorkomeo bij mislukte projecteo.
Terwijl Wall (1990) aantooot dat in termeo van effectiviteit (tijd dat de machine
stilstaat) taakontwerpen bij geautomatiseerde machinebediening met meer
cootrole en autonomie samengaan met lagere werkdruk en bogere intriosieke
arbeidssatisfactie.
Opleiding en training in bet kader van automatisering - bier beschouwd als
onderdeel van de organisatoriscbe interventies omdat daarmee tevens de
leermogelijkheden in een taak worden geindiceerd die competentieverbogend
werken buiteo de looptijd van bet project - blijkeo positief samen te bangen met
bet succes van automatiseringsprojecten aldus De Brabander eo Tbiers (1983).
Riesewijk eo Warmerdam (1988) spreken dat verband weer tegen,"
Wijnen eo Van Oostrum (1993) noemen een bele serie van 'invoeromstandighe-
deo'12 (contingentiefactoren) waarvan ze ook analyseren in boeverre deze van

11 De Brabander en Thiers (1983: 20) stellen middels een enquste vast dat de aanwezige kennis
bij betrokkenen sterk positief samenhangt met het sueces van automatiseringsprojecten. Het gaat dan
om de volgende factoren:

de professionele kwaliteit van de gebruiker;
de professionele kwaliteit van de informaticus;
de kennis bij de bedrijfsleiding.

Riesewijk en Warmerdam constateren dat training en opleiding van personeel in 50% van de
projecten (n =58) problematisch is. Nadere analyse maakt echter duidelijk de kwalificatie-
problematiek wei degelijk bestaat. Bij 10 van de 57 bedrijven bleken kwalificatieproblemen te
overwegen. Deze problematiek neemt de vorm aan van een toerustingsprobleem enerzijds wat
betekent dat de kennis niet aanwezig is en van een planningsprobleem anderzijds wat betekent dat
de kennis niet tijdig beschikbaar is (1988: 83). De oplossing in deze twee verschijningsvormen van de
kwalificatieproblematiek kan gezocht worden in het verbreden en het verhogen van de aanwezige
kennis door opleiding. Riesewijk en Warmerdam stellen echter dat er geen duidelijk verband is tussen
de aanwezigheid van 'interne opleiding' en het slagen van automatiseringsprojecten (1988: 90).

12Ze onderscheiden in lijn met Davis en Olson: de omstandigheden gelegen in de organisatie en
het in te voeren informatiesysteem. AI deze omstandigheden zijn van belang voor de keuze van een
bcpaalde 'invoerstrategic'. Concreet gaat het om de volgcnde factoren (Wijnen en Van Oostrum 1993:
92):

factoren met betrekking tot de staande organisatie: de automatiseringsgraad en -ervaring, de
urgentie van de invoering en de organisatiecultuur;
factoren met betrekking tot het informatiesysteem en het project waarin dit informatiesysteem
wordt ontwikkeld: de functionele en technische complexiteit van het informatiesysteem, de aard
van het werk dat met het informatiesysteem wordt verricht, de aard van de systeemontwikkeling,
de omvang van het project, het budget, de doorlooptijd, de overschrijding van het budget en de
doorlooptijd, de communicatie binnen de projectgroep en de eommunicatie tussen de
projectgroep en de staande organisatie;
factoren met betrekking tot de impact op de organisatie: aantal afdelingen dat betrokken is,
horizontaal en verticaal, welk niveau vooral wordt beinvloed, de mate van decentra1isatie en de
taakveranderingen die plaats zullen vinden.

Wijnen en Van Oostrum stagen er ons inziens onvotdoende in om duidelijk te maken waarom juist
deze factoren en niet andere factoren als contingentiefactoren gelden. Overigens laat de
contingentietheorie hen die ruimte ook, immers elk element dat in de tijd/ruimte nabij is kan worden
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invloed zijn op het succes van het project. Wijnen en Van Oostrum (1993: 101)
hebben voor alle door hen onderscheiden contingentiefactoren analyses op
samenhang met het functioneel succes" van de systeemontwikkeling uitgevoerd.
Noch kenmerken van de 'staande organisatie', kenmerken van het informatiesys-
teem, noch de impact op de organisatie (verticaal en horizontaal in de organisatie)
bleken een directe invloed uit te oefenen op het functioneel succes."

Het eerder geintroduceerde theoretische model blijkt geen stevige empirische
onderbouwing te hebben. Noch over de verbanden tussen primaire interventie en
het succes van projecten, noch over de verbanden tussen secundaire interventies
en het succes van projecten is er veel systematische empirische kennis beschik-
baar. De kanttekening dat 'succes' zeer uiteenlopend geoperationaliseerd werd en
dat de onderzochte verbanden nogal eens zwak zijn maakt het probleem nog
groter.

5.3 De operationalisering van de variabelen in bet interventiemodel

Het model wordt in eerste instantie bewerkt om de doelgerichtheid van
interventies mee vast te kunnen stellen (§ 3.2.2.1 tot en met § 3.2.2.5), daarna
zullen er nog variabelen worden toegevoegd om de procesmatige effectiviteit te
kunnen exploreren (§ 3.2.2.6).

opgevat als omgeving. Bovendien blijken zij factoren te plaatsen in de sfeer van situatiebepalende
faetoren die in bovenstaande interventiemodel behoren tot de secundaire interventies. 8edoeld
worden de elementen van de besturing van de verandering middels de projectorganisatie en de
taakveranderingen die in het interventiemodel worden gemarkeerd als organisatorische ingrepen.

13 Wijnen en Van Oostrum (1993: 96) meten 'functioneel succes' met de volgende indicatoren:
nauwkeurigheid gegevens, responstijd standaardmutaties, betrouwbaarheid m.b.t. responstijd en
beschikbaarheid, gebruiksgemak, documentatie, kwaliteit van de geleverde informatie, mogelijkheid
tot aangepaste rapportages.

14 Wat betreft de invloed van technische complexiteit en de ongestructureerdheid van de taken
op de keuze van bepaalde interventies constateren Guimaraes en McKeen (1993) dat als deze
toenemen het belang van gebruikersparticipatie toeneemt.
Ook Wijnen en Van Oostrum hebben deze contingentie bekeken. Zij concluderen dat de tijd besteed
aan de voorlichting van de gebruikers en overige betrokkenen positief correleert als de aard van de
te verrichten taken met het informatiesysteem complex was en wanneer een groot gedeelte van de
organisatie werd beinvloed. Hun verklaring daarvoor is dat in het geval van een combinatie van hoge
technische complexiteit en hoge taak-ambiguiteit de invoering van het betreffende systeem een grote
impact heeft en dat juist dan voorlichting erg positieve effecten kan hebben (1993: 1(0). Wijnen en
Van Oostrum vonden niet het verband - zeals Guimaraes en McKeen - tussen gebruikersparticipatie
en functioneel succes onder de conditie van hoge technische complexiteit.
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5.3.1 De operationallsering van concepten met betrekking tot de doelgericbtbeid
van de inte"enties

De operationaliseringen van de variabelen in het interventiemodel (6guur 5.1)
zoals ze bieronder worden beschreven zijn - behalve de actor- en organisatie-
kenmerken - beoordelingen van de resultaten van de interventies. Theoretisch
representeren deze variabelen processen van betekenisgeving en normering die
betrekking hebben op de mate waarin de rationele sturing van intervenienten
doelgericht en procesmatige effectief is geweest in de ogen van de werkers.
De gehanteerde maatstaven blijven bierbij echter impliciet, terwijl de betekenis-
structuur wei kan worden verondersteld maar nooit tevoren als structuur gegeven
is omdat de interventie niet in aile details vooraf bekend is. De inhoud van zowel
de betekenisstructuur als onderliggende maatstaven is even gevarieerd als de
impliciete maatstaven van een beoordelaar en die van de intervenient. Vandaar
dat bier voor de beoordeling van alle interventies gekozen wordt voor een
eenvoudige betekenisstructuur en impliciete maatstaven die de vorm heeft van een
negatieve of positieve beoordeling van de resultaten van interventies.

5.3.1.1 De afhankelijke variabele: succes van een automatiseringsproject

Omschrijving
De afhankelijke variabele in dit model kent twee dimensies die reeds in hoofdstuk
2 werden geintroduceerd om de positieve doeleninterdependentie te illustreren.
Effectief sturen van verandering is volgens Lundeberg het zodanig richten en
inrichten van interventies dat: a) de kwaliteit van het resultaat conform de
doelstelling is en dat b) het resultaat ook geaccepteerd" wordt door de
eindgebruikers (In: Bemelmans 1991:322).

Operationalisering van de geaggregeerdebeoordeling van aile interventies: het
Lundeberg-criterium
Om het interventiemodel te testen is een samengestelde afhankelijke variabele
gebruikt (gebaseerd op drie items) van intervalniveau die de dimensies kwaliteit
en acceptatie indiceert en de mate van aanvaarding (adoptie) van produkt en

1.5 In Nederland zijn er overwegend weinig acceptatieproblemen. Mensen staan positief tegenover
automatisering. Berting (1986: 350) concludeert op basis van een overzicht van empirisch ondenoek:
'De introductie van informatietechnologie op het werk wordt overwegend positief gewaardeerd door
managers. Mensen in uitvoerende functies accepteren de resulterende sociale en organisatorische
overwegingen.'
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proces representeert." Deze variabele heet: het Lundebergcriterium. De reden
hiervoor is eenvoudigweg dat deze variabele inhoudelijk is gebaseerd op het
eerder behandelde, door Lundeberg geconstrueerde succescriterium bij de
ontwikkeling van informatiesystemen dat is samengesteld uit de dimensies
kwaliteit van het systeem en de acceptatie ervan. Onze operationalisering is deels
gebaseerd op die van Riesewijk en Warmerdam (1988), De Brabander en Thiers
(1983) en sluit goed aan bij die van Guimaraes en McKeen (1993). Zij meten het
succes van een informatiesysteem in het verlengde van Ives, Olson en Baroudi
(1983) met indicatoren voor de tevredenheid van de gebruikers.
De beoordeling van het Lundebergcriterium door de managers kent eenzelfde
strekking."

5.3.1.2 De beoordeUng van de resultaten van de technische interventie

Technische interventies zijn die ingrepen die betrekking hebben op de technische
infrastructuur van een organisatie: bier de ingrepen in de mate van automatisering
van diverse bedrijfsfuncties door het implementeren van nieuwe hard en/of
software die processen meer of anders computerondersteund maken. De
samenhang tussen de resultaten van de veranderingen in hard- en software en het
succes van een automatiseringsproject wordt vrijwel nooit empirisch beoordeeld
en gerapporteerd. Handboeken over informatiesystemen maken duidelijk dat er

16 Dit is een variabele waannee wordt beschreven in welke mate het infonnatiesysteem en het
veranderingsproces en het produkt succesvol geadopteerd is door de werknemers. In deze variabele
worden de volgende indicatoren gecombineerd:

de mate waarin werknemers tevreden zijn met het systeem (kwaliteit);
de mate waarin werknemers het project als succesvol beoordelen (acceptatie);
de mate waarin men tevreden is omtrent de invloed die men heeft kunnen uitoefenen op het
project (participatie).

Her concept 'adopteren' (aanvaarden) wordt hier slechts geintroduceerd als een inhoudelijke uitleg
voor de term 'Lundebergcriterium'. Daarmee wordt tevensvoorkomen dat men van acceptatie spreekt
als het gaat om het succes van veranderingsprocessen. Oat is hier van belang omdat de omschrijving
van het Lundebergcriterium twee dimensies (kwaliteit en acceptatie) bevat die beiden voorwaarden
vonnen voor adoptie van het systeem en daannee adoptie indiceren waarbij acceptatie een van de
indicatoren vonnt. Echter dat wordt niet in de beschouwing van Lundeberg betrokken.
Zie voor de voor de berekening van de schaalscores Bijlage I, paragraaf 2.6.1.

17 De operationalisering van het Lundebergcriterium is gebaseerd op drie indicatoren: acceptatie
van het systeem in de vonn van een 'goede afstemming op de organisatie' (1 = slecht - 4 = goed),
oordeel over het succes van het project (1 = volledig mislukt - 5 = zeer geslaagd) en de mate waarin
wensen en belangen werden afgestemd (1 = slecht - 4 = goed). Het proceselement krijgt bier niet
exact dezelfde uitwerking. Op deze operationalisering kan men kritiek uitoefenen, echter het is
tamelijk onzinnig om aan managers te vragen of ze tevreden zijn met het systeem, of over hun invloed
in het proces, vandaar de wat implicietere fonnulering van de items.
Zie voor de berekening van de samengestelde score Bijlage I, paragraaf 2.14.
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sprake is van een enorme verzameling van functionele en kwaliteits-eisen. Dat
maakt ook dat het resultaat van een ontwikkeltraject aan een grote hoeveelheid
criteria getoetst kan worden. Een overzicht uit een handbook maakt dit
onmiddellijk duidelijk.

Oven:ic:ht 5.1 Kwaliteitseisen voor het produkt informatie en voor het systeem van informatiever-
werking (Bemelmans 1991: 166)

Eisen voor het produkt 'infor- systeemeisen
matie'

gebruikseisen beheerseisen

- juistheid - tijdigheid - flexibiliteit
- voUedigheid - integriteit o.a. juistheid, - onderhoudbaarheid
- actualiteit voUedigheid, betrouwbaarheid - testbaarheid
- controleerbaarheid - beveiliging - portabiliteit
- nauwkeurigheid - effectiviteit - integreerbaarheid

- gebruiksvriendelijkbeid - inpasbaarheid in de techni-
sche infrastructuur
- herbruikbaarheid

Bij Davis en Olson (1987: 716-743) kan men een vergelijkbare lijst met criteria
vinden die weliswaar een wat andere ordening te zien geeft. Eenzelfde overzicbt
van kwaliteitseisen kan men aantreffen bij Paulussen, Wijers e.a. (1993), Hensel-
mans (1993) en Wijnen en Van Oostrum (1993). Warmerdam en Riesewijk
(1988)18 noemen ook een groot aantal indicatoren voor het beoordelen van de
resultaten van de technische interventie.

Operationalisering van de beoordeling van de resultaten van de primaire interventie:
de technische ingreep
Wat betreft het gepresenteerde materiaal over de primaire interventie geldt
zonder meer dat er een groot scala van evaluatiecriteria is. Tevens wordt duidelijk
dat er sprake is van zowel subjectieve als objectiverende operationaliseringen.
Soms vraagt men naar de mening over een aspect van bet systeem (Riesewijk en
Warmerdam 1988; Wijnen en Van Oostrum 1993), soms vraagt men naar
gebruiksfrequentie (Davis 1991).

18Dit betreft een ondenoek uit 1988 bestaand uit een telefonische enquete uitgevoerd bij 274
bedrijven (steekproef was 524 bedrijven) afgenomen bij functionarissen die in het bedrijf
verantwoordelijk zijn voor de automatisering in de bedrijven. Daamaast werd een aantal case-studies
uitgevoerd.
Zij stelden de waardering van kwaliteit van het produkt vast met een set indicatoren waaronder: de
systeemspecificatie, systeembouw, de systeeminvoering, bedrijfszekerheid, correctheid, effectiviteit en
efficiency, de flexibiliteit en de mate waarin de gcbruiksvricndclijkbeid problemen opleverde (1988:
73,81)
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De operationalisering die bier gebruikt za1 worden om de beoordeling van de
resultaten van de primaire interventie door de werkers te meten is tweeerlei":

een drietal items die een subjectieve beoordeling van de efficiency-bijdrage van
de automatisering mogelijk maken;
de beoordeling van de resultaten van de automatisering in termen van
gebruiksvriendelijkheid.

De items gebruikt voor de meting van de beoordeling van de resultaten van de
technische interventies bij de intervenienten is gebaseerd op dezelfde bronnen als
de meting bij de werknemers en bevat grotendeels dezelfde dimensies."

5.3.1.3 De beoordeling van de resultaten van de besturingsinterventies

Besturingsinterventies zijn die ingrepen die betrekking hebben op een gestructu-
reerd verloop van het veranderingsproces en omvatten: projectorganisatie,
gebruikersparticipatie en communicatie. Eerst beschrijven we kort de theoretische
achtergrond van elk aspect van de besturingsinterventie en vervolgens behandelen
we de operationalisering ervan.

19 Zie voor de voor de berekening van de schaalscores paragraaf 2.6.2., Bijlage I.
Onderstaande items zijn afkomstig uit vraag 16 en moesten beantwoord worden op een vijfpunts-
schaal: 1 'helemaal oneens' - 5 'helemaal eens'. Deze schaal is samengesteld op basis van een factor-
analyse. Hieronder staan betreffende items en de betrouwbaarheid (Cronbach's II) vermeld.

Evaluatie van de efficiency-verhoging van de automatisering: (.76)
Door dit systeem kan ik een beter produkt leveren.
Nu er dit systeem is kan ik prettiger werken.
Met dit systeem lean ik veel efficienter te werk gaan.

Het volgende set items is ontleend aan vraag 15 en was voorzien van 3-puntsschalen. De
antwoordaltematieven waren: 0 'niet van toepassing', 1 'dat is niet het geval', 2 'dat is enigszins het
geval', 3 'dat is zeker het geval'. Hieronder staan betreffende items en de betrouwbaarheid
(Cronbach's a) vermeld.

Evaluatie van de resultaten van de automatisering in termen van gebruiksvriendelijkheid: (.87)
Het scherm is helder en goed leesbaar.
De computer-prints zijn goed leesbaar en begrijpeJijk.
De computer-software die ik in mijn werk gebruik is gebruikersvriendelijk.
Displays, monitors, meters en de gecomputeriseerde apparatuur in mijn werk zijn gemakkelijk
in het gebruik.

Deze items werden ontleend aan M. Campion (1988).

20 De operationalisering van 'beoordeJing van de technische interventies door de managers' is
gebaseerd op twee elementen: gebruiksvriendelijkheid van het systeem, acceptatie van het systeem.
Er werden de volgende antwoordcategorieen gehanteerd: 1= zeer problema tisch 2 = tamelijk
problema tisch 3=enigszins problema tisch 4 = niet problema tisch
Zie voor de berekening van de samengestelde score Bijlage I, paragraaf 2.14.
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De projectorganisatie
In de behandeling van het formeel begrippenkader van het interventiemodel in
hoofdstuk 2 is het begrip 'projectorganisatie' geintroduceerd a1s een begrip
waannee het institutioneel arrangement voor het organiseren en begeleiden van
het veranderingsproces kan worden aangeduid. In feite vormt de projectorganisatie
een bestuurlijke infrastructuur. Daarin wordt gearrangeerd, welke interventies,
wanneer en door wie moeten worden voorbereid, wat hun doelen zijn, wie ze
moet uitvoeren en hoe ze moeten worden gecontroleerd en geevalueerd,
Voorzover er sprake is van verwevenheid of integratie van interventies dan wordt
deze in de projectorganisatie institutioneel gearrangeerd.
Deze secundaire interventie is dus sterk procesmatig en regulerend van aard in
die zin dat hiermee een doorzichtige besluitvormingsstructuur wordt beoogd
waarin verschillende soorten interventies gecoordineerd en geintegreerd kunnen
worden vanuit de betrokkenheid van diverse groepen. Boonstra (1991: 89) spreekt
bij de ontwikkeling van projectstructuren van procesinterventies die specifiek
bijdragen aan een goed verloop en ongestoorde voortgang van het veranderings-
proces. Dit alles maakt dat de besturingsstructuur niet een goed identificeerbare
interventie is, maar bestaat uit een hele serie beleidsmatige interventies die te
maken hebben sec met de wijze van projectuitvoering. Het gaat dan om binnen
de grenzen van beschikbare tijd en geld geplande interventies met betrekking tot
de bestuur en organisatie van projectactiviteiten. French en Bell (1987: 66) om-
schrijven deze secundaire interventie als 'process-maintenance' en kennen daaraan
de volgende functies toe:

het modelleren van zelfonderzoek en zelfreflectie als middel voor zelfverbete-
ring;
het formuleren van doelstellingen/richtingen van interventies en het zorgen
voor feedback via het begeleiden en evalueren van de effecten van de
interventies;
het verzekeren van het 'probleemhouderschap' bij de leden van de organisatie;
het afstemmen van de relevantie van interventies met de behoeften van de
organisatie in relatie tot de interne en externe omgeving;
het toetsen van de tijdigheid van de interventies;
het voorkomen en/of ombuigen van de onbedoelde effecten van interventies.

Van Dijck (1974: 84 e.v.) gaat wat dieper in op de institutionele kenmerken van
een projectorganisatie onder de noemer: 'de ontwikkeling van de structuur naar
een matrix van kennis en macht'. Ben projectorganisatie kan een overkoepeling
zijn van autonome basisorganisaties bijvoorbeeld bij een bouwproject waarin een
opdrachtgever, een architectenbureau en een aannemersorganisatie participeren.
Dit vereist een overlegverband waarin besturing, planning en coordinatie voor de
duur van het bouwproject op doelgerichte wijze tot stand komen. Er zijn ook
organisaties die het merendeel van hun activiteiten in 'projecten' uitvoeren,
bijvoorbeeld ingenieursbureaus, organisatie-adviesbureaus en ook de systeem- en
softwarehuizen in de automatiseringsbranche. De derde vorm van de projectorga-
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nisatie die Van Dijck noemt is in fonnele grootschalige organisaties als
hulporganisatie om het hoofd te bieden aan toenemende integratie- en coordinatie-
eisen bij toenemende complexiteit van activiteiten die niet doelgericht tot stand
kunnen komen in de staande organisatie. Van Dijck behandelt vervolgens enkele
criteria waaraan voldaan moet zijn alvorens er sprake is van een projectorganisa-
tie. Het belangrijkste criterium voor de projectorganisatie is gelegen in het
tijdelijke karakter van het activiteitensysteem (project). De hoofdkenmerkeo van
organisatie en organiseren - fmalisatie, functiooalisatie en coordinatie - zijn allen
van toe passing op een project. Het principiele verschil tussen de projectorganisatie
en de fonnele organisatie is de tijdelijkheid van het project tegenover de
duurzaamheid van formele organisaties. Een tweede criterium is dat een
projectorganisatie meestal wordt opgezet rond complexe ontwikkelings- en
vernieuwingsactiviteiteo. Er is dan sprake van een verandering in de stroom van
activiteiten in een organisatie die niet bestuurd kunnen worden vanuit de formele
structuren. Er wordt dan een hulporganisatie opgezet in de vorm van een stelsel
van stuurgroepen, werkgroepeo, commissies die als integratiemechanismen werken
waardoor het bestaande niveau van kennis, relaties, methoden en werkwijzen
overstegen wordt. Van Dijck noemt daarbij als voorbeeld: de realisatie van
procesinnovaties in industriele organisaties. De projectorganisatie wordt door Van
Dijck (1974: 86) gebaseerd op een 'matrixcooceptie van organisereo'.

81

M

t •
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Figuur 5.2 De twee dimensies van de organisationele matrix van de projectorgani-
satie (Van Dijck 1974: 87)

10 figuur 5.2 wordt weergegeven waaruit een dergelijke besturingsstructuur zoal
kan bestaan. De organisatie wordt bier voorgesteld als een stelsel van gespeciali-
seerde taakcomplexen (sl,s2 etc) en tegelijk als een stelsel van projecten (p1, p2
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etc.), waarin een aantal van deze taakcomplexen geintegreerd zijn en betrokken
op een doelsteUing. Het management (M) van een organisatie is super-projectlei-
ding en tegelijk een multi-professionele leiding. De essentie van matrixgewijs
organiseren is dat er een directe en natuurlijke synthese van functionalisering,
kennis en Macht plaatsvindt.
Van Dijck introduceert in deze beschouwing de concepten activering en
mobilisering (1974: 88). Projectorganisaties activeren de meer duurzame
functionele of specialistische geledingen van een organisatie, waarin kennisverwer-
ving en -overdracht plaatsvindt in confrontatie met de collectieve doelstelling van
de organisatie. Het projectverband schept een effectievere synthesemogelijkheid
van gedifferentieerde taakcomplexen en mobiliseert individuen en groepen in
denken, beslissen en handelen.
De meerwaarde van het projectgewijs organiseren ten opzichte van de duurzame
formele verbanden ligt besloten in de opeolijke machtsdeling van invloed, kennis
en macht, de directe en open afweging van aspect-en deeldoelstellingen ten
opzichte van de missie van de organisatie en een lage graad van formalisering. In
de bureaucratische organisatie ontstaat door projectmatig organiseren meer
openheid, overleg en communicatie. Echter de projectorganisatie kan ook
aanleiding vormen voor conflict. Immers, Minder hierarchisch georganiseerde
werkrelaties vereisen dat bestuurders hun zeggenschap delen en soms moeten
afzetten tegen wensen en nieuwe doelen van de professionele individuen en
groepen. Deze spanning kan niet worden opgeheven door een projectorganisatie,
eerder nog kan worden gesproken van een vorm van weloverwogen gezocht
constructief conflict. Dat is volgens Van Dijck (1974: %) ook de kracht van de
projectorganisatie.
Specifieke informatie omtrent het 'wat' van de besturingsstructuur bij automatise-
ringsprojecten is te vinden in de literatuur uit de informatiekunde en bevat vele
ingredienten van de projectorganisatie. Bemelmans (1991: 317 e.v.) stelt dat de
ontwikkeling van informatiesystemen bestuurd of beheerd kan worden door
faseren, organiseren en documenteren. Faseren is van belang voor het atbakenen
van meetpunten in de projectvoortgang. Veel gebruikte indelingen zoals SDM
(System Development Methodology), PRODOSTA en PARAET hanteren globaal
de volgende fasering: initieren, definieren, ontwerpen, voorbereiden, realiseren,
nazorg. Het organiseren heeft ook Bemelmans betrekking op de projectorganisatie.
Daarin wordt vastgelegd welke personen uit betrokken afdelingen en eventuele
externe functionarissen in een tijdelijke samenwerkingsverband een aantal taken
te doen krijgen met betrekking tot systeemontwikkeling, implementatie en testen.
Het belang van documenteren is gelegen in de mogelijkheden die dat biedt voor
de communicatie. Bemelmans noemt een hele reeks van systeem- en projectge-
bonden documentatie naar systeemdocumentatie, ontwerpdocumentatie en
projectmanagementdocumentatie.
Wanneer deze theoretische inzichten teruggekoppeld worden naar de structuratie
van het handelen dan is een wezenlijk element aan de projectorganisatie dat hierin
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de formalise ring van de machtsverdeling of de verdeling van de beinvloe-
dingsmogelijkheden gedurende het verloop van het project plaatsvindt. Immers in
de personele bezetting, het beschikbaar stellen van informatie wordt een formele
mogelijkheid geschapen om te participeren en de besIuitvorming te kunnen volgen
en te beinvloeden, Hierin wordt dus een deel van de rationele sturing vanuit
intervenienten georganiseerd en procesmatig ondersteund.

De gebruikersparticipatie
Uit onderzoek naar de samenhang tussen gebruikersparticipatie en projectresulta-
ten blijkt dat de vormen van gebruikersparticipatie die zeer veel voorkomen
(stuur-, project- en/of werkgroepen) het siagen niet of nauwelijks bemvloeden,
terwiji een vast gebruikersoverleg het resultaat weI ten goede komt. Riesewijk en
Regtering (1988: 810) pleiten dan ook voor onderzoek waarin de relatie tussen de
mate van gebruikersinvloed en het resultaat van automatiseringsprojecten centraal
staat. Gebruikersparticipatie wordt vaak beschouwd als het panacee voor het
afstemmen van belangen op elkaar, voor het creeren van betrokkenheid en
motivatie.
Wentink en Zanders (1985:95 e.v.) definieren het belang van de gebruikerspartici-
patie meer in het verlengde van onderliggende organisatorische concepten. Bij de
'machine-benadering' ligt de nadruk op formele organisatie-aspecten zoals de
vastgeIegde werkprocedures die door de automatisering opnieuw gestructureerd
worden. Terwiji in de 'kantoor-als-gemeenscbap' -benadering de aandacht eerder
uitgaat naar de informeIe, menselijke relaties. In de eerste benadering domineert
de ontwerper het systeemontwikkelingsproces, terwiji in de tweede benadering de
ontwerper in nauwe samenwerking met de gebruiker systemen ontwikkelt.
Participatie is dan, aldus Wentink en Zanders, primair een kwestie van een
wederkerig Ieerproces tussen ontwerpers en gebruikers. Er wordt aan participatie
een hele grote waarde toegekend in termen van:

het opdoen van kennis en vaardigheden met betrekking tot het systeem
(Wentink en Zanders 1985; Riesewijk en Regtering 1988:806; Guimaraes en
Mc Keen 1993: 171)
verbeteren van de mate waarin mensen bekend zijn met aspecten van het
project (Algera en Koopman 1986;Wentink en Zanders 1985)
de kwaliteit van de besluitvorming (Algera en Koopman 1986; Riesewijk en
Regtering 1988);
de effectiviteit van bet systeem (Riesewijk en Regtering 1988; Guimaraes en
McKeen 1993)
verbeteren van de sfeer en het commitment doordat men wensen kenbaar kan
maken (Verhallen, Steensma en Vrooland 1985; Algera en Koopman 1986;
Guimaraes en McKeen 1993).
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Communicatie
In de besturingsstructuur worden de communicatiepatronen voor het tijdelijke
project vastgelegd in de vorm van stuur- werk- en projectgroepen, participatie van
eindgebruikers en rapportage. Daar wordt dus de voorziening gecreeerd die
verantwoordelijk is voor de informatie-overdacht tussen betrokkenen.
Een belangrijk facet van participatie is dat de bekendheid van mensen met
aspecten van het project en het systeem toeneemt. Salancik stelt dat het
informeren van belanghebbenden 66n van de manieren om betrokkenheid met een
veranderingsproject te genereren is. Maar het gaat om meer, ook competentie is
een resultaat van het informeren van betrokkenen.
Zoals we reeds zagen (§ 5.2.2.2) hebben in het bijzonder Edstrom (1977), De
Brabander en Thiers (1983) de communicatieproblematiek in term en van
competentie en betrokkenheid uitgewerkt.

OperationaJisering van de beoordeling van de resultaten van de besturingsinterventies
Bij de meting van de beoordeling van de eerste secundaire interventie - het
functioneren van de besturing van het veranderingsproces - bij de werkers
concentreren we ons op drie bovengenoemde elementen. De beoordeling van de
besturingsinterventies bestaat uit:
1 de formalisatie van de besluitvorming: hiermee wordt het resultaat van het

functioneren van de taakverdeling binnen de projectorganisatie beoordeeld;
2 de voorlichting: hiermee wordt het resultaat van de 'communicatie' beoordeeld

in termen van de bekendheid van werkers met aspecten van de projectorgani-
satie;

3 de mate waarin men binnen de grenzen van beschikbaar tijd en geld een
soepel en goed functionerend systeem wist te ontwikkelen en implementeren.

Daarvoor is een samengestelde variabele met de volgende items geconstrueerd die
de elementen: bekendheid elementen van de besturingsstructuur en het werken
binnen grenzen van tijd en geld en de besluitvorming indiceren. Het gaat om de
volgende variabelen: 'beoordeling van de projectorganisatie' in termen van de
formalisatie van de besluitvorming, 'resultaten van de voorlichting' in termen van
de bekendheid van werkers met aspecten van de projectorganisatie en tenslotte
de 'evaluatie van de werkwijze binnen het project'."

21 De 'beoordeling van de projcctorganisatie' is geoperationaliscerd door te vragen naar de
bcoordeling van de bcsluitvorming op een schaal waarin de items een rangorde in formalisatie en
doorzichtigheid aangcvcn. Het gaat hier om vraag 23 van de enquete. De vraag bcvatte de volgende
antwoordmogelijkhcden:
a de besluitvorming was goed geregeld, het was duidelijk wie, wanneer, waarover bcsliste en

icderccn hield zich daaraan
b de besluitvorming was op papier goed gercgeld, maar in de praktijk Iiepen de zaken nogal eens

doorelkaar
c de besluitvorming was nauwelijks gercgeld en verliep vrij intormeel, maar ieder wist mcestal weI

waar bij aan toe was
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Met betrekking tot de gebruikersparticipatie zijn diverse vragen gesteld, Een vraag
had be trekking op de betrokkenheid bij voorbereiding en uitvoering van het
project, een andere op de hoedanigheid waarin dat dan het geval was en het derde
element had betrekking op de mate waarin men tevreden was omtrent de invloed
die men had kunnen uitoefenen."
In de analyses zijn deze indicatoren op diverse wijzen gebruikt:
1 a1s operationalisering van hulpbronnen: degene die participeert heeft namelijk

meer beinvloedingskansen;
2 als onderdeel van het Lundebergcriterium: degene die tevreden is over de

mate waarin hij invloed kon uitoefenen, zaI ookeerder tevreden zijn over de
resultaten.

3 a1s pure procesinterventie: door participanten en niet-participanten met elkaar
te vergelijken.

d de besluitvonning was zeer ondoonichtig, niemand wist eigenlijk wie, wat, wanneer en waar
moest doen, alles Iiep door elkaar

Deze uitwerking is ontleend aan Riesewijk en Wannerdam (1988).

De 'resultaten van de voorlichting' werden met de volgende indicatoren vastgesteld:
de 'bekendheid van de financieel-organisatorische aspecten'; -
de 'bekendheid van wie met wie samenwerkt en wanneer';
de 'bekendheid van wat waarom gedaan wordt'.

De 'evaluatie van de werkwijze binnen het project' werd beoordeeld op basis van de volgende
indicator. Hieronder staan betreffende items en de betrouwbaarheid (Cronbach's e) venneld.
Evaluatie werkwijze binnen bet project: (.62)
- Het systeem is ingepast zoals dat was voonien.
- Het project was afgewerkt binnen de vooniene tijd.

Deze variabele is gebaseerd op vraag 16 uit de enquete. Voor aile dimensie zijn de waarden berekend
door de somscores te delen met bet aantal items. De antwoordcategorieen waren: 1 'helemaal oneens'
- 5 'helemaal eens',

Zie voor de berekening van de scores VOOrdeze samengestelde variabelen paragraaf 2.6.3 in Bijlage
I.

22 Deze variabele is geoperationaliseerd met drie vragen:
Bent op de een of andere Manier betrokken geweest in bet automatisering,sproject? Ja/Nee
Kunt U aangeven in welke boedanigheid U betrokken was bij de automatisering?

AIs lid van: het afdelingsmanagement; automatiseringsafdeling; personeelszaken; stafafdelingen;
eindgebruikers; lid van een OR-commissiej als vakbondsvertegenwoordiger.

In hoeverre bent U tevreden over de wijze waarop U invloed kon uitoefenen op dit automatise-
ringsproject? (1 'zeer ontevreden' - 5 'zeer tevreden')
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De items gebruikt voor de meting van de beoordeling van de resultaten van de
besturingsinterventies bij de intervenienten zijn gebaseerd op dezelfde bronnen als
de meting bij de werknemers en bevat grotendeels dezelfde dimensies."

5.3.1.4 De beoordeling van de resultaten van de organisatorisc:he interventies

Hieronder verstaan we alle ingrepen die betrekking op taakinhoud, arbeidsvoor-
waarden en arbeidsomstandigheden. In principe zouden ze in het verlengde van
het personeels- en organisatieplan moeten staan.

Ingrepen in arbeid en organisatie
In hoofdstuk 3 is reeds uitvoerig ingegaan op de impact van technische interven-
ties op arbeid en organisatie, vandaar dat we dat bier verder laten rusten.
Volstaan kan worden met de constatering dat er vrijwel geen empirische gegevens
zijn met betrekking tot het verband tussen effecten op arbeid en organisatie en
het slagen van projecten.

Interventies in de organisatie door opleiding/training
Deze interventie kan evenals de organisatorische interventie worden gezien als een
concretisering van onderdelen uit het personeels- en organisatieplan. In het kader
van de projectorganisatie wordt echter alleen bekeken Of er sprake is van een
dergelijke interventie, bier bekijken we vooral de theoretische achtergrond
alsmede de empirische vastgelegde effecten van deze interventie.
French en Bell beschouwen opleiding vooral als een interventie gericht op het
individu. Opleiding is gericht op het verhogen van kennis, veranderen van
overtuigingen en opvattingen en vaardigheden. French en Bell (1978: 110-113)

23 De operationalisering van de 'beoordeling van de besturingsinterventies door de managers'
werd gebaseerd op twee sets met items die in verscbillende vragen (22 en 30) aan de orde kwamen:

22 Hieronder beschrijven we een aantal facetten van bet project. U wordt gevraagd aan te geven in
hoeverre deze al dan niet problemaliscb waren naar Uw visie.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod: doorlooplijd, kosten, projeclbewaking intern,
projectbewaking extern, functioneren stuurgroep, functioneren werkgroepen, communicalie
automatiseerders - gebruikers, communicatie automatiseerders - managers, overJeg tussen
betrokkenen, afstemming verschillende belangen, organisatorische inpassing van het systeem.
Antwoordmogelijkheden waren: 1 'zeer problematisch' - 4 'niet problematisch'

30 Zou U willen aangevcn in hoeverre de volgende sociaal-organisatorische zaken volgens U voor
het onderhavige project gelden?

De volgende onderwerpen kwamen aan bod: er was ruimte voor de uitdrukking van wensen en
belangen; er werd rekening gehouden met gevolgen voor het personeel.
Antwoordmogelijkheden waren: 1 'slecht' - 4 'goed' Zie voor de berekening van de 'beoordeling
besturing;o;interventies door de managers' Bijlage I, paragraaf 2.14.
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benadrukken dat opleiding en training sinds lang een geaccepteerde 'techniek'
voor verandering is.
Naast communicatie en informatie is er dus nog een secundaire interventie gericht
op het verhogen van het kennisniveau van betrokkenen namelijk opleiding en
training. Toch ligt de opleiding en training op een wat ander niveau. Hierboven
zagen we meerdere keren dat de eisen die de automatisering stelt aan de
taakuitoefening verhoogd worden (Daniel 1987; Chao en Kozlowski 1986;
Chaykowski en Slotsve 1992). Immers deze interventie heeft expliciet betrekking
op het gegeven dat introductie van gecomputeriseerde apparatuur andere, soms
nieuwe vaardigheden vereist. Opleiding en training is erop gericht om dergelijke
vaardigheden en kennis aan te dragen. In handboeken wordt elke keer opnieuw
gewezen op het belang hiervan (Bemelmans 1991;Davis en Olson 1987; Vollmar
1985). Bemelmans (1991: 330) plaatst deze secundaire interventie in het bredere
kader van de lerende organisatie. Leren betekent dat men bij het ontwikkelen van
informatiesystemen oog moet hebben voor de aspecten organisatie-ontwikkeling
en personeelsontwikkeling (loopbaanontwikkeling en opleiding). Verwaarlozing
van deze aspecten kan een succesvol gebruik van informatiesystemen ernstig
bemoeilijken. Davis en Olson kennen aan opleiding en training een belangrijke
ondersteunende rol toe. Het kan daarbij zowel gaan om opleiding in de sfeer van
informatica en informatietechniek als om opleiding in het gebruik van geautomati-
seerde apparatuur en software. De aard en intensiteit van de opleiding als zodanig
hangt volgens Davis en Olson af van twee factoren: de mate waarin de toepassing
de huidige werkzaamheden verandert en het type gebruiker. Bij sterk gewijzigde
taakinhouden en gebruikers die regelmatig met de apparatuur moeten werken is
het belang van opleiding erg groot. De kans dat automatisering grote effecten
heeft bij gebruikers die incidenteel werken met de apparatuur is sowieso
aanzienlijk kleiner en dan is ook de opleiding minder urgent. Het belang van
opleiding wordt door Davis en Olson (1987: 186, 631, 699) ook gedefinieerd in
termen van vermindering van weerstand.
Wentink en Zanders (1985) onderscheiden een aantal aspecten aan de vaardighe-
den die gebruikers van software en gecomputeriseerde apparatuur nodig hebben:

begrijpen: de mogelijkheden en beperkingen ervan kennen. Dit heeft vooral
betrekking op het passief kennen van de functionaliteit;
toepassen: het beschikken over de gebruiksvaardigheden om ermee te kunnen
werken. Hierbij gaat het om het actief gebruiken van de kennis omtrent de
functionaliteit.;
de rol van de computerondersteuning in het werk: hoe centraal moet de
machine in het werk staan?;
het evalueren van het systeem: op basis van actuele ervaringen moet een
gebruiker in staat zijn om verbeteringen te formuleren met betrekking tot de
functionaliteit alsmede de kwaliteit van de arbeid.
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AI met al pleiten Wentink en Zanders (1985:2f>7-278) voor een actieve orientatie
op nieuwe technologieen waarbij bet taakontwerp de ricbting aangeeft welke
kennis en inzicht door opleiding en training moot worden verworven.

Operationalisering van de beoordeling van de resultaten van de organisatorische
interventies
De items gebruikt bij de meting van de beoordeling van de tweede secundaire
interventie bij de werkers - de uit het personeels- en organisatieplan voortvloeien-
de organisatorische ingrepen - zijn gebaseerd op operationaliseringen van De
Brabander en Thiers (1983). Wentink en Zanders (1985) en Daniel (1987). Het
gaat om de volgende schalen":

veranderingen in de leermogelijkheden;
veranderingen in de mentale belasting;
verandering in de sociale contacten;
verandering in de autonomie in het werk;
de mate waarin de opleiding en training beeft geresulteerd in een bevredigen-
de hoeveelheid kennis en vaardigheden bij de betrokkene.

De items gebruikt voor de meting van de beoordeling van de resultaten van de
organisatorische interventies bij de intervenienten is gebaseerd op dezelfde
bronnen als de meting bij de werknemers en bevat grotendeels dezelfde
dimensies.P

24 Zie voor de gebruikte items Bijlage I, set 11 en 13. De berekening van de schaalseores is te
lezen in Bijlage I, paragraaf 2.6.4.

25 De 'beoordeling van de organisatorische interventies door de managers' is gebaseerd op drie
onderdelen: veranderingen in arbeidsvoorwaarden, verandering in taakkenmerken en de resultaten
van opleiding en training. Deze vragen zijn gebaseerd op Wentink en Zanders (1985) en Daniel
(1987).
De verandering in arbeidsvoorwaarden werd geoperationaliseerd met vraag 28.
28 In hoeverre zijn de arbeidsvoorwaarden beinvloed door de automatisering?

a zijn onveranderd behoudens de gebruikelijke wijzigingen
b zijn in het algemeen verbeterd
c zijn in het algemeen verslechterd

De verandering in de taakkenmerken werd gemeten op basis van vraag 29.
29 Kunt U aangeven in welke mate de bij de automatisering betrokken werknemers de gcvolgen van

de automatisering ervaren?
Onderwerpen waren verandering in: verantwoordelijkheden; vereiste kwalificaties; controle over hun
werktempo; eigen werkmethode kunnen beoordelen; hoeveelheid toezicht; aantrekkelijkheid van
banen.
Antwoordmogelijkheden waren: 1 'meer' 2 'minder' 3 'gelijk'
De resultaten van scholing en training werden beoordeeld op basis van de vraag 22:
22 In hoeverre waren de volgende zaken problematisch in dit project?
n training/opleiding personeel
o herplaatsing/omscholing personeel
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5.3.1.5 Contingentiefactoren: condities voor het automatiseren

In figuur 5.1 werden de condities waaronder automatisering, als configuratie van
interventies, plaatsvindt benoemd als actor- en organisatiekenmerken. Inhet kader
van de vraagstelling met betrekking tot de afstemming van handelen op de
institutionele context is dit element van helang. De theoretische achtergrond
hiervan is de structurele contingentietheorie. In de context van veranderingsprojec-
ten houdt deze theorie in dat de effecten van interventies mede worden bepaald
door de mate waarin deze congruent zijn qua aard en inhoud met hun omgeving.
In de analyse van innovatieprocessen worden 'goodness of fit' benaderingen
dominant over 'one best way' benaderingen zoals dat ook gebeurd is in de
organisatiewetenschappen met de verdringing van de klassieke tayloristiscbe
organisatieleer door de contingentiebenadering (Offenbeek 1993: 313).
De implicatie van de bernieuwde aandacht voor dit tbeoretisch perspectief is dat
het bestuderen van kritieke succesfactoren en de mate waarin de automatisering
hierop afgestemd wordt veel aandacht krijgt momenteel. De vraag is echter welke
factoren dit zijn en daaromtrent zijn nogal wat verschillen van mening. Zoals
Offenbeek (1993: 314) terecht stelt, biedt de frase: 'bet risico dat de aanpak van
automatiseringsprojecten niet effectief zal zijn, is mede afhankelijk van de situatie'
inhoudelijk geen houvast. Echter daarmee blijft de vraag onbeantwoord, om welke
factoren bet dan wei gaat, terwijl het probleem waar de 'omgeving' begint en waar
deze ophoudt onopgelost blijft.
Davis en Olson (1987: 702-703) geven een zeer algemene aanduiding van de
relatie tussen contingentiefactoren en projectbeheer. Zij stellen dat algemene
kenmerken van projectbeheer afgewogen moeten worden tegen de karakteristie-
ken van de situatie in de organisatie. Zo dient de automatisering van relatief
ongestructureerde taken te worden gecombineerd met een sterke afstemming met
de gebruiker. Een in verhouding tot de organisatie hoog niveau van de technologie
is meestal gebaat bij een boge mate van interne projectintegratie en een
betrekkelijk laag niveau van formele planning en beheersing.
Lammers (1987: 372) beweert dat waarden en normen een grote rol kunnen
spelen in een veranderingsproces door de mate waarin ze aansluiten bij de aard
van bepaalde veranderingsprocessen.
Dit overzicht levert dus drie typen contingentiefactoren op, normen en waarden,
gestructureerdheid van taken en niveau van de techniek die evenzovele restricties
en mogelijkheden bieden voor het veranderingsproces. Wijnen en Van Oostrum
(1993) onderscheiden een dusdanig omvangrijk set van contingentiefactoren dat
bet onderscheid met de interventies wegvalt. Zo noemen zij ook de projectorgani-
satie een contingentiefactor. Dit is helemaal te verklaren vanuit bun contingentie-

Antwoordmogelijkheden waren: 1 'zeer problematisch' - 4 'niet problematisch'.

Voor de berekening van de samengestelde score, zie Bijlage I, paragraaf 2.14.
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theoretische onderbouwing, waarin theoretisch alles op ten hoop wordt gegooid,
met als resultaat dat er geen onderscheid meer bestaat tussen de aangetroffen
veranderingscontext en het handelen van actoren.

De operationa/isering
De bier geoperationaliseerde actor- en organisatiekenmerken zijn gekozen in het
verlengde van Davis en Olson (1987) en Lammers (1987). Tevens stemmen deze
operationaliseringen inhoudelijk goed overeen met enkele operationaliseringen van
Wijnen en Van Oostrum (1993).
Een element uit de contingentiefactoren van Wijnen en Van Oostrum, de
organisatiecultuur, Iijkt ons van groot belang in de analyse van veranderingspro-
cessen. De vraag is echter of deze contingentiefactor wei zo breed moet worden
opgevat en de vraag is tevens welke rol zo'n factor precies kan spelen. Daarnaast
is het de vraag hoe de invloed ervan op veranderingsprocessen zichtbaar gemaakt
kan worden.
Voor de meting van de actorkenmerken met betrekking tot 'organisatiecultuur' is
gebruik gemaakt van drie sets schalen: 'managementstijl', 'waardering van techniek
en wetenschap in het algemeen' en 'verwachte effecten van automatisering' met
daarnaast nog twee achtergrondkenmerken leeftijd26 en opleidingsniveau" die
beide 'hulpbronnen' indiceren.
De schalen voor managementstijl zijn aanvankelijk op basis van theoretisch
materiaal van Doorewaard (1989) ontwikkeld. Inhoudelijk bleken deze schalen te
corresponderen met schalen van Likert en Stogdill ontwikkeld in de jaren zestig
en zeventig." Het betreft: managementstijl waarbij onderscheiden worden: een
taakgerichte en een mensgerichte stijl.
De schalen voor 'waardering van techniek in het algemeen' waren":

26 Hiervoor is de volgende indeling gebruikt:
1 jonger dan 19 jaar
220 - 29 jaar
330 - 45 jaar
4 46 jaar en ouder.

Z7 Hierbij zijn drie niveaus gehanteerd:
1 laag opgeleid (Iagere school niet afgemaakt, lagere school, lager beroepsonderwijs)
2 middelbaaropgeleid (mavo/ulo/mulo, HAVO/MMS, middelbaar beroepsonderwijs, VWO/HBS

/Gymnasium)
3 hoger opgeleid (hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs).

28 Zie voor de items Bijlage I set 7. De berekening van de scores op de schalen is te vinden in
paragraaf 2.11.

29 Zie voor de items Bijlage Iset 6. De berekening van de scores op de schalen is te vinden in
paragraaf 2.10.
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- 'techniek verbetert de samenleving';
- 'techniek bedreigt de samenleving';
- 'techniek maakt werk leuker'.
Deze schalen zijn gebaseerd op werk van T. Bouman, F. Wolters en G. Wolters-
Hoff (1989) en de SOCON-vragenlijst (Felling e.a. 1987: 379).
De schalen met betrekking tot 'verwachte effecten van automatisering' zijn
gebaseerd op empirisch onderzoek van Chao en Kozlowski (1986). In een groot
onderzoek hebben zij de perceptie van werknemers van de gevolgen van
robotisering geanalyseerd. Op basis van een factoranalyse kunnen de volgende
dimensies worden onderscheiden: 'automatie bedreigt baan' en 'automatie
verhoogt efficiency'.
Voor het vaststellen van de scores op de schalen 'waardering van wetenschap en
techniek in het algemeen', 'verwachte effecten van automatisering' zijn intervalva-
riabelen geconstrueerd,"

Naast de actorkenmerken zijn er organisatiekenmerken, in het bijzonder met
betrekking tot de technische infrastructuur en enige projectgegevens, geinventari-
seerd. Deze organisatiekenmerken en projectgegevens zijn geoperationaliseerd op
basis van het werk van Batenburg (1990), Daniel (1987) en Riesewijk en Warmer-
dam (1988). Hierbij gaat het om zaken als":

innovatiegraad: wanneer is men begonnen met automatiseren, op hoeveel
plaatsen andere dan het huidige project er al sprake is van automatisering,
typen apparatuur die men gebruikt;
automatiseringsniveau van huidige activiteiten: in welke mate zijn Uw huidige
activiteiten geautomatiseerd (niet het geval - dat is zeer zeker het geval).

5.3.2 De operationalisering van de variabelen in bet interventiemodel met
betrekking tot de procesmatige etTectiviteit van de interventies

De analyse van de procesmatige effectiviteit van interventies is erop gericht om
diverse procesdimensies te belichten. Er worden daarbij drie ingangen gekozen.
De eerste ingang is dat in veranderingsprocessen partijen zichzelf institutioneel
van elkaar afhankelijk maken door diverse vormen van machtsdeling te
organiseren (projectorganisatie en gebruikersparticipatie). De tweede ingang is dat
binnen deze afhankelijkheid partijen elkaar voortdurend beoordelen ('dialectic of
control'). De derde ingang is tenslotte dat betrokken werkers het veranderingspro-
ces vanuit een tijdsperspectief verschillend bezien (orientatie op het proces voor

30 Zie voor de items Bijlage I set 6 en voor de berekening van de score voor de samengestelde
variabelen par. 2.10.

31 Zie voor de items en de berekening van de scores op deze variabelen Bijlage I, paragraaf 2.12.
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en na de implementatie). In de procesmatige analyse spelen dus drie concept en
een centrale rol: de gebruikersparticipatie (is al behandeld bij de besturingsinter-
venties in §5.3.1.3), bet concept 'dialect of control' en bet concept 'procesorienta-
tie'.

5.3.2.1 Willener: hoe analyseer je interdependentie van actoren?

Als bet zo is dat de kwaliteit van bet beleidsproces maatgevend is voor beleidsef-
fecten (Bressers 1984; Maarse 1984), dan is ook bet probleem aan de orde wie de
kwaliteit moet beoordelen: een expert, een betrokken beleidsontwikkelaar of een
actor die niet direct betrokken is, maar wei de gevolgen ondergaat. Moet - zelfs
kan - er sprake zijn van objectieve, van subjectieve, of van intersubjectieve
indicatoren voor kwaliteit, zo zou men de vraag kunnen berformuleren.
In bet werk van Alfred Willener'" zijn met betrekking tot dit probleem interes-
sante uitgangspunten en oplossingen te vinden bedoeld om te ontsnappen aan het
eerder gesignaleerde probleem van de eenzijdigheid in de dataverzameling waarin
nogal eens een een-actor perspectief domineert omdat er maar een specifieke
groep respondenten betrokken werd in de dataverzameling.
In ooze onderzoeksopzet en de data-analyse wordt gewerkt met een op Willener
gemspireerd model waarin meerdere actoren samenwerken en van elkaar afhanke-
lijk zijn binnen een veranderingsproces. Juist die afhankelijkheid in bet bandelen,
niet zozeer de eventueel strijdige belangen, is onderwerp van onderzoek. Hoe
beinvloedt een dergelijke wederzijdse afhankelijkheid bet bandelen van actoren en
waaruit bestaat wederzijdse afhankelijkheid? Deze onderwerpen zijn bier aan de
orde. Met name voor deze procesmatige analyses is Willener een belangrijke
inspiratie. Vooral de idee van bet vaststellen van verschillen in opvattingen kan
dienen om een kwantitatieve analyse te maken van de procesmatige effecten van
de mate waarin actoren verschil van mening hebben omtrent gevoerd beleid.
Het belangrijke voordeel van de benadering van Willener is dat bij werkt in de
interpretatieve traditie, zonder te vervallen in een rigoureus subjectivistisch
standpunt. Hij blijft niet staan bij interpretaties die de partijen geven van bun
handelen, maar gaat daarna deze interpretaties aan elkaar relateren. Willener
vergeleek visies en strategieen van patroons en werknemers en ontwierp zo een
beeld van de wisselwerking tussen beide partijen en de gevolgen daarvan. In die
geest zal bier ook gewerkt worden. Oat gebeurt bier door de handelwijzen van
actoren aan elkaar te relateren. Door de managers de resultaten van bun eigen
interventies en bet veranderingsproces te laten beoordelen en deze beoordelingen
te vergelijken met de oordelen van de werknemers. Interventies worden zo tot

32 Wdlener, A, (1967), Interpretation de I'organisation dans I'industrie. Essai de sociologie de
changement, ParisI's Gravenhage. Volgens Lammers is Willener de allereerste organisatiesocioloog
geweest die probeerde te werken vanuit een actionistisch perspectief (Lammers 1987: 417).
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evalueerbare interventies vanuit een twee-partijen model. Hieronder wordt nog
ingegaan op de verdere verfijning van deze analyse.

5.3.2.2 'Dialectic of control': meningsverscbil beoordeling resultaten interven-
ties

In veranderingsprocessen die participatief georganiseerd worden staat centraal dat
de intervenienten/beleidsverantwoordelijken hun handelen ter beoordeling
voorleggen aan betrokken werkers. Dit procesmatige aspect van veranderingspro-
cessen laat zich goed behandelen met het reeds eerder in de interventiecyclus
ingepaste begrip 'dialectic of control'. Dit betekent dat minder-machtigen ten
opzichte van meer-machtigen per definitie een zekere mate van autonomie
behouden. Ten behoeve van de analyse van de procesmatige effectiviteit van
interventies zuUen we trachten het principe van 'dialectic of control' te operationa-
liseren.
Zonder meer een belangrijk criterium hierbij is de aard van de beoordeling van
een interventie. Een negatieve beoordeling van de resultaten van een interventie
door een werker is een vorm van het onthouden van instemming aan het werk van
de intervenient - een principiele vorm van autonomie bij de betrokken actor. Maar
dit criterium is niet voldoende omdat tevens van belang is, in hoeverre er dan een
verschil is met de beoordeling van de resultaten van dezelfde interventies door de
intervenient. Door deze twee criteria - de aard van de beoordeling van de werker
en de intervenient en het verschil tussen deze beoordelingen - te combineren
ontstaat de variabele 'meningsverschil tussen intervenienten en werkers qua
beoordeling van de resultaten van de interventies'. Als het zo is dat dergelijke
verschillen van mening potentiele conflictstof bevatten, dan spreken wij van
procesmatige werking van de 'dialectic of control'. Immers, dan is er aanleiding
te verondersteUen dat, zoals Crozier veronderstelt, er 'onzekerbeidszones' 'bezet'
worden door de betrokken werkers ten opzichte van de intervenient waarbij de
werkers hun instemming onthouden.
Ooze verwachting is nu dat als dergelijke meningsverschillen groter zijn dit ook
aanleiding vormt voor grotere meningsverschillen omtrent het slagen van het
proces.

Operationalisering van 'meningsverschillen beoordeling resultaten interventies'
Op basis van deze theoretische uitwerking en op basis van de onderstaande items
uit de werknemersenquete werden inhoudelijk overeenkomstige items uit de
managementsenquete gehaald. Daarbij werd de indeling in de variabelen waarmee
het interventiemodel wordt getoetst aangehouden. Er wordt een meningsverschil-
score berekend voor:

het Lundebergcriterium;
de beoordeling van de resultaten van de primaire interventie;
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de beoordeling van de resultaten van de interventies met betrekking tot de
besturing;
de beoordeling van de resultaten van met betrekking de organisatorische
interventies

Voor de samensteUing van de meningsverschil-score werden scores op een aantal
items met elkaar vergeleken", Het criterium voor 'meningsverschil' is eenvoudig-
weg dat als in een overlegsituatie betreffende verschillen in beoordeling van de
resultaten van interventies besproken zouden worden er sprake is van een
potentieel conflict tussen intervenient en werker.

5.3.2.3 Procesorientaties bij werkers
Een andere wijze om de procesmatige effectiviteit van interventies na te gaan is
door te onderzoeken in hoeverre werknemers gedurende het verloop van het
proces een positieve ontwikkeling doormaken in hun orientatie op de zich
voltrekkende veranderingen.

Operationallsering 'procesonentatie'
De procesorientatie indiceert of bij de respondent de orientatie op het verande-
riogsproces in de tijd verandert en in welke richting deze verandering heeft. De
operationaliseriog van deze variabele is gebaseerd op een statistische analyse
waarmee groepen van respondenten kunnen worden samengesteld die gedurende
het proces een vergelijkbare ontwikkeling doormaken.
Via een quick cluster-analyse" zijn vier procesclusters gevormd op basis van
items die de orientatie tegenover het proces vooraf en achteraf indiceren,"

33 Eerst werd de gemiddelde score van het managementteam vastgesteld. Vervolgens werd dan
op het overeenkomstige item uit de werknemersenquete aangegeven welke score behaald moest zijn
alvorens er sprake kan zijn van een meningsverschil. Een meningsverschil op basis van de vergelijking
van de managementsbeoordeJing en de werknemersbeoordeling betekent dat het management de
resultaten van een interventie dusdanig positiever beoordeeld dat werknemers daar zeker van mening
verschillen, Bijvoorbeeld, managers kunnen stellen 'het toczicht op werknemers bJijCt geJijk'
(gemiddelde score = 2) terwijl werknemers stellen 'het toezicht neemt toe' (gemiddelde score is 3).
De samengestelde scores worden nu berekend door per set items behorend bij een bepaalde
interventie aile scores voor de werknemers op te tellen. Daarmee ontstaat er een variabele van
intervalniveau, Naarmate de somscore hoger is, is er sprake van een groter meningsverschil in de
beoordeling van de betreffende interventie.
Zie Bijlage I, paragraaf 2.8 voor de gebruikte items.

34 Deze analyse is beschreven door Anderberg (1973). In deze analyse worden cases toegewezen
aan dat cluster waarmce zij de kleinste afstand met de c1uster-centroides hebben.

3S Beide items werden beoordceld met een vijfpuntsschaal.
Kunt U aangeven hoc U dacht over dit automatiseringsproject toen het bekend werd? (1 = ik
was sterk tegen - 5 Ik was sterk voor)
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Het resuitaat van deze analyse bestond uit vier groepen:
de teleurgestelden: vooraf positief en achteraf negatief;
de aarzelenden: vooraf neutraal en achteraf neutraal;
de 'omgeturnden': vooraf negatief en achteraf positief;
de positieven: vooraf positief en achteraf positief.

5.4 De vraagstellingen: een verdere verfijning

In de inleiding van dit hoofdstuk zijn er 3 vraagstellingen aan de orde geweest.
Hieronder zal worden aangegeven hoe deze vraagstellingen nu gegeven deze
operationaliseringen verder zullen worden uitgewerkt. In eike volgende paragraaf
wordt een van de drie vraagstellingen behandeid.

5.4.1 In boeverre njn kenmerken van de strategiscbe context van invloed
op bet succes van automatiseringsprojecten?

In de strategische keuze-benadering wordt evenals in de contingentiebenadering
veel aandacht besteed aan de afstemming van het handelen van actoren op de
kenmerken van de strategische context. Orlikowski besteedt in haar analyses
betrekkelijk veel aandacht aan de invioeden die structurele eigenschappen van
organisaties uitoefenen op het initieren van veranderingsprocessen en de
beinvloeding van deze structurele eigenschappen op hun beurt door technische
interventies. Echter, wat de relatie tussen het siagen van het project en deze
kenmerken van de institutionele context is, dat Iaat zij in het midden.
Het doel van deze vraagstelling is nu om te bezien in hoeverre kenmerken van de
organisatie en kenmerken van actoren die vanuit de intervenient bezien de
strategische context vormen direct varieren met het siagen van het project.
Praktische implicatie is dat wanneer dat het geval is, intervenienten deze
contingenties steeds bij de implementatie van interventies moeten betrekken. In
feite betekent dat een afstemming van handelen op structurele eigenschappen van
een organisatie en dat is een handelingstheoretisch gerelativeerde vorm van
omgevingsdeterminisme. De intervenient kan weI of niet rekening mee houden
met de structurele eigenschappen van de organisatie.
Bij de strategische context-analyse worden kenmerken van de actoren en
organisatie (structurele eigenschappen) vergeleken tussen projecten met significant
verschillende successcores (Lundebergscores). Concreet worden de volgende
vragen aan de orde gesteld:

In welke mate is volgens U bet project geslaagd te noemen? (1 = volledig mislukt - 5 volledig
geslaagd)
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1 Is er bij organisaties met significant verschillende Lundebergscores sprake van
significant verschillende actorkenmerken?

2 Is er bij organisaties met significant verschillende Lundebergscores sprake van
verschillende organisatiekenmerken?

Als hiermee zou kunnen worden vastgesteld welke kenmerken van de strategische
context sterk verschillen, waarbij deze verschillen congruent zijn met de verschillen
in het slagen, dan kan een bepaald omgevingsdeterminisme niet worden
uitgesloten in die zin dat deze factoren of processen moeten worden geintegreerd
in het handelen van intervenienten.

Door in theoretische zin ook het actorperspectief verder uit te werken wordt dit
omgevingsdeterminisme wellicht ook empirisch gerelativeerd. Dit gebeurt door
vergelijkbare analyses tussen dezelfde organisaties als in vraag 1 en 2, waarin a la
Riesewijk en Warmerdam wordt bezien in hoeverre verschillen in de mate van
aanwezigheid van interventies samengaan met verschillen in slagen van de
projecten. Als de aanwezigheid van interventies al voldoende voorwaarde is voor
het begrijpen van verschillen in Lundebergscores dan is het belang van de hande-
Iingstheoretische onderbouwing van ons interventieperspectief al ten dele
bevestigd. Concreet wordt de volgende vraag aan de orde gesteld:

3 Inhoeverre gaan verschillen in Lundebergscores samen met verschillen in de
mate van aanwezigheid van interventies?

Het omgevingsdeterminisme zou verder kunnen worden gerelativeerd als
verschillen in het slagen van het project volgens werkers ook congruent zijn met
verschillen in beoordelingen van de resultaten van de interventies volgens
managers en werkers. Deze problematiek is aan de orde in vraag 4 en 5. Concreet
luiden deze vragen als voIgt:

4 In hoeverre verschillen managers in organisaties met een significant verschil-
lende Lundebergscore in hun beoordeling van de resultaten van de primaire
en secundaire interventies?

5 In hoeverre verschillen werknemers in organisaties met een significant verschil-
lende Lundebergscore in hun beoordeling van de resultaten van de primaire
en secundaire interventies?

De beantwoording van deze vijf vraagstellingen is erop gericht om een exploratief
inzicht te krijgen of nu vooral contextkenmerken (zij representeren structurele
eigenschappen) congruent zijn met verschillen in Luadebergscores of dat juist de
aanwezigheid van interventies en de beoordeling van interventies (zij represente-
ren het handelings-aspect) congruent zijn met verschillen in Lundebergscores.
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5.4.2 In hoeverre zijn de geimplementeerde interventies doelgericht?

De exploratie van het interventiemodel met be trekking tot de doelgerichtheid van
interventies volgens de werkers is erop gericht inzicht te krijgen in aard en richting
van de samenhangen tussen de beoordeling van de resultaten van de interventies
en het slagen van het project (Lundebergscore). Er zal worden gesproken van een
doelgerichte interventie als er sprake is van een significant positief verband tussen
de beoordeling van de resultaten van een interventie en het slagen van het project.
Omdat hierbij actorkenmerken een rol spelen, die processen van rationele sturing
en sanctionering van de verandering zichtbaar kunnen maken, worden zij ook in
het analysemodel opgenomen. Relevante variabelen zoals hulpbronnen, normen
en waarden zullen daarbij worden betrokken om de zuiverheid" van het
interventiemodel te kunnen beoordelen. In deze vraagstelling is in feite de vraag
opnieuw aan de orde: welke factoren - de actorkenmerken (contingentiefactoren)
en/of de beoordeling van de interventies - het meest bijdragen aan het verklaren
van het Lundebergcriterium? Daarbij is van belang dat kan worden vastgesteld dat
binnen-personen met name de beoordelingen van de interventies en in mindere
mate de actorkenmerken een rol spelen omdat daarmee de handelingstheorie
wordt geconfirmeerd in zijn werking.
Verder is hierbij van belang welke van de interventies de grootste rol speelt in het
verklaren van het succes van het project, immers daardoor kan het relatieve
belang van de interventies ten opzichte van elkaar worden bepaald en kan het
gebrek aan doelgerichtheid worden vastgesteld bij ontbrekende verbanden. De
concrete vragen die hierbij gesteld worden luiden:

6 Hoe sterk is de samenhang tussen de beoordeling van de resultaten van de
interventies en het Lundebergcriterium?

7 Hoe sterk is de samenhang van actorkenmerken met het Lundebergcriterium?

5.4.3 In hoeverre zijn de geimplementeerde interventies procesmatig effectief!

Veranderingsprocessen hebben vele kenmerken. Een daarvan is de mate waarin
mensen in dat proces van elkaar afhankelijk zijn. In een participatieve aanpak is
deze wederzijdse afhankelijkheid bewust gearrangeerd. Deze interdependentie van

36 Met 'zuiverheid' van het analysemodel wordt hier bedoeld, de mate waarin dit model slagen
van een project verklaard als functie van interventies. Naarmate actorkenmerken een groter deel van
de verklaarde variantie in de afhankelijke variabele bepalen neemt de zuiverheid van bet
analysemodel, als analysemodel voor de samenhang tussen de beoordeling van interventies en slagen
van automatiseringsprojecten af. In die zin dat het verklaren van bet slagen van het project niet louter
verklaard wordt door de gepercipieerde kwaliteit van de interventies, maar ook door contingentiefac-
toren.
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actoren is het sleutelstuk van Giddens' en Croziers machtstheorie. Afhankelijkheid
van intervenient en beoordelaar is door ons geoperationaliseerd als een verschil
van mening om trent de beoordeling van de resultaten van de interventies tussen
werknemers en managers.

8 In hoeverre hangen meningsverschillen tussen werknemers en managers over
de beoordeling van de resultaten van primaire en secundaire interventies
samen met meningsverschillen omtrent het slagen van het project (het
Lundebergcriterium)?

Als deze procesmatige analyse, waarin aile onafhankelijke variabelen interdepen-
dentie van actoren indiceren, een relatief hoge verklaarde variantie van de
criterium-variabele oplevert dan impliceert dat een bevestiging van ooze
veronderstelling met betrekking tot de interdependentie van actoren. Immers, als
een groter verschil van mening tussen intervenient en beoordelaar omtrent de
resultaten van de handelingen van intervenient leidt tot een groter meningsverschil
omtrent het slagen van het project is de wederzijdse afhankelijkheid van de
intervenient van de beoordelaar ook empirisch bevestigd. De praktische implicatie
van deze bevinding zou zijn dat de intervenient er voor dient te zorgen dat dit
verschil van mening op aile punten in het model minimaal is om de hoogst
mogelijke instemming met zijn handelen te realiseren. Wanneer deze verwachting
zou worden bevestigd blijft de kern van ooze handelingstheorie in tact. De kern
van deze handelingstheorie is dat succesvolle sturing van veranderingsprocessen
niet is gebaseerd op positionele Macht maar op het verkrijgen van instemming
voor interventies. Instemming betekent bier, zo gering mogelijke meningsver-
schillen tussen betrokkenen en interveaienten. Daarmee wordt optima forma
zichtbaar dat machtsrelaties op het niveau van de interactie relaties van
zelfstandigheid en afhankelijkheid zijn. Het relationele aspect van Macht wordt
bier in tegenstelling tot het structurele aspect (overheersing) benadrukt.

Een ander deel van de proces-evaluatie heeft betrekking op de nog immer actuele
problematiek van de veranderingsorientatie en heeft implicaties voor de
startsituatie van veranderingsprocessen. De vraagstelling hierbij was:

9 In hoeverre hangt de veranderingsorientatie samen met kenmerken van
actoren (contingentiefactoren)?

Hiermee wordt per project geanalyseerd in hoeverre er sprake is van samenhang
tussen verschillen in het beschikken over hulpbronnen (positionele Macht) en
waarden en veranderingsbereidheid. In zekere zin heeft deze vraagstelling ook
betrekking op de omgevingskenmerken, echter omdat het bier meer de proceskant
betreft is deze analyse bier ingedeeld.
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Naarmate de genoemde contingentiefactoren een grotere samenhang vertonen met
de veranderingsorientatie kan er aan intervenienten beter worden verduidelijkt
welke invloed contingentiefactoren zoals positione1eMacht en waarden hebben in
de context van automatisering. Het gaat er dan vooral om de potentiele weerstand
tegen verandering op het spoor te komen.

Het volgende deel van de procesmatige analyse heeft betrekking op een
vergelijking van groepen binnen projecten, waarbij specifieke onderdelen van de
proces-interventies nog eens nader onder de loep worden genomen. Het gaat om
een vergelijkingen tussen groepen werkers die op verschillende wijzen door het
veranderingsproces zijn gekomen en om vergelijkingen tussen participanten en
niet-participerende werkers.

De vraagstelling voor de eerste groep Iuidt als voIgt:

10 In hoeverre verschillen groepen waarvoor een uiteenlopend verloop van het
veranderingsproces is geconstateerd in:
a hun beoordelingen van resultaten van primaire en secundaire interventies?;
b hun 'meningsverschil beoordeling' resuitaten van interventies en hun

meningsverschil Lundeberg?

Per groep - samengesteid op basis van een cluster-analyse" - wordt op basis van
eenwegsvariantie-analyse vergeleken of hun gemiddelde score op de variabelen:
'beoordeling resuitaten interventies', 'beoordeling Lundebergcriterium', 'menings-
verschil beoordeling resultaten interventies' en 'meningsverschil beoordeling
Lundebergcriterium' significant van elkaar verschillen. Op grond van de aard en
inhoud van de wijze waarop hun veranderingsorientatie vooraf zich heeft
ontwikke1d zijn er zeker verwachtingen te formuleren.
Voor de teleurgesteiden ligt het voor de hand, dat zij Iagere gemiddeide scores
op de diverse variabelen hebben dan de positieven en de 'omgeturnden'. Kennelijk
is er voor de teleurgestelden duidelijk iets mis gegaan gedurende het verande-
ringsproces dat achteraf aanleiding is om het proces als misIukt te beschouwen.
Daarnaast kan worden verwacht dat de meningsverschillen omtrent resultaten van
interventies doorgaans groter zouden moeten zijn voor degenen met een negatieve
procesorientatie (teleurgestelden en aarzelenden) dan voor degenen met een
positieve procesorientatie (,omgeturnden' en positieven). Immers bij degenen

37 Zie voor een uitgebreide beschrijving Bijlage I paragraaf 2.7. Er worden vier groepen met
verschillende proces-orientaties onderscheiden:

de teleurgestelden: vooraf positief en achteraf negatief;
de aarzelenden: vooraf neutraal en achteraf neutraaJ;
de 'omgetumden': vooraf negatief en achteraf positief;
de positieven: vooraf positief en achteraf positief.
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volgens wie het proces negatief is verlopen is er een grotere kans op meningsver-
schillen met managers omtrent de resultaten van de interventies.
Op basis van de resultaten van deze analyse.kan ook verder verduidelijkt worden
in hoeverre procesverloop en de resultaten van feitelijke interventies in elkaar
grijpen en kan duidelijk worden welke van de interventies het meest frequent -
bezien over aile projecten - bovenstaande verwachting bevestigen.
De theoretische achtergrond van deze analyse is in feite opnieuw het basismodel,
waarbij nu vanuit een procesmatig gezichtspunt bezien wordt welke interventies
daarbij van belang zijn en welke niet. Hierbij kan in het bijzonder worden
teruggegrepen op het door Maarse en Bressers (1984) gesuggereerde verband
tussen de kwaliteit van het beleidsproces en de effectiviteit ervan. Ten eerste kan
de kwaliteit van het beleidsproces herleid worden door te bezien hoe de
procesorientaties over de werkers in de diverse organisaties zijn verdeeld. Ten
tweede kan de effectiviteit worden bezien naar de mate waarin de interventies
inderdaad positiever beoordeeld worden en leiden tot een lager meningsverschil
in beoordelingen bij degenen die een positievere orientatie op het proces hebben.
Pas dan kunnen de effecten van interventies als verklarend gelden voor het
positief doorlopen van het veranderingsproces.

Voor de tweede groep geldt de volgende vraagstelling:

11 In hoeverre verschillen participanten en niet-participanten in:
a hun beoordeling van de resultaten van de interventies?;
b hun 'meningsverschil beoordeling' resultaten van interventies?

Met behulp van deze analyse kan er een terugkoppeling plaatsvinden naar de ver-
onderstellingen omtrent het belang van participatie van eindgebruikers bij
automatiseringsprojecten zoals eerder behandeld. Aangezien participatie als een
van de belangrijkste procesinterventies wordt beschouwd en de zo gewenste
zelfsturing vorm geeft is de vraag naar de effecten ervan nog steeds actueel.
Bovendien wordt in deze vraagstelling de feitelijke participatie en de problematiek
van de afhankelijkheid van de intervenienten van de instemming van derden (de
immateriele participatie) nog eens nader aan de orde gesteld. Hebben participan-
ten een positievere beoordeling van de resultaten van interventies - immers zij
hebben een goed beeld wat de uiteindelijke keuzen waren en welke criteria
daarbij gebruikt werden - en verschillen ze minder van mening in hun beoordelin-
gen met managers? Dit kan niet zonder meer positief beantwoord worden,
immers wat er gedurende overlegsituaties gebeurd is, kan niet van buitenaf
worden vastgesteld. Vandaar dat deze analyse het best als exploratief kan worden
beschouwd.
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SOS Karakterisering van bet onderzoek

De plaats van dit onderzoek in de eye/us van het 'praktijkonderzoek'
In elk veranderingsproces wordt op basis van de regulatieve cyclus (lees:
interventiecyclus) gewerkt vanuit een probleemstelling naar een diagnose, van
daaruit naar een ingreep die tenslotte wordt geevalueerd ('t Hart 1991: 55).
Binnen bet kader van een dergelijke cycluszijn er diverse soorten van 'praktijkon-
derzoek'" mogelijk.

diagnose
1. diagnostisch

onderzoek
2. strategisch-

beleids-
vonnend
onderzoek

probleem-
stelling

plan (oplossing)

3. (aktie-/proces-)
begeleidend
onderzoek

4. evaluatief
onderzoek

Interventie

Figuur 5.3 Subtypen van praktijkonderzoek in de regulatieve cyclus (Van Dijk en 't Hart 1991: 18)

De vraag is nu op welke plaats in deze cyclus dit onderzoek zicb afspeelt.
Aangezien er eerder een inperking tot de interventiecyclus plaatsvond, is in
onderstaand scbema aileen bet lnterventie-evaluatie-deel relevant. De overige delen
van de regulatieve cyclus worden niet meegenomen. In dit onderzoek staan de
interventies zelf, alsmede bun evaluatie vanuit meerdere actoren centraal.

38 Dit type onderzoek komt men vrijwel niet tegen in de typologieen van onderzoek. Van Dijk
en 't Hart komen tot deze naam vanwege het feit dat vele academici in hun beroepspraktijk
onderzoek verrichten dat sterk oplossingsgericht is en niet of nauwelijks gericht is op wetenschappelij-
ke theorievorming. Van Dijk en 't Hart geven de volgende definitie van dit type onderzoek:
'praktijkonderzoek is een type wetenschappelijk onderzoek waarin het belangrljkste doel niet het
ontwikkelen en toetsen van theorieen is maar het zoeken van oplossingen van praktische problemen
van aanwijsbare actoren buiten de wetenschap als zodaoig.'
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Evenals in het vorige deel van deze studie is bier sprake van een exploratief onder-
zoek, Vanwege het feit dat ooze dataverzameling met heeft plaatsgevonden onder
gecontroleerde omstandigheden lean er geen sprake zijn van toetsend onderzoek
maar is er sprake van een exploratief onderzoek. Echter het is niet een
theorieloos exploratief onderzoek. Op basis van ooze theoretische excursies in
hoofdstuk 1 en 2, en de bier behandelde theorie en empirie zullen we het
interventiemodel zo operationaliseren dat er sprake is van theoretisch aangestuurd
evaluatie-onderzoek.

Evaluatieobjecten
Waar richt de evaluatie zich nu op? De evaluatie zal gericht zijn op het
veranderingsproces en de effecten van interventies en binnen dat kader speelt de
beleidsorganisatie een grote rol. Het te problematiseren onderwerp is daarin de
koppeling tussen interventies met de doelgerichtheid en procesmatige effectiviteit
die nu juist in het kader van automatiseringsprojecten steeds zo ingewikkeld blijkt
te zijn en in beperkte mate in empirisch onderzoek aan de orde komt.

Analyse van strategisch handelen en strategische context
In dit deel van deze studie gaat het overwegend over wat Giddens noemt 'analysis
of strategic conduct' van actoren. Immers het gaat bier inderdaad om handelings-
strategieen en zich daarin afspelende processen binnen gedefinieerde contextuele
grenzen, De institutionele kenmerken waarin het handelen zich afspeelt worden
in de beschouwing betrokken voorzover ze een onderdeel vormen van interventies
of voorzover zij daarop invloed uit kunnen oefenen. De strategische context
waarin het handelen zich afspeelt, zowel organisatiekenmerken als actorken-
mer ken waarvan op grond van theoretische of praktisch-empirische inzichten
verondersteld kan worden dat ze van invloed kunnen zijn op het veranderingspro-
ces zullen worden beschreven en geanalyseerd. Daarmee is er dus ook sprake van
een institutionele analyse die gecontrasteerd wordt met het strategisch handelen.

Ex post of et ante evaluatie?
Een ander gebruikelijk onderscheid in het evaluatieonderzoek is dat tussen ex post
en ex ante evaluatie. Het gaat dan om het tijdstip waarop de dataverzameling
wordt uitgevoerd. De ex ante evaluatie is gebaseerd op dataverzameling voordat
de feitelijke beleidsvoomemens worden uitgevoerd. Daarbij gaat het dan om een
vorm van 'forecasting'. Bij het ex post onderzoek vindt de evaluatie plaats nadat
het beleid is uitgevoerd.
De beoordelingen van zowel het veranderingsproces, als de doelgerichtheid in dit
onderzoek vindt plaats nadat de interventies zijn uitgevoerd.
Dit onderzoek kan worden gezien als een ex post evaluatie van een veranderings-
proces. Op basis van de empirische evaluatie van de interventies waarover de
actoren hun beoordeling gaven, alsmede een analyse van de mate waarin deze
beoordelingen samenbangen met het succes van het project ontstaat er kennis
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omtrent de uitvoering van interventies en of ze slaag- of faalfactoren zijn. Deze
kennis kan worden gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming en uitvoering
van nieuwe innovatieprocessen.

Dataverzameling: type automatisering en type organisatie
Bij dezelfde negen organisaties als in bet vorige deel van deze studie zijn gegevens
verzameld rond de gevolgde automatiseringsstrategie. Het betreft vijfgemeenten,
drie industriele produktieorganisaties en een tecbniscbe dienstverlenende
organisatie. Bij aile organisaties zijn, in samenspraak met de directie, boofd
informatiebeleid / automatiseringsafdeling en de afdeling personeelszaken, de bij
bet project betrokken werkers voorzien van een vragenlijst. Er is dus geen sprake
van een steekproef. AIle personen wiens werk op de een of andere manier werd
beinvloed door de automatisering zijn benaderd voor deelname aan bet onderzoek
met bet verzoek om de vragenlijst in te vullen. De respons ligt rond de 50%.
Binnen de organisaties zijn de gegevens representatief. Het verschil met deel II
van dit onderzoek is dat voor dit deel ook interviews zijn afgenomen bij de
intervenienten, In elke organisatie is gesproken met de projectleider, een
directielid (in de bedrijven) of een afdelingsboofd (in de gemeenten) en een van
de betrokken automatiseerders.

Overzicht 5.2 AantaHen respondenten naar typen automatiseringsprojecten en naar organisatie

Type organisatie Type automatisering Aantal respondenten

Machine 2 (fijnmetaal) produktiebesturing 46

Machine 1 (machinebouw) produktiebesturing 32

Scheepsreparatie administratief 10

Ingenieursbureau CAD 67

Gemeente 1 GBA39 12

Gemeente 2 GBA 25

Gemeente 3 GBA 13

Gemeente 4 GBA 10

Gemeente 5 GBA 15

39 De aCkorting GBA betekent: gemeentelijke basisadministratie. Het GBA-project is een
grootschalig automatiseringsproject waarbij in aile gemeenten in Nederland de persoonsregistratie
wordt geautomatiseerd.
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Elk bedrijf beeft een evaluatierapport gekregen op basis van bet voorgelegde
onderzoek." Bij g41 van de negen organisaties is dit rapport met de leden van
bet managementteam nabesproken die op hun beurt weer korte, door ons
geschreven, samenvattingen in de bedrijfs- of gemeentemedia hebben gepubli-
ceerd.
De reacties op de resultaten waren overwegend positief in die zin dat men
'eindelijk' eens wat systematische informatie verkreeg omtrent het verricbte werk
in het kader van bet betreffende automatiseringsproject. In bet algemeen yond
men de informatie nuttig in verband met nog uit te voeren automatiseringsprojec-
ten en was men bijzonder geinteresseerd in de kritische factoren voor bet slagen
van betreffende projecten. Een veel gehoorde klacht was dat men voor bet zelf
uitvoeren van deze evaluaties overwegend geen tijd heeft. Kortom de beboefte aan

40 De rapporten kwamen in deze volgorde uit:
Meeus, M.T.H., (1991a) Evaluatie van de automaJisering van de produktiebestunng bij Machine 1.
ruE, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen: Eindhoven. pp. 40.

Meeus, M.T.H., (1991b) Evaluatie van de automatiseing van de produktiebesturing bij Machine 2.
ruE, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen: Eindhoven. pp. 40.

Meeus, M.T.H., (1991c) Evaluatie van de administratieve automatisering bij Scheepsreparatie. TUE,
Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen: Eindhoven. pp. 38.

Meeus, M.T.H., AA.H. van de Donk (1991d) Evaluatie van het GBA-project bij Gemeente 1. TUE,
Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen: Eindhoven. pp. 41.

Meeus, M.T.H., J.F.P. de Groot (1991e) Evaluatie van het GBA-project bij Gemeente 2. TUE, Faculteit
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen: Eindhoven. pp. 42.

Meeus, M.T.H., J.F.P. de Groot (1991f)Evaluatie van het GBA-project bij Gemeente 3. TUE, Faculteit
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen: Eindhoven. pp. 42.

Meeus, M.T.H., J.F.P. de Groot (1991g) Evaluatie van he{ CAD-project bij het Ingenieursbureau. TUE,
Faculteit Wijsbegeerte en Maatscbappijwetenschappen: Eindhoven. pp. 41.

De laatste twee rapporten zijn omvangrijker vanwege het feit dat bierbij ook een model werd
ontwikkeld en bescbreven voor het zodanig evalueren van de software-ergonomische kenmerken van
de software dat er een scherper oordeel kon worden gegeven over de oorzaken van de mate van
gebruikersvriendelijkheid.

Meeus, M.T.H., PJ.H. Hinssen (1992a) Evaluatie van het GBA-project bij Gemeente 4. TUB, Faculteit
Wijsbegeerte en Maatscbappijwetenscbappen: Eindhoven. pp. 49.

Meeus, M.T.H., PJ.H. Hinssen (1992b) Evaluatie van het GBA-project bij Gemeente 5. ruE, Faculteit
Wijsbegeerte en Maatscbappijwetenscbappen: Eindboven. pp. 51.

41 Bij een van de organisaties is geen bespreking georganiseerd. De reden daarvoor is
ontbrekende tijd bij het management.



229

dit type evaluatiestudies is zonder meer aanwezig, bet nut ervan wordt onderkend,
alleen de tijd ontbreekt.

Analysetechniek
De analysetechnieken die bier zullen worden gebruikt zijn identiek aan die in
boofdstuk 4 en werden reeds beschreven in paragraaf 3.4.6 van boofdstuk 3.

5.6 ~sl~t

In boofdstuk 2 werd geconcludeerd dat er eigenlijk geen sprake is van een
uitgekristaIliseerde interventietbeorie. Gegeven bet ontbrekende wetenschapspro-
gramma enerzijds en gegeven de veelvormigheid en de ontoegankeIijkheid van de
interventiepraktijk anderzijds is dat ook niet zo verwonderIijk. Het ontwikkelen
van een interventiemodel voor bet analyseren van veranderingen in organisatie en
arbeid samengaand met automatisering bleek eveneens een stevig karwei. Terwijl
bet ontwikkelen van een interventietbeorie een onhaalbare opdracht bleek te zijn.
Hier is dan ook niet gestreefd naar bet ontwikkelen van een interventheorie als
weI naar een bandelingstheoretisch interventieperspectief. Op basis van de
tbeoretiscbe uitgangspunten uit boofdstuk 1 en 2 met betrekking tot de
macbtsproblematiek en de rol van diverse actoren in veranderingsprocessen is er
zo een bandelingstheorie ontwikkeld op basis van Giddens' concepten waarmee
bet interventiemodel ook van een substantiele interpretatie kan worden voorzien.
Onze substantiele tbeorie rond verandering is nu bewerkt tot een institutioneel
gearrangeerd interactief proces van machtsdeIing, dat geconditioneerd wordt door
wederzijdse beoordelingen van bet bandelen van actoren, door normering van dat
bandelen en door de invloed van contingentiefactoren (kenmerken van de actoren
en de organisatie). In deze bandelingstbeorie zijn rationele sturing, betekenisge-
ving en normering volgtijdeIijk in de interventiecyclus ingebouwd.
Op basis van Iiteratuuronderzoek is vervolgens onderbouwd welke interventies
empiriscb aantoonbare invloed bebben op bet slagen van automatiseringsprojec-
ten, opnieuw om de eerste laag van bet interventieperspectief (bet interventiemo-
del) te kunnen formuleren. Voor alle interventies bleek enige empiriscbe
informatie beschikbaar. Het resultaat van deze zoektocbt viel ecbter zonder meer
tegen. Er worden zelden samenhangen tussen factoren en bet succes van
automatisering berekend. Op basis van de beschikbare informatie is de
interventiematrix uit boofdstuk 2 verder uitgewerkt en geoperationaliseerd.
Hiermee is er een basismodel ontstaan dat bet mogeIijkmaakt om de drle globale
vraagstelIingen te verfijnen. De nadruk in deze verfijningen Iigt op bet zoeken van
relaties tussen bandelen en structuur, doelgericbtheid van interventies en
procesmatige effectiviteit van interventies.
Op basis van de operationaliseringen is er een reeks van 11 onderzoeksvragen
geformuleerd ter verfijning en nuancering van de drie globale vraagstelIingen. Met
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dit set van vraagstellingen is bet mogelijk bet basismodel en onderliggende
bandelingstheorie empirisch te exploreren.
Na bet verfijneo van de globale vraagstellingen is er een metbodologiscbe
karakterisering van dit ooderzoek gegeveo. Het gaat bier om evaluatieonderzoek
dat in de regulatieve cyclus betrekking beeft op de beoordeling van de interventie.



6 Resultaten en discussie

6.1 Inleiding

In dit boofdstuk zullen de onderzoeksresultaten worden beschreven. Er zal op de
diverse analyseniveaus een beschrijving plaatsvinden van de belangrijkste
resultaten en conclusies. Het boofdstuk bebandelt achtereenvolgens aIle vragen
geformuleerd in boofdstuk 5. De tabellen waarop dit boofdstuk is gebaseerd zijn
weergegeven in Bijlage II, tabel 6.1 tot en met 6.24.

6.2 De analyseniveaus

De resultaten zullen gepresenteerd worden vanuit diverse analyseniveaus: de
projectenjorganisaties, de personen en betrokken groepen (werknemers en
managementteam). Als de onderzoekseenheid het automatiseringsproject is, gaat
bet om de vergelijking tussen organisaties. Het kan dan gaan om organisatieken-
merken, actorkenmerken in samenhang met andere variabelen. Met de groep als
de onderzoekseenheid gaat bet om vergelijkingen binnen projecten bijvoorbeeld
tussen participanten en niet-participanten, of groepen mensen met een verschillen-
de procesorientatie. De analyses op bet niveau van de individuele medewerkers,
bebben betrekking op samenhangen tussen variabelen bezien binnen-individuen.

6.3 De resultaten

6.3.1 Vraagstellingen 1 en 2: analyse van de strategiscbe context: bandelen,
contingentiefactoren, beoordelingen van bandelen

Het gaat bier om een vorm van strategiscbe context-analyse, waarbij bekeken
wordt in boeverre kenmerken van de strategiscb context (actor- en organisatieken-
merken) waarbinnen bet veranderingsproces zich beeft voltrokken samengaan met
verschillen in Lundebergscores.
1 Is er bij organisaties met significant verschillende Lundebergscores sprake van

verschillende actorkenmerken?
2 Is er bij organisaties met significant verschillende Lundebergscores sprake van

verschillende organisatiekenmerken?

Analysemodel: gebruikte variabelen
In de analyse zijn de volgende variabelen gebruikt. De Lundebergscore van de
werknemers. Dit is een variabele waarmee wordt beschreven in welke mate bet
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informatiesysteem en bet veranderingsproces succesvol geadopteerd is door de
werknemers. In deze variabele worden de volgende indicaloren gccombinccrd:

de mate waarin werknemers tevreden zijn met bet systeem;
de mate waarin werknemers bet project als succesvol beoordelen;
de mate waarin men tevreden is omtrent de invloed die men beeft kunnen
uitoefenen op het project.'

=...- --------- ...·I::-....-:ovan I(kWIIIIIII J( 8CCIpCIdII).".,.....----..---...-.

Figuur 6.1 Een model VOOf de toetsing van de samenhangen
tussen actor- en organisatiekenmerken en het Lun-
debergcriterium

De reden om de Lundebergscores van de werknemers te kiezen als uitgangspunt
voor deze analyse - en niet de Lundebergscore van de managers - is dat op basis
van hun score het beste beeld verkregen kan worden van de kwaliteit en
acceptatie van bet ontwikkelde systeem. Immers de werknemers gebruiken
daadwerkelijk bet systeem en dat geldt beslist in mindere mate voor de
betreffende leden van het managementteam. Ook is bet zo dat intervenienten ten
aanzien van hun eigen werk een zekere vooringenomenbeid bebben waardoor een
kwaliteitsoordeel altijd wat vertekend zal zijn. Daarnaast is er een kwantitatief
argument, namelijk dat de meeste stemmen gelden: als drie, vier managers menen
dat ze goed werk hebben geleverd en de tien of meer direct betrokken eindgebrui-
kers vinden dat in mindere mate het geval dan hebben de managers in principe
een probleem, namelijk een beperkt draagvlak voor hun interventies.
Als onafhankelijke variabelen zijn er zowel actorkenmerken als organisatieken-
merken opgenomen die theoretisch relevant zouden kunnen zijn bij automatise-
ringsprojecten.
Bij de actorkenmerken gaat bet om:

1 Zie voor de berekening van de score op het Lundebergcriterium Bijlage I, paragraaf 2.6.1.
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managementstijl: mensgericht en taakgericht';
waardering van automatisering in termen van verwacbte effecten: automatie
bedreigt mijn baan, automatie verboogt efficiency";
waardering gevolgen wetenschap en techniek: samenleving verbetert,
samenleving wordt erdoor bedreigd, maakt werk leuker',

Als organisatiekenmerken zijn opgenomen:
automatiseringsniveau buidige taken;
mate van informatietechnologische innovativiteit: welke typen automatisering
kent men zoal (bestuurlijk, techniscb-industrieel, administratief) en welke
typen apparatuur gebruikt men zoal";
sinds wanneer (aantal jaren) men bezig is met automatisering;
projectbudget (in guldens) en doorlooptijd (in jaren).

Resultaten
Op basis van tabel 6.1 zijn er twee vergelijkingen gemaakt:

tussen machine 1 en 2: Lundebergscore van de werknemers bij machine 1 is
significant boger dan van de werknemers bij machine 2;
tussen gemeente 1 en 3: de gemiddeIde Lundebergscore bij de werkers van
gemeente 1 is significant boger dan bij gemeente 3.

Naast deze reden voor deze vergelijking is er nog een andere, namelijk bij beide
paren organisaties is er sprake van inhoudelijk overeenkomstige projecten. In
machine 1 en 2 gaat bet om geautomatiseerde produktiebesturing die procedureel
voor aIle werknemers in de beIe fabriek effecten beeft direct dan wei indirect. In
gemeente 1 en 2 gaat bet om de automatisering van de bevolkingsadministratie
die in betreffende afdelingen (Burgerzaken en Bevolking) iedereen aangaat.

3 Zie voor de betreffende items Bijlage I, set 7. Voor de berekening van de score op de
samengestelde variabele Bijlage I, paragraaC 2.11.

4 Zie voor de gebruikte items en de berekening van de samengestelde scores Bijlage I, paragraaf
2.10.

S Zie voor de items en berekening van de samengestelde scores Bijlage I, paragraaC 2.10.

6 Zie Bijlage I, paragraaC 2.12 voor de gebruikte items en de berekening van de samengestelde
score.
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In tabel6.2 worden de resultaten weergegeven van de vergelijking tussen machine
1 en 2.' Uit deze vergelijking blijkt dat:

In machine 1 zijn de respondenten ouder en hebben een hoger opleidings-
niveau dan in machine 2.
In machine 1 beoordelen de werknemers de managementstijl gemiddeld als
meer mensgericht en minder taakgericht dan in machine 2 - a1 zij het dat de
verschillen niet significant zijn (resp. p .10 en p. OS).
In machine 1 is men minder negatief over de effecten van de automatisering
voor de baanzekerheid dan in machine 2. Er is geen verschil in de gemiddelde
score op de verwachte effecten voor de efficiency.
Er is geen verschil in de gemiddelde score op de beoordeling van de gevolgen
van wetenschap en techniek voor samenleving en werk.
In machine 1 is er sprake van een gemiddeld lager automatiseringsniveau van
de huidige activiteiten (hoewel dit verschil net niet significant is: p .07).
In machine 1 is er sprake van een hogere mate van informatietechnologische
innovativiteit.

Voorzover er sprake is van een veronderstelde samenhang van actor- en
organisatiekenmerken met verschillen in Lundebergscores zijn deze hier deels
problematisch. Immers, men zou verwachten dat een meer taakgerichte, Minder
mensgerichte managementstijl juist samengaat met een lagere gemiddelde
Lundebergscore en dat is hier precies andersom (Gill en Krieger 1992). Een
directe vertaling van managementstijlen in de aanpak van automatiseringsprojec-
ten, zodanig dat dit ten koste gaat van het slagen van projecten, is derhalve niet
zichtbaar. Tegelijkertijd blijkt er geen direct verband te zijn tussen verschillen in
Lundebergscores en de waardering van automatisering. Juist de werknemers in
machine 2 hebben een gemiddeld hogere verwachte baanonzekerheid dan die uit
machine 1 terwijl de gemiddelde Lundebergscore in machine 2 significant hoger
is dan in machine 1.
De vergelijking tussen gemeente 1 en gemeente 3 naar contingentiefactoren levert
eigenlijk nauwelijks resultaat op. Er is slechts sprake van een duidelijk verschil bij
de gemiddelde verwachte effecten van automatisering voor de efficiency
(significantie p .06) en het automatiseringsniveau van de huidige activiteiten bij de
ambtenaren (p .04). Gemeente 1 blijkt een hogere gemiddelde score te hebben
dan gemeente 3 en dat gaat gepaard met een hogere Lundebergscore. Dit is op
zich een consistent patroon, waarbij verschillen in contingentiefactoren samengaan
met verschillen in Lundebergscores.

7 Wanneer er sprake is van 'I'-tests dan zijn er voor betreffende items variabelen van interval-
niveau geconstrueerd. Voorzover er sprake is van Mann-Whitney U-tests dan is er sprake van
ordinaal geschaalde variabelen. Tenslotte zijn er nog items zonder een test op significantie, daarbij
is zo'n test niet inhoudeJijk zinvo!.
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Discussie en samenvatting

Het blijkt dat verschillen in contingentiefactoren samengaan met verschillen in de
Lundebergscores. Daarbij dient opgemerkt worden dat deze samenhangen lang
niet altijd consistent zijn.

Overzicht 6.1 De belangrijkste bevindingen bij vraagstelling 1 en 2

Lundebergscore (LSr Machine 1 - Machine 2 Gemeente 1 en Gemeente 3
Contingentiefactoren l.S:2> 1 l.S: 1>3

1

Actorkenmerken opleidingsniveau 2<1 -
automatie bedreigt baanze-
kerheid 2>1

Organisatiekenmerken mate van informatietechno- automatiseringsniveau huidi-
logische innovativiteit 2<1 ge taken 1>3

Uit de vergelijking van machine 1 en 2 blijkt dat een hogere Lundebergscore kan
samengaan met contingentiefactoren die restrictief lijken te zijn voor het succes
van een automatiseringsproject: een relatief lager opleidingsniveau, een hogere
baanonzekerheid en een lagere mate van informatietechnologische innovativiteit.
In zo'n situatie is automatisering relatief ingrijpend. Het verhoudingsgewijs goed
anticiperen op dergelijke omstandigheden in machine 2 lijkt de basis voor het
positieve resultaat in dit bedrijf. De vergelijking van gemeente 1 en 3 levert een
Minder paradoxaal beeld op. Daar blijkt dat een gemiddeld hogere Lundebergsco-
re samengaat met een verschil in een contingentiefactor: een hoger automatise-
ringsniveau van de dagelijkse activiteiten. Meer gewenning levert minder
problemen op, zo lijkt het.
Hoewel het maar twee tussen-bedrijven vergelijkingen zijn, is er sprake van een
heterogeen patroon van samenhangen. Met deze gegevens kan de bevinding van
Wijnen en Van Oostrum (1993) met betrekking tot de ontbrekende samenhang
van contingentiefactoren met het functioneel succes van automatiseringsprojecten
dan ook niet worden weerlegd. De bevindingen van Davis en Olson (1987) en
Offenbeek (1993) dat elk project een specifieke situatie inhoudt waarvan de
kenmerken het succes kunnen remmen of bevorderen blijken inhoudelijk deels
bevestigd te worden. Echter de verbanden zijn geenszins lineair, bogere scores op
de contingentiefactoren blijken niet direct samen te gaan met hogere Lundeberg-
scores. Een boger opleidingsniveau bij de werknemers en meer informatietechno-
logiscbe innovativiteit (machine 1), ogenschijnlijk een goede voedingsbodem voor
automatisering, zijn geen garantie voor een succesvoller verloop van dit
automatiseringsproject.
AIs een ogenschijnlijk goede basis voor automatiseringsprojecten, een onvoldoende
basis vormt voor succesvol project, lijkt bet erop dat op het niveau van de keuze
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en uitvoering van interventies ten principale een afstemming plaats moet vinden
met de betreffende contingentiefactoren. Ofwel 'structuren', kenmerken van de
strategische context, mogen nimmer buiten beschouwiog gelaten worden in de
praktijk van bet automatiseren.

6.3.2 VraagsteUing 3

3 In boeverre gaan verschillen in Lundebergscores samen met verschillen in de
mate van aanwezigheid van interventies?

Ook bier wordt bezien of verschillen in bet slagen van projecten consistent
varieren met verschillen in de mate van aanwezigheid van interventies.

Hierbij is evenals in bovenstaande paragraaf een vergelijking gemaakt tussen
machine 1 en 2, en gemeente 1 en 3.

Analysemodel: gebnalkte variabelen

Figuur 6.2 Ben model voor de toetsing van de samenhang tUS5Cn
de mate van aanwezigbeid van interventics volgens
managers en verschillen in het Lundebergcriterium

De analyse bestaat uit een vergelijking van de gemiddelde mate van aanwezigheid
van de volgende interventies tussen bovengenoemde organisaties:

technische interventies: bierbij wordt vastgesteld boeveel typen automatisering
en typen apparatuur bet in dit project betreft;
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besturingsinterventies: hierbij wordt vastgesteld hoeveel elementen van de
projectorganisatie en elementen van planning en fasering aanwezig waren;
participatie: hierbij wordt vastgesteld hoeveel niveaus en afdelingen vertegen-
woordigd zijn in de projectorganisatie;
organisatorische interventies: hierbij worden de ingrepen in functies,
afdelingen, groepenstructuur, personeelsvolume, training en opleiding,
werkprocedures en produktieprocessen geteld,"

Resultaten
Uit de vergelijking tussen machine 1 en 2 (tabel 6.2) blijkt dat:

er in machine 1 significant meer technische ingrepen werden uitgevoerd dan
in machine 2;
er machine 1 significant significant minder besturingsinterventies werden
uitgevoerd dan in machine 2;
machine 1 en 2 niet significant verschillen in de hoeveelheid geimplementeerde
organisatorische interventies en de participatiegraad.

De mate van aanwezigheid van de diverse interventies creeert het volgende beeld.
Machine 1 ondemeemt een technische complexer project door vele typen
apparatuur en processen erin te betrekken, zonder de gewenste bestuurlijke
randvoorwaarden. In machine 2 daarentegen wordt de produktiebesturing
verhoudingsgewijs geimplementeerd op minder apparaten en processen terwijl er
meer besturingsinterventies werden uitgevoerd.

Uit de vergelijking van gemeente 1 en 3 blijkt dat:
er in gemeente 1 relatief minder organisatorische interventies plaatsvinden dan
in gemeente 3.
er geen significant verschil is in de gemiddelde mate van aanwezigheid van
technische interventies, besturingsinterventies en participatiegraad tussen
gemeente 1 en 3.

Discussie en samenvatting

Het blijkt dat verschillen in de mate van aanwezigheid van interventies niet
consistent samengaan met verschillen in Lundebergscores. Er is geen duidelijk
patroon te vinden, waaruit blijkt dat verschillen in de beoordeling van bepaalde
interventies systematisch samengaan met verschillen in Lundebergscores.
In de vergelijking tussen machine 1 en 2 betreft dat de technische interventies en
de besturingsinterventies. Daar blijkt een beperking in het aantal technische

8 Zie Bijlage I, paragraaf 2.13. Daarin worden zowel de items, als de wijze waarop de
sarnengestelde scores worden geconstrueerd toegelicht.
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interventies gecombineerd met een relatief groot aantal besturingsinterventies
sam en te gaan met een positiever eindresultaat.
In de vergelijking tussen gemeente 1 en 3 blijkt een gemiddeld bogere Lundeberg-
score samen te gaan met een relatief beperkt aantal organisatorische interventies.
Met andere woorden ook de mate van aanwezigheid van interventies hangt samen
met de mate van succes Van automatiseringsprojecten.

Ovenirht 6.2 De belangrijkste bevindingen bij vraagstelling 3

Lundebergscore (LS)-' Machine 1 en Machine 2 Gemeente 1 en Gemeente 3
Mate van aanwezigheid LS:l<2 LS: 1>3
interventies

t

Besturingsintervennes •• 2>1 n.s.
Participatiegraad n.s. n.s.
Organisatorische interventies n.s. ·3>1
Technische interventies •• 1>2 n.s.

••
p S.OS
P S .01
P S .001•••

Naast contingentiefactoren speelt dus ook bet bandelen op zichzelf al een rol in
bet begrijpen van bet verschil in succes van automatiseringsprojecten. Deze
bevindingen stroken gedeeltelijk met die van Riesewijk en Warmerdam (1988).
Daarbij moet ecbter worden aangetekend dat een boger aantal techniscbe
interventies geen lineair verband heeft met bet niveau van de Lundebergscore.

6.3.3 Vraagstelling 4

4 In boeverre verschillen managers in organisaties met significant verschillende
Lundebergscores in bun beoordeling van de resultaten van de primaire en
secundaire interventies?

Hierbij is evenals in bovenstaande paragraaf een vergelijking gemaakt tussen
machine 1 en 2, en gemeente 1 en 3.

Analysemodel: gebruikte variabelen
Hier gaat bet om een eenvoudige toetsing van bet beuristiscb nut van bet belang
van 'beoordelingen' in veranderingsprocessen. In dit model wordt bet verandering-
proces beschouwd als eenmans actie, waarbij de intervenient zichzelf beoordeeld
en verder niemand nodig beeft voor de beoordeling van zijn werk. Vanuit dit
model is de intervenient met andere woorden zelfstandig en onafhankelijk. Het
een-actor model is gebaseerd op een naieve macbtstheorie, waarbij aileen
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machtposities van belang zijn. In het twee-actoren wordt daarentegen veronder-
steld dat er minimaal een onderscheid is tussen de roDen van beoordelaar en
intervenient. Tevens wordt ervan uitgegaan dat intervenient en beoordelaar ten
opzichte van elkaar een zekere mate van zelfstandigheid en afhankelijkheid
hebben. Het twee-actorenmodel is geent op Giddens' en Croziers machtstheorie.
In de analyse worden tussen bovengenoemde organisaties de verschillen tussen de
beoordelingen van de resultaten door de intervenienten zelf (de managers)
vergeleken. Het gaat daarbij om de volgende interventies:

beoordeling van de resultaten van de technische interventies: in hoeverre
waren er problemen met de gebruiksvriendelijkheid en de acceptatie van het
systeem;
beoordeling van de resultaten van de besturingsinterventies: in hoeverre waren
er problemen met de planning, fasering, communicatie, doorlooptijd, kosten,
participatie etc.;
beoordeling van de resultaten van de organisatorische interventies: in hoeverre
zijn taakkenmerken positief veranderd, in hoeverre is de scholing en training
succesvol verlopen,"

PrfmaIrelnterventle:
veranderlng technllChe
Infrastructuur

SUcces s1Urtngvan
verander1ng:
(IcwaI1teIt x acceptatIe)

Secundalre Intervenlle:
- bellurlngslnterventies
• organlsalorlsche

~8I

I__ t
Beoordellng managers

VetgellJklng van organlsatles
met slgnlfcant verschillende

Lundebergacorea blJ wert<nemera

Figuur 6.3 Ben model voor de toetsing van de samenhang tussen de beoordeling
van de resultaten van de interventies door de managers en verschillen
in het Lundebergcriterium

Resultaten
De vergelijking van verschillen in beoordelingen van interventies door managers
tussen machine 1 en machine 2 levert de volgende resultaten op:

9 Zie voor de gebruikte items en de constructie van de samengestelde scores Bijlage I, paragraaf
2.14.
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de managers van machine 1 beoordelen hun technische interventies significant
positiever dan de managers van machine 2;
er zijn geen significante verschillen in de beoordeling van de besturingsinter-
venties en de organisatorische interventies.

Het verschil in beoordeling van de resultaten van de technische interventies zou
precies andersom moeten zijn gezien het feit dat juist in machine 2 de Lundeberg-
score gemiddeld hoger is. Een positiever oordeel van de managers over hun eigen
interventies gaat in dit geval dus niet samen met een positiever eindresultaat van
het project.
De vergelijking van de verschillen in beoordelingen van interventies door
managers in gemeente 1en 3 levert de volgende resultaten op:

de managers van gemeente 1beoordelen hun besturingsinterventies significant
positiever dan de managers van gemeente 3;
er zijn geen significante verschillen in de beoordeling van de technische en de
organisatorische interventies.

Voorzover er verschillen zijn tussen gemeente 1 en 3, blijken die overeenkomstig
de verwachtingen. In gemeente 1 gaan de hogere Lundebergscores samen met
positievere beoordelingen van de besturingsinterventies door de managers.

Discussie en samenvatting
Deze vraagstelling kan deels positief worden beantwoord. Omdat in de vergelij-
king van machine 1 en 2 de verwachting juist wordt gelogenstraft, terwijl de
verwachting in de vergelijking van gemeente 1 en 3 werd bevestigd. De verschillen
tussen de beoordeling van de resultaten van de interventies door de managers zijn
niet steeds consistent met de verschillen in de Lundebergscores.
De minder succesvolle intervenienten beoordelen zichzelf positiever met
betrekking tot de resultaten van de technische interventies. Hiermee kan de
'bounded rationality' van managers weer eens bevestigd worden. Kennelijk zijn zij,
als intervenienten, in beperkte mate in staat om de effecten van hun eigen
interventies te beoordelen.

Overzicht 6.3 De belangrijkste bevindingen bij vraagstelling 4

Beoordeling resultaten inter- Machine 1 en Machine 2 Gemeente 1 en Gemeente 3

venties door het manage- 2>1 1>3
ment

Technische interventies • 2<1 n.s.
Besturingsinterventies DoS. • 1>3

Organisatorische interventies D.S. D.S .

• p ~.05
P s .01
P s .001

••
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6.3.4 Vraagstelling 5

5 In boeverre verscbillen werknemers in organisaties met een significant
verscbillende Lundebergscore in bun beoordeling van de resultaten van de
primaire en secundaire interventies?

In deze analyse wordt bet twee- of meer-actoren model nu iets verder uitgewerkt.
De rol van intervenient en beoordelaar worden nu als onderscheiden veronder-
steld. Waar in bet een-actor model de rol van de werkers als beoordelaars passief
is, is in bet twee-actorenmodel bun rol geactiveerd. De intervenient beeft zijn
tecbniscbe, besturings- en organisatoriscbe interventies geimplementeerd en de
resultaten daarvan zijn nu onderwerp van analyse. Twee- of meer actoren betekent
dus hier dat de intervenientt-en) niet kunnen worden weggelaten omdat bun werk
ter beoordeling wordt voorgelegd aan betrokkenen.
Ook hier wordt weer een vergelijking gemaakt tussen machine 1 en 2, resp.
gemeente 1 en 3.

Aoalysemodel: gebruikte varia belen

Succea ItUring van
veranderlng:
(kweIitaIt x accaptatIe)

Prlmalre Intervenlie:
verander!ng technlsche
Infrastruc:luur

I_----it
Beoordellng
voIgena
werknemera

VergellJklng van significant
veraehlllencJe organIaatIea volgens de

Lundebergscore bg werknemers

Figuur 6.4 Ben model voor de toetsing van de samenhang tussen de beoordelingen
van de resultaten van interventies door werknemers en verschillen in
het Lundebergcriterium

De volgende variabelen worden in de analyse vergeleken:
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de beoordeling resultaten van de technische interventies: de mate waarin er
sprake is van een gebruiksvriendelijk systeem dat bevorderend is voor de
efficiency";
de beoordeling van de resultaten van de besturingsinterventies: de mate waarin
er sprake is van adequate voorlichting, heldere besluitvorming en een aanpak
binnen grenzen van tijd en geld";
de beoordeling van de resultaten van de organisatorische interventies: de mate
waarin er sprake is van een adequate opleiding en training om met het
systeem te kunnen werken en de mate waarin er sprake is van een positief
effect op de kwaliteit van de arbeid."

Resultaten
De vergelijking tussen machine 1 en 2 in tabel 6.2 maakt duidelijk dat:

de werknemers in machine 1 de technisch interventies significant lager
beoordelen dan de werknemers in machine 2;
er geen verschil is in de beoordeling van de resultaten van de besturingsinter-
venties tussen machine 1 en 2;
de werknemers in machine 1 de organisatorische interventies significant
negatiever beoordelen dan de werknemers in machine 2.

Het bier gevonden patroon strookt goed met het feit dat machine 1 een lagere
Lundebergscore heeft, immers de effecten van de technische en organisatorische
interventies worden door de werknemers van dit bedrijf significant Minder positief
'beoordeeld.
De vergelijking tussen gemeente 1 en 3 in tabel 6.3 laat zien dat:

de ambtenaren in gemeente 1 beoordelen de resultaten van de technische
interventies significant beter dan de ambtenaren van gemeente 3;
de ambtenaren in gemeente 1 beoordelen de resultaten van de besturingsinter-
venties significant beter dan de ambtenaren van gemeente 3;
er is geen significant verschil tussen de ambtenaren van gemeente 1 en 3 qua
beoordeling van de resultaten van de organisatorische interventies.

Ook dit patroon strookt goed met het feit dat de Lundebergscore in gemeente 1
hoger is dan in gemeente 3. Immers de resultaten van de technische en

10 Zie voor de gebruikte items Bijlage I, set 9 en voor de berekening van de samengestelde score
Bijlage I, paragraaf 2.6.2.

11 Zie voorde items Bijlage I, set 10 en 12.Voorde berekeningvan de score op de samengestelde
variabele paragraaf 2.6.3.

12 Zie voor de gebruikte items Bijlage 1, set 11 en 13. Voor de berekening van de score op de
samengestelde variabele kan Bijlage I, paragraaf 2.6.4 geraadpleegd worden.
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besturingsinterventies worden door de ambtenaren in gemeente 1 significant
positiever beoordeeld dan in gemeente 3.

Discussie en samenvatting
Hierbij blijkt er sprake te zijn van consistente verschillen in beoordelingen van de
interventies door de werkers en verschillen In Lundebergscores. Daarmee levert
deze analyse, vergeleken met de analyses met betrekking tot vraag 1 tot en met
4, het meest consistente patroon op.

Overzic:ht 6.4 De belangrijkste bevindingen bij vraagstelling 5

Lundebergseore (l.S)-+ Machine 1 en Machine 2 Gemeente 1 en Gemeente 3
Bcoordeling resultaten inter- l.S: 1<2 l.S: 1>3
venties door werkers

l

Technische interventies •• 2>1 .. 1>3
Bcsturingsinterventies D.S. ••• 1>3
Organisatorische interventies ... 2>1 n.s.

••
p s .05
P s .01
P s .001...

Wat blijkt is dat de vraagste1ling in beide vergelijkingen tussen organisaties voor
2 van de drie interventies kan worden bevestigd. De implicatie is dat hierbij het
twee-actoren model aanvaard kan worden en er zelfs meer verklarende waarde
aan kan worden toegekend dan aan het een-actoren model. De analyses van
vraagste1ling 4 en 5 tonen dat de congruentie tussen verschillen in Lundebergsco-
res en verschillen in beoordeling van de resultaten van de interventies groter is bij
de werknemers (twee-actoren model) dan bij de managers (het een-actormodel.

6.3.5 Vraagstellingen 6 en 7: doelgerichtheid van lnterventies binnen organisa-
ties

Eerder werd gesteld dat het doel van de exploratie van het interventiemodel is om
de doelgerichtheid van interventies te kunnen vaststeUen. Effectiviteit van een
interventie werd gedefmieerd als de mate waarin hogere scores op de beoordelin-
gen van interventies positief samenhangen met het Lundebergcriterium.
Uitgangspunt daarbij is dat het enkel vaststeUen dat interventies positief
beoordeeld worden in feite een te eenvoudige wijze van beoordelen is omdat dan
open blijft in hoeverre zo'n beoordeling samengaat met een geslaagde adoptie van
het systeem. Daarmee zou ook een systematische beoordeling van het sociaal
rendement van het werk van de intervenienten op grond van de bijdrage van hun
interventies aan succesvoUeadoptie vervallen.
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6 Hoe sterk is de samenhang tussen de beoordeling van de resultaten van de
interventies en het Lundebergcriterium?

7 Hoe sterk is de samenhang van actorkenmerken met het Lundebergcriterium?

Aoalysemodel: gebrulkte variabelen
De variabelen in het anaIysemodel zullen hieronder worden toegelicht.

ConUngen-
tIefac:tor: 1PrtmaIre lnIaIventle: 1=.,tedtnIIche -------~

1=--::.)1
I
~~~: I j- beaUtngIII1I8rvnlleS-~~ ---------------

IntIM'VerIIIM

BeoordeIIng werknemers

Figuur 6.5 Effectevaluatie binnen organisaties

De afhankelijke variabele is de Lundebergscore van de werknemers. Dit is een
samengestelde variabele waarin gecombineerd worden:

de mate waarin werknemers tevreden zijn met het systeem;
de mate waarin werknemers het project als succesvol beoordelen;
de mate waarin men tevreden is omtrent de invloed die men heeft kunnen
uitoefenen op het project."

De onafhankelijke variabelen bestaan uit 'beoordelingen van resultaten van
interventies' en 'actorkenmerken'.
Bij de interventies waarvan de resultaten worden beoordeeld gaat het inhoudelijk
om:

13 Zie voor de berekening van de score op bet Lundebergcriterium Bijlage I. paragraaf 2.6.1.
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technische interventies: de mate waarin er sprake is van een gebruiksvriende-
lijk systeem dat bevorderend is voor de efficiency";
besturingsinterventies: de mate waarin er sprake is van adequate voorlichting,
heldere besluitvorming en een aanpak binnen grenzen van tijd en geld IS;

organisatorische interventies: de mate waarin er sprake is van een adequate
opleiding en training om met het systeem te kunnen werken en de mate
waarin er sprake is van een positief effect op de kwaliteit van de arbeid,"

Bij de actorkenmerken gaat het inhoudelijk om:
hulpbronnen: de mate waarin van personen verwacht kan worden dat ze in
staat zijn om invloed uit te oefenen op de gang van zaken in het project'";
waardering van automatisering: automatie bedreigt baanzekerheid en
automatie verhoogt de efficiency";
waardering gevolgen wetenschap en techniek: samenleving verbetert door
techniek, samenleving wordt bedreigd door techniek, techniek maakt werk
leuker".

Deze analyses zijn voor aile negen projecten uitgevoerd.

Resultaten
In tabel 6.4a (organisatie 1 tot en met 4) en 6.4b (organisatie 5 tot en met 9)
worden de resultaten van de analyses weergegeven. Hieronder zullen deze
resultaten eerst per organisatie - de kolommen in tabel 6.4a en 6.4b - worden
beschreven, terwijl daarna tabel 6.4a en 6.4b per rij zullen worden behandeld.

14 Zie voor de inhoudelijke items Bijlage I, set 9 en voor de berekening van de samengestelde
score Bijlage I, paragraaf 2.6.2.

15 Zie voor de gebruikte items Bijlage I, set 10 en 12.Zie voor de berekening van de score op de
samengestelde variabele Bijlage I, paragraaf 2.6.3.

16 Zie voor de gebruikte items Bijlage 1, set 11 en 13. Voor de berekening van de score op de
samengestelde variabele kan Bijlage I, paragraaf 2.6.4 geraadpleegd worden.

17 Zie voor de gebruikte indicatoren en de berekening van de samengestelde score Bijlage I,
paragraaf 2.9.

18 Zie voor de gebruikte items Bijlage I set 6 en voor de berekening van de score voor de
samengestelde Bijlage I, variabelen paragraaf 2.10.

19 Zie voor de inhoud van de schalen Bijlage I, set 6. De berekening van de scores op de schalen
is te vinden in Bijlage I, paragraaf 2.10.
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Organisatie 1: machine 1 (tabeI6.4a)
Voor de werknemers in machine 1 blijkt dat zij het project beter geslaagd vinden
naarmate:

de resultaten van besturingsinterventies positiever beoordeeld worden;
de resultaten van de organisatorische interventies minder positief beoordeeld
zijn;
de verwachte effecten van automatisering als minder bedreigend voor de
baanzekerheid werden beschouwd.

De beoordeling van de technische interventies zijn niet van belang, evenmin het
merendeel van de waarden (actorkenmerken) voor het verklaren van het succes
van dit project.
Wat betreft de - onverwachte - negatieve samenhang van de organisatorische
interventies met de Lundebergscore moet gezocht worden naar een interpretatie.
De contingentiefactor die significant samenhangt met de Lundebergscore kan in
deze context een legitimerende werking hebben voor de technische en organisato-
rische interventies. Deze interventies zijn congruent met het bij werknemers
aanwezige waardepatroon.
Echter de verklaring kan ook gezocht worden in de beperkte effecten van de
organisatorische interventies. Zowel in machine 1 als machine 2 was er al een
produktiebesturingssysteem aanwezig, voordat men met bier geevalueerde project
start. De implicatie is dat de grootste organisatorische interventies bier al
achterwege zijn en die waren destijds zeer ingrijpend. De organisatorische
veranderingen samenhangend met de invoering van het huidige systeem zouden
dus beperkt kunnen zijn. Men zou verwachten dat de organisatorische interventies
op het eerste niveau (§ 2.5.1.4) plaatsvinden: veranderingen in werkmethoden
zonder dat er sprake is van organisatorische veranderingen. Dit blijkt echter niet
het geval. Er blijken wei degelijk organisatorische ingrepen geweest te zijn ten
gevolge van dit project: er zijn functies vervallen en bijgekomen, bedrijfsafdelingen
samengevoegd, personeel intern overgeplaatst, personeel bijgeschoold en
werkprocedures gewijzigd. Er blijken ook duidelijk veranderingen te zijn in de
kwaliteit van de arbeid, zowel negatief als positief (Meeus 1991a: 23, 33-34). Het
interessante is nu dat de werknemers deze resultaten van de organisatorische
interventies niet zodanig laten meewegen dat er daardoor sprake is van een lagere
Lundebergscore.
Een andere mogelijkheid om dit fenomeen te interpreteren is nog dat de
besturing van het project zodanig goed is geweest dat deze interventies de
organisatorische gevolgen als het ware hebben geneutraliseerd. Uit de bedrijfsrap-
portage blijkt dat dit ten dele het geval is geweest volgens de beoordeling van de
werknemers: men is binnen grenzen van tijd en geld gebleven, terwijl ook de
besluitvorming positief werd beoordeeld. De voorlichting was echter op punten te
beperkt (Meeus 1991a: 30-32). Volgens de leden van het managementteam zijn
er echter qua besturingsinterventies nauwelijks problemen geweest behalve de
afstemming van belangen en de kosten (Meeus 1991a: 25). Het is derhalve niet
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echt duidelijk of deze veronderstelde compenserende werking van de besturingsin-
terventies aanwezig is geweest, gegeven de nogal verschillende beoordeling van
problemen bij de besturingsinterventies door managers en werknemers.
AI met al is er dus geen sluitende interpretatie te geven van de negatieve
samenhang van de beoordeling van de resultaten van de organisatorische
interventies en het Lundebergcriterium vanuit de beperkte effecten van de
organisatorische interventies of een compenserende werking van de besturingsin-
terventies. Slechts de legitimerende werking van de contingentiefactor blijft zo
over, ter verklaring van deze onverwachte samenhang.

Organisatie 2 : machine 2 (tabeI6.4a)
Voor de werknemers in machine 2 blijkt dat zij het project beter geslaagd vinden
naarmate:

de resultaten van de besturingsinterventies positiever beoordeeld worden;
de verwachte effecten van de automatisering meer als bevorderend voor de
efficiency worden ingeschat.

De beoordeling van de resultaten van de technische en organisatorische
interventies zijn evenmin als de meeste waarden en hulpbronnen van belang bij
het verklaren van het succes van het project.
Ook hier wordt de legitimerende werking zichtbaar van een van de contingentie-
factoren, namelijk de mate waarin men meer efficiency verwacht van de
automatisering.
Opvallend is hoewel dit project inhoudelijk compleet overeenkomt met het project
in machine 1 er nu sprake is van eenzelfde positief effect van de beoordeling van
de besturingsinterventies op het Lundebergcriterium, maar dat er nu geen verband
is tussen de beoordeling van de resultaten van de organisatorische interventies met
het Lundebergcriterium. Hier lijken de effecten doorgaans positiever voor wat
betreft de kwaliteit van de arbeid (Meeus 1991b: 32-33) dan in machine 1 terwijl
er sprake lijkt van een overeenkomstige niveau als in machine 1 dat wil zeggen dat
ze niet beperkt blijven tot een wijzigingop het eerste niveau: de werkprocedures,
maar ook op het niveau van opleiding, functies en afdelingen doorwerken (Meeus
1991b: 23). AI met al heeft dat echter niet het effect dat deze interventies positief
bijdragen aan het slagen van het project.
Opvallend is dat er ook in dit geval niet direct een compenserende werking van
de besturingsinterventies verwacht zou worden wanneer wordt gekeken naar de
scores op de verschillende onderdelen daarvan. Het blijkt dan dat er sprake is van
een positieve beoordeling van de projectaanpak qua geld en tijd, van een positieve
beoordeling van de besluitvorming terwijl de voorlichting doorgaans als matig tot
slecht werd beoordeeld (Meeus 1991b: 31-32).

Organisatie 5 en 6: gemeente 2 en 3 (tabeI6.4b)
Voor de ambtenaren in organisatie 5 en 6 (gemeente 2 en 3) blijkt dat er sprake
is van hetzelfde patroon in de verklaring van het succes van het project. Bij beide
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wordt dit bepaald door de beoordeling van de resultaten van de technische
interventies. De overige onathankelijke variabelen zijn van geen belang.
Voor aile GBA-projecten in dit onderzoek geldt dat er reeds sprake was van een
geautomatiseerd systeem voor de bevolkingsadministratie voor de aanvang van het
GBA-project. Ten aanzien van de organisatorische interventies is de overgang van
de klerkj ambtenaar naar beeliende van de geautomatiseerde basisadministratie -
wat inhoudt geautomatiseerde data-invoer en data-uitvoer en gewijzigde
mutatieprocedures - dus al eerder voltrokken. Echter ook bier blijken de
organisatorische interventies wei degelijk effecten te hebben op de kwaliteit van
de arbeid in positieve en negatieve zin (Meeus en de Groot 1991e: 34-35; Meeus
en de Groot 1991f: 34-35). Waar in voorgaande cases aile drie de organisatorische
veranderingsniveaus te zien waren is er in gemeente 5 vooral sprake van tweede
niveau organisatorische effecten: er zijn functies samengevoegd, vervallen en qua
inhoud gewijzigd, er is personeel afgevloeid en bijgeschoold en de werkprocedures
zijn veranderd (Meeus en de Groot 1991e: 24). In gemeente 6 blijken er ook nog
derde niveau organisatorische effecten te zijn: de organisatiestructuur is gewijzigd
doordat men afdelingen heeft samengevoegd (Meeus en de Groot 1991f: 24).
Echter in geen van beide gemeente blijkt er sprake te zijn van een remmende of
bevorderende werking van de organisatorische interventies op het slagen van het
project. Datzelfde geldt voor de besturingsinterventies.

Organisatie 8: gemeente 4 (tabeI6.4b)
Wie nu geneigd is te zeggen dat in het GBA-project de belangrijkste succesfactor
besloten ligt in de technische interventies vergist zich. Want voor de ambtenaren
in gemeente 4 blijkt nu joist dat naarmate men de besturingsinterventies qua
resultaten positiever beoordeelt er sprake is van een hogere successcore. De
overige interventies, waarden en hulpbronnen zijn niet van belang bij het verklaren
van het succes van dit project.
Ook in gemeente 4 ontbreekt er een samenhang tussen de organisatorische
interventies en het Lundebergcriterium evenals in gemeente 5 en 6. Terwijl bier
ook organisatorische effecten tot het derde niveau zichtbaar worden: werkproce-
dures worden gewijzigd, functies veranderen qua inhoud, er wordt personeel
intern overgeplaatst, er is een afdeling opgeheven en personeel is bijgeschoold
(Meeus en Hinssen 1992a: 27). Daarnaast blijkt er bier zelfs sprake van vrijwel
aileen positieve effecten op de kwaliteit van de arbeid (Meeus en Hinssen 1992a:
37-38).

Organisatie 7: bet ingenieursbureau (tabeI6.4b)
Voor de werknemers in (het ingenieursbureau) blijkt dat het project succesvoller
is naarmate:

de technische interventies qua resultaten positiever worden beoordeeld;
de organisatorische interventies qua resultaten positiever worden beoordeeld.
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De besturingsinterventies zijn evenmin als de hulpbronnen en waarden van helang
in het verklaren van het succes van het project.
Hier zien we de situatie die Davis en Olson (1987) schetsen voor de combinatie
van besturingsinterventies, technische en organisatorische interventies in een
conditie van technische complexe automatisering voUedig terug. Zij stelden dat
hierbij de planning van de besturing flexibel diende te zijn, zo men wil 'losjes' en
een lage formalisatiegraad diende te hebben. De nadruk moet dan liggen, aldus
Davis en Olson, op de onderlinge verwevenheid van technische en organisatorische
ingrepen. In een taxonomie van twee assen: ambiguiteit van taken en taakvarieteit,
is tekenen en ontwerpen te vinden in de eel van een hoge taakvarieteit en relatief
hoge ambiguileit. De implicatie is dat de overgang van conventioneel ontwerpen
en tekenen naar CAD te plaatsen valt qua organisatorische verandering in het
derde niveau waarin mensen zich anders moeten gaan gedragen en hun
waardeoordelen moeten bijstellen. Immers zowel de taakvarieteit als de
ambiguiteit zal worden gereduceerd, immers deels zullen deze worden vastgelegd
in de software en hardware. De implicatie is dat er een grote nadruk zal moeten
liggen op de organisatorische interventies in combinatie met deze technische
interventies (de invoering van CAD).
Voor wat betreft de technische interventie is men daarin erg goed geslaagd. Als
er sprake is van een positieve beoordeling gaat dat samen met een hogere Lunde-
bergscore.
Ook voor wat betreft de organisatorische interventies ontstaat bier een indringend
beeld. Er is sprake van eerste tot en met derde niveau organisatorische
veranderingen: werkproeedures zijn gewijzigd, er zijn functies bijgekomen en qua
inhoud gewijzigd, er is personeel aangetrokken en er is personeel bijgeschoold en
er zijn afdelingen bijgekomen (Meeus en de Groot 1991g:23). De effecten op de
kwaliteit van de arbeid vertonen een gemengd beeld van negatieve en positieve
ontwikkelingen waarin de laatste domineren (Meeus en de Groot 1991g: 33-34).
Naarmate werkers de resultaten van organisatorische interventies positiever
beoordelen hebben zij ook een hogere Lundebergscore.

De interventies en de actorkenmerken
Bekijken we nu tabel 6.4a en 6.4b over de rijen dan zijn er in het licht van in
hoofdstuk 5 gemventariseerde bevindingen een aantal zaken die opmerkelijk zijn.
In drie van de negen projecten is er geen inhoudelijke samenhang te vinden tussen
de scores op het Lundebergcriterium en de beoordelingen van de resultaten van
de interventies, of met de actorkenmerken.
De implicatie is dat de uitgevoerde interventies in deze projecten niet zodanig
werden geimplementeerd dat er daardoor bij de betrokkenen een systematische
relatie met een succesvoUe adoptie kan worden vastgesteld. Daarmee kan dus
gesteld worden dat de interventies hun doel hebben gemist, want ze dragen niet
statistisch naspeurbaar bij aan het slagen van het project.
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In de projecten waarin het model wei een heuristische waarde heeft is de
verklaarde variantie in de Lundebergscore doorgaans betrekkelijk hoog (73%-
30%).
De bevindingen van Wijnen en Van Oostrum (1993) omtrent het ontbreken van
samenhangen tussen contingentiefactoren en het (functioneel) succes van
automatiseringsprojecten blijken bier slechts in enkele gevallen te worden
weerlegd. In twee van de negen analyses bleken er samenhangen tussen waarden
en het Lundebergcriterium te vinden te zijn. Het blijkt dat een interpretatie van
de legitimerende werking van deze waarden ten opzichte van de interventies
plausibel is. Opmerkelijk is dat dit verwachte effecten van automatisering betrof
en dat de waardering van wetenschap en techniek in geen enkele analyse
samenhang vertoont met het Lundebergcriterium. Daarnaast is opmerkelijk dat
de contingentiefactor 'hulpbronnen' geen enkel verband vertoont met de mate
waarin werknemers en ambtenaren het project succesvol achten. Kennelijk staat
de Lundebergscore los van de mogelijkheden die mensen van zichzelf hebben
(werkervaring, opleidingsniveau, functieniveau, participatie) om invloed uit te
oefenen.
Voor wat betreft de technische interventies blijkt duidelijk dat zij een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan het slagen van het project, maar dat het zeker niet
de enige interventie is die maatgevend is voor het succes van automatiseringspro-
jecten. Immers in 3 van de 6 analyses blijkt dat de beoordeling van de resultaten
van de technische interventies geen samenhang vertoont met de Lundebergscore.
Dat de techniscbe interventies geenszins alleen bepalend zijn voor bet slagen van
automatiseringsprojecten mag blijken uit bet feit dat in bet geval van organisatie
7 (ingenieursbureau) ook de organisatorische interventies mede bepalend zijn voor
het slagen van bet project. Het monisme van veel beslissers dat zicb nogal
exclusief ricbt op economiscbe en systeemtechnische eisen ofwel op de technische
interventie - bogere efficiency en een gebruiksvriendelijk, tecbnisch goed
functionerend systeem - kan biermee als weerlegd worden bescbouwd. Het is
eenvoudigweg niet juist dat alleen economische en systeemtechnische criteria
bepalend zijn voor bet slagen van een project. Wei is bet zo dat voorzover
beoordelingen van de techniscbe interventies samenhangen met bet Lundebergcri-
terium, er inderdaad sprake is van positieve verbanden met bet slagen van het
project terwijl negatieve verbanden ontbreken.
Ook de beoordeling van de resultaten van de procesinterventies gericht op de
besturing van bet project blijkt in drie van de zes analyses positief samen te
hangen met de Lundebergscore. Ook voor de besturingsinterventies blijkt dat zij
kennelijk weinig doelgericbt zijn.
Voor de techniscbe interventies en besturingsinterventies blijkt dat de verwacbting
- een positievere beoordeling van de resultaten ervan leidt tot een bogere
Lundebergscore - in een beperkt aantal cases correct is. Voor de organisatorische
interventies wordt deze verwachting ecbter in een geval bevestigd (organisatie 7)
en in een geval weerlegd (organisatie 1). Hieruit kan worden afgeleid dat in deze
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organisatie negatieve effecten ten aanzien van arbeid en organisatie geen
remmende werking hebben op het succes van het project. Kennelijk kan er binnen
personen een ontkoppeling zijn in de beoordeling van de directe gevolgen op de
werkplek en wat men van de resultaten van het totale project vindt. Dit logenstraft
de uitspraak dat 'kwaliteit van de arbeid' als systeem-eis geldt bij automatisering
omdat daardoor het management de mogelijkheden vergroot om te overleggen
(Boonstra 1987).
Vrijwel in alle projecten is er sprake van eerste, tweede en derde niveau
organisatorische veranderingen. Met andere woorden er is feitelijk een sterke
onderlinge verwevenheid van technische en organisatorische interventies, ook als
er al sprake is van een soort tweede ronde in de automatisering. Echter deze
veranderingen blijken zelfs waar ze toch ook duidelijk negatieve effecten hebben
op de kwaliteit van de arbeid niet zo beoordeeld te worden dat ze systematisch
remmend zouden werken op het slagen van het project. De interpretatie die
hieraan verbonden kan worden is dat er een betrekkelijk manifest maar in het
totaal diffuus effect uitgaat van automatisering op arbeid en organisatie waardoor
ook een per saldo minder positief beeld (organisatie 1: machine 1) niet ten koste
gaat van het slagen van het project. De gegevens in organisatie 7 (het ingenieurs-
bureau) maken echter duidelijk dat de bijdrage van organisatorische interventies
aan het slagen van een project weI degelijk positief kan zijn.

Discussie en samenvatting
Deze resultaten bevestigen deels dat dit interventiemodel en de onderliggende
theorie heuristisch zinvol is voor het verklaren van het succes van automati-
seringsprojecten vanuit betrokken beoordelaars van de interventies.
Evenals bij vraagstelling 1 tot en met 5 speelde bij deze analyse de vraag, welke
factoren het succes van automatiseringsprojecten verklaren, een rol. Het verschil
is dat bij vraagstelling 1 tot en met 5 contingentiefactoren en beoordelingen van
interventies werden vergeleken tussen organisaties, terwijl bij vraagstelling 6 en
7 de analyses plaatsvonden binnen organisaties op het niveau van personen. Uit
overzicht 6.5 blijkt dat zowel contingentiefactoren als beoordelingen van
interventies een rol spelen bij het verklaren van het succes van de projecten.
Hoewel voor de beoordelingen van de interventies, vaker dan voor de actor ken-
merken, verbanden met het Lundebergcriterium werden gevonden.
Interpreteren we de resultaten van deze analyses in de richting van de structuratie
van het handelen van de intervenienten dan blijkt de wederzijdse afhankelijkheid
tussen intervenient en betrokkenen vooral via het proces van betekenisgeving
traceerbaar te zijn. Op het niveau van personen zijn processen van betekenisge-
ving in die zin 'belangrijker' in het begrijpen van het succes van automatiserings-
projecten, dan processen van rationele sturing en normering.
De bevestiging van het theoretisch belang van het twee-actoren model uit de
analyse rond vraagstelling 4 en 5 enerzijds en van de relevantie van het belang van
werknemersbeoordelingen van interventies voor het begrijpen van het slagen van
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automatiseringsprojecten wordt met deze analyse verder onderbouwd. Het twee-
actoren, zo men wil meer-actoren model, blijkt ook in deze analyses ondersteu-
ning te krijgen. Intervenienten moeten bij betrokkenen te rade om te weten of
hun werk de gewenste kwaliteit en acceptatie toegedicht wordt. De onderscheiding
van deze rollen van intervenient en beoordelaar, evenals de onderliggende idee
van hun wederzijdse afhankelijkheid en de structuratie daarvan door wederzijdse
beoordeling.
Bezien we deze resultaten vanuit het criterium dat werd gedefinieerd voor de
doelmatigheid van interventies - de aard van de beoordeling moet varieren met
de beoordeling van het slagen van het project - dan is er sprake van een negatief
beeld. De positieve samenhangen tussen Lundebergcriterium en beoordelingen
van interventies zijn beperkt in aantal en niet echt krachtig en daarmee kan
worden gesteld dat de doelmatigheid van de interventies deze laag is.

Overzicht 60S De belangrijkste bevindingen bij vraagstellingen 6 en 7

Onafhankelijke variabelen Aantal keren significant

Beoordeling resultaten interventies:

Technische interventies 3
Besturingsinterventies 3
Organisatorische interventies 2

Aaorkenmetken:

- Hulpbronnen 0

- Waardering automatisering:
automatie bedreigt baan 1
automatie verhoogt efficiency 1

- Waardering gevolgen wetenschap en
techniek:
samenleving verbetert 0
samenleving wordt bedreigd 0
maakt werk leuker 0

Als we bekijken welke interventies ineffectief waren, dan blijkt dit vooral te gelden
voor de organisatorische interventies. Het benutten van de ervaringen van
betrokken actoren door intervenienten kan op deze wijze een scherp inzicht
bieden in de gerichtheid van het werk van intervenienten.
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6.3.6 Procesmatige effectiviteit van interventies binnen organisaties

In deze analyses wordt vooral ingegaan op de procesmatige effectiviteit van
interventies. Er wordt op een aantal facetten van bet veranderingsproces ingegaan:

de startsituatie van veranderingsprojecten;
. de procesmatige implicaties van bet bestaan van meningsverschillen tussen
intervenienten en werkers;
de mate waarin interventies bijdragen aan bet procesverloop;
de feitelijke werking van een van de meest gebruikte procesinterventies: de
gebruikersparticipatie.

Het dynamiscber bescbouwen van een en ander beeft betrekking op:
vraag 8: in veranderingsprocessen zijn startsituaties van groot belang. Als
eerste onderdeel van de procesmatige analyse wordt bierop ingegaan door te
analyseren vanuit welke actorkenmerken de veranderingsorientatie kan worden
begrepen.
vraag 9: daarbij gaat bet om samenhangen tussen de mate waarin er sprake
van meningsverschillen omtrent de resultaten van interventies tussen
intervenienten en betrokken werkers met de meningsverschillen over bet
slagen van bet project. De variabelen indiceren allemaal een resultaat van bet
veranderingsproces, namelijk de mate van overeenstemming die tevens de
afhankelijkheid van actoren van elkaar indiceert (verdere verfijning van bet
meer-actorenmodel). Succesvol verloop van bet veranderingproces wordt bier
bescbouwd als een boge mate van overeenstemming omtrent bet slagen van
bet project en omtrent de resultaten van interventies. Interessant wordt bet
ecbter pas door bet meningsverschil omtrent de adoptie (Lundeberg) te
analyseren op de samenhang met meningsverschillen omtrent resultaten van
interventies. Daarmee kan namelijk worden vastgesteld of een procesmatig
efficiente interventie - laag meningsverschil dus weinig potentiele conflictstof -
ook leidt tot een procesmatig goed resultaat; een laag meningsverschil

omtrent bet slagen van bet project.
vraag 10: door groepen te vergelijken die systematisch en significant van elkaar
verschillen in bun orientatie ten aanzien van de wenselijkheid van bet project
vooraf en bun beoordeling van bet project acbteraf, wordt een tijdselement
ingebracbt dat bet succesvol verloop van bet veranderingsproces indiceert.
Door vervolgens te bezien in boeverre deze groepen verschillen in beoordeling
van de resultaten van de interventies en bun meningsverschillen omtrent de
interventies krijgen we ook inzicbt in de procesmatige effectiviteit van de
interventies en de effecten van meningsverschillen.
vraag 11: door een van de proces-interventies • de gebruikersparticipatie - nog
een te bezien op de samenhangen met beoordelingen van interventies en
meningsverschillen omtrent interventies wordt ook meer direct inzicbt
verkregen in de effectiviteit daarvan.
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6.3.6.1 VraagsteUing 8

8 In hoeverre hangt de veranderingsorientatie samen met kenmerken van
actoren?

Analysemodel: gebruikte variabelen
De volgende variabelen zijn in dit model gebruikt.
De afhankelijke variabele betreft de veranderingsbereidheid."
De twee onafhankelijke variabelen zijn:

waardering van automatisering: 'automatie bedreigt je baan' en 'automatie
verbetert de efficiency';"
hulpbronnen: kennis van automatiseringf, functieniveau en opleidingsni-
veau",

Het analysemodel dat wordt gebruikt ziet er als voigt uit:

verwachte
effec:ten
automatlserlng

veranderingsori6ntatie

hulpbronnen

Figuur 6.6 Structuratiemodaliteiten en veranderingsorientatie

20 Dit is hier gemeten door op een vijfpuntsschaal te vragen aan respondenten hoe men stond
tegenover het project toen het bekend werd. De antwoordcategorieen waren: 1 ik was sterk tegen -
- 5 ik was sterk voor.

21 Zie voor de gebruikte items Bijlage I, set 6. Voor de berekening van de samengestelde scores
op deze schalen kan paragraaf 2.10, Bijlage worden geraadpleegd.

22 Deze variabele is geoperationaliseerd door te vragen, in hoeverre men zijn kennis en
vaardigheden voldoende achtte om met de nieuwe software en bardware te werken. De antwoorden
waren ingedeeld als vijfpuntsscbaal: 1 ruim onvoldoende - 5 ruim voldoende en n.v.t,

23 Zie de herschaling van deze items in Bijlage I, paragraaf 2.3.
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Resultaten
De resultaten zijn te vinden in tabel 6.6. Opmerkelijk is zonder meer dat de
veranderingsorientatie positiever is naarmate men minder bedreigingen ondervindt
van automatisering op de baanzekerheid. Dit geldt in 6 van de negen projecten.
Voor wat betreft de hulpbronnen - indicatoren van de positionele macht van
werknemers - geldt dat er in twee organisaties sprake is van een positieve
samenhang tussen functieniveau en de veranderingsorientatie. Leidinggevenden
blijken in organisatie 1 (machine 1) en 7 (het ingenieursbureau) een wat hogere
veranderingsbereidheid te vertonen dan de werkers met een uitvoerende functie.
Noch de kennis van de automatisering, noch het opleidingsniveau blijken
regelmatig samen te hangen met de veranderingsbereidheid. AIleen in organisatie
1 (machine 1) werden deze samenhangen wel aangetroffen. In de overige acht
ontbreken ze.

Discussie en samenvatting
De beginsituatie van automatiseringsprojecten blijkt samen te hangen met zowel
waarden als hulpbronnen. Waar op het niveau van het begrijpen van de
handelingsorientatie hulpbronnen geen enkele rol speelden blijkt dat ze hier wei
een rol spelen. Verder wordt de startsituatie toch vooral beinvloed door het
sanctionerende element van de waardering van automatisering (automatie bedreigt
baan) en eigenlijk niet door het legitimerende element (automatie verhoogt
efficiency). Daarmee wordt er een bovengrens aangegeven aan de inzet van
werkers bij veranderingen in organisaties die eenvoudigweg inhoudt dat het geen
werk mag kosten.

Overzitht 6.6 De belangrijkste bevindingen bij vraagstelling 8

Actorkenmerken Aantal keren significant

Waardering automatiseting:
- automatie bedreigt baan 6 negatief verband

- automatie verhoogt efficiency 0

Hulpbeonnen:
- kennis van automatisering 1 positief verband

- functieniveau 2 positief verband

- opleidingsniveau 1 positief verband

Verder blijkt dat meer kennis van automatisering bevorderlijk is voor de verande-
ringsbereidheid. Hetzelfde geldt voor het functieniveau en opleidingsniveau;
naarmate men een hogere functie bekleedt en naarmate men een hoger
opleidingsniveau heeft stond men bij aanvang positiever tegenover de onderzochte
projecten. Opvallend blijft, dat deze verbanden zo sporadisch gevonden worden.
Voor de praktijk van automatiseerders is een adequate analyse van de kenmerken
van de groep mensen waarin gewerkt wordt blijkens deze bevindingen van belang.
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Uit deze analyses blijkt dat het samensteUen van project- en werkgroepen op basis
van automatiseringskennis, functieniveau of opleidingsniveau zeker geen garantie
vormt voor een meer positieve houding bij de aanvang van projecten.

6.3.6.2 Vraagstelling 9

9 In hoeverre hangen verschillen in beoordeling van de resultaten van primaire
en secundaire interventies tussen werknemers en managers samen met
verschillen in beoordeling van het Lundebergcriterium?

Analysemodel: gebruikte variabelen

De bier gebruikte variabelen indiceren een potentieel meningsverschil. De
operationalisering ervan is als volgt. De waarden ervan zijn zo gedefinieerd dat
als de verschillen in beoordelingen van de resultaten van interventies tussen
intervenienten en werkers in een overleg aan de orde zouden komen, dat er naar
alle waarscbijnlijkheid een conflict zal ontstaan tussen intervenient en betrokke-
nen. Een hogere score op de onderstaande variabelen houdt dus in dat er sprake
is van een groter meningsverschil dat wil zeggen dat de leden van het manage-
mentteam de resultaten van de betreffende interventies echt hoger inschatten dan
de werknemers.

I
Prtmalre Intervenlle: I
~~ ---------------~

1=~pmde)1
jSec:undllre Intarvenlle:

- beIturIngaInteMJn1IeI
- organllatorlSche

Interwntlea

VerschIIln beoordeIIng
wel'knemers

en management

Versc:hIIln beoordeIing
werknemers

en management

Figuur 6..7 Samenhang tussen 'meningsverschil Lundebergscores' en 'meningsver-
schil beoordeling resultaten interventies'
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De afhankelijke variabele is bet meningsverscbil omtrent bet slagen van bet pro-
ject." Er zijn drie onafhankelijke variabelen die een meningsverschil in de
beoordeling van de resultaten van de interventies tussen managers en werknemers
aangeven. Het gaat om:

meningsverscbil omtrent de beoordeling van de resultaten van de tecbniscbe
interventies;
meningsverscbil omtrent de beoordeling van de resultaten van de besturingsin-
terventies;
meningsverscbil omtrent de beoordeling van de resultaten van de organisatori-
sche interventies."

Resultaten
Het blijkt dat waar er sprake is van significante betacoefficienten, deze een
positief teken bebben. Dat betekent dat naarmate er sprake is van een groter
meningsverschil tussen managers en werknemers omtrent de resultaten van de
interventies er ook sprake is van een groter meningsverschil omtrent bet slagen
van bet project.
Hier blijkt (tabel 6.5):

in organisatie 1, 6, en 8 sprake te zijn van significante positieve samenhangen
tussen het meningsverscbil omtrent het slagen van bet project en bet
meningsverscbil omtrent de resultaten van de tecbniscbe interventies. Oat
betekent dat naarmate werknemers en managers meer van mening verschillen
omtrent de beoordeling van de resultaten van de tecbniscbe interventies er ook
sprake is van een groter verschil van mening omtrent het slagen van het
project;
in organisatie 1,2, 3, 5 en 7 sprake te zijn van significante positieve samenhan-
gen tussen bet meningsverschil omtrent het slagen van het project en het
meningsverschil omtrent de resultaten van de besturingsinterventies. Dat
betekent dat naarmate werknemers en managers meer van mening verschillen
omtrent de beoordeling van de resultaten van de besturingsinterventies er ook
sprake is van een groter verschil van mening omtrent het slagen van het
project;
in organisatie 8 en 9 sprake te zijn van significante positieve samenhangen
tussen het meningsverschil omtrent het slagen van het project en het
meningsverschil omtrent de resultaten van de organisatorische interventies. Oat
betekent dat naarmate werknemers en managers meer van mening verschillen
omtrent de beoordeling van de resultaten van de organisatorische interventies

]A Zie voor de berekening van de score op de variabele meningsverschil voor het Lundebergcrite-
rium Bijlage I, paragraaf 2.8 en tabel 1 aldaar.

2S Zie, voor de berekening van de samengestelde scores en daarbij gebruikte items per interventie,
Bijlage I, paragraaf 2.8.
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er ook sprake is van een groter verschil van mening omtrent het slagen van het
project.

Tevens blijkt dat er over het totaaJ gesproken sprake is van relatief hoge
verklaarde varianties (86% - 29%26) wat het heuristisch nut van dit theoretische
model omtrent interdependentie van actoren qua handelen in veranderingsproces-
sen ondersteunt.

Discussie en samenhang
Uit deze analyse blijkt zonder meer dat intervenienten er voor zouden moeten
zorgen om de meningsverschillen omtrent de resultaten van interventies te
verkleinen omdat dan ook de meningsverschillen omtrent het slagen van het
project afnemen. Het theoretische concept van 'dialectic of control', het relationele
aspect van Macht lijkt hiermee een adequate empirische ondersteuning te krijgen.
Opmerkelijk is dat de meningsverschillen omtrent de besturingsinterventies het
meest frequent samengaan met meningsverschillen omtrent het slagen van het
project. Aangezien deze analyse iets pretendeert te zeggen over de procesmatige
zijde van automatiseringsprojecten en aangezien de besturingsinterventies geldt als
een procesinterventie is dit een belangrijke bevinding. Hier wordt namelijk
duidelijk dat naarmate de besturingsinterventies Minder draagvlak hebben - dus
er is een groter meningsverschil over de resultaten ervan - dit relatief vaak leidt
tot grotere meningsverschillen omtrent het slagen van projecten. De wederzijdse
afhankelijkheid van intervenienten en betrokken werkers wordt zo ook procesma-
tig onderstreept.

Overzicht 6.7 De belangrijkste bevindingen bij vraagsteUing 9

Verschil in beoordeling werknemers en ma- Aantal keren significantAard van het verband
nagers

Technische interventies 3 positief verband
Besturingsinterventies S positief verband
Organisatorische interventies 2 positief verband

Het sociaal handelen in veranderingsprocessen is zo steeds een gebonden
handelen bezien vanuit het perspectief van de intervenienten en werkers, omdat
ze met elkaars mening te maken hebben. Als die onvoldoende wordt gerespec-
teerd ontstaan de meningsverschillen die , zo weten we no, ook bijdragen aan
grotere meningsverschillen omtrent het slagen van het project.

26Overigens dienen deze bevindingen met de nodige wonichtigbeid te worden behandeld. In
organisatie 3, 8 en 9 is de Durbin-Watson test sterk afwijkend van 2 en dat wijst op een mogelijke
correlatie tusscn de opeenvolgende residuen.
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De eerder ontwikkelde handelingstheorie met actieve machtsdeling als onderlig-
gende gedachte krijgt bier stevige empirisch steun, met als implicatie dat de
intervenient er voor dient te zorgen dat er zo'n groot mogelijke overeenstemming
van eigen beoordelingen en die van de werkers - a la Giddens, het verkrijgen van
instemming van derden vanuit het perspectief van de intervenient - moet worden
nagestreefd. Naast de positionele Macht van de intervenient blijkt ook de mate
waarin men instemming weet te verwerven voor interventies bepalend te zijn voor
een succesvol project.
Waar we eerder spraken over procesmatige efficiency, namelijk dat een proces
beter verloopt als er zo min mogelijk potentiele conflictstof is, blijkt nu dat alle
interventies zowel de technische, de organisatorische als de expliciet procesgerich-
te besturingsinterventies vanuit dat gezichtspunt kunnen worden beschouwd.
Weliswaar zijn de besturingsinterventies, als een soort meta-interventies, relatief
belangrijker omdat de meningsverschillen daaromtrent relatief frequenter
samengaan met meningsverschillen omtrent het slagen van projecten. Echter ook
voor de technische en organisatorische interventies kan worden vastgesteld dat
grotere meningsverschillen omtrent de resultaten samengaan met grotere
meningsverschillen omtrent het slagen van het project.

6.3.6.3 Vraagstelling 10

10 In hoeverre verschillen groepen waarvoor een uiteenlopend verloop van het
veranderingsproces is geconstateerd in:
a hun beoordelingen van resultaten van primaire en secundaire interventies
b hun 'meningsverschil beoordeling' resultaten van interventies en hun

meningsverschil Lundeberg?

Per groep - samengesteld op basis van een cluster-analyse" - wordt op basis van
eenwegsvariantie-analyse vergeleken of hun gemiddelde score op de variabelen:
'beoordeling resultaten interventies', 'beoordeling Lundbergcriterium', 'menings-
verschil beoordeling resultaten interventies' en 'meningsverschil beoordeling
Lundbergcriterium' significant van elkaar verschillen.

Er worden vier groepen met verschillende procesorientaties onderscheiden:
de teleurgestelden: vooraf positief en achteraf negatief;
de aarzelenden: vooraf neutraal en achteraf neutraal;
de 'omgeturnden': vooraf negatief en achteraf positief;
de positieven: vooraf positief en achteraf positief.

27Zie voor een uitgebreide beschrijving Bijlage I, paragraaf 2.7.
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De vraagstelling luidt nu:
In hoeverre verschillen de teleurgestelden, de aarzelenden, de 'omgeturnden' en
de positieven in:

a hun beoordelingen van resultaten van primaire en secundaire interventies
b hun 'meningsverschil beoordeling' resultaten van interventies en hun

meningsverschil Lundeberg?

Analysemodel: gebruikte variabelen

......,..

Procesor1lntat1e: ~IverKhulving In
oordeeI voor en na
!let project

......,..

Figuur 6.8 Effecten van verschillen in procesorientatie op beoordelingen van
interventies en Lundeberg

De volgende variabelen worden nu vergeleken tussen groepen werkers met een
verschillende procesorientatie:

de beoordeling resultaten van de technische interventies";
het meningsverschil omtrent de beoordeling van de resultaten van de
technische interventies";
de beoordeling van de resultaten van de besturingsinterventies";

28 Zie voor de gebruikte items Bijlage I, set 9 en voor de berekening van de sarnengestelde score
Bijlage I, paragraaf 2.6.2.

29 Zie voor de berekening van de score op aile variabelen 'meningsverschil beoordeling
interventie' en 'meningsverschil over het slagen van het project' Bijlage I, paragraaf 2.8 en tabel 1
aldaar.

30 Zie voor de gebruikte items Bijlage I, set 10 en 12. Voor de berekening van de score op de
samengestelde variabele Bijlage I, paragraaf 2.6.3.
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het meningsverschil omtrent de beoordeling van de resultaten van de
besturingsinterventies;
de bcoordeling van de resultaten van de organisatorische interventies";
het meningsverschil omtrent de beoordeling van de resultaten van de organi-
satorische interventies
de beoordeling van het slagen van het project (Lundebergcriteriumj";
het meningsverschil omtrent het slagen van het project.

Resultaten
Eerst wordt er een totaaloverzicht gegeven van het procesverloop over aIle
organisaties. Daarna wordt er per organisatie een beschrijving gegeven van de
belangrijkste bevindingen. Daarna zal er per interventie nog eens door de tabellen
worden gegaan. De resultaten zijn neergelegd in Bijlage II, tabel 6.7 tot en met
tabeI6.15.
De verwachtingen die worden getest luiden:

dat de teleurgestelden en aarzelenden negatiever zijn omtrent de resultaten
van de interventies en de adoptie van het systeem dan de 'omgeturnden' en de
positieven;
dat de meningsverschillen van aarzelenden en teleurgestelden met de managers
omtrent de resultaten van de interventies en de adoptie van het systeem groter
zijn dan die van de 'omgetumden' en de positieven.

Interessant is tevens om te bezien in hoeverre de besturingsinterventies in dit
kader een specifiekere rol spelen dan de andere interventies, immers deze
interventies zijn expliciet bedoeld als procesinterventies.

Totaalbeeld: procesverloop
Als we aIle organisaties overzien dan blijkt dat in organisatie 1, 2, 3, 5, 6, en 8 ca.
40% of meer van de hetrokken werknemers een negatieve procesorientatie heeft,
dat wil zeggen dat zij teleurgesteld zijn, dan wei aarzelen. Dat impliceert dat er
nogal wat misgegaan kan zijn gedurende het veranderingsproces. De vraag is nu
vooral of dit samengaat met overwegend lagere heoordelingen van de resultaten
van de interventies of juist grotere meningsverschillen of met heide.

Organisatie 1: machine 1 (tabeI6.7)
Bovenstaande verwachtingen blijken juist te zijn voor het oordeel over het slagen
van het project en de verschillen in mening omtrent dit oordeel. De 'omgeturnden'
en positieven hebben significant hogere scores dan de aarzelenden en teleurgestel-

31 Zie voor de gebruikte items Bijlage 1, set 11 en 13. Voor de berekening van de score op de
samengestelde variabele kan Bijlage I, paragraaf 2.6.4 geraadpleegd worden.

32 Zie Bijlage I, paragraaf 2.6.1 voor de gebruikte items en de berekening van de samengestelde
score.
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den. De teleurgestelden hebben een significant groter meningsverschil met hun
managers dan de 'omgeturnden', terwijl de aarzelenden een significant groter
meningsverschil omtrent het slagen van het project hebben met hun managers dan
de 'omgeturnden' en de positieven.
De verwachtingen blijken deels juist voor de besturingsinterventies. Er zijn wei
significante verschillen tussen de beoordelingen van de besturingsinterventies
conform de verwachtingen maar er zijn geen significante verschillen qua menings-
verschillen omtrent resultaten van de besturingsinterventies.
De verwachtingen zijn ook deels juist voor de technische interventies. De
beoordeling van de technische interventies blijkt significant lager voor de
aarzelenden dan voor de teleurgestelden, de 'omgeturnden' en de positieven. De
aarzelenden blijken ook het grootste meningsverschil met de managers te hebben
omtrent de beoordeling van de technische interventies. Zij verschillen hierin
significant van de positieven.
Voor wat betreft de organisatorische interventies blijken er geen verschillen te
bestaan tussen de verschillende groepen.

Organisatie 2: machine 2 (tabel 6.8)
Bovenstaande verwachtingen blijken juist te zijn voor het oordeel over het slagen
van het project en het meningsverschil omtrent het slagen van het project. De
'omgeturnden' en positieven blijken een significant hogere beoordeling van het
slagen van het project te geven dan de teleurgestelden en de aarzelenden. De
aarzelenden blijken significant grotere meningsverschillen te hebben met de
managers dan de 'omgeturnden' en de positieven.
De verwachtingen zijn ook correct voor de besturingsinterventies. De 'omgeturn-
den' en de positieven blijken een significant hogere beoordeling te geven van de
besturingsinterventies dan de aarzelenden en de teleurgestelden. Voor wat betreft
het meningsverschil in de beoordeling van de besturingsinterventies blijken de
aarzelenden een net niet significant (p .06) hogere score te hebben dan de
'omgetumden'.
Voor wat betreft de technische en organisatorische interventies blijken er geen
verschillen te bestaan tussen de verschillende groepen.

Organisatie 3: scbeepsreparatie (tabel 6.9)
Voor geen van de variabelen blijken er significante verschillen te bestaan tussen
de diverse groepen.

Organisatie 4: gemeente 1 (tabeI6.10)
Bovenstaande verwachtingen blijken deels juist te zijn voor het oordeel over het
slagen van het project. De positieven blijken een significant hogere beoordeling
van het slagen van het project te geven dan de aarzelenden.
Voor aIle andere variabelen geldt dat er geen significante verschillen te vinden
zijn.
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Organisatie 5: gemeente 2 (label 6.11)
Bovcnstaande verwachtingen blijken deels juist te zijn voor het oordeel over het
slagen van het project. De positieven blijken een significant hogere beoordeling
van het slagen van het project te geven dan de aarzelenden.
Er zijn ook verschillen tussen de meningsverschillen van de aarzelenden en de
positieven in de verwachte richting. Echter dat verschil is net niet significant (p
.07). Hetzelfde geldt voor de beoordeling van de besturingsinterventies; de
aarzelenden hebben een lagere score dan de positieven, echter het verschil is net
niet significant (p .07).
Voor de beoordeling van de technische interventies, meningsverschil technische
interventies, meningsverschil besturingsinterventies, beoordeling organisatorische
interventies, meningsverschil organisatorische interventies zijn er geen significante
verschillen tussen de aarzelenden en de positieven.

Organisatie 6: gemeente 3 (tabel 6.12)
De bovenstaande verwachtingen zijn juist voor de beoordeling van het slagen van
het project en het meningsverschil daaromtrent. Het blijkt dat de positieven een
hogere Lundeberscore hebben dan de aarzelenden en de teleurgestelden; terwijl
de aarzelenden een groter meningsverschil hebben met hun managers omtrent het
slagen van het project dan de positieven.
De bovenstaande verwachtingen zijn deels juist voor de organisatorische
interventies. Het blijkt dat de positieven de resultaten daarvan significant
positiever beoordelen dan de aarzelenden.
De verwachtingen blijken noch bevestigd, noch weerlegd te worden voor: de
beoordeling van de technische interventies, meningsverschil technische interven-
ties, de beoordeling van de besturingsinterventies en de meningsverschillen
omtrent de organisatorische interventies. Hiervoor konden geen significante
verschillen tussen de groepen worden vastgesteld.

Organisatie 7: bet ingenieursbureau (label 6.13)
De bovenstaande verwachtingen zijn juist voor de beoordeling van het slagen van
het project en het meningsverschil daaromtrent. Het blijkt dat de positieven en de
'omgeturnden' een hogere Lundeberscore hebben dan de aarzelenden en de
teleurgestelden. Terwijl de teleurgestelden en de aarzelenden een groter me-
ningsverschil hebben met hun managers omtrent het slagen van het project dan
de positieven.
De bovenstaande verwachtingen zijn deels juist voor de technische interventies.
De beoordeling van de technische interventies is positiever bij de 'omgeturnden'
en de aarzelenden. Echter er zijn geen significante meningsverschillen omtrent de
resultaten van de technische interventies.
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De verwachtingen blijken noch bevestigd, noch weerlegd voor de beoordeling van
de besturingsinterventies, het meningsverschil omtrent de besturingsinterventies,
de beoordeling van de organisatorische interventies en het meningsverschil
daaromtrent.

Organisatie 8: gemeente 4 (label 6.14)
De bovenstaande verwachtingen zijn juist voor de beoordeling van het slagen van
het project en het meningsverschil daaromtrent. Het blijkt dat de positieven een
hogere Lundeberscore hebben dan de aarzelenden. Terwijl de aarzelenden een
groter meningsverschil hebben met hun managers omtrent het slagen van het
project dan de positieven.
De bovenstaande verwachtingen zijn deels joist voor de besturingsinterventies. De
beoordeling van de besturingsinterventies is positiever bij de positieven dan bij de
aarzelenden. Er kon geen verschil worden vastgesteld in de meningsverschillen
omtrent de besturingsinterventies. Hetzelfde geldt voor het meningsverschil
omtrent de technische interventies. Dit komt door ontbrekende variantie bij een
van de groepen waardoor de t-test niet kan worden uitgevoerd.
Voor de beoordeling van de technische interventies, de beoordeling van de
organisatorische interventies en het meningsverschil daaromtrent kon geen verschil
worden vastgesteld tussen de aarzelenden en de positieven.

Organisatie 9: gemeente 5 (label 6.15)
Voor geen van de variabelen blijken er significante verschillen te bestaand tussen
de diverse groepen.

De interventies
Het blijkt dat er in twee organisaties: scheepsreparatie en gemeente 5 geen
verschillen bestaan tossen de groepen voor wie de wijze waarop het proces is
verlopen positief is (de 'omgeturnden' en de positieven) en de groepen voor wie
dat in mindere mate of niet het geval is (de aarzelenden en de teleurgestelden).
Verder blijkt dat in 5 van de 7 organisaties waar deze analyses resultaten
opleverden, sprake is van relevante verschillen tossen de genoemde groepen en
hun beoordelingen van, respectievelijk meningsverschillen omtrent de resultaten
van de interventies.
Vooral het Lundebergcriterium laat nogal eens de verwachte verschillen tussen de
diverse groepen zien. In vijf organisaties worden de verwachtingen volledig
bevestigd en in twee deels, dat wil zeggen dat er alleen verschillen geconstateerd
worden tossen de beoordelingen van het slagen van het project en niet met
betrekking tot de meningsverschillen rond het slagen van het project.
Voor de technische interventies blijkt dat er twee keer sprake is van een
bevestiging van de verwachtingen namelijk dat er duidelijke verschillen zijn tussen
groepen voor wie het proces positief is verlopen en de groep voor wie het proces
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negatief is verlopen. Dergelijke verschillen zijn er niet met betrekking tot de
meningsverschillen omtrent de technische interventie.
Voor de besturingsinterventies is het patroon identiek. Er is drie keer sprake van
een significant verschil in beoordeling tussen groepen voor wie het proces positief
is verlopen en de groep voor wie het proces negatief is verlopen. Dergelijke
verscbiUen zijn er niet met betrekking tot de meningsverschillen omtrent de
besturingsinterventies.
Ook voor de organisatorische interventies is het patroon identiek. AI zij het dat
er daarbij maar een keer sprake van een significant verschil in beoordeling tussen
groepen voor wie het proces positief is verlopen en de groep voor wie het proces
negatief is verlopen. Dergelijke verschillen zijn er niet met be trekking tot de
meningsverschillen omtrent de organisatorische interventies.
Bekijken we het relatieve belang van interventies voor bet begrijpen van
verschillen in procesorientatie dan valt op dat de organisatorische interventies
betrekkelijk onbelangrijk zijn voor het begrijpen van het verschil in procesverloop
tussen de groepen. De besturingsinterventies blijken bier relatief het belangrijkst,
gevolgd door de technische interventies. Waar de resultaten van de analyses met
betrekking tot de meningsverschillen omtrent interventies significant zijn
corresponderen zij met de resultaten op de beoordeling van de interventies. Dus
als er sprake is van een positievere beoordeling van de resultaten van interventies
bij de 'omgeturnden' en/of positieven dan hebben zij ook een kleiner meningsver-
schil met de intervenienten,

Discussie en samenvatting
Verschillen in beoordeling van het procesverloop blijken dus samen te gaan met
verschillen in beoordeling van interventies. Voor de technische, besturings- en
organisatorische interventies blijkt dat verschillen in beoordelingen van de
interventies en het slagen van het project vaker consistent zijn met de verschillen
in procesorientatie dan de meningsverschilleo omtreot de interveoties. Het
procesverloop en de beoordeling van de resultateo van de feitelijke interventies
blijken daarmee inderdaad in elkaar te grijpeo.
Hieruit vloeit voort dat eeo succesvoUe sturing van verandering deels te herleiden
valt op de mate waarin intervenienten hun werk positief beoordeeld weten.
Opnieuw zieo we bier dat de relatie tusseo intervenient en betrokkenen relaties
van afhankelijkheid en zelfstandigheid zijn waarin de instemming met de
resultaten van interveoties in de vorm van positieve beoordelingen zich manifes-
teert. Procesmatig wordt de ioteractie van intervenienten eo betrokken werkers
inderdaad gemedieerd door processen van betekenisgeving.
Naast dit structuratieproces mag echter de resultaatgerichtheid van werkers niet
uit het oog verloren worden. Opvallend geooeg blijkt dat een positief procesver-
loop het meest regeimatig samengaat met eeo gemiddeld hogere Luodebergscore
en lagere meningsverschillen omtrent de Lundebergscore. Ofwel voor de werkers
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voor wie bet proces positief is verlopen is doorgaans bet project beter geslaagd
in termen van produkt en proces.
Het blijkt dat ook de interventies een serieuze bijdrage kunnen leveren aan een
positief procesverloop. De besturingsinterventies blijken relatief bet vaakst positief
(3 maal) bij te dragen aan een positief verloop, gevolgd door de techniscbe
interventies (2 maal) en de organisatorische interventies (1 maal). Dit alles laat
onverlet dat er reIatief zelden sprake is van bet gewenste samengaan van
verschillen in beoordeling van bet procesverloop en verschillen in beoordelingen
van interventies.

Overzicht 6.8 De belangrijkste bevindingen bij vraagsteUing 10

Beoordeling resultaten interventies en me- Aantal keren dat er significante verschillen
ningsverschil beoordeling resultaten interven- zijn tusscn teleurgestelden/aanelenden en
ties 'omgetumden' /positieven

Oordeel technisehe interventies 2 juiste richting
Meningsverschil technische interventies 1 juiste richting
Oordeel besturingsinterventies 3 juiste richting
Meningsverschil besturingsinterventies 0
Oordeel organisatorische interventies 1 juiste richting
Meningsverschil organisatorische interventies 0
Oordeel Lundeberg 7 juiste richting
Meningsverschil Lundeberg 5 juiste richting

Opvallend is dat in de verklaring van verschillen tussen groepen voor wie een
verschillend procesverloop geldt de variabelen met betrekking tot meningsverschil-
len een beperkte rol spelen. Meningsverschillen omtrent de resultaten van
interventies kunnen keonelijk zowel met een positief als negatief procesverloop
gepaard gaan. Ecbter met twee restricties:

meningsverschillen met betrekking tot bet slagen van bet project varieren
betrekkelijk consistent met de procesorientatie;
als er sprake is van een positievere beoordeling van de resultaten van de
interventies bij de 'omgeturnden' en/of 'positieven' dan bebben zij ook
kleinere meningsverschillen met de intervenienten.

6.3.6.4 Vraagstelling 11

11 In boeverre verschillen participanten en niet-participanten in:
a bun beoordeling van de resultaten van de interventies?;
b bun 'meningsverschil beoordeling' resultaten van interventies?
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Analysemodel: gebruikte variabeleo

In dit model wordt een van de meest besproken procesinterventies nog eens
expliciet bebandeld. Ret gaat bier om de verscbilleo in de diverse beoordelingen
van interventies en de meningsverschillen daaromtrent tussen werkers die wei of
niet participeerden in de projectorganisatie gedurende bet veranderingsproces .

Suocea sturing van
veranderlng:
(kwaI1teit x accepl8t1e)

wei partlclpatle
Prlma/ra Interventle:• verandet1ng 18Chnlsct1e------ Infrastnlctuur

nJet parllclpatIe

Secundalre Interventle:
... • bestumgslntetventles
r .organlsatorische

Inl8rVenties

Figuur 6.9 Effecten van participatie op beoordelingen van interventies en me-
ningsverschillen omtrent die beoordelingen

In deze analyse zullen de gemiddelde scores van de volgende variabelen worden
vergeleken tussen participanten en niet -participanten:

bet meniogsverschil omtrent bet slagen van bet project";
bet meningsverschil omtreot de beoordeling van de resultaten van de techni-
scbe interventies;
bet meningsverschil omtrent de beoordeling van de resultaten van de
besturingsinterventies;
bet meningsverschil omtrent de beoordeling van de resultaten van de
organisatoriscbe interventies.
de beoordeling resultaten van de technische interventies";
de beoordeling van de resultaten van de besturingsinterventies;

33 Zie voor de berekening van de score op aile variabelen met betrekking tot 'meningsverschillen'
Bijlage I, paragraaf 2.8 en tabel 1 aldaar.

34 Zie voor de gebruikte items en de berekening van de samengestelde scores van aUevaria belen
die betrekking hebben op 'beoordeling van resultaten van interventies' Bijlage 1, paragraaf 2.6.
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de beoordeling van de resultaten van de organisatorische interventies.

Resultaten
De resultaten zullen per organisatie behandeld worden. Alleen die resultaten
worden besproken waarbij er sprake is van significante verschillen tussen
variabelen. De resultaten zijn neergelegd in tabel 6.16 tot en met tabel 6.24.
Gegeven de zeer diffuse informatie die er op dit punt tot nog toe omtrent de
effecten van participatie is het onmogelijk om eenduidige verwachtingen op dit
punt te formuleren. Het gaat bier derhalve om een exploratieve analyse.

Organisatie 1: machine 1 (tabel 6.16)
Bijzonder in het oog lopend is bier dat de niet-participanten voor wat betreft hun
oordeel over het slagen van dit project, hun beoordeling van de technische
interventies, de beoordeling van de besturingsinterventies een hogere score
hebben. De enige uitzondering vormen de organisatorische interventies, daarvoor
hebben zij een lagere score (p .06) dan de participanten.
Voor de meningsverschillen omtrent het slagen van het project en de besturingsin-
terventies blijken de niet-partieipanten een lagere score te hebben. Oat verschil
is significant voor het meningsverschil omtrent de besturingsinterventies.
Voor de meningsverschillen omtrent de technische en organisatorische interventies
hebben de niet-participanten een hogere score dan de participanten. Voor de
meningsverschillen omtrent de organisatorische interventies geldt dat dit verschil
significant is.

Organisatie 2: machine 2 (tabeI6.17)
In dit project blijkt dat de niet-participanten doorgaans hogere scores hebben op
de beoordelingen van de interventies dan de participanten. Echter geen van deze
verschillen is significant. Voor wat betreft de meningsverschillen omtrent de
interventies geldt precies het omgekeerde behalve voor het meningsverschil
omtrent de organisatorische interventies. Probleem in dit project is echter dat er
weliswaar een patroon zichtbaar wordt, maar dat de genoemde verschillen niet
significant zijn.
Voor wat betreft de beoordeling van het slagen van het project blijkt dat de niet-
participanten significant hoger scoren dan de participanten, terwijl de participan-
ten hieromtrent significant meer van mening verschillen met hun managers dan
de participanten.

Organisatie 3: scheepsreparatie (tabel 6.18)
In dit project blijken er slechts twee significante verschillen te zijn. De niet-
participanten blijken een significant groter meningsverschil met hun managers te
hebben omtrent het slagen van het project dan de participanten. Tevens blijken
de niet-participanten een significant hogere beoordeling te geven van de resultaten
van de technische interventies dan de participant en.
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Organisatie 4: gemeente 1 (tabel 6.19)
Ook in dit project is weer het eerder gesignaleerde patroon te bespeuren.
Doorgaans hebben de niet-participanten zowel voor hun oordeel over het slagen
van het project, als de beoordeling van de interventies een hogere score als de
participanten. Voor de beoordeling van de besturingsinterventies en de organisato-
rische interventies zijn deze verschillen ook significant.
Voor de meningsverschillen geldt weliswaar dat deze systematisch groter zijn
tussen participanten en hun managers dan tussen de niet-participanten en hun
managers. Echter deze verschiUen zijn niet significant.

Organisatie 5: gemeente 2 (tabeI6.20)
In dit project is er in geen van de variabelen sprake van significante verschillen
tussen participanten en niet-participanten. Interessant is wei dat in dit project het
patroon van de verschillen tussen participanten en niet-participanten precies
andersom is vergeleken met de voorgaande resultaten. Voor aUe interventies
hebben de participanten hogere score dan de niet-participanten, terwijl de
participanten het project meer geslaagd vinden. Terwijl de meningsverschillen van
niet-participanten met hun managers zowel voor wat betreft het slagen van het
project, als voor het meningsverschil omtrent de interventies groter zijn dan bij
de participanten.

Organisatie 6: gemeente 3 (tabel 6.21)
Ook in dit project is er in geen van de variabelen sprake van significante
verschillen tussen participanten en niet-participanten. Interessant is tevens dat ook
in dit project het patroon van de verschillen tussen participanten en niet-
participanten precies andersom is vergeleken met de resultaten in organisatie 4.
Voor de meeste interventies hebben de participanten hogere score dan de niet-
participanten, terwijl de participanten het project meer geslaagd vinden. Dit geldt
niet voor de technische interventies, die worden positiever beoordeeld door de
niet-participanten. De meningsverschillen van niet-participanten met hun managers
zowel voor wat betreft het slagen van het project als omtrent de interventies zijn
groter bij de participanten dan bij de niet-participanten.

Organisatie 7: bet iogenieursbureau (tabeI6.22)
In dit project blijkt dat de participanten significant positiever oordelen over het
slagen van het project en de resultaten van aUe interventies. Tevens blijkt dat de
niet-participanten significant meer dan de participanten van mening verschillen
met hun managers omtrent de organisatorische interventies.
Ook dit patroon is consistent met de vorige twee cases aUeen nu zien we ook
significante verschillen.
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Organisatie 8: gemeente 4 (tabel 6.23)
Ook in dit project is er bij geen enkele van de variabelen sprake van significante
verschillen tussen participant en. Voor bet slagen van bet project en de beoordeling
van aile interventies bebben de participanten een bogere score dan de niet-
participanten. De meningsverschillen tussen niet-participanten zijn zowel voor het
slagen van bet project, als de technische en organisatorische interventies groter
dan voor de participanten. Dit geldt niet voor bet meningsverschil omtrent de
besturingsinterventies die zijn bij de participanten groter dan bij de niet-
participanten.

Organisatie 9: gemeente 5 (tabel 6.24)
In dit project is voor slecbts een van de variabelen sprake van een significant
verschil tussen participanten en niet -participant en. De participanten zijn significant
positiever over de besturingsinterventies dan de niet-participanten.
Verder blijkt er bier een tamelijk diffuus patroon. De niet-participanten zijn
positiever omtrent bet slagen van het project en de resultaten van de technische
interventies. De participanten zijn positiever omtrent de resultaten van de
organisatorische interventies. Verder blijken de participanten steeds een groter
meningsverschil te bebben met bun managers dan de niet-participanten.

Discussie en samenvatting

Overzicht 6.9 De belangrijkste bevindingen bij vraagstelling 11

Beoordeling resultaten interventies en me- Aantal keren dat er significante verschillen
ningsverschil beoordeling resultaten interven- zijn tussen participanten (P) en niet-partici-
ties panten (np) en de richting van het verschil

Oordeel technische interventies 2 p>np, p<np
Meningsverschil technische interventies 0
Oordeel besturingsinterventies 3 p e np, p>np, p> np
Meningsverschil besturingsinterventies 1 p>np
Oordeel organisatorische interventies 2 p<np, p>np
Meningsverschil organisatorische interventies 2 p-cnp, p<np
Oordeel Lundeberg 3 p-cnp, p-cnp, p>np
Meningsverschil Lundeberg 1 p>np

AI met al bevestigen deze resultaten bet diffuse beeld dat uit de literatuur naar
voren kwam. De effecten van participatie zijn niet eendoidig. Participanten blijken
soms de rol van competente critici en soms de rol van positieve 'change agent' te
bebben.
Wellicht de belangrijkste bevioding is dat de institutionele neerslag van de actieve
macbtsdeling in deze vorm van gebruikersparticipatie in 6 gevallen geen effect
beeft op bet slagen van het project (geen verschillen in Lundebergscores), terwijl



271

er in twee van de drie gevallen waar er weI verschillen zijn, sprake is van een
lagere Lundebergscore bij de participant en dan bij de niet-participanten.
Ook in deze analyse blijken de verschillen in de beoordeling van de besturingsin-
terventies relatief wat vaker samen te gaan met verschillen in participatie (3 maal)
dan de overige interventies. Het effect is overwegend (2 van de drie maal) positief.
Echter het feit dat participatie ook negatieve effecten en zelfs 6 maal geen effect
geeft is ook bevreemdend en roept vragen op omtrent de effectiviteit van deze
procesinterventie. Opnieuw moet worden gesteld dat de meest concrete vorm van
interventie in veranderingsprocessen in feite in relatief beperkte mate richting
geeft aan het hele veranderingsproces.
Hoe kan dit nu worden geinterpreteerd? Participanten kennen beter de
binnenkant van het keuzeproces en dat resulteert in een beter beoordelingsvermo-
gen maar daarmee ook tot potentieel (zelfs feitelijk) meer kritiek of een lagere
mate van instemming met de resultaten van de interventies enerzijds. Anderzijds
blijkt in drie van de gevallen dat participatie ook kan leiden tot een positievere
beoordeling van interventies en het slagen van het project. In een geval is er
sprake van een positief verband, in twee gevallen van een negatief verband. Zo
kan een hogere betrokkenheid dus ook resulteren in een scherper beoordelings-
vermogen dat niet bepaald ten gunste komt van het succes van het project.
Participatie stelt hoge eisen aan eenieder - zowel aan intervenienten als aan
beoordelaars - waardoor het als wederkerig bedoelde leerproces tussen gebruiker
en ontwerper kan verkeren in zijn tegendeel. Deze paradox van de participatie
maakt ook duidelijk waar de bovengrenzen van gedemocratiseerde besluitvor-
mingsprocessen liggen.Participanten mogen meedoen en meedenken, maar weten
ook meer wat juist ten koste kan gaan van de beoordeling van het totale project.
Met dit materiaal kunnen een aantal tamelijk generaliserende stellingen omtrent
de kansen van participatie ontkracht worden. In tegenstelling van hetgeen
Riesewijk en Warmerdam, Algera en Koopman beweren omtrent de verbeterde
besluitvorming door participatie, blijken participanten nogal eens negatiever te
oordelen over de besturingsinterventies, wat betekent dat de kwaliteit van de
besluitvorming juist afneemt. Het actief verdelen van Macht tussen intervenienten
en beoordelaars en het daardoor creeren van keuzemogelijkheden via participatie
(Salancik) blijkt een sterk geconditioneerd voordeel van deze procesinterventie.
Immers de beslissingen vallen niet altijd positief uit in de ogen van de participan-
ten, zo blijkt. Er blijkt lang niet altijd sprake te zijn van een positievere
beoordeling van de technische interventies bij participanten, ofwel participatie
bevordert niet direct een betere toepassing van het systeem (Wentink en
Zanders), of de effectiviteit van het systeem (Riesewijk en Warmerdam).
Het interventionistische perspectief van Mumford en Weir omtrent de gebruikers-
participatie lijkt met deze resultaten ook van zijn betovering ontdaan. De
participanten blijken in sommige gevallen significant positiever te oordelen over
de organisatorische interventies (machine 1, gemeente 3, het ingenieursbureau).
Er zijn ook organisaties waar dit precies andersom is en de participanten juist
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negatiever oordelen over de resultaten van de organisatoriscbe interventies
(machine 2, gemeente 1).
Bij Mumford en Weir is er sprake te zijn een soort congruentiedenken. Van
participatie wordt verondersteld dat er daardoor eerder overeenstemming tussen
eisen en wensen van eindgebruikers en management kan worden gerealiseerd ten
aanzien van de sociale en organisatoriscbe implicaties van automatisering, de
organisatorische inpassing en de functionaliteit van bet systeem. Dit is vermoede-
lijk juist wanneer een projectaanpak zonder enige participatie vergeleken wordt
met een participatieve projectaanpak. Echter deze laatste aanpak vindt vrijwel in
elk bedrijf momenteel toepassing met een zekere variatie. Misschien is bet
perspectief van Mumford en Weir inmiddels zelfs wei gedateerd te noemen.
Immers bet stamt uit de jaren zestig en zeventig waarin discussies omtrent
medezeggenscbap beslist vernieuwend waren. De actuele situatie is dat een
participatieve projectaanpak twee groepen betrokkenen voortbrengt: participanten
en niet-participanten. Beide groepen spelen een rol in bet proces, die voor beide
kan varieren in een negatieve en positieve ricbting. Deze situatie betekent dat er
nogal wat eisen gesteld worden aan bet succesvol participatief veranderen. Maar
daar is participatie op zichzelf geen panacee voor, zo blijkt. Wie mee mag kijken
in de keuken, ontwikkelt een andere smaak en als deze smaak erin resulteert dat
men bet eten Minder appetijtelijk vindt, dan is daarvoor nog geen oplossing.

6.4 Resume

Het succes van de negen automatiseringsprojecten varieert bet meest consistent
met de beoordeling van de resultaten van de interventies door de werkers. De
contingentiefactoren leveren geen consistent, eenduidig beeld op met betrekking
tot bun samenhang met bet slagen van bet project. Ook de beoordelingen van de
interventies door de managers varieren niet consistent met bet slagen van bet
project. Dit impliceert dat werkers als competente actoren, op basis van bun
beoordelingsvermogen, de gevolgen van veranderingsprocessen laten ontstaan en
niet de eenzame vernieuwers 'boven in bet gebouw'. In bet bijzonder de
betekenisgeving van bet bandelen van de intervenient door de betrokkenen is een
structuratieproces dat de interactie tussen partijen beinvloed,
Vele inspanningen die in diverse project- en werkgroepen worden georganiseerd
ten spijt, is de doelgerichtbeid van interventies te laag. Dit geldt in bet bijzonder
voor de organisatoriscbe interventies. Dat betekent dat intervenienten voor de
werkers onvoldoende beldere verbindingen in bun beleid leggen tussen de doelen
van interventies en daarmee beoogde resultaten. Voorzover ze weI gelegd zijn
beeft dat bij de werkers maar zeer ten dele geresulteerd in positieve verbanden
tussen de resultaten van de interventies en bet totaaloordeel.
Ook de procesmatige effectiviteit van interventies is te laag. Dit blijkt uit gegevens
omtrent de besturingsinterventies en de participatie. In bet bijzonder de
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meningsverscbillen met betrekking tot de besturingsinterventies varieren frequent
en consistent met meningsverscbillen over het slagen van bet project. Dit geldt
ook voor de andere interventies maar dan in mindere mate. Hier ligt een
duidelijke mogelijkheid om de veranderingsdynamiek te verbeteren door ervoor
te zorgen dat de consensus op de beoordeling van de resultaten van de
interventies toeneemt, immers daarmee neemt ook de kans op consensus toe
omtrent bet succes van bet project. Deze gedacbte wordt verder ondersteund
doordat zowel de Lundebergscore als bet meningsverschil omtrent bet slagen van
bet project zeer frequent en consistent varieert met verschillen in procesorientatie,
Teleurgestelden en aarzelenden bleken meestal een lagere Lundebergscore en een
groter meningsverschil te bebben dan de 'omgeturnden' en de positieven.
Oat er een overscbatting is van participatie a1sbeste aanpak voor veranderingspro-
cessen blijkt ook uit ooze analyse van de resultaten van participatie. Het blijkt dat
de gebruikersparticipatie een 'blessing in disguise' is. Het is een procesinterventie
die een minder gericbte bijdrage levert aan bet veranderingsproces dan in de
literatuur wordt gesuggereerd.
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7 Samenvatting en nabeschouwing

7.1 Inleiding

In dit afsluitende hoofdstuk zullen de volgende zaken aan de orde komen:
1 Doel- en probleemsteUing van deze studie en een korte weergave van context

en theoretisch kader dat gebruikt zal worden (§ 7.2);
2 Een samenvatting en nabeschouwing van de belangrijkste onderzoeksresulta-

ten, onderverdeeld in 'veranderingsdynamiek voorafgaand aan de implementa-
tie van interventies' (§ 7.3) en 'veranderingsdynamiek na de implementatie van
interventies' (§ 7.4».

3 Een combinatie van ooze bevindingen in een vernieuwd interventieperspectief
(§ 7.5).

7.2 Doel- en probleemstelling van deze studle

Met deze studie naar handelen, interactie van werkers en managers en de veran-
deringsdynamiek in een negental automatiseringsprojecten is een vrijwel
onontgonnen terrein in de arbeids- en organisatiewetenschappen verkend.

Deze studie richt zich op de volgende globale doelsteUing:

Het bijdragen aan een theoretische modernisering van de arbeids- en organisatiewetenschappen
met als doel het vergroten van het theoretisch en empirisch inzicht binnen de arbeids- en
organisatiewetenschappen betreffende de sturing en bcgeleiding van veranderingsproccssen
samenhangend met automatisering.

Dit doel wordt gerealiseerd met de volgende globale probleemsteUing:

Hoe verloopt het handelen van en de interactie tussen actoren (werknemers en management) bij
de ontwikkeling en introductie van infonnatietechnologie in organisaties?

De context van deze studie bestaat uit een analyse van de wijze waarop onderzoe-
kers veranderingsprocessen samengaand met automatisering bestuderen en hoe
praktijkmensen dergelijke veranderingsprocessen implementeren. Kort gezegd
komt het erop neer dat de methoden die de praktijkmensen gebruiken bij
ontwikkeling en implementatie van informatietechnologie tekort schieten in
analyse en ondersteuning van organisatorische inpassing. Echter ook in de arbeids-
en organisatiewetenschappen is er een kennis-achterstand met betrekking tot
veranderingsprocessen die samenhangen met technologische innovatie.
Binnen momenteel gezichtsbepalende stromingen in de arbeids- en organisatiewe-
tenschappen - de arbeidsprocesbenadering en de sociotechniek - is er sprake van
een verschillende situatie. Binnen de arbeidsprocesbenadering is het empirisch
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onderzoek rond automatisering sterk gericht op gevolgen van automatisering voor
de kwaliteit van de arbeid; arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, functiestructuur
en arbeidsverhoudingen. In de beschrijving van de beginselen van de sociotechniek
is men de fase van de impact-assessment reeds voorbij en richt men zich vooral
op het anticiperen op eventuele negatieve gevolgen van automatisering op arbeid
en organisatie met ontwerpgericht onderzoek.
Eind jaren tachtig zijn auteurs in de sociotechniek en de arbeidsprocesbenadering
begonnen met een zelfreflectie op hun benadering van veranderingsprocessen. De
conclusie was eensluidend: er ontbreekt in beide benaderingen een interventie-
perspectief, wat vooral herleid wordt op sociale (sociotechniek) en politiek-
economische determinism en (arbeidsprocesbenadering). In de discussie tussen
beoefenaren van sociotechniek en arbeidsprocesbenadering, die eind jaren tachtig
werd ingezet, wordt de oplossing voor deze lacune gezocht in theoretische
modernisering waarbij de oude determinismen overboord worden gezet. Deze
oplossing bestaat uit de introductie van metatheorieen van Giddens, Luhmann en
Bhaskar. Een gemeenschappelijk element in deze synthesen is dat struetuur
immanent gemaakt aan het handelen waardoor er een handelingstheoretisch
perspectief ontstaat.ln dat handelingstheoretisch perspectief worden veranderings-
processen, structuurvorming en daarmee technologische ontwikkeling gesitueerd
op het niveau van het handelen.
Deze conceptuele vernieuwingen tieren weligin theoretische beschouwingen, maar
krijgen vaak partieel een vertaling en blijken vrijwel niet empirisch onderzocht te
worden. Zo zien we bij De Sitter en Christis dat vanuit deze nieuwe theoretisehe
perspectieven de verbinding tussen handelen en structuur tum worden verfijnd.
Echter in het bijzonder in de sociotechniek van De Sitter blijft het interactieve
aspect van veranderingsprocessen onderbelicht. Bij Van Eynatten zien we
daarvoor voorzichtig enige aandacht in het verlengde van Van der Zwaan die het
actorperspectief van de arbeidsprocesbenadering integraal wit overnemen. In de
arbeidsprocesbenadering zien we eenzelfde voorzichtige theoretische vernieuwing
bij Doorewaard en Christis, waarbij men het strategisch bandelen van aetoren in
veranderingsprocessen theoretisch weet te nuanceren.

Deze context is voor ons aanleiding geweest om op basis van ten van de meta-
theorieen - de structuratietheorie van Giddens - een substantieel theoretiseh kader
over handelen en interactie in veranderingsprocessen rond automatisering te
ontwikkelen en empirisch te exploreren. Het handelingstheoretische interventieper-
spectief dat daaruit is voortgekomen bestaat nu uit een theoretisch kader met drie
lagen:
1 het interventiemodel: daarin wordt het handelen waaruit de verandering

bestaat inhoudelijk beschreven naar typen (primaire en secundaire interventies)
en naar object (techniek, arbeid/organisatie en besturing);

2 de interventiecyclus: daarin wordt aangegeven hoe interventie - gevolg -
beoordeling - handelen aan elkaar gerelateerd zijn;
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3 de structuratietheoretische interpretatie hiervan: daarin wordt aangegeven dat
in het handelen van elke betrokken actor de structuratiemodaliteiten steeds
een rol spelen, waardoor de immanente structuur van het sociale systeem
waarbinnen de veranderingen zich voltrekken wordt gereproduceerd/getrans-
formeerd en waarbinnen actoren wederzijds afhankelijk van elkaar zijn en zich
daardoor niet aan de oordelen over de gevolgen van elkaars handelen kunnen
onttrekken.

Hiermee beschikken we over een handelingstheoretisch interventieperspectief
waarin is uitgelegd hoe structuratieprocessen in de interactie tussen actoren
werkzaam zijn en dat aldus een interpretatie biedt van de veranderingsdynamiek
in automatiseringsprojecten.
Wat is nu de theoretische vemieuwing die hiermee plaatsvindt ten opzichte van de
'orthodoxe' arbeids- en organisatiesociologie? Deze vernieuwing bestaat uit een
aantal element en.
Er is een handelingstheoretisch perspectief op veranderingsprocessen ontwikkeld
waarbij de veranderingen op het niveau van handelen en interactie van actoren
worden beschouwd. Veranderingsprocessen kunnen worden beschouwd als
confrontaties tussen de in het handelen van intervenienten besloten structuratie-
modaliteiten en de in het handelen van betrokken actoren besloten structuratie-
modaliteiten. Structuur is zo altijd geiinpliceerd in het handelen en in de
interactie, maar is theoretisch nooit bepalend voor het handelen. Vanuit dit
theoretisch perspectief, waarin mensen worden beschouwd als competente actoren
die voortdurend reflexief toezien op hun omgeving en zichzelf, ontstaan gevolgen
van interventies nooit zonder meer, maar zijn het produkt van competente actoren
die elkaars handelen beoordelen of erop anticiperen (dit gaat verder dan impact-
studies).
In het interventiemodel wordt het handelen in veranderingsprocessen gedifferen-
tieerd naar techniscbe, organisatorische en besturingsinterventies, zodat een
eenzijdige aandacht voor alleen kwaliteit van de arbeid en organisatiestructuur of
alleen techniek wordt vermeden (interventiemodel). De structuratietheoretische
definitie van een interventie als een confrontatie tussen vigerende 'structuur' en
daarin geincorporeerde structuratiemodaliteiten met de structuratiemodaliteiten
geincorpcreerd in de interventie voorkomt dat er een enkelvoudig beeld ontstaat
van veranderingsprocessen als machtsprocessen (arbeidsprocesbenadering) als
culturele omslag, of als een ontwerpproces (sociotechniek) (interventiecyclus).
De inhoudelijke verbreding van het handelen in veranderingsprocessen (interven-
tiemodel) en de verbreding van de omschrijvingvan onderliggende structuratiepro-
cessen vanuit bet structuratietheoretisch perspectief op interventies (interventiecy-
clus) bieden onderzoekers en praktijkmensen de mogelijkheden om processen van
informatieverwerking, betekenisgeving, normeringen aanwendingvan hulpbronnen
in hun analyses en praktijken te betrekken. De modaliteiten waarlangs 'structuur'
in het handelen wordt geintegreerd, worden beschreven en geoperationaliseerd.
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Zo ontstaat er ook een empirisch exploreerbaar meerdimensionaal perspectief op
handelen in veranderingsprocessen, waarin betekenisgeving, normering en het
gebruik van hulpbronnen allen een rol spelen, Dit contrasteert met veel studies
die steeds een facet van veranderingsprocessen onder de loep nemen: bijvoorbeeld
alleen de communicatie, alleen de kwaliteit van de arbeid of alleen de besturing.
Ooze intentie is om, in tegenstelling tot wat op dit moment nogal veel gebeurt -
het introduceren van de grote metatheorie in de arbeids- en organisatieweten-
schappen en op basis daarvan concepten verfijnen - de structuratietheorie
geintegreerd in een interventieperspectief ook empirisch te exploreren.

Hoe gebruiken we deze theoretische vernieuwing in de analyse van de verande-
ringsdynamiek rond automatisering?
In deel II van deze studie wordt het vernieuwde interventieperspectief empirisch
geexploreerd door te analyseren of, en zo ja hoe, de structuratieprocessen (beeld
en betekenis van arbeid, taakkenmerken, normen en waarden rond arbeid en
techniek) invloed uitoefenen op het anticiperen op veranderingen (handelings-
orientatie) in de arbeidssituatie ten gevolge van automatisering. Hierbij gaat het
om veranderingsdynamiek voorafgaand aan interventies.
Het doel is nu om zichtbaar te maken in hoeverre en hoe de structuur van de
arbeidssituatie (giddensiaans) doorwerkt inhet handelen inveranderingsprocessen.
In deel illvan deze studie wordt het vernieuwde interventieperspectief empirisch
geexploreerd door na te gaan of, en zo ja hoe, structuratieprocessen (beoordeling
van interventies, leeftijd, opleidingsniveau, normen rond arbeid en techniek)
doorwerken in het verloop en het slagen van veranderingsprocessen (qua doelge-
richtheid en qua procesmatige efficiency).
Afhankelijk van de uitkomsten van deze exploratieve analyses kan er vervolgens
gedacht worden aan een verdere concretisering van het interventieperspectief in
termen van welke structuratieprocessen daarin moeten worden geintegreerd.

7.3 Resultaten eo oabescbouwing deel II: veranderiogsdynamiek voorafgaand
880 tecboisch-organisatoriscbe interventies

Oil thema - de plaats en betekenis van arbeid - is gekozen omdat er in allerlei
studies rond automatisering de impliciete veronderstelling wordt gehanteerd dat
werkers bij het omgaan met verandering hun arbeidssituatie tot inzet van onder-
handeling maken. De een beweert dat werkers op basis daarvan hun belangen
definieren (Christis), terwijl anderen menen dat werkers daarom beinvloedings-
mogelijkbeden moeten krijgen omdat het immers hun arbeid aangaat (Van
Klaveren, Bouwman, Van der Zwaan).
Daarnaast is dit thema van helang omdat er nog steeds bijzonder weinig bekend
is over het verband tussen subjectieve betekenis van arbeid en de diffusie van
nieuwe technologie in de arbeid. Zo weten we bijvoorbeeld niet of de betekenis
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van arbeid unilineair veranderd wordt door informatietechnologie of dat er
verandering in de betekenis van arbeid plaatsvindt voorafgaand aan de introductie
van de informatietechnologie (Ruiz Quintanilla, Wilpert 1988: 10). Beide
elementen kunnen belangrijk zijn in het ontstaan van de gevolgen van technisch-
organisatorische interventies en spelen dan ook een rol in het beschreven
arbeidssociologische structuratiemodel waarin anticiperen op veranderingen en de
subjectieve betekenis van arbeid worden geoperationaliseerd.
Empirisch is bier de vraag in hoeverre de betekenissen en feitelijke aspecten van
arbeid en arbeidssituatie bij werkers een rol spelen bij het anticiperen op de
mogelijke gevolgen van veranderingsprocessen. Speelt de 'structuur' van de
arbeidssituatie een rol bij de wijze waarop werkers bepaalde gevolgen van
interventies laten ontstaan? Waardoor laten werkers zich leiden in veranderings-
processen? En waarop kan een intervenient vervolgens inspelen om tegemoet te
komen aan bepaalde wensen en/of eisen? Theoretisch gaat dit deel van ooze
studie in op de vraag, in hoeverre structuratieprocessen samenhangen met het
handelen van werknemers in veranderingsprocessen.
Daarbij zijn de elementen uit het formeel theoretische kader als voIgt gebruikt.
Vit zowel het interventiemodel, de interventiecyclus als de structuratietheorie
worden elementen gebruikt voor de onderzoeksopzet. Vit het interventiemodel
wordt de technische interventie gekozen. Dit zodanig dat er sprake is van de ook
empirisch aangetroffen verwevenheid met de organisatie. Er wordt een technisch
interventie bestudeerd, die nog onbekende gevolgen zal hebben voor kenmerken
van de arbeidssituatie van betreffende werkers. Vanuit ooze conceptie van de
interventiecyclus wordt de relatie tussen intervenient en betrokkene gesimuleerd
en gaat de aandacht vooral uit naar het handelen van de werkers en de daarvoor
constituerende processen (structuratietheorie). Vervolgens wordt op basis van
empirisch onderzoek onderbouwd dat deze verbinding tussen technische en
organisatorische interventie ook werkelijk een rol speelt in veranderingsprocessen.
Door ook nog een interventionistisch perspectief toe te voegen van Mumford en
Weir krijgt de interventiecyclus ook een meer concrete uitwerking en kan de door
ons geproblematiseerde interventie geplaatst worden binnen dit perspectief.
De structuratieprocessen die Giddens beschrijft zijn als voIgt uitgewerkt. Het
concept interpretatieschema wordt geoperationaliseerd in twee factoren: betekenis
en beeld van arbeid. Hiervan wordt verondersteld dat ze constituerend zijn voor
het proces van betekenisgeving. Het concept 'hulpbronnen' wordt geoperatio-
naliseerd als: taakkenmerken en actorkenmerken als leeftijd (werkervaring),
opleidingsniveau, functieniveau en 'opleidingsniveau ... functieniveau'. Van de
hulpbronnen verondersteUen we dat ze constituerend zijn voor processen van
rationele sturing, omdat op basis van de verdeling van hulpbronnen redenen
kunnen worden gegeven om een bepaalde verandering wei of niet te wensen. Het
concept waarden en normen wordt geoperationaliseerd als: normen en waarden
rond arbeid, vrije tijd en techniek. Van deze factoren wordt verondersteld dat ze
constituerend zijn voor de normering van het handelen.
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In het analysemodel zijn de variabelen waarmee de structuratiemodaliteiten zijn
geoperationaliseerd, de onafhankelijke variabelen. De afhankelijke varlabele
bestaat uit de handelingsorientatie en valt uiteen in een achttal aspecten van de
arbeidssituatie die men al dan niet veranderd wit hebben. Deze handelingsorienta-
tie is een 'beoogde interventie' in de arbeidssituatie wanneer een werker zelf
daarin mocht ingrijpen bij een aanstaand automatiseringsproject. De afhankelijke
variabele representeert het anticiperen op de technisch-organisatorische
interventie en representeert de gesimuleerde interactie tussen betrokkene en
intervenient.
Als er samenhangen tussen de structuratiemodaliteiten en aspecten van de
handelingsorientatie worden gevonden, nemen we aan dat er sprake is van de
werking van structuratieprocessen. De analyses zijn erop gericht om aard en
richting van deze structuratieprocessen te exploreren.

In hoeverre hangen aspecten van de handelingsorientatie samen met de mate waarin men streeft
naar meer bevredigend en zinvol wert?

Voor de totale populatie is het opvallend dat met name het streven naar meer
concreet werk sterk samenhangt met het streven naar meer zinvol werk.
Oaarnaast blijken ook streven naar meer ontplooiing en streven naar meer
zelfstandigheid samen te hangen met streven naar meer zinvol werk (tabel 4.1).
Tevens is het opvallend dat het streven naar meer zinvol werk geen samenhang
vertoont met het streven naar verandering in inkomen. Dit lijkt te wijzen op de
ontwikkeling van een extrinsieke naar een intrinsieke ontplooiingsorientatie, met
als voorwaarde dat het werk concreet dient te zijn.
In dit verband is ook interessant dat dit patroon bij handarbeiders sterk verschilt
van het patroon bij hoofdarbeiders en hoofd/handarbeiders (tabeI4.4). Zo blijkt
dat bij handarbeiders het streven naar meer inkomen en leermogelijkheden
samengaat met het streven naar meer zinvol werk terwijl dit verband ontbreekt
bij de hoofd- en hoofd/handarbeiders. Bij de hoofd- en hoofd/handarbeiders zien
we dat joist het streven naar meer concreetheid van het werk en het streven naar
meer zelfstandigheid samengaat met streven naar meer zinvol werk.
Op basis van een algemeen beeld van de tegenstelling tussen hoofd- en hoofd/-
handarbeid en handarbeid lijken de hier onderzochte werkers de ontbrekende
elementen in de arbeidssituatie gecompenseerd te willen zien. Echter daar staat
weer tegenover dat leidinggevenden dan niet naar meer zelfstandigheid zouden
moeten streven om hun werk als meer zinvol te kunnen zien. Terwijl men joist bij
uitvoerenden, gegeven de veelal lagere autonomie, wei zou verwachten dat het
streven naar meer zelfstandigheid zou samengaan met een streven naar meer
zinvol werk. Dit laatste blijkt weer niet het geval (tabeI4.3). In deze vergelijking
zien we derhalve dat er geen sprake is van een systematisch streven naar
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compensatie van 'tekorten' in de huidige arbeidssituatie. Sterker nog, juist typische
kenmerken van handarbeid zoals 'concreetheid' worden teruggewenst in de
mentale arbeid, terwijl elementen die voorheen vooral de hoofdarbeid kenmerkten
- het beschikken over leermogelijkheden - nu vooral door handarbeiders als
wenselijk verandering in het werk worden gezien.

Deze bevindingen bevestigen de veronderstelling van Ruiz Quintanilla en Wilpert
(1988) dat werkers anticiperend op informatietechnologie aspecten van hun
arbeidssituatie veranderd willen zien. 'Dude' en 'nieuwe' betekenissen van arbeid
lijken te verschuiven tussen hoofd-, hoofd/hand- en handarbeiders. Deze verande-
ringen wijzen in de richting van door Hirschhorn en Zuboff omschreven 'redefini-
tion of work' onder invloed van informatietechnologie. Daarin groeien aspecten
van werk zoals, 'leren', 'ontplooiing' en 'sociale contacten' naar elkaar toe en
worden de scheidslijnen tussen hoofd- en handarbeid afgezwakt.
Hiermee lijkt er een serieus probleem te ontstaan wanneer we het fuiksyndroom
samenhangend met een conservatief gebruik van informatietechnologie (zo min
mogelijk organisatieverandering) in deze beschouwing betrekken. Volgens dat
syndroom leidt automatisering tot minder autonomie en hogere kwalificatie-eisen
en dat leidt tot meer onderbenutting (Steijn en De Witte 1992: 163 e.v.). Het
hierboven gesignaleerde streven van werkers naar meer concrete, zelfstandige en
ontplooiingsgerichte taakinhouden zal door een conservatief gebruik van informa-
tietechnologie - en dat domineert ondanks aile gebruikersparticipatie (Child en
Loveridge 1991) - juist gefrustreerd worden.

Strategische context~e: de structuratie van handeIin&,oriintalie in veranderin&,-
processen

Hierboven merkten we op dat er op basis van een globaal beeld van verschillen
in arbeidssituatie tussen hoofdarbeiders en handarbeiders sprake lijkt te zijn van
verschuivingen. In de analyse van de strategische context wordt nagegaan in
hoeverre de handelingsorientatie van werkers in veranderingsprocessen inderdaad
samenhangt met factoren als: beeld en betekenis van arbeid, taakkenmerken,
normen en waarden rond technologie, arbeid en vrije tijd. Vanuit Giddens'
'structuur'-optiek zijn dat de modaliteiten die de arbeidssituatie structureren en
daarmee ook het handelen van werkers. De vraag is of deze factoren nu ook
empirisch verband houden met de handelingsorientatie van werkers.

Deze analyse bestaat uit vier deelvragen die op diverse niveaus werden geanaly-
seerd: op het niveau van individuen (in de totale populatie en binnen organisaties)
en op het niveau van de organisatie (vergelijking tussen organisaties).

In hoeverre hangen beeld en betekenis van arbeid samen met de handelingsorientatie?
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In de analyse voor de totale populatie (tabeI45) is bij vijf van de acht aspecten
sprake van een significant positief verband tussen de betekenis van arbeid en de
bandelingsorientatie, Dit betekent dat naarmate werkers arbeid meer definieren
en evalueren in bepaalde termen, zij ook de veranderingen in hun arbeidssituatie
in een daarmee inhoudelijk overeenstemmende richting wenselijk achten. Dit
verband werd gevonden voor: verandering in sociale contacten, wederzijdse
erkenning, leren, concreetheid, ontplooiing.
Een voorbeeld ter verduidelijking: naarmate werkers arbeid meer definieren en
evalueren in termen van 'concrete produkten maken', zullen zij meer verbetering
wensen ten aanzien van de concreetheid van hun werk.

In welke mate beinvloedt het beschikken over hulpbronnen de handelingsorientaue?

OpvaUend is zonder meer dat er slechts in 1 van de acht taakkenmerken sprake
is van de verwachte werking op de handelingsorientatie:

naarmate men in de huidige arbeidssituatie minder wederzijdse erkenning
krijgt streeft men meer erkenning na.

Voor de overige taakkenmerken blijkt er geen sprake te zijn van een verband met
de handelingsorientatie. Dit is op zicbzelf een belangrijke bevinding omdat dit de
impliciete veronderstellingen van vele arbeid- en organisatiewetenschappers ten
aanzien van de voorwaardescheppende functie van de kwaliteit van de arbeid voor
een goed verioop van veranderingsprocessen logenstraft.

In hoeverre zijn de redenen voor de beoogde interventies gebaseerd op discrepanties tussen
evaluatiecriteria ten aanzien van arbeid en de perceptie van de taakkenmerken? Ofwel in hoeverre
zijn deze redenen rationeel?

Er is bij twee van de acht aspecten van de handelingsorientatie sprake van een
samenhang tussen een rationele afweging van de discrepantie tussen feitelijke en
wenselijke arbeidssituatie:

naarmate men een kleinere discrepantie ervaart tussen wens en werkelijkheid
qua inkomen streeft men in mindere mate inkomensverbetering na;
naarmate men een kleinere discrepantie ervaart tussen wens en werkelijkheid
qua zelfstandigheid streeft men in mindere mate vergroting van de zelfstandig-
heid na.

Het streven naar veranderingen in de arbeidssituatie is dus slechts in beperkte
mate te karakteriseren als een 'rationeel' proces. Hierbij moet echter worden
opgemerkt dat juist deze twee onderwerpen inhoudelijk erg goed aansluiten bij de
door Christis geopperde idee dat door de spanning tussen arbeidssituatie en
arbeidsvoorwaarden belangenposities worden geformuleerd. Precies voor het
streven naar verandering in inkomen blijkt deze redenering ondersteund te
worden door onze gegevens (tabeI4.5, 4.6, 4.7).
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In hoeverre gaan normen met betrekking tot arbeid, verwachte effecten van techniek, centraliteit
van arbeid en vrije tijd samen met de handelingsorientatie?

Hierover kunnen we kort zijn. Waarden en normen rond arbeid en technologie
vertonen nauwelijks samenhang met de handelingsorientatie, Deze normen en
waarden hebben dus niet de verwachte normerende werking ten aanzien van de
handelingsorientatie in veranderingsprocessen.

Deze analyses hebben betrekking op bet niveau van individuen maar werden
uitgevoerd op de totale populatie. De vraag is natuurlijk of de gevonden
verbanden sterk veranderen wanneer de analyses worden uitgevoerd op het niveau
van organisaties. Er zijn twee analyses op het niveau van organisaties uitgevoerd:
binnen-organisaties (niveau van individuen) en tussen-organisaties. De analyses
binnen-organisaties hebben dezelfde vraagstelling als bierboven en dat behoeft
geen verdere toelichting. De analyses tussen-organisaties zullen verderop
toegelicht worden.

De strategische context-analyse binnen bedrijven (tabeI4.12 tot en met 4.15) levert
een bijzonder gefragmenteerd beeld op waarin de volgende zaken opvallen (§
3.3.6):

de verandering in de concreetheid van het werk blijkt in geen van deze
organisaties samen te bangen met de genoemde factoren;
de verandering in de machinegebondenheid blijkt in 3 van de vier organisaties
geen samenhang te vertonen met genoemde factoren;
de verandering in de sociale contacten blijkt in 3 van de vier organisaties geen
samenhang te vertonen met genoemde factoren.

Voor de aspecten van de handelingsorientatie die weI verklaard kunnen worden
is met name het structuratieproces van de betekenisgeving relevant. De betekenis
van arbeid blijkt de enige variabele te zijn die regelmatige samenhangen vertoont
met aspecten van de handelingsorientatie. De taakkenmerken en overige
hulpbronnen vertonen, evenmin als de normen en waarden, regelmatige
samenhangen met de handelingsorientatie.
Het is onmiskenbaar een pover beeld, dat aanleiding geeft om te veronderstellen
dat het handelen van werkers in veranderingssituaties binnen bedrijven nauwelijks
te begrijpen valt vanuit de door ODS geoperationaliseerde structuratieprocessen.

Strategische context-analyse: vergelijking tussen bedrijven
De strategische context-analyse op het niveau van individuen (binnen organisaties
en voor de totale populatie) levert het beeld op dat met name betekenispatronen
rond arbeid van belang zijn bij het streven naar verandering. Klopt dat nu ook als
we vergelijkingen maken tussen organisaties?
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Afsluitend behandelen we enige bevindingen uit de strategisch context-analyse die
is uitgevoerd door vergelijkingen te trekken tussen organisaties. Om vast te
kunnen stellen in hoeverre structuratiemodaliteiten consistent varieren met
aspecten van de handelingsorientatie is er eerst vastgesteld op welke aspecten van
de handelicgsorientatie er tussen organisaties sprake is van significante verschillen.
Om nu uit te sluiten dat deze verschillen kunnen worden herleid op een andere
dimensie van 'structuur' van de organisatie is bierbij een de variabele 'institutione-
Ie context' ingevoerd. Deze variabele heeft betrekking op drle indicatoren: markt,
produkt en de rol van informatietechnologie. Hoewel deze variabele in principe
meerdere waarden kan hebben, is er bier met twee waarden gewerkt: de
institutionele context verschiIt of de institutionele context komt overeen.' Zo zijn
er een aantal paren ontwikkeld waarbij een viertal vragen worden gesteld (§ 4.7.2).
Hier behandelen we aIleen die vergelijkingen waarin de institutionele context niet
verschillend is. Daarmee wordt uitgesloten dat verschillen in structuratiemodalitei-
ten verklaard zouden kunnen worden door verschillen in institutionele context. De
voIgende vraagstelling wordt bieronder behandeld:

Is er bij paren organisaties met een overeenkomstige institutionele context, met verschil in
handelingsorientatle tevens verschil in structuratiemodaliteiten?

Deze vraag moet deels negatief beantwoord worden (tabel 4.10 en 4.11). In 4
vergelijkende analyses tussen gemeenten is er sprake van het consistent varieren
van structuratiemodaliteiten met de aspecten van de handelingsorientatie. Daarbij
betrof het 5 keer een consistente variatie van de betekenis van arbeid met resp.:
het wensen van meer inkomen (3 keer in 3 analyses), het wensen van meer
leermogelijkheden (1 keer in 3 analyses), het wensen van meer erkenning (1 keer
in 2 analyses). Dit betekent dat naarmate ambtenaren meer inkomen,leermoge-

1 Hier een weergave van de vergelijkingen die werden gemaakt (§ 4.3.7.4):
Verscbillende institutionele context:
1 machine 1 en het ingenieursbureau
_ produkt: machines versus zakclijke diensten;
_ markt: producenten van consumenten-elektronica versus bouwscctor:
_ 1'01 informatietcchnologie: ondersteunende 1'01 informatietcchnologie (produktiebesturing) versus

sleutelrol van informatietcchnologie (CAD)

2 machine 2 en ingenieursbureau
_ produkt: gereedschappen versus zakelijke diensten;
_ markt: producenten van telecommunicatie-apparatuur versus bouwscctor:
_ 1'01 informatietcchnologie: ondersteunende 1'01 informatietechnologie (produktiebesturing) versus

sleutelrol van informatietechnologie (CAD)

Vergelijkbare institutionele contexten:
3 gemeenten (geen toelichting nodig)
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lijkheden en meer erkenning wensen er ook sprake is van het meer definieren van
arbeid in termen van inkomen, Ieren en erkenning. Verschillen in verandering in
autonomie en ontplooiing blijken niet samen te gaan met verschillen in
structuratiemodaliteiten.
Wat natuurlijk opvalt is dat de hulpbronnen hier geen consistente verschillen
vertonen met verschillen in aspecten van de handelingsorientatie, terwiji er in de
vergelijkingen van het ingenieursbureau met machine 1 en 2 juist weI consistente
variaties waren van verschillen in hulpbronnen en aspecten van de handelingsori-
entatie. Echter in die vergelijkingen zijn deze verschillen te herleiden op de
verschillen in de institutionele context en daarmee zijn ze nooit op zichzelf
verklarend voor verschillen in handelingsorientatie.
In paren gemeenten met een overeenkomstige institutionele context, waar sprake
is van verschillen in handelingsorientatie, blijken er ook daarmee consistente
verschillen te bestaan in de structuratiemodaliteiten. Hieruit kan voorzichtig
geconcludeerd worden dat structuratiemodaliteiten en handelingsorientatie met
elkaar samenhangen.
Echter dat patroon lijkt algemener te zijn. Namelijk bij aIle paren organisaties
waar er sprake is van verschillen tussen handelingsorientatie is steeds eveneens
sprake van consistente verschillen tussen structuratiemodaliteiten.
Daarnaast is het nog interessant dat zowelbij paren met verschillende institutione-
Ie contexten (ingenieursbureau vergeleken met machine 1 en 2), als bij paren met
overeenkomstige institutionele contexten (gemeenten: organisatie 8 en 9) sprake
is van verschillen in structuratiemodaliteiten. Hiermee wordt de doorwerking van
de 'institutionele context' in de structuratiemodaliteiten gerelativeerd. De 'struc-
tuur' van de arbeidssituatie blijkt relatief los te staan van deze institutionele
context.

De combinatie van de analyse van reflexief toezicht en de strategische context-
analyse biedt theoretisch en praktisch goede uitgangspunten voor de analyse van
veranderingsdynamiek vanuit ons handelingstheoretisch interventieperspectief.
Daarin werd gesteld dat de dynamiek van veranderingsprocessen deels wordt
bepaald door de mate waarin de in interventies verdisconteerde betekenissen,
hulpbronnen en normen/waarden passen bij of botsen met in de 'structuur' van
de arbeidssituatie verdisconteerde betekenissen, hulpbronnen, norm en en waarden.

Ten eerste is het opmerkelijk dat juist het aspect 'verandering in concreetheid'
niet te begrijpen valt vanuit de structuratieprocessen bij individuen binnen
bedrijven. Terwiji juist dat aspect in het streven naar verandering zo'n belangrijk
'tegengeluid' is in veranderingsprocessen rond informatisering en juist dat aspect
zo'n krachtige samenhang laat zien met het streven naar meer zinvol en
bevredigend werk.
Ten tweede valt het op dat het aspect 'verandering in sociale contacten' in 3 van
de 4 organisaties niet valt te begrijpen vanuit de structuratieprocessen bij
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individuen binnen bedrijven. Ook hier lijkt er sprake te zijn van het anticiperen
op een specifiek gevolg van automatisering dat op groepsniveau doorwerkt.
Informatisering heeft in elk geval de connotatie dat er daardoor sprake is van een
venninderde noodzaak en mogelijkheid tot face-to-face communicatie.
In beide voorbeelden blijkt dat er sprake is van een vorm van anticiperen op
potentiele gevolgen van automatisering, waarmee duidelijk wordt dat gevolgen van
een aangekondigde interventie niet achter de rug van actoren om ontstaan.
Betekenissen die werkers in deze bedrijven toekennen aan automatisering worden
inhoudelijk verwerkt in de gewenste veranderingen in de arbeidssituatie. Zo blijkt
de verwevenheid van technologie en arbeid haar conceptuele en cognitieve vorm
te kunnen krijgen in het handelen van werkers dat voorafgaat aan de feitelijke
implementatie van een technisch-organisatorische interventie. Anticiperend op de
technische interventie wordt facetten van de 'structuur' van de arbeidssituatie via
de structuratiemodaliteiten verwerkt in de handelingsorientatie.

Theoretische relevantie
In de richting van de structuratietheorie van Giddens kan op basis van dit
materiaal een eerste empirische nuancering plaatsvinden. Wellicht is het in theorie
zo dat in elk handelen aIle structuratiemodaliteiten aanwezig zijn. Inooze analyses
lijkt het echter eerder alsof er een hierarchie is in meer en Minder structurerende
processen. Oat is wellicht ook een interessant gegeven voor vervolgonderzoek
waarbij andere typen van handelen dan strategisch handelen worden onderzocht
of waarbij het handelen betrekking heeft op andere themata. Ook kan men
denken aan onderzoek waarin het handelen sterk geconditioneerd wordt door
aIlerlei voorwaarden varieren van beperkend tot bevorderend voor het handelen.
Men kan dan denken aan traditioneel handelen, ethische onderwerpen,
keuzeprocessen rond milieu of handelen dat sterk beperkt wordt door aIlerlei
culturele randvoorwaarden. Het is heel goed mogelijk dat in specifieke keuzepro-
cessen, themata en onder specifieke condities andere structuratiemodaliteiten de
relatie tussen handelen en structuur medieren.
Voor de ontwikkeling van een handelingstheoretisch interventieperspectief is het
kennen van de meer en Minder sturende factoren van het handelen van werkers
van belang omdat daarin de veranderingsdynamiek besloten ligt. Zowel voor
sociotechniek als arbeidsprocesbenadering is het van belang om te weten dat
werkers inhoud en dynamiek van veranderingsprocessen verbinden op het niveau
van de potentiele impact van technologie op de arbeidssituatie die wordt vertaald
in specifieke aspecten van de handehngsorientatie. Deze handelingsorientatie, die
beoogde veranderingen in de arbeidssituatie betreft, moet empirisch vooral
begrepen worden vanuit de betekenissen die men aan arbeid toekent, terwijl
normen en waarden rond arbeid en techniek en hulpbronnen daarin een Minder
duidelijke rol in spelen.
Een gerichte interactieve selectie van interventies in de samenwerking van
intervenienten en betrokkenen, die procesmatig aansluit bij de wijze waarop



289

werkers anticiperen op veranderingen zal hiermee rekening moeten houden. Pas
dan wordt de verbinding van structuur van de arbeidssituatie a la Giddens en
handelen van werkers zowel door intervenienten als betrokken werkers adequaat
benut. Deze eenvoudige procesregel sluit aan bij de structuratietheoretische
beschrijving van het procesmatige aspect van interventies. Het anticiperen en
reageren op een interventie werd daar gefundeerd in de confrontatie van de
interpretatieschemata, hulpbronnen en normen die besloten liggen in de
interventie, met de interpretatieschemata, hulpbronnen en normen die besloten
liggen in de structuur van de arbeidssituatie. Nu we indicaties hebben dat voor
technisch-organisatorische interventies deze confrontatie vooral gefundeerd is in
de betekenissen die men aan arbeid toekent, moeten we met name dat structura-
tieproces integreren in het interventieperspectief.
Welke structuratiemodaliteiten nu de belangrijkste rol spelen in handelingsorienta-
tie bij veranderingsprocessen kan hier zeker niet defmitief bepaald worden. Het
meest frequent zien we verbanden tussen betekenisstructuren rond arbeid en de
richting van de handelingsorientatie. Dat is een interessante bevinding, hoe
tentatief ook, die duidelijk maakt dat de subjectieve definiering en evaluatie van
arbeid in de veranderingsdynamiek een rol speelt.
In het anticiperen op veranderingen spelen 'taakkenmerken' een zeer beperkte rol.
Dat neemt niet weg dat in het kader van de voorlopige afronding van verande-
ringsprocessen wei degelijk aandacht besteed moet worden aan de kwaliteit van
de arbeid, alleen op een andere Manier. Daarbij kan men denken aan een
combinatie van de inventarisatie van de kwaliteit van de arbeid met de cognitief
gewogen evaluatiecriteria van de werkers.
Vooralsnog moet het procesmatige belang van de kwaliteit van de arbeid in
veranderingsprocessen op basis van ditmateriaal echter gerelativeerd worden in
die zin dat de hulpbron 'taakkenmerken' het handelen van werkers niet
structureert. De veronderstelling van Christis dat werknemers hun belangenpositie
inveranderingsprocessen zouden baseren op discrepanties tussen arbeidsvoorwaar-
den en arbeidssituatie lijkt echter niet geheel onjuist te zijn. Taakkenmerken
structureren vrijwel niet het handelen van de werkers en evenmin de discrepantie
tussen evaluatiecriterium en feitelijke arbeidssituatie, maar juist voor het streven
naar een verbetering van inkomen en meer zelfstandigheid bleek deze discrepantie
wel een rol te spelen.
Een ander relativering gaat uit naar de procesmatige rol van waarden en norm en.
Evenmin als taakkenmerken blijken normen en waarden het handelen van werkers
voorafgaand aan de implementatie van technisch-organisatorische interventies te
structureren. Wanneer we normen en waarden rond arbeid en technologie
opvatten als typische macro-factoren waarin historische processen neerslaan in
dominante zienswijzeo dan zouden we hier kunnen spreken van een ontkoppeling
tussen handelen en structuur. Noch de technologische cultuur waarin techniek
wordt gezien als een oplossing voor elk probleem, noch het arbeidsethos, noch de
vrjjetijdsorientatie laat duidelijke sporen na in het handelen van werkers in
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veranderingsprocessen. Met deze gegevens kunnen de opvattingen van De Sitter
omtrent de rol van normen en waarden voor het handelen niet worden weerlegd.

Praktische relevantie
Wanneer we 008 vervolgens afvragen wat de intervenient met deze bevindingen
kan doen is daar het volgende antwoord op te geven. Gegeven de tekortkomingen
in veelgebruikte systeemontwikkelmethoden met betrekking tot de afstemming van
het 'systeem 'op de structurele eigenschappen van de organisatie, zijn wij geneigd
008 bij het begin van het veranderingsproces niet zozeer te richten op de formele
organisatiepatronen en kwaliteit van de arbeid.
Immers in de wijze waarop werkers omgaan met de technisch-organisatorische
interventies - zij anticiperen ogenschijnlijk meer op impliciete structuratiemoda-
liteiten in de interventie dan op basis van structuratiemodaliteiten in bun
arbeidssituatie - speelt de potentiele impact van techniek op arbeid een rol. Dat
zagen we terug in de analyse van bet reflexief toezicht. Vanuit het perspectief van
de werknemers bezien is daarom gerichte voorlichting met betrekking tot de
potentiele impact van de te introduceren technologie, zoals die bekend is uit
ervaring in andere arbeidsorganisaties, van belang. Immers pas dan wordt expliciet
welke de nieuwe betekenissen, normen en verdelingen van hulpbronnen zijn die
in de betreffende technologie besloten liggen.
Er moet zo vroeg mogelijk in het veranderingsproces aan werkers worden
aangegeven wat er potentieel kan worden veranderd in hun arbeid en organisatie
opdat zij deze potentiele gevolgen voor zichzelf kunnen verwerken en daarop
kunnen anticiperen. In de interactie tussen systeemontwikkelaars en werknemers
in automatiseringsprojecten komt er daardoor voor beide partijen een andere
redeneertrant en methodiek bij. In het veranderingsproces (bet geheel van
interventies rond ontwikkel- en ontwerpprocessen) moet men ook de arbeidscul-
tuur (als gebeel van betekenispatronen rond arbeid) van een organisatie,
integreren. De dominante interventiepraktijk, waarin participatie zo'n centrale rol
speelt, zal hiermee een culturele wending krijgen. De dialogen tussen partijen
zullen moeten worden verbreed. Naast functies, systemen, relaties en databases,
zal er ook aandacht besteed moeten worden aan betekenissen die er rond arbeid
bestaan en aan de potentiele impact van de technologie hierop.
Voor de praktijk blijkt dat ooze analyses de inzicbten van Vander Zwaan en Van
Dijck ondersteunen wanneer ze zeggen dat er meer aandacht hoort te zijn voor
processen van betekenisgeving in veranderingstrajecten rond automatisering.
Systeemontwikkelaars, sociotechnici en de beoefenaren van de arbeidspro-
cesbenadering moeten meer aandacht besteden aan wenselijke richtingen van
verandering die ook bij werkers leven. Ook technologische ontwikkeling wordt dan
geintegreerd in het handelen van betrokken werkers.
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7.4 Resultaten en nabescbouwing deel III: veranderingsdynamiek na implemen-
tatie van lnterventles

In dit deel van deze studie staat de wederzijdse afhankelijkheid tussen werkers en
intervenienten bij het implementeren van interventies door de intervenienten en
de beoordelingen van deze interventies door werkers centraal. De achtergrond van
deze thematische keuze is dat er in de welhaast ontelbare studies rond automati-
sering evenzeer als in de systeemontwikkelmethoden een vorm van produktdenken
dominant is terwijl er nauwelijks aandacht is voor de veranderingsdynamiek. Deze
beperkt zich tot aanbevelingen in de sfeer van participatie van werknemers, terwijl
joist daar de voetangels en klemmen moeten worden gezocht. Participatie is te
veel een panacee geworden, een procedurele norm.
Ook theoretisch is er voor veranderingsdynamiek relatief beperkte belangstelling.
Het denken over veranderingsdynamiek blijkt in de aangehaalde studies veeial te
worden gebaseerd op de organisatie-ontwikkelingsliteratuur' zonder dat de
geciteerde auteurs uit die hoek zelf onderzoek hebben gedaan naar de verande-
ringsprocessen met betrekking tot automatisering. Vandaar dat in dit deel van
deze studie automatiseringsprojecten worden geanalyseerd onder de gezichtshoek
van de veranderingsdynamiek en vanuit een sociologie waarin technologische
ontwikkeling wordt gesitueerd op het niveau van het handelen van competente
actoren. Op deze wijze kan de veranderingsdynamiek ook betrokken worden op
handelen van en interactie tussen actoren.
Wat zijn interventies structuratietheoretisch bezien? Interventies zijn herverdelin-
gen van hulpbronnen in diverse vormen, varierend van informatie (door
voorlichting), kennis (opleiding), vaardigheden (training), invloed (participatie) tot
een betere kwaliteit van de arbeid (organisatorische ingrepen). In het interventie-
model worden dergelijke interventies op basis van empirisch onderzoek
beschreven (§ 5.2.2).
Vanuit de structuratietheorie is het eveneens van be lang te benadrukken dat
interventies niet in een lege ton terecht komen, maar in de hoofden en handen
van weldenkende mensen en dat betekent dat voor een goed theoretisch begrip

2 In handboeken rond automatisering wordt veelvuldig gerefereerd aan de organisatie-ontwikke-
lingsliteratuur. Namen als French en Bell, Argyris, Schein, Schon, Bennis en Chin, Hersey en
Blanchard vindt men er veelvuldig terug. Aangezien het hier niet primair om organisatorische
interventies gaat maar om een relatief 'nieuw' zichzelf snel ontwikkelend type technologie - de
informatietechnologie - lijken er een aantal oude problemen zich in nieuwe verschijningsvorm voor
te doen, die inderdaad rechtvaardigen om de ideeen uit de organisatie-ontwikkelingshoek opnieuw
te belichten. Er is nog steeds sprake van een client-systeem, zo men wil, of van 'single' en 'double
loop learning', maar de context is nu een andere dan in de periode van de mechanisering of van de
democratisering en autonomisering.
Ben probleem is echter dat veel van de modellen die gebruikt worden in organisatie-ontwikkeling niet
zijn ontwikkeld, noch zijn toegepast in de thematiek van technologie. Het eenvoudig van toepassing
achten van bepaalde theorieen draagt in die zin een risico in zich.
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van de veranderingsdynamiek ook dat probleem moet worden aangepakt. Ook bier
zijn de werkers subject en moment in bet veranderingsproces waardoor proces en
inhoud aan elkaar verbonden worden. Structuratietheoretiscb gebeurt dat door
drie structuratieprocessen te combineren: bet proces van informatieverwerking en
betekenisgeving, de normering van andermans handelen en de 'dialectic of control'
en door deze processen te beschouwen binnen bet kader van de interventiecydus.
In de interventiecyclus wordt aan elke interventie een beoordeling gekoppeld en
eventueel daaropvolgend een actie. Waar bet nu om gaat is dat intervenienten
(met name de stuurgroep) veelal met de beste bedoeling aan bet werk gaan op
het niveau van de herverdeling van bulpbronnen en vervolgens veronachtzamen
wat de betrokkenen daarvan nu vinden. Daarom wordt in de interventiecydus niet
alleen maar gesproken over het implementeren van interventies, maar ook over
het beoordelen van interventies. In deze beoordeling komen normering en
betekenisgeving samen doordat een persoon of groep naar bepaalde impliciete
maatstaven vaststelt dat een dergelijke interventie een positief of negatief resultaat
oplevert. Een positief oordeel over de resultaten van een interventie boudt in dat
aan bet handelen van de intervenient een positieve betekenis wordt toegekend,
terwijl er dan tevens sprake is van het legitimeren van dat bandelen door de
betrokkenen. Tevens is het duidelijk dat bet hier gaat om bet interactieve aspect
van bet sociaal bandelen, waarin steeds sprake is van wederzijdse afhankelijkheid
tussen actoren. In veranderingsprocessen is de dynamiek gedefinieerd in termen
van het toekennen van beoordelingen van resultaten van elkaars bandelen en is
wederzijdse afhankelijkheid steeds een gegeven. Een ultieme vorm van de
'dialectic of control' is het onthouden van instemming met bet handelen van
intervenienten. Daarmee biedt de 'dialectic of control' ons de mogelijkheid om
actoren los van macbt, gezag, kennis of positie een inbreng te geven in elke
interactie.

Welke factoren _ contingentiefactoren. aanwezigheid van interventies of beoordelingen van
interventies _varieren het meest consistent met verschillen in het succes van het project?

Voor deze analyse is eerst gezocht naar projecten met een vergelijkbare inhoude-
lijke strekking die significant verschilden qua succes (Lundebergscore) (tabe16.2).
Vervolgens is per paar projecten verschillen gezocht in beoordelingen van
interventies door werkers, in beoordelingen van interventies door de managers (de
intervenienten), in de hoeveelheid interventies en in de contingentiefactoren
(leeftijd, opleidingsniveau, managementstijl, waarden en normen rond arbeid en
techniek, automatiseringsniveau van huidige taken, informatietechnologische
innovativiteit) .
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Uit deze vergelijkingen is duidelijk geworden dat de verschillen in succes tussen
de projecten in gemeente 1 en 3, en machine 1 en 2 vooral begrepen kunnen
worden vanuit bet proces van betekenisgeving van interventies door werkers,
terwijl managers bierbij last lijken te bebben van bet 'bounded rationality' syn-
droom in die zin dat zij niet goed de effecten van bun werk kunnen scbatten.
Tevens wordt biermee duidelijk dat veranderingsprocessen niet vanuit een'lonely
innovator' -optiek moeten worden gezien, maar dat intervenienten voor bet
begrijpen van bet succes van bun eigen werk afhankelijk zijn van de oordelen
daaromtrent van de werkers. De wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren en
veranderingsprocessen wordt biermee goed geillustreerd.

Analyse VtDI de doeJmotjgheid van intervenlies (tabel 6.4a en 6.4b)

Welke samenhang is er tussen de beoordeling van de resultaten van de interventies (technisch,
organisatorisch en besturing) en het succes van het project?
Welke samenhang is er tussen actorkenmerken (normen en waarden rond arbeid en techniek,
hulpbronnen: participatie, automatiseringskennis, functieniveau, opleidingsniveau) en het succes van
het project?

Deze analyse is binnen aile negen projecten uitgevoerd en maakt duidelijk dat de
doelmatigheid doorgaans gebrekkig is. Er blijkt slecbts voor drie van de negen
projecten te kunnen worden vastgesteld, dat tecbniscbe en besturingsinterventies
samenhang vertonen met bet slagen van bet project. Voor de organisatoriscbe
interventies is er maar een keer zo'n positief verband te rapporteren. In datzelfde
geval dragen zowel beoordelingen van techniscbe als organisatoriscbe interventies
bij aan bet slagen van bet project (ingenieursbureau). Actorkenmerken blijken in
de verklaring van bet slagen van projecten nauwelijks een rol te spelen, opnieuw
blijkt dat processen van rationele sturing (de mate waarin men beschikt over
bulpbronnen) en legitimering (normen) niet bijdragen aan bet succes van
projecten.

Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden. Ten eerste, de vele
uren die gestopt worden in bet besturen van projecten, in de gebruiksvriendelijk-
beid en de efficiency van bet systeem en in bet organisatoriscbe veranderingspro-
ces dragen in zeer beperkte mate bij aan bet slagen van bet project. De
inspanningen die bet management en de projectleiding zicb getroosten converge-
ren onvoldoende in een beter totaaloordeel. Daarmee ontstaat er te zeer een
beeld van automatiseringsprojecten als ondoelmatige projecten. Ten tweede, de
mate van invloed die mensen kunnen uitoefenen in veranderingsprojecten op basis
van bun ter beschikking staande bulpbronnen, oefent geen invloed uit op bet
succes van projecten. Terwijl men juist zou verondersteUen dat bet beschikken
over meer bulpbronnen zou samengaan met een scberper beoordelingsvermogen
en daardoor misscbien met meer kritiek of juist zou samengaan met een groter
enthousiasme en daardoor met minder kritiek. Maar geen van beide is bet geval.
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A1uIIyse van de procesmatige eJ/ectiviteit Wm ~

Deze analyse is onder drie gezichtspunten verricht: het gezichtspunt van de tijd,
het gezichtspunt van de interactie en de wederzijdse afhankelijkheid en het
gezichtspunt van de participatie als een van de meest gebruikte procesinterventies.

De tijd 1 (tabeI6.6)
Terwijl hulpbronnen en waarden geen rol speelden in de verklaring van bet succes
van projecten, spelen ze wei een rol bij bet begrijpen van de weerstand tegen
verandering. Hulpbronnen (kennis van automatisering, functieniveau en
opleidingsniveau) en waarden rond techniek (automatie bedreigt je baan,
automatie verhoogt efficiency) blijken wei relevant in bet verklaren van weerstand
bij de aanvang van bet automatiseringsproject. Het blijkt dat een van de waarden
rond automatisering (automatie bedreigt je baan) in zes van de negen projecten
negatief correleerde met de veranderingsorientatie voorafgaand aan bet project.
De genoemde bulpbronnen blijken in de startsituatie een beperkte rol te spelen.

Interactie en wederzijdse afhankelijkheid (tabeI6.5)
Tevens blijkt dat het relationele aspect van macht, gefundeerd in bet concept
'dialectic of control' en geoperationaliseerd als 'meningsverschil omtrent de
beoordeling van resultaten van interventies', samenhangt met meningsverscbillen
omtrent het slagen van projecten. In bet bijzonder zijn meningsverschillen over
resultaten van de besturingsinterventies hierbij van belang. Er is vijf keer sprake
van een positieve samenhang van meningsverschillen omtrent de resultaten van de
besturingsinterventies met grotere meningsverschillen omtrent bet slagen van bet
project. Voor de techniscbe en organisatorische interventies vinden we een
dergelijke positief verband resp. 3 en 2 maal.
Interessant hierbij is nu dat juist meningsverschillen omtrent resultaten van
besturingsinterventies - die we eerder als procesinterventies typeerden - zo sterk
samenhangen met meningsverschillen omtrent het succes van bet project. De
interventie waar de wederzijdse afhankelijkheid mee wordt georganiseerd, levert
zo precies bet beeld op van moeizame samenwerking, lastige procedures, gebrek
aan sanctioneringsmogelijkheden, tijds- en budgetoverschrijdingen die verande-
ringsprocessen zo frustreren.
Deze analyse maakt dan ook duidelijk dat in de procesbesturing nog veel valt te
verbeteren door bet vermijden van wederzijds frustrerende afhankelijkheid, want
daardoor wordt bet bele proces gefrustreerd. Concreet zouden dergelijke
verbeteringen gericht moeten zijn op het verkleinen van de meningsverschillen
omtrent de resultaten van de besturing omdat er daardoor de grootste kans is op
bet verkleinen van de meningsverschillen omtrent het succes van bet project. De
besluitvorming moot dan worden verbeterd in die zin dat er duidelijker moet zijn
wie, wat, wanneer moot/mag doen, Er moot meer binnen grenzen van tijd en geld
worden gewerkt en er moot meer aan voorlichting gedaan worden.
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De tijd 2 (tabel 6.7 - 6.15)
Een ander facet van de procesmatige analyse onder het gezichtspunt van de tijd
start met de vraag, in hoeverre mensen met een verschillende procesorientatie,
verschillen in hun oordeel over het slagen van het project, de resultaten van de
interventies en hun meningsverschillen over de resultaten van de interventies.'
Uit de analyses blijkt dat, naarmate men het procesverloop positiever heeft
beleefd, men ook positiever is omtrent het slagen van het project (zeven van de
negen organisaties) en een k1einer meningsverschil heeft op dit punt met de
managers (vijf van de negen organisaties). Dit is een bevestiging van de
procesmatige relevantie van het Lundebergcriterium en voor het procesmatige
belang van het meningsverschil daaromtrent tussen managers en werkers. Tevens
blijkt hieruit het grote belang - hoe paradoxaal ook - van de eindresultaten voor
het verloop van het veranderingsprocessen. Relatief gesproken dragen de
interventies veel Minder frequent bij aan een positief procesverloop.
Verder blijkt dat de beoordeling van de resultaten van de besturingsinterventies
positiever is bij degenen voor wie het proces beter is verlopen (in 3 van de 9
organisaties). Voor de technische interventies en de organisatorische interventies
zien we een dergelijk patroon slechts twee resp. 1 maal. De procesmatige effectivi-
teit van deze interventies is dus doorgaans laag.

De panicipatie (tabel 6.16 - 6.24)
Een laatste onderdeel betreft de analyse van verschillen tussen participanten en
niet-participanten qua beoordeling van resultaten van interventies en meningsver-
schillen daaromtrent. Het diffuse beeld dat in de Iiteratuur naar voren komt
omtrent de effecten van gebruikersparticipatie als procesinterventie wordt hier
bestendigd. Kennelijk heeft participatie zeer uiteenlopende effecten en zet het
processen in gang die weinig beheersbaar zijn.

Theoretische relevantie
Ook in dit deel van deze studie is getracht om veranderingsprocessen te beschou-
wen vanuit competente actoren die weten wat ze doen en waarom ze dat doen.
Daarmee is een uitwerking gegeven aan Iijnen in het debat rond het endogenise-
ren van technologie in de sociologische theorie en in het debat tussen sociotech-
niek en arbeidsprocesbenadering en aan het streven naar theoretische modernise-
ring.

3 Er werd een onderscheid gemaakt tussen:
_ de teleurgestelden: vooraf positief, achteraf negatief;
- de aarzelenden: vooraf neutraal, achteraf neutraal;
_ de 'omgeturnden': vooraf negatief en achteraf positief;
- de positieven: vooraf positief, achteraf positief.
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Met de strategische context-analyses wordt duidelijk dat actor- en organisatieken-
merken eveozeer als in deel II een beperkte rol hebben. De kenmerken van de
strategische context blijken op die Manier weinig invloed te hebben op verande-
ringsprocessen. Vooral de beoordeling (betekenisgeving) van het handelen van
intervenienten door de werkers blijkt consistente informatie op te leveren omtrent
verschillen in het succes van het project: voor de intervenienten is dat in mindere
mate het geval dan voor de werkers. Dit pleit ervoor om meer dan tot nog toe
gebeurt aandacht te besteden aan beoordelingen van werkers, temeer daar zij toch
uiteindelijk degenen zijn die met betreffende systemen moeten werken. Duidelijk
is eveneens dat intervenienten niet klakkeloos op hun eigen kompas kunnen varen
in dit type veranderingsprocessen omdat de beoordelingen van hun eigen werk
inconsistent is met het slagen van het project.
De inhoudelijke verbreding van de beschrijving van het handelen in veranderings-
processen, naar technische, besturings- en organisatorische interventies blijkt
vruchten af te werpen. Daardoor wordt het duidelijker dat er sprake is van het
wederzijds beoordelen van elkaars handelen in veranderingsprocessen. Deze
resultaten geven nog beter dan aan dan we al wisten, dat partijen enorm
afhankelijk van elkaar zijn bij veranderingsprocessen en dat er daarom afscheid
genomen moet worden van 'eenzame innoveerders boven in het gebouw'.

Praktische relevantie
Processen van machtsdeling die in de dominante interventiepraktijk tot norm
worden verheven zullen in het licht van de lage doelgerichtheid en procesmatige
effectiviteit van interventies minder procedureel en meer inhoudelijk moeten
worden uitgewerkt. Wellicht is de democratische dialoog in de vorm van
gebruikersparticipatie toch nog een te impliciete dialoog waarbij partijen er zich
onvoldoende van bewust zijn welke (hoge) maatstaven ze gebruiken bij de
beoordeling van andermans handelen. Op basis van ooze gegevens kan zonder
meer gesteld worden dat als meningsverschillen over resultaten van interventies
toenemen er sprake is van een groter meningsverschil omtrent het slagen van het
project.
Voor het bevorderen van de, nu nog, impliciete dialoog en het explicieter maken
van maatstaven die actoren ten opzichte van elkaars handelen hanteren lijkt ons
dat systematische evaluatie van automatiseringsprojecten van belang is. Daarin
moeten dan voor de beoordeling zowel maatstaven ten aanzien van de technische,
de organisatorische als de besturingsinterventies worden geformuleerd. In elk
geval kan dan achteraf de lage procesmatige efficiencyvan het project nog worden
omgebogen in een positieve richting doordat dan duidelijk kan worden waar de
meningsverschillen zitten. In volgende projecten kan men daarvan zeker gebruik
maken. Daartoe zullen managers en automatiseerders, meer dan tot nog toe, hun
opvattingen en beoordelingen moeten confronteren met die van de werkers. Door
zo'n evaluatie achteraf kan er ook informatie worden verkregen voor het verhogen
van de doelmatigheid van de interventies.
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De wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren kan zo tot een open dialoog
worden, waarin niet alleen maar wordt gevraagd om ja-knikken of nee-schudden
van de ene partij ten opzichte van de andere. Het open-einde karakter van
systeemontwikkelings- en implementatieprocessen kan dan worden omgevormd tot
een proces van het actief zoeken naar een basis voor instemming met elkaars
handelen of voor het zoeken naar een basis voor constructief conflict. Dat
betekent ook dat er sprake is van een 'langzaam' leerproces dat organisatorische
traagheid op zijn weg ontmoet in diverse verscbijningsvormen. Bovendien schrikt
de enorme snelheid waarmee de technologische ontwikkelingen in de informatie-
technologie zich voltrekken ook af en die roept juist 'nu-nog-niet-want-al-achter-
haald' reacties op. Naar keuze kunnen mensen zicb beroepen op argumenten om
niet mee te doen.
Juist de introductie van de informatietechnologie heeft een dergelijk proces in
gang gezet en maakt veel duidelijk over het functioneren van mensen en samen-
werkingsverbanden. Vele bedrijfsprocessen werden opnieuw geanalyseerd, maar
dat gebeurde vanuit diverse - soms tegenstrijdige - perspectieven. Het punt is nu
dat, zoals Orlikowski toont, ook na langdurig gebruik toepassingen van informa-
tietechnologie voor verandering vatbaar zijn. Daarin ligt een relatief nieuw
leerproces besloten waarbij gebruikers vaak vele malen meer weten dan
automatiseerders en managers. Voor de toekomst zijn dit oude fenomenen in
nieuwe verscbijningsvormen die nieuwe vormen van dialoog en overleg vereisen.
Daarnaast lijkt het van belang, om meer dan tot nog toe het geval is, de
organisatorische interventies die samengaan met automatisering explicieter te
benutten ten behoeve van het veranderingsproces. AIleen levertijden verkorten of
een beter voorraadbeheer realiseren, dat zijn te eenzijdige doelstellingen, die niet
passen bij de inzet van werkers die er op dit punt wordt verwacht, zij moeten hun
kennis en inzichten omtrent bedrijfsprocessen vaak inbrengen om tot effectieve
toepassingen van informatietechnologie te kunnen komen. De dysfunctionaliteit
van een dergelijk denken blijkt ook uit het feit dat in het bijzonder de organisato-
rische interventies in deze projecten - waar het inderdaad nooit ging over het
verbeteren van kwaliteit van de arbeid of de organisatie maar het steeds ging om
het verhogen van efficiency - zo weinig doelgericht waren en zo weinig procesma-
tig effectief.

7.s Een combinatie van enkele procesregels op basis van de bevindingen van
een exploratieve analyse van de structuratie van bandelen en interactie in
veranderingsprocessen samenbangend met automatisering.

Hieronder willen we afsluitend de belangrijkste bevindingen uit ODZeanalyses rond
de veranderingsdynamiek voor- en achteraf met elkaar combineren. Daarmee
willen we laten zien dat op basis van het bier ontwikkelde handelingstheoretisch
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interventieperspectief, er andere 'nieuwe' combinaties van inhoud en procesregels
kunnen worden ontwikkeld.

Bevinding 1
Beoordelingen van interventies door werkers verklaren bet best de
verscbillen in bet slagen van projecten (§ 6.3.1 -6.3.4).

Procesregel 1
Het handelen van intervenienten wordt dus begrensd door de beoorde-
lingen van bun interventies door betrokkenen.

Bevinding 2
De institutionele vormgeving van de wederzijdse afbankelijkheid - de
participatie - blijkt zowel negatieve als positieve effecten te bebben,
zowel op de beoordetingen van de interventies als op de meningsver-
schillen daaromtrent (§ 6.3.6.4).

Procesregel 2
Participatie is te veel een procedureel gegeven of norm en moet een
meer inhoudelijke uitwerking krijgen.

Bevinding 3
Naarmate er in deze veranderingsprocessen sprake is van grotere
meningsverscbillen tussen managers en werknemers omtrent de resulta-
ten van interventies, neemt ook bet meningsverschil over bet slagen van
het project toe. Naarmate werkers meer hun instemming onthouden
aan interventies van bet management, onthouden ze eveneens in grotere
mate hun instemming omtrent het slagen van een veranderingsproces
en daarmee neemt de kans op conflict toe. Overigens geldt dit vooral
voor de besturingsinterventies waarin de wederzijdse afbankelijkheid
wordt gearrangeerd (§ 6.3.6.2).

Procesregel 3
De wederzijdse afbankelijkheid wordt versterkt door de meningsver-
schillen omtrent resultaten van interventies. De meningsverschillen
moeten zo klein mogelijk worden gebouden om de wederzijdse afhan-
kelijkheid tussen actoren produktief te laten zijn (op langere termijn).
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Bevinding 4:
Het anticiperen van werkers op veranderingen in de arbeidssituatie, die
sarnengaan met automatisering, hangt het meest samen met betekenis-
patronen rond arbeid en vertoont vrijwel geen samenhang met de
kwaliteit van de arbeid (§ 4.8).

Procesregel 4:
- Criteria die werkers gebruiken bij de defmitie en evaluatie van arbeid

kunnen worden gebruikt aIs potentiele ontwerpcriteria voor de toekom-
stige arbeidssituatie.

Bevinding 5:
- Op bedrijfsniveau is er bij sommige aspecten van de handelingsorienta-

tie geen samenhang met structuratiemodaliteiten die de structuur van
de arbeidssituatie weergeven, bijv. het streven naar meer concreetheid
in het werk, het streven naar meer sociale contacten. Vanuit de structu-
ratietheoretische omschrijving van interventie betekent dit dat werkers
hier meer anticiperen op de structuratiemodaliteiten die besloten liggen
in de technische interventie, dan op de actuele 'structuur' van de
arbeidssituatie (§ 4.6).

Procesregel5:
- Intervenienten zouden zoveel en zo snel aIs mogelijk moeten aangeven

wat de potentiele impact is van een interventie op de 'structuur' van de
arbeidssituatie door de daarin besloten liggende 'nieuwe betekenissen',
veranderingen in hulpbronnen en nieuwe 'normen' te beschrijven.

Bevinding 6:
- Waarden en normen rond techniek en hulpbronnen als kennis van

automatisering, functie- en opleidingsniveau werken soms door in de
start van veranderingsprojecten (§ 6.3.6.1).

Procesregel 6:
_ Automatiseringsprojecten met werkgelegenheidseffecten hebben a1tijd

een moeilijke start. Sarnenstellen van werk- en projectgroepen op basis
van functieniveau, opleidingsniveau en kennisniveau is geen garantie
voor een meer positieve houding bij aanvang.
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Op basis van deze bevindingen is er een combinatie van inhoud en proces bij
automatiseringsprojecten voor te stellen. De inboudelijke orientatie voor het
veranderingsproces worden ontleend aan procesregels 4 en 5. De voorstellen voor
de procesmatige orientatie worden gebaseerd op bevinding 1, 2, 3 en 6 en daarbij
geformuleerde procesregels.
Werkers zouden in staat gesteld moeten worden om in aile 'vrijbeid' bun eigen
criteria voor de vormgeving van de toekomstige arbeidsorganisatie te formuleren.
Deze criteria mogen zij vervolgens zelf omzetten in gewenste en ongewenste
ingrepen in bun arbeidssituatie. De ontwerpregels die dan worden gebanteerd zijn
dan wederzijds gedeelde ontwerpregels geworden waarbij ontwerpcriteria als
'speelruimte' Diet worden 'opgelegd' door experts, maar worden geintroduceerd
door werkers zelf.
Wonderlijk genoeg blijkt in bet anticiperen van werkers op veranderingen in de
arbeidssituatie, de kwaliteit van de arbeid in de vorm van taakkenmerken geen rol
te spelen. Dus bet uitgangspunt voor bun bandelen wordt door de werkers Dietbij
knelpunten in de kwaliteit van de arbeid gelegd. Oat lOU een afweging kunnen zijn
om bet overleg Diet daarop te richten maar op de betekenis die arbeid voor ben
beeft. De acbtergrond hiervoor is ooze bevinding dat de criteria die werkers
banteren om arbeid te definieren en te evalueren inboudelijk van invloed zijn op
de richting van bun handelen in veranderingsprocessen. De betekenissen die
mensen aan arbeid toekennen zouden daarom een goede orientatie kunnen
vormen voor zowel werkers als intervenienten om een besef te krijgen van en
ricbting te geven aan wenselijke en ongewenste veranderingen in arbeid en
organisatie. Zowel voor de intervenient als voor de werkers biedt dit een goede
gespreksbasis voor bet bepalen van de richting van de organisatoriscbe veranderin-
gen samenhangend met de automatisering.
In de richting van de sociotechniek en haar vooringenomenbeid met ontwerpregels
is ecbter belangrijker dat hiermee een voorwaarde wordt ingebouwd waardoor
ontwerpcriteria actueel blijven en Diet starre systeemfunctionaliteiten represente-
ren. Sociotechniscbe voorstellen voor herontwerpen van taken dienen dan ook
getoetst te worden aan dergelijke door werkers gehanteerde betekenissen rond
arbeid. Terwijl ontwerpbeinvloeding door werkers eveneens van hieruit gestuurd
zou kunnen worden. Immers dan is voldaan aan een belangrijke voorwaarde van
bet bandelingstheoretiscbe interventieperspectief: bet zoeken naar bet snijpunt van
structuratiemodaliteiten in de interventie en structuratiemodaliteiten die de actor
hanteert.
Dit sluit logisch aan bij procesregel1, 2 en 3 en bij een belangwekkend element
uit de structuratietheorie; de interdependentie tussen actoren. Aangezien
beoordelingen van interventies door werkers het best bet succes van veranderings-
processen verklaren, zou de 'ijking' van de nieuwe vormgeving van de arbeidsorga-
nisatie als werknemersinterventie een goede basis kunnen vormen voor een
succesvol veranderingsproces. Hierbij wordt bet gezicbtspunt van de competente
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actor, die weet wat en waarom bij dingen doet, ook serieus genomen. Tenslotte
krijgt ook participatie hierdoor meer inhoud.
Procesmatig is het van groot belang dat niet de beoordeling van interventies door
de intervenienten het best het succes van automatiseringsprojecten verklaart, maar
juist de beoordeling van de werkers. Het ging immers om kwaliteit*acceptatie
(Lundebergcriterium). Het handelen van intervenienten wordt dus qua succes
begrensd door de beoordeling van hun interventies door werkers. Dat maakt
participatie ook noodzakelijk.
Echter er moet nog op een andere Manier aan de verbinding van inhoud en
proces worden gewerkt. Immers zolang er rond automatiseringsprojecten geen
goede evaluatiesystematiek wordt gcbruikt waarmee actoren de beoordelingen van
elkaars handelen bespreekbaar kunnen maken lopen partijen in veranderingspro-
cessen de kans op wederzijds frustrerende athankelijkheid die voortbestaat
doordat partijen onvoldoende inzicht bebben in elkaars overwegingen en
opvattingen. Een goede evaluatiemethodiek, waardoor mensen snel op de boogte
kunnen worden gesteld van de wederzijdse beoordelingen van elkaars handelen,
zou aan dit probleem een einde kunnen maken.

Het beboud van veranderingspotentieel vereist kortom meer dan nu gangbaar,
expliciete, goed onderbouwde en open dialogen. Wederzijdse beoordeling van bet
handelen van betrokken zou daarin geintegreerd moeten worden om bet
veranderingsproces een dialoog-karakter te geven. Terwijl de meningsvorming van
partijen, voorafgaand aan de feitelijke implementatie van interventies - zowel voor
intervenienten als voor betrokken werkers - gericbt zou moeten zijn op de
discrepantie tussen vigerende betekenispatronen rond arbeid en de verwacbte
impact van de technologie.





Summary

This dissertation is divided into three parts. Part I includes a description of the
practical and theoretical background, the statement of the problem and the formal
theoretical framework used in this research (Chapters 1- 2). Both Part II
(Chapters 3-4) and Part III (Chapters 5-6) of this book report the results of our
empirical research. The subject of Part II is dynamics of change preceding a
technical intervention. The subject of Part III is dynamics of change after the
implementation of technical, organizational and process control interventions.

The general aim of this study is:

To make a contribution to the theoretical modernization of the science of work and organization.
This theoretical update is focused on the expansion of knowledge about the dynamics of
supporting and directing organizational change related to the introduction and implementation
of information technology (IT).

The general problem is:

How do stakeholders (workers and management) act and interact in the development and
introduction of IT in organizations?

Part I Towards a theoretical framework

Chapter 1 is a review of the literature on the practical and the theoretical
background of this research. An evaluation of methods for system development
revealed that the assessment and support of related organizational change is
inadequate (Van 't Veld 1990;Kooimans 1985). The same situation was found in
organization science and the literature on organization development. Several
authors have stated that too little is known about the support of organizational
change related to the introduction and implementation of IT (French and Bell
1978; Den Hertog and Van Assen 1988).
An analysis of the theoretical background of this problem revealed several reasons
for it. The first reason is that technology is considered to be an exogenous factor
in sociology (Berting 1992). The second reason is that the science of work and
organization lacks an intervention theory (Van der Zwaan 1990; Van Klaveren
1989). This lack of an intervention theory has to do with some theoretical empire
building in the science of work and organization between structural-functionalist
and interpretative sociological theories. In the eighties several Dutch theorists,
researchers and consultants working with labour process theory (LPT) and
sociotechnical systems design (STSD) started a dialogue on this practical and
theoretical problem. A number of articles was published in the Dutch journal,
'Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken', in which substantial theoretical and
methodological analyses and renewal can be discerned. The theoretical roots of
the problem of having no intervention theory are hidden in the one-sidedness of
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system theory and action theory and their normative preoccupations. To solve this
problem. LPT and STSD are trying to integrate system theory and action theory
perspectives. To reach this goal, researchers in LPT and STSD introduced the
meta-theories of Luhmann, Bhaskar and Giddens. This renewal was accompanied
by an emphasis on an action-theoretical perspective in which the relation between
action and structure was made more sophisticated with the meta-theory mentioned
above. Structure was made immanent to action. Structure, as a mental construc-
tion, enables and constrains action, and is reproduced/transformed by this action.

In the present situation, however, this theoretical renewal has not been explored
empirically and has not been integrated into an intervention theory. This is the
central theoretical problem that was examined in this research.

In Chapter 2 Giddens' structuration theory and an intervention perspective were
integrated into a formal theoretical framework in order to solve several theoretical
problems identified in Chapter 1. This action theoretical intervention perspective
consists of three layers:
1 an intervention model in which technological and organizational change is

conceptualised on the level of social action as interventions regarding
technology, work and organization and process control.

2 an intervention cycle that identifies the interactive processes between actors
which are caused by the aforementioned interventions;

3 an interpretation of the dynamics associated with interventions in organizations
with Giddens' structuration theory.

Part II Dynamics of change preceding a technical intervention

In Chapter 3 we have described two theoretical models and the variables we have
developed for each structuration process that structures the action of workers. The
first theoretical model represents the reflexive monitoring of activity (Ch. 2, Fig.
2.1), and the second theoretical model represents the duality of structure (Ch. 2,
Fig. 2.2).
The theoretical modification of those models with concepts from the sociology of
work and organization makes possible the exploration of two questions:
1 Which actions are related to the reflexive monitoring of workers in processes

of change related to the introduction and implementation of IT?
2 Which structuration processes structure actions of workers in processes of

change related to the introduction and implementation of IT?

To answer the first question, a theoretical model consisting of two sets of
variables was developed.
The dependent variable:
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a variable representing the aspiration to more satisfycingand meaningful work;
The independent variables:

dimensions of the action of the workers anticipating a technical intervention.
This was triggered by the announcement of a technical intervention with
serious consequences for the work situation. All workers were asked to identify
the changes they would implement in their work situation.

Another theoretical model was developed to answer the second question. It
consists of two sets of variables.
The dependent variable:
- this indicates dimensions of the action of the workers anticipating a technical

intervention. This was triggered by the announcement of a technical interven-
tion with serious consequences for the work situation. All workers were asked
to identify the changes they would implement in their work situation.

The independent variables, each representing one structuration modality:
- the interpretation scheme was represented by variables indicating image and

meaning of working;
- the facilities/resources were represented by variables indicating task

characteristics, personal and background characteristics of the workers;
- norms and values were represented by variables indicating work ethic, impact

of technology, centrality of work and leisure.

The research design is a simulation of a change process in nine organizations
which had finished an IT project. In our research several aspects of these IT
projects were analyzed regarding development and implementation of applications
for production control, administrative or office automation and computer-aided
design and drafting. About 460 workers were asked to fill in a questionnaire. The
usable response was 230 workers coming from three industrial organizations, five
municipalities and one organization in business services working in drafting and
industrial engineering.

Chapter 4 is a report on the results of the empirical exploration of these two
models.
The analysis of the workers' reflexive monitoring of organizational change
associated with future IT projects shows that this is directing workers' actions at
changes in aspects of their work situation regarding task identity, self-development
and autonomy. The purposive character of the workers' behaviour in this
simulated change process, considered within the flow of their actions (interven-
tions in their work situation), corresponds with a major trend towards self-identity
and expressive orientations (Giddens 1991), and with major trends towards a
redefinition of work (Zuboff 1988; Hirschhorn 1984).
The structuration of actions anticipating the introduction and implementation of
IT is dominated by processes of typification and categorization. The 'contemplated
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interventions' of workers in their work situation is frequently statistically related
to variables representing the meaning of working. The number of statistical
relations between the actions of workers and the norms, values and resources are
negligible. This means that processes of rationalization or normatizing neither
enable nor constrain the action of workers in processes of change.
The analysis of the statistical relation between the structure of the work situation
and the intended interventions anticipating an IT project reveals that overall they
are loosely coupled. In accordance with this result it can be hypothesized that
workers actions, anticipating IT interventions with impact on their work situation,
are also influenced by structuration modalities present in the interventions.
Our conclusions regarding our models are that this first empirical exploration
reveals interesting patterns. These empirical models contribute significantly to
knowledge about the dynamics of change preceding interventions related to IT.
They give substantial practical support to and can direct organizational interven-
tions.

Part III Dynamics of change after the implementation of a technical intervention

Chapter 5 is an evaluation of the literature on the dominant method of project
management in IT projects. This review makes it clear that little attention is paid
to the dynamics of change. The main process control intervention is participation
of workers in IT projects. However, this participation of workers has become-a
procedural rule which is no longer discussed. Participation is accepted without
question while at the same time a great number of IT projects in which workers
participated still fail (Riesewijk and Warmerdam 1988;Wijnen and Van Oostrum
1993). So the participative model does not seem to be suitable to control the
complex of factors and actors interacting in IT projects.
To enable an empirical analysis of this problem and to take hold of the
shortcomings of the dominant practices, an action theory of change using several
notions from structuration theory was developed. The central concept of this
theory of change is the dialectic of control, which means that the less powerful
manage resources in such a way as to exert control over the more powerful in
established power relationships. This process is amplified in a participative setting.

This is also relevant for the meaning and function of interventions. Interventions
were defined as rationalised ways of redistributing resources to the ones who are
engaged in the process of change from the perspective of the one who intervenes.
Participation can easily be identified as a way to redistribute power between
actors. When this description of interventions is applied to participation and
combined with the meaning of dialectic of control, the effects and results of
interventions are then always conditioned by the ones who are engaged in that
process.



307

Theoretically, the next question is how this interdependence between actors can
be understood. To work out this problem, another element of the structuration
theory was inserted in our theory of change: the process of information processing
and signification in which interpretative schemes mediate between structures of
meaning and communication. Interventions are always judged by the people
affected by them. In the intervention cycle this judgment is grounded in the
process of information processing and signification. In this case, information
regarding the impact and meaning of the intervention is processed.
Summarizing the core of this theory of change: participation is considered to be
a reallocation of authoritative resources, the effects of which are, as the effects of
all other interventions, to be judged by the actor engaged in the process of
change. In this process the dialectic of control functions as a regulative principle
which in spite of the actual power distribution allows actors to judge the
interventions of IT consultants and managers.
The underpinning of our intervention model is grounded in the literature on
empirical research on the critical success factors in the development, introduction
and implementation of IT in organizations. The literature proved to be extensive,
but more practical and theoretical than empirical. Nonetheless enough information
was found to develop our theoretical intervention model. This intervention model
identifies the dimensions of intervention which have to be analyzed within the
framework of IT change processes.
The concepts in this theoretical model were elaborated to a number of variables
that made possible an explorative assessment of the structuration processes in the
dynamics of change. This resulted in a number of empirical models consisting of
several sets of variables each of which was developed with regard to the
aforementioned structuration theoretical processes.

The first problem we dealt with was the confirmation of our theoretical model in
which interdependence between actors, mediated by judgements of the interven-
tions of managers by the workers, is considered to be the most important
assumption. In contingency theory, every situational factor can influence the
success of a project. In our theory, it is considered to be likely that, in particular,
the workers' judgements of the interventions are good predictors of the success
of a project. The theoretical model to explore this hypothesis has the following
dependent variable:

the Lundeberg criterion which represents the success of the project as a
product of the quality of the system and the acceptance of the system by the
workers. Theoretically, the Lundeberg score indicates a compliance measure.

There are several sets of independent variables. The first set represents the
workers' as well as the managers' judgements of the results of the:

technical interventions;
process control interventions;
organizational interventions.



308

The second set of contingency factors are variables representing resources and
values and norms of the workers, on the one hand, and characteristics of the
organization on the other hand.
By analyzing the empirical association between the Lundeberg criterion and the
workers' and managers' judgements of the interventions, on the one hand, and
contingency factors on the other, all structuration processes can be traced in the
dynamics of change after the implementation of the intervention. Every set of
variables was analyzed separately on its relation with the Lundeberg criterion.
A second problem is whether IT consultants and managers - actors responsible for
planning and implementing interventions - are capable of implementing suitable
or effective interventions.
This effectiveness of interventions is often indicated by simply describing the
results of interventions with data gathered by questionnaires. When all interven-
tions are evaluated positively, the project is considered to be a success. In our
consideration on the intervention cycle, we stated that an intervention of a
consultant is responded to by workers with a judgement of his action and this is
followed by an action of the workers (comply with the project or resist the change,
using the Lundeberg criterion). From this point of view, an intervention proves to
be effective if and only if the judgement of the interventions by the ones engaged
in that process varies consistently with compliance with the project (Lundeberg
criterion). For, if positive judgements of interventions do not relate to the
Lundeberg criterion, than what is the value of such a judgement?
In the second theoretical model we added several variables concerning the actor's
resources and values and norms. These variables, as well as the judgement
variables, could influence the success of the project. Theoretically, the model now
integrates all structuration processes:
- variables representing judgement of the interventions indicate the process of

information processing and signification in which interpretative schemes
mediate between structures of meaning and communication;
variables representing resources indicate the process of rationalization;
variables representing values and norms indicate the process of normative
regulation of action.

The third problem focused on the process of change. We analyzed the change
process form three points of view: time, interdependence of actors, and
participation. The global question here is: Which structuration processes influence
the change process? Four models, all describing one dimension of the process of
change in IT projects, were developed.
The third theoretical model focuses on the factors that influence the start of the
project. The dependent variable indicates the orientation to the project before it
started. The independent variables indicate:

resources of the workers such as knowledge of automation, educational level,
level of the function;
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norms regarding impact of automation on work security and efficiency in the
organization.

Here the influence of processes of rationalization and normative regulation on the
beginning of IT projects was analyzed.
The fourth theoretical model represents the dialectic of control. The variables in
this model indicate a difference between the workers' and managers' judgements
of interventions. These variables indicate sources of conflict in the following sense.
If these differences in judgements had been on the agenda during deliberations
between workers and the project team of IT consultants and managers, they would
probably have had a conflict.
Two sets of variables were developed. The dependent variable indicates a
difference in judgement of the Lundeberg criterion. The independent variables
indicated differences between workers' and managers' judgements of the technical,
till<. organizational and the process control interventions.
The fifth theoretical model represents the second aspect of time-and analyzes
whether the processes of information and signification and the dialectic of control
bring about the change in orientation towards the IT project between the onset
and the completion of the project. With a quick cluster analysis, four groups who
differed significantly in their process orientation were identified. Within each
organization these groups were compared on:

the judgement of the interventions and the Lundeberg criterion;
the differences between workers' and managers' judgements of the interven-
tions and of the Lundeberg criterion.

This analysis was used to explore the empirical relevance of our process variables.
The sixth theoretical model combines two aspects of the change process. The first
process aspect is embedded in the dependent variable and represents two groups:
workers who actively participated in work and project committees and workers
who were engaged in the process, but were not members of a project group. This
variable indicates the most important process control intervention. In the model
this variable is related to the independent variables indicating the workers'
judgement of all interventions and the differences between workers' and
managers' judgements of all interventions and of the Lundeberg criterion
(dialectic of control).
This theoretical model was used to analyze the interaction between several
variables all of which indicated aspects of the process dimension of IT projects.

The research design consists of an empirical evaluation of change processes in nine
organizations which had finished an IT project. IT projects were analyzed
regarding development and implementation of applications for production control,
administrative or office automation and computer-aided design and drafting.
About 460 workers were asked to fill in a questionnaire. The usable response was
230 workers from three industrial organizations, five municipalities and one
organization in business services working in drafting and industrial engineering.
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In contrast with Part II in this part of our study, we also gathered data from three
or four members of the management team in each organization.

Chapter 6 reports the results of the exploration of the aforementioned theoretical
models.
The analysis of the first theoretical model confirmed that the workers' judgements
vary most consistently with the Lundeberg criterion and can be considered as a
valid indicator for the success of IT projects. Most of the contingency factors
proved to vary inconsistently with the Lundeberg criterion. This confirmed the
action theoretical perspective on the change process as well as the interdepen-
dence between IT consriltants and managers, on one hand, and workers on the
other.
The analysis of the second theoretical model focused on the suitability of
interventions. The analysis indicated that interventions appear to be quite
ineffective. In three organizations we could not find any empirical relation
between workers' judgement of interventions and the Lundeberg criterion. In the
other six organizations there was a significantly positive relation between the
Lundeberg criterion and:

the judgement of the technical intervention (three times);
the judgement of the process control intervention (three times);
the judgement of the organizational intervention (once).

The resources and values showed negligible relations with the Lundeberg
criterion.
The analysis of the third theoretical model focused on the influence of resources
and values on the orientation towards the IT projects preceding their start. Norms
with respect to the impact of automation on work security showed a negative
relation with the orientation towards the IT projects preceding their start. This
means that if workers perceive higher job insecurity related to automation, they
are more reserved towards IT projects.
The analysis of the fourth theoretical model, which focused on the dialectic of
control, showed that greater differences between workers' and managers'
judgements of interventions relate to greater differences between workers' and
managers' judgements of the Lundeberg criterion. In particular, the process
control intervention was frequently related to the Lundeberg criterion.
The analysis of the fifth theoretical model focused on the aspect of the develop-
ment of the process orientation before and after the IT project. We found that the
judgement of the Lundeberg criterion as well as the differences between workers'
and managers' judgements of the Lundeberg criterion proved to be valid
indicators of a successful process of change. The workers' judgements of the
interventions differed less frequently consistent with the process orientation, while
differences between workers' and managers' judgements showed almost no
relation to different process orientations.
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The aim of the sixth theoretical model was to show the relation between
participation and workers' judgements of interventions and differences between
workers' and managers' judgements of interventions. Participation did not
consistently result in smaller differences between workers' and managers'
judgements, nor did it result in consistently more positive judgements of
interventions.

In Chapter 7 we summarized the results of the theoretical modernization and the
main results of the empirical explorations. In contrast to the dominant way of
thinking in the LPT and STSD, which is converging, in particular, in their focus
on the construction of design rules for high performance organizational structures,
we have described a modest set of process rules grounded in our empirical
material. The main intention of describing those process rules is to demonstrate

.that:
the rule of participation governing dominant intervention practices in I'I"
projects does not open up the black box of interdependence between actors in
IT projects;
the development of design rules directing change of organizational structure
without the simultaneous development of process rules for the institutional
arrangements supporting the organizational change process is an undesirable
'bounded rationality' of consultants, researchers and theorists;
design rules and process rules in change processes have to be merged.
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Tabel 6.24: Eenwegsvariantie-anatyse \'001' aile beoordelingen over resultaten interventies en 'meningsver-

schil beoordeling' ill Gemeente 5 mel als Hq' de verschillen tussen scores op genoemde
variabelen zijn voor participanten non-participanten gelijk 0

Groepen .... Niet-parti- Participan- F-waarde
cipanten ten significan-

Interventies tie F-ratio

1

Oordeel Lundeberg M 1.45 1.33 0.04
S 0.82 1.15 .84

Meningsverschil Lundeberg M 0.45 1.00 1.78
S 0.52 1.00 .21

I--- -~-- -- -- -
Oordeel technische interventie M 3.91 3.67 0.04

S 1.64 252 .84

Meningsverschil technische interventies M 1.64 1.67 0.00
S 0.81 1.15 .96

Oordeel besturingsinterventies M 0.81 2.33 6.30
S 0.98 058 .03

Meningsverschil besturingsinterventies M 2.73 3.00 0.34
S 0.79 0.00 .57

Oordeel organisatorische interventies M 2.82 3.33 0.25
S 1.72 058 .63

Meningsverschil organisatorische M 0.82 1.33 1.74

interventies S 0.60 058 .21

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Bijlage I Schalen en hun betrouwbaarheid (Cronbachs
a), Berekening van scores van samengestelde
variabelen

1 Scbalen en bun betrouwbaarbeid

Set 1 Arbeidsetbos:

Deze variabele is gebaseerd op vraag 6 uit de enquete, Voor aile dimensie zijn de
waarden berekend door de somscores te delen met het aantal items.
Er moest geantwoord worden op een vijfpuntsschaal: (1) zeer mee oneens - (5)
zeer mee eens.

Op basis van .een factoranalyse worden de volge»de dimensies Qnderscheiden:
De plichtsdimensie;
De rechtsdimensie;
Het arbeidscentrisme.

Hieronder wordt aangegeven wat de betrouwbaarheid (Cronbachs a) is per schaal
en welke items daarbij worden gebruikt.

De plichtsdimensie (.84)
Als iemand van het leven wil genieten behoort bij ook bereid te zijn er hard
voor te werken.
Doen waar je zin in hebt, kun je pas als je je plicht hebt gedaan.
Het is de plicht van iedere staatsburger die daartoe in staat is, om aan de
samenleving bij te dragen door te werken.

De rechtsdimensie (.81)
Iedereen in ooze samenleving zou recht moeten hebben op interessant en
zinvol werk.
Er zou een baan beschikbaar moeten zijn voor iedereen die wil werken.
Als de vakbekwaamheid van een werknemer verouderd is, zou zijn
werkgever moeten zorgen voor herscholing of een andere functie.

Het arbeidscentrisme (.65)
Werken beschouw ik voor mij persoonlijk als een van de belangrijkste
dingen in mijn leven.
Werken moet altijd op de eerste plaats komen, zelfs als het Minder vrije tijd
betekent.

Deze items zijn ontleend aan de SOCON-vragenlijst (Felling e.a. 1987).
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Set 2 De vrijetijdsorieotatie

Hierbij werd een rangordevraag (vraag 7 uit de enquete) gesteld. De vraag
luidde:

Stelt U zich eens voor dat U in de toekomst maar drie dagen per week hoeft te
werken, en evenveel zou verdienen als wanneer U vijf dagen per week moest
werken. Wat zou U dan willen gaan doen in de tijd die U dan over zou hebben?

a Extra werk zoeken om bij te verdienen
b De tijd besteden aan studie
c Zelf of met anderen een zaak beginnen in de vrijgekomen tijd
d De tijd besteden aan de gemeenschap; bijv. vrijwilligerswerk, plaatselijke

politiek, activiteiten voor de kerk etc.
e De tijd besteden aan hobby's
f De tijd gebruiken voor het gezin, familie of vrienden

Met de cijfers 1 (het meest aantrekkelijke altematief) tot en met 6 (het minst
aantrekkelijke altematief moesten de alternatieven geordend worden.

Deze items zijn ontleend aan de SOCON-vragenlijst (Felling e.a. 1987).

Op deze vraag is een quick cluster-analyse uitgevoerd waaruit twee clusters naar
voren kwamen:

cluster 1 (waarde = 0) waarin respondenten werden gegroepeerd met de
variabelen a, c en d. Deze groep prefereert werk boven vrije tijd.
cluster 2 (waarde = 1) waarin respondenten op de variabelen e en f de
hoogste waarden hebben. Voor deze groep heeft juist de vrije tijd prioriteit.

Definitie van arbeid 4-tA . /' ~ /' A I
vC'(\ r ,.nGr-(tt?

Deze variabele is gebaseerd op vraag 9 uit de enquete, Voor alle dimensie zijn de
waarden berekend door de somscores te delen met het aantal items.
Er moest geantwoord worden op een vijfpuntsschaal: (1) zeer mee oneens - (5)
zeer mee eens.
Op basis van eigen vooronderzoek (Meeus 1990a, 1990b, 1991) is de indeling in
dimensies gevormd. De volgende dimensies worden gebruikt. Tevens worden de
indertijd gevonden betrouwbaarheidsscores vermeld:

De sociale dimensie (.81);
De ontplooiingsdimensie (.83, bevatte destijds ook de leer- en autonomie-
dimensie);
De erkenningsdimensie (.68);

Set 3
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De concreetheid van werk (.74, destijds was deze schaal gebaseerd op een
zevental items en heette 'instrumentele aspecten')
De leerdimensie (toen niet expliciet gebruikt);
De materiele dimensie (destijds een item);
De autonomiedimensie (toen niet expliciet gebruikt).

Hieronder staan voor betreffende dimensies de gebruikte items vermeld met
daarbij de betrouwbaarheid van de schaal (Cronbachs a).

De sociale dimensie: (.59)
~ u~I ,0

1
\' Arbeid is samenwerken.

) It _ Werken betekent altijd dat er sociale contacten zijn.

De ontplooiingsdimensie: (.70)
Werken betekent voor mij zelfvertrouwen.
Arbeid betekent voor mij zelfontplooiing.
Arbeid leidt voor mij tot psychische groei.
Arbeid betekent voor mij een uitdaging.
Arbeid betekent voor mij dat ik zinvol bezig ben voor mij zelf.

De erkenningsdimensie: (.71)
Arbeid houdt voor mij in dat ik door anderen gewaardeerd wordt.
Arbeid verrichten betekent dat ik aanzien en erkenning krijg.

De concreetheid van werk: (.53)
Werken kenmerkt zich doordat er iets zichtbaars en tastbaars wordt
voortgebracht.
Werken is iets doen.
Arbeid betekent voor mij bezig zijn.

De leerdimensie: (.41)
Arbeid betekent dat er bepaalde vaardigheden vereist worden.
Arbeid kenmerkt zich doordat je ervan kunt leren.

De materiele dimensie:
Ik noem iets pas arbeid als er betaling tegenover staat.

De autonomiedimensie: (.62)
Arbeid betekent voor mij afwisseling van bezigheden.
Werken is een afwisseling van denken en doen.
Arbeid is voor mij iets waar ik mijn creativiteit kan gebruiken.
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Set 4 (Niet cognitief gewogen)evaluatiecriteria:
Deze variabele is gebaseerd op vraag 10 uit de enquete. Voor alle dimensie zijn
de waarden berekend door de somscores te delen met bet aantal items.
Er moest geantwoord worden op een vijfpuntsscbaal: (1) zeer mee oneens - (5)
zeer mee eens.

Op basis van voorgaand onderzoek (Meeus 1991: 8-11) werden de volgende
dimensies onderscbeiden met de destijds vastgestelde betrouwbaarbeidsscores:

Het materiele criterium (.68, in deze populatie werd dat veel lager dus
wordt er een item gebruikt);
Het sociale criterium (.82);
Het ontplooiingscriterium (.90, bevatte destijds ook de leer- en autonomiedi-
mensie);
Het erkenningscriterium (.80);
Het leercriterium (toen niet expliciet gebruikt);
Het autonomiecriterium (toen niet expliciet gebruikt);
Het concreetheidscriterium (.92, destijds was deze schaal gebaseerd op een
zevental items en beette 'instrumentele aspecten')

Hieronder staan betreffende items en de betrouwbaarbeid (Cronbachs a) vermeld.

Het materiele criterium:
Een goed inkomen is voor mij een belangrijke voorwaarde om mijn werk
leuk te vinden.

Het sociale criterium: (.54)
Samenwerken is voor mij een belangrijke voorwaarde om mijn werk leuk en
bevredigend te vinden.
Door mijn werk beb ik sociale contacten en dat maakt bet leuk.

Het ontplooiingscriterium: (.51)
Werk geeft mij zelfvertrouwen en dat maakt bet ook leuk.
AIleen werk waarin ik me kan ontplooien is voor mij persoonlijk bevredi-
gend.
Werken is voor mij een voortdurende uitdaging en daarom vind ik het
bevredigend.

Het erkenningscriterium: (.65)
Omdat werken waardering van derden oplevert vind ik bet bevredigend.
Omdat mijn werk mij aanzet tot presteren vind ik bet leuk en bevredigend.
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Het leercriterium: (.55)
Omdat ik door mijn werk voortdurend mijn kennis en handigheid kan
vergroten is het bevredigend voor mij.
Omdat arbeid vaardigheden van je vraagt vind ik het leuk.

Het autonomiecriterium: (.52)
Werk prikkelt mijn interesse en is daarom leuk.
Afwisseling van bezigheden is voor mij een belangrijke reden om het werk
leuk te vinden.
In mijn werk kan ik mijn creativiteit gebruiken en daarom is het leuk.

Het concreetheidscriterium: (.30)
Een zichtbaar resultaat is voor mij belangrijk om mijn werk bevredigend te
vinden,
Werken vind ik zo leuk omdat je dan ergens mee bezig bent.

Set 5 De variabelen waannee de aspeden van de bandelingsorientatie wordenf / geoperationaliseerd
heze variabele is gebaseerd op vraag 13 uit de enquete, Voor alIe dimeosie zijn
de waarden berekend door de somscores te delen met het aantal items.
Er moest geantwoord worden op een vijfpuntsschaal: (1) sterk verkleinen - (5)
sterk vergroten.

Op basis van dezelfde argumentatie als voor set 3 en 4 zijn bier de volgende
dimensies onderscheiden:

Verandering in inkomen;
Verandering in sociale contacten;
Verandering in ontplooiingsmogelijkheden;
Verandering in de kaosen op erkenning;
Verandering in leerkansen;
Verandering in kansen op autonomie;
Verandering in mogelijkheden voor concreet werk;
Verandering in de machinegebondenheid;
Verandering in de mate van zinvolheid van bet werk

Hieronder worden de bijbehorende items opgesomd zoals ze in dit onderzoek
gebruikt werden. Per dimeosie wordt de betrouwbaarheid (Cronbachs a) vermeld.

Verandering in inkomen:
het vooruitzicht om in inkomen vooruit te gaan

Verandering in sociale contacten:(.88)
de kans op goede onderlinge contacten
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de mogelijkheid om in je werk met mensen te kunnen omgaan
de kans om met anderen samen te werken

Verandering in ontplooiingsmogelijkheden: (.68)
de mogelijkheid om je in je werk te ontplooien
de kans op uitdagingen in je werk

Verandering in de kansen op erkenning: (.75)
de kans om via je werk aanzien te verwerven
de mogelijkheid mee te tellen in je omgeving
de mogelijkheid om bogerop te komen
de mogelijkheid om aan te tonen dat je iemand bent in de ogen van anderen

Verandering in leerkansen: (.56)
de mogelijkheid om van je werk te leren
de kans op bogere eisen aan kennis en vaardigheden

Verandering in kansen op autonomie: (.88)
bet vooruitzicbt op meer verantwoordelijkheden
de mogelijkheden om zelf je werkindeling te bepalen
de kans om in je werk bepaalde beslissingen zelf te nemen
de mogelijkheid om initiatief te tonen

Verandering in mogelijkheden voor concreet werk: (.50)
de kans om een zichtbaar produkt te maken
bet vermogen om een doel te realiseren
bet vooruitzicbt om produkten te maken die je niet kunt zien en aanraken

Verandering in de machinegebondenheid: (.55)
de toenemende afhankelijkheid van apparaten en machines
de kans op machinegebondenheid (bijv. aan een terminal) in je werk

Verandering in de mate van zinvolheid van bet werk: (.76)
de kans op bevredigend werk
de kans op zinvolle bezigheden

Set 6 Waarden ten aanzien van: tecbniek en wetenscbap in bet algemeen en
de verwacbte effecten van 8utomatisering

De dimensies van de variabele 'waardering van techniek en wetenscbap in bet
algemeen' kon niet worden ingedeeld op basis van een factoranalyse. De oplossing
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was inhoudelijk met valide terwijl de KMO-test en Bartlett's test of sphericity
beide aantoonden dat er sprake was van een schaling met veeI ruis.
Onderstaande items moesten op een vijfpuntsschaal worden beoordeeld (1 =
heIemaal oneens - 5 helemaal eens). De 'waardering van wetenschap en techniek
in het algemeen' is op basis van inhoudelijke overwegingen uiteengelegd in drie
schalen met daarin de volgende items:

- 'techniek verbetert de samenleving':
a. Ik denk dat door de wetenschap en de techniek onze samenleving er steeds

beter op wordt.
b. Ik vind dat de invloed van de wetenschap en de techniek nu eenmaal met

tegen te houden is, we moeten het weI aanvaarden.

- 'techniek bedreigt de samenleving':
c. Onze samenleving wordt volgens mij in sterke mate bedreigd door de

wetenschap en de techniek.
d. Ik vind dat de invloed van wetenschap en techniek op onze samenleving

eigenlijk met zo groot is.

- 'techniek maakt werk leuker':
f. Ik denk dat mijn werk leuker en interessanler kan worden als er ook

technische kanten aan zitten.
g. Naarmate mijn werk meer technische kennis vereist wordt het belangrijker

voor het bedrijf.

Deze items zijn ontleend aan de SOCON-vragenlijst (Felling e.a. 1987).
De variabele 'verwachte effecten van automatisering' is gebaseerd op vraag 11 uit
de enquete. De indeling in onderstaande dimensies is gebaseerd op een
factoranalyse. Voor aile dimensie zijn de waarden berekend door de somscores
te delen met het aantal items. Er moest geantwoord worden op een vijfpunts-
schaal: (1) zeer mee oneens - (5) zeer mee eens.

Automatie bedreigt je baan: (.82)
Naarmate er meer geautomatiseerd wordt op bedrijven en instellingen
nemen de kansen op het vinden van een andere baan af.
Vakkundigheid wordt door automatisering snel onbruikbaar.
Allerlei vormen van automatisering verkleinen de kans op behoud van mijn
werk.
Automatisering maakt mensen Minder belangrijk in bedrijven / instellingen.
Automatisering maakt de kans op promoties kleiner.
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Automatie verbetert de efficiency: (.51)
Automatisering zal de omvang van de dienstverlening in onze organisatie
verhogen.
Door automatisering wordt planning van de dienstverlening gemakkelijker.
Computergestuurde apparatuur kan veel dingen beter dan mensen.
Automatiseren maakt een bedrijf/ concern een sterkere concurrent.

Deze items zijn door ons bewerkt op basis van een item-set van Chao en
Kozlowski (1986). Zij hadden hun items helemaaI geent op de introductie van
robotica en flexibele produktieautomatisering. Hier zijn de items inhoudelijk
veraIgemeniseerd naar automatisering.

Set 7 Beoordeling van de wijze waarop managers met de werknemers
omgaan: managementstijl.

Deze variabele is gebaseerd op vraag 14 uit de enquete, Voor alle dimensie zijn
de waarden berekend door de somscores te delen met het aantaI items.
Er moest geantwoord worden op een vijfpuntsschaaI: (1) zeer mee oneens - (5)
zeer mee eens.
Aanvankelijk is dit item-set ontwikkeld op basis van twee typen semantieken bij
managers onderscheiden door Doorewaard (1989). Deze semantieken - stelsels
van handelingen, norm en en regels om aan complexe situaties zin of betekenis te
geven of veranderen - zijn onderdeel van twee reguleringsstelsels: arbeidszorg en
discipline. Echter de resulterende dimensies zouden op basis van meer conventio-
neel onderzoek van onder andere Likert (1961) en Stogdill (1974) ook getypeerd
lrunnen worden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
een taakgerichte stijl: de disciplinaire regulering;
een mensgerichte stijl: de arbeidszorg-regulering.

Hieronder worden de bijbehorende items opgesomd met per dimensie de
betrouwbaarheid (Cronbachs a).

Taakgerichte stijl: (.73)
Termen als hierarchie en bevoegdheden worden hier vaak gebruikt.
Vaak wordt aangegeven dat men bij zijn taak moet blijven ofwel zijn
bevoegdheden niet moet overschrijden.
Opvolgen van aanwijzingenjbevelen is bij ons erg belangrijk.
Werkmethoden daar mogen wij niet van afwijken.
Normtijden zijn bij ons heilig.
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Mensgericbte stijl: (.58)
Efficiency, effectiviteit en produktiviteit zijn bij ons belangrijk, maar er
wordt ook genoeg gedaan aan kwaliteit van de arbeid.
Bazen, cbefs en directie voelen zicb ecbt verantwoordelijk voor bet welzijn
van bun mensen.
Vrijbeid in je werk wordt bij ons gezien als een goede zaak.
Deelname aan overleg kan volgens bet managementteam bet best gebeuren
op basis van vrijwilligheid.

Set 8 Kwaliteit van de arbeid: perceptie van taakkenmerken

Deze variabele is gebaseerd op vraag 15 uit de enquete. Voor aile dimensie zijn
de waarden bere~n~ doo[Jie somscores te delen met bet aantal items.
De antwoordcategorieen luidden: 0 'niet van toepassing', 1 'dat is niet bet geval',
2 'dat is enigszins bet geval', 3 'dat is zeer zeker bet geval'.
Om inboudelijk goed overeenstemmende scbalen te krijgen om analyses uit te
kunnen voeren naar inboudelijk samenhang tussen 'kwaliteit van de arbeid' als
'bulpbron' en de acbt aspecten van de handelingsorientatie moesten de taakken-
merken-perceptie op een overeenkomstige wijze worden samengesteld. Oat heeft
geleid tot het volgende set variabelen:

Perceptie van de materiele situatie;
Perceptie van de leermogelijkheden;
Perceptie van de ontplooiingsmogelijkheden;
Perceptie van de sociale contacten;
Perceptie van de mate van wederzijdse erkenning;
Perceptie van de autonomie;
Perceptie van de arbeidsomstandigheden;
Perceptie van de cyclustijden;
Perceptie van de concreetheid van de taak.

Hieronder wordt aangegeven welke items per dimensie worden gebruikt en wat
bun betrouwbaarheid is (Cronbachs a).

Perceptie van de materiele situatie:
Het loon voor dit werk is in verhouding met de eisen en in vergelijking met
andere banen voldoende.

Perceptie van de leermogelijkheden: (.71)
Deze baan vereist veel kennis en vaardigheden.
Deze baan vereist grote vakbekwaambeid.

Perceptie van de ontplooiingsmogelijkheden: (.47)
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Mijn kennis en vaardigheden komen bier goed tot hun recht.
Dit is een baan waarin ik veel kan leren en m'n vaardigheden kan vergroten.

Perceptie van de sociale contacten: (.61)
Deze baan biedt de mogelijkheid voor 'teamwork'.
Er is veel gelegenheid om met mijn directe chef over mijn werk te
overleggen.
Mijn collega's en chef geven mij informatie over de kwaliteit van mijn werk.
In mijn baan heb ik toegang tot wezenlijke informatie.
In dit werk kan ik mee praten over besluiten met betrekking tot het werk.

Perceptie van de mate van wederzijdse erkenning: (.46)
De baan levert erkenning van anderen.
Vanuit deze baan zijn er veel promotiekansen.

Perceptie van de autonomie: (.79)
Ik kan mijn werktempo zelf bepalen.
Ik kan zelfstandig soortgelijke taken aan mijn werk toevoegen.
Ik heb veel bewegingsvrijheid op mijn werkplek.
Dit werk geeft mij de kans om zelfstandig te beslissen wat ik ga doen.
Mijn werk laat toe om taken af te wisselen.

Perceptie van de arbeidsomstandigheden: (.50)
Op de werkplek zijn er nagenoeg geen schadelijke dampen en stoffen.
De vochtigheid en temperatuur op de werkplek is zodanig dat er sprake is
van een goed klimaat.
In deze baan hoef ik slechts weinig te tillen.
De verlichting op mijn werkplek is voldoende.

Perceptie van de cyclustijden: (.87)
Ik verricht steeds dezelfde handelingen met zeer korte tussenpozen.
Ik moet vaak dezelfde handelingen herhalen.

Perceptie van de concreetheid van de taak: (.40)
Taken, eisen en doelen van deze baan zijn duidelijk.
Dit werk geeft je het gevoel iets volbracht te hebben.

Deze items zijn ontIeend aan het werk van M. Campion (1988).

Set 9 Beoordeliog van de effecten van de primaire interventie

Onderstaande items zijn afkomstig uit vraag 16 en moesten beantwoord worden
op een vijfpuntsschaal: 1 'helemaal oneens' - 5 'helemaal eens'. Deze schaal is
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samengesteld op basis van een factoranalyse. Hieronder staan betreffende items
en de betrouwbaarheid (Cronbachs a) vermeld.

Evaluatie van de efficiency-verhoging van de automatisering: (.76)
Door dit systeem kan ik een beter produkt leveren.
Nu er dit systeem is kan ik prettiger werken.
Met dit systeem kan ik veel efficienter te werk gaan.

Deze items zijn ontleend aan vraag 15 en waren voorzien van 3-puntsschalen. De
antwoordaltematieven waren: 0 'niet van toepassing', 1 'dat is niet het geval', 2
'dat is enigszins het geval', 3 'dat is zeker het geval'. Hieronder staan betreffende
items en de betrouwbaarheid (Cronbachs a) vermeld.

Evaluatie van de resultaten van de automatisering in termen van gebruiksvriende-
lijkheid: (.87)

Ret scherm is helder en goed leesbaar.
De computer-prints zijn goed leesbaar en begrijpelijk.
De computer-software die ik in mijn werk gebruik is gebruikersvriendelijk.
Displays, monitors, meters en de gecomputeriseerde apparatuur in mijn
werk zijn gemakkelijk in het gebruik.

Deze items werden ontleend aan M. Campion (1988).

Set 10 Beoordeling van de interventies gericbt op de besturing van bet
veranderingsproces.

Deze variabele is gebaseerd op vraag 16 uit de enquete. Voor aIle dimensie zijn
de waarden berekend door de somscores te delen met het aantal items. De
antwoordcategorieen waren: 1 'helemaal oneens' - 5 'helemaal eens'. Hieronder
staan betreffende items en de betrouwbaarheid (Cronbachs a) vermeld.

Evaluatie werkwijze binnen het project: (.62)
- Ret systeem is ingepast zoals dat was voorzien.
- Ret project was afgewerkt binnen de voorziene tijd.

Deze schaal is samengesteld op basis van een factoranalyse. De schaal betreft de
belangrijkste problemen rond de projectbesturing.

Daarnaast is de beoordeling van de projectorganisatie geoperationaliseerd door
te vragen naar de beoordeling van de besloitvorming op een schaal waarin de



338

items een rangorde in formalisatie en doorzichtigbeid aangeven. Het gaat hier om
vraag 23 van de enquete, De vraag bevatte de volgende antwoordmogelijkheden:
a de besluitvorming was goed geregeld, het was duidelijk wie, wanneer,

waarover besliste en iedereen hield zich daaraan
b de besluitvorming was op papier goed geregeld, maar in de praktijk liepen

de zaken nogal eens door elkaar
c de besluitvorming was nauwelijks geregeld en verliep vrij informeel, maar

ieder wist meestal wel waar hij aan toe was
d de besluitvorming was zeer ondoorzichtig, niemand wist eigenlijk wie, wat,

wanneer en waar moest doen, alles liep door elkaar
Deze uitwerking is ontleend aan Riesewijk en Warmerdam (1988).

Set 11 Beoordeling van de verandermgen in arbeid en organisatie ten gevolge
van de automatisering

Deze variabele is gebaseerd op vraag 24 uit de enquete, Voor alle dimensie zijn
de waarden berekend door de somscores te delen met het aantal items. De
operationalisering is ontleend aan Wentink en Zanders (1985) en W.W. Daniel
(1987).
De antwoordcategorieen luidden:

3 'groter' 2 'gelijk' 1 'kleiner' 0 'niet van toepassing'.
In het codeboek is er steeds zo gecodeerd dat de positieve en negatieve
beoordelingen van de veranderingen eenzelfde score krijgen.

Er worden de volgende dimensies onderscheiden op basis van inhoudelijke
overeenstemming. (Een factoranalyse bleek namelijk geen goede oplossing te
geven.):

Verandering in de leermogelijkheden;
Verandering in de mentale belasting;
Verandering in de sociale contacten;
Verandering van de autonomie in het werk.

Hieronder wordt aangegeven wat de Cronbachs a is per dimensie en wordt
aangegeven welke items er worden gecombineerd.

Verandering in de leermogelijkheden: (.80)
- De mogelijkheid om mijn kennis tot zijn recht te laten komen.
- Het niveau dat mijn taken vereist.
- De kans om nieuwe dingen te leren.
- De moeilijkheidsgraad van de informatie.

Verandering in de mentale belasting: (.79)
- Het gevoel van stress.



339

- De vermoeidheid.

Verandering in de sociale contacten: (.79)
- Het hebben en onderhouden van sociale contacten.
- De mogelijkbeden om samen te werken.

Verandering van de autonomie in het werk: (.79)
- De zelfstandigheid met betrekking tot werktempo, -volgorde etc.
- De verantwoordelijkbeden zijn....
- De hoeveelheid toezicht die er is onder het werk is.

Set 12 Beoordeling van de mate waarin vanuit bet proJectmanagement
voorlicbting beeft plaatsgevonden

Deze variabele is gebaseerd op vraag 22 uit de enquete. Voor alle dimensie zijn
de waarden berekend door de somscores te delen met het aantal items. Deze
operationalisering is afgeleid van Riesewijk en Warmerdam (1988).· Er is
eenvoudigweg per element van de projectorganisatie gevraagd om op een
vijfpuntsschaal aan te ven in hoeverre men bekend was met de inhoud daarvan.

Er worden op basis van een factoranalyse de volgende dimensies onderscheiden:
Bekendheid van de financieel-organisatorische aspecten;
Bekendheid wie met wie samenwerkt en wanneer wat gedaan wordt;
Bekendheid van wat, waarom ter hand wordt genomen.

Hieronder wordt aangegeven wat de Cronbachs a is per dimensie en wordt
aangegeven welke items er worden gecombineerd.

Bekendheid van de fmancieel-organisatorische aspecten: (.94)
- de inhoud van het personeelsplan;
- de inhoud van het organisatieplan;
- periodieke rapportage/controle;
- periodieke kosten/batenanalyse;
- de omvang van het projectbudget.

Bekendheid wie met wie samenwerkt en wanneer wat gedaan wordt: (.94)
- de samenstelling van de stuurgroep;
- de samenstelling van werk- en project-groepen;
- de samenstelling van de gebruikersorganisatie;
- precieze fasering activiteiten;
- de indeling van tijdsplanning.
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Bekendheid van wat, waarom ter hand wordt genomen: (.94)
- omschrijving van projectdoelstellingen;
- omschrijving projectactiviteiten.

Set 13 De beoordeUng van de opleidiog eo trainiog

De beoordeling van deze interventie bestaat uit drie onderdelen:
een ordinale variabele omtrent de verandering van de hoeveelheid instructie
en scholing met antwoordcategorieen (afgenomen, gelijk, toegenomen)
(vraag 24, item 17)
een ordinale variabele waarin wordt gevraagd naar de nog openstaande
behoefte aan verdere training. De antwoordmogelijkheden waren:

1 Ik weet nog heel weinig van het systeem. Ik wil nog veel meer instructie.
2 Ik weet nog maar een beetje van het systeem. Ik wil nog meer instructie.
3 Ik weet genoeg van dit systeem. Verdere instructie is overbodig. Ik weet

meer dan genoeg van dit systeem, verdere instructie is verspilling van geld
en tijd.

4 Ik weet het niet!
5 Niet van toepassing.

Deze schaling is afgeleid van De Brabander en Thiers (1983).

Set 14 De participatie

Deze variabele is geoperationaliseerd met drie vragen:
Bent op de een of andere manier betrokken geweest in het automatise-
ringsproject? Ja/Nee
Kunt U aangeven in welke hoedanigheid U betrokken was bij de automati-
sering?
- als lid van het afdelingsmanagement;
- als lid van de automatiseringsafdeling;
- als lid van personeelszaken;
- als lid van een van de stafafdelingen;
- als een van de eindgebruikers;
- als lid van een OR-commissie;
- als vakbondsvertegenwoordiger.
In hoeverre bent U tevreden over de wijzewaarop U invloed kon uitoefenen
op dit automatiseringsproject? (1 'zeer ontevreden' - 5 'zeer tevreden')
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2 Berekening van scores van samengestelde variabelen

2.1 De berekening van de scores voor de rationaliteit van handelen

De wijze waarop de waarde van deze variabele 'discrepantie tussen (cognitief oiet
gewogen) evaluatiecriterium (set 4) en taakkenmerk (set 8) wordt als voIgt
bepaald. De taakkenmerken zijn gemeten met een 3-puntsscbaal (1 = oiet bet
geval 2 = enigszins bet geval 3 = zeker het geval) ; voor evaluatiecriterium 1 =
onbelangrijk 2 = eoigszins van belang 3 = belangrijk). Deze schaal is van
vijfpuntsscbaal teruggebracht naar driepuntsschaal.
De score wordt als voIgt berekend: de score op het taakkenmerk wordt
verminderd met de score op bet evaluatiecriterium.
De scbaalverdeling is nu also voigt:
* .2,.1 = «taakkenmerk= 1 of 2 ) -(evaluatiecriterium = 2 of 3»

negatieve situatie: werker heeft Minder als hij wil;
o = (score taakkenmerk = score evaluatiecriterium):
positieve situatie: werker heeft wat bij hebben wil;
2, 1 = «taakkenmerk = 3 of 2) - (evaluatiecriterium = 2 of 1»
positieve situatie: werker heeft minder dan bij bebben wil.

De schaalwaarden hebben als implicatie dat indien er sprake is van rationeel
handelen er sprake zou moeten zijn van overwegend negatieve 8-coefficienten in
de regressie-analyse. Omdat waarden lager dan 0 (score taakkenmerk = score
evaluatiecriterium) een negatieve situatie indiceren vanuit het perspectief van de
actor. Als er nu sprake is van een rationele actor dan zou dit aanleiding moeten
zijn om vanuit deze 'soll'-'ist'-afwijking hogere eisen te stellen. Terwijl als de
situatie andersom is - dus de afwijkingvan taakkenmerk en evaluatiecriterium is
groter of gelijk aan nul - zou bet zo moeten zijn dat de actor Minder eisen aan
de veranderingen in de arbeidssituatie moeten stellen.

...

*

De volgende rationaliteitsindicatoren (ri) zijn gebruikt:
ril = (somscore perceptie van de materiele situatie / n items) - (somscore

materiele criterium / n items)
ri2 = (somscore perceptie van de sociale contacten / n items) - (somscore

sociale criterium / n items)
ri3 = (somscore perceptie van de leermogelijkheden / n items - (somscore

leercriterium / n items)
ri4 = (somscore perceptie van de ontplooiingsmogelijkheden / n items) -

(somscore ontplooiingscriterium / n items)
riS = (somscore perceptie van de mate van wederzijdse erkenning / n items) -

(somscore erkenningscriterium / n items)
ri6 = (somscore perceptie van de autonomie / n items) - (somscore autono-

miecriterium / n items)
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ri7 = (somscore perceptie van de concreetheid van de taak / n items) -
(somscore concrectheidscriterium / n items)

2.3 Berekeniog van de waarde van de variabele 'runctieniveau • opleidingsoi-
veau'

ex De samengestelde waarde komt als voigt tot stand. De variabele functieniveau is
teruggebracht tot twee niveaus: uitvoerend (waarde = 1) en leidinggevend (waarde
= 2). Hierbij werd vraag 4c uit de enquete gebruikt.

~ De volgende functieniveaus werden onderscheiden:
a staffunctionaris", zuiver uitvoerend

f'J()Ct/. b staffunctionaris, leidinggevend
c lijnfunctionaris* met toezicht functie
d lijnfunctionaris met toezicht en controle functie
e zuiver uitvoerend in een lijnafdeling

./ * staffunctionaris werkt in een afdeling die een adviserende functie heeft naar de
dagelijkse leiding (bijv. de personeelsdienst)
* lijnfunctionaris werkt a1s leidinggevende in een afdeling die direct op de
dienstverlening betrekking heeft (bijv. bureau burgerzaken)

De herschaling gebeurde als volgt,
Onder uitvoerend behoren niveau a, c en e:

zuiver uitvoerend in een lijnafdeling
~ staffunctionaris, uitvoerend zonder toezicht of controlefunctie

lijnfunctionaris met controlefunctie
Onder leidinggevend behoren niveau b en d:

staffunctionaris leidinggevend
lijnfunctionaris met toezicht en controlefunctie.

De variabele opleidingsniveau is gebaseerd op kolom 1 van vraag 1 uit de enquete.
De variabele is opnieuw geschaald zodanig dat er drie opleidingsniveaus zijn:
1 laag opgeleid: niveau 1 tim 3
2 middelbaar opgeleid: niveau 4 tim 6
3 hoger opgeleid: niveau 7 en 8.

/

De volgende opleidingsniveaus werden onderscheiden:
1 lagere school niet afgemaakt
2 lagere school
3 lager beroepsonderwijs bijv. LTS, Huishoudschool etc,
4 Mavo/ulo/mulo
5 HA VO / MMS / Middelbaar beroepsonderwijs bijv. MTS, MEAO
6 VWO/hbs/gymnasium
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7 Hoger Beroeps Onderwijs bijv. HTS, HEAO, KMA
8 Wetenschappelijk opgeleid (universiteit afgemaakt)
Anders, nl. .

2.4 Berekening van cognitief gewogenevaluatiecriteria: (definitie van arbeid x
evaluatiecriterium)

Hierbij zijn de inhoudelijk met elkaar overeenstemmende 'kenmerken waarmee
arbeid wordt gedefinieerd' (zie set 3) en 'de evaluatiecriteria' (zie set 4) met
elkaar vermenigvuldigd en vervolgens wordt daarvan de wortel getrokken.
Er zijn in totaal 8 schalen:
1 materieel evaluatiecriterium =

..;«somscore materiele dimensie / n items) x (somscore materiele criterium
/ n items»

2 sociaal evaluatiecriterium =
..;«somscore sociale dimensie / n items) x (somscore sociale criterium / n
items»

3 erkenningscriterium =
..; «somscore erkenningsdimensie / n items) x (somscore erkennings-
criterium / n items»

4 ontplooiingscriterium =
..; «somscore ontplooiingsdimensie / n items) x (somscore ontplooi-
ingscriterium / n items»

5 concreetheidscriterium =
..;«somscore concreetheidsdimensie / n items) x (somscore concreetheids-
criterium / n items»

6 leercriterium =
..;«somscore leerdimensie / n items) x (somscore leercriterium / n items»

7 autonomiecriterium
..; «somscore autonomiedimensie / n items) x (somscore autonomie-
criterium / n items»

2.5 Berekening moderniteit beeld van arbeid

Deze score is gebaseerd op vraag 8 uit de enquete en wordt als voIgt berekend:
modemiteit beeld vall arbeid = {hoofdarbeid: handarbeid} + niet-
arbeid

De vraagstelling luidde als voIgt:
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8a Wilt U aangeven in welke volgorde de volgende voorbeelden voor U
activiteiten zijn die U als typiscb arbeid bescbouwt. Gebruik hierbij de
cijfers 1 (meest typisch) tot 3 (minst typiscb)

8b Wilt U vervolgens aangeven met welk type activiteiten Uw eigen werk bet
meest overeenkomt. Gebruik hierbij de cijfers 1 (komt bet meest overeen)
tot 3 (komt bet minst overeen).

Voorbeelden van activiteiten:
a activiteiten van bijv. een boer, een grondwerker of een glazenwasser
b activiteiten van een ambtenaar, een wetenscbapper, een leraar, een

personeelsfunctionaris
c activiteiten van een macbinebediener of een verpleegkundige
d activiteiten van een sporter, een krantelezer, iemand die televisie kijkt

2.6 Berekening van de scores op de variabelen in bet interventiemodel

2.6.1. Det Lundebergcriterium
Hierbij is met drie subjectieve ordinale indicatoren gewerkt, te weten de mening:
1 omtrent de tevredenbeid met bet systeem;
2 omtrent bet succesvol verloop van bet proces;
3 de mate waarin men tevreden is over de wijze waarop men invloed heeft

kunnen uitoefenen op bet automatiseringsproject.

Deze items zijn ontleend aan De Brabander en Thiers (1983)

Voor alle items gold een vijfpuntsscbaal als de verzameling antwoordmo-
gelijkbeden.

Het eerste item indiceert de subjectieve beoordeling van de kwaliteit van bet
systeem. Item 2 en 3 indiceren de acceptatie van bet veranderingsproces.

Voor de berekening van de score op de samengestelde variabele is via een count-
procedure bet aantal itemscores groter of gelijk aan 4 (mee eens, zeer mee eens
krijgen de waarde 1) geteld zodat er een interval-variabele werd gecreeerd. Scores
lager dan 4 krijgen de waarde O. • •

2.6.2. De beoordeling van de effecten van de primaire interventie (set 9)
Ook hierbij is via een count procedure een interval-variabele geconstrueerd. Per
dimensie is een procedure gemaakt om een 1 (wei) of een 0 (niet) te scoren die
indiceert of een respondent deze score weI of niet baalt. Vervolgens is via de
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count procedure over aile dimensies een sommatie van alle scores uitgevoerd wat
de totaalscore op deze variabele inhoudt.
Bij de schaal 'Evaluatie van de efficiencyverhoging door automatisering' zijn aile
itemscores groter of gelijk aan 4 geteld (mee eens, belemaal mee eens) en
gesommeerd met aile scores op de items van de schaal 'Evaluatie van de
resultaten van de automatisering in termen van gebruiksvriendelijkheid' gelijk aan
3 (dat is zeer zeker het geval).
Ook hier geldt dat naarmate de score hoger is de beoordeling van de resultaten
van de primaire interventie positiever is.

2.6.3. De beoordeUng van de etTectenvan de besturingsinterventies (set 10 en
12)

De verzameling beleidsinterventies wordt gevormd door: de voorlichting, de
besluitvorming en de mate waarin de ontwikkeling en implementatie binnen
vastgestelde tijds- en budgettaire grenzen is gebleven.
De items bebben allemaal direct betrekking op de besturing van de automatise-
ringsprojecten. Daarbij werden de volgende schalen betrokken:
- bekendbeid van de financieel-organisatorische aspecten;
_ bekendheid wie met wie samenwerkt en wanneer wat gedaan wordt.
Voor beide dimensies uit de voorlichting is vastgesteld of een respondent een
somscore had groter of gelijk dan 12. Een respondent krijgt een waarde 1 als dit
bet geval is. Daarmee werd vastgesteld op hoeveel items er sprake was van meer
dan matige tot goede communicatie (matig = 3, goed = 4). Een waarde 0
impliceert dus dat er gemiddeld sprake is van een slechte communicatie.

de 'bekendheid van wat waarom gedaan wordt';
Hierbij is geteld of een respondent een somscore had hoger had dan 6. Een
respondent krijgt een 1 als op aile items sprake was van meer dan matige tot
goede communicatie (matig = 3, goed = 4). Een waarde 0 impliceert dus dat er
gemiddeld sprake is van een slechte communicatie.

de formalisatie van de besluitvorming;
Hierbij krijgt een respondent een 1 als men een score had groter of gelijk aan 3.
Daarmee werd vastgesteld in hoeverre er sprake was van een redelijke tot goede
formalisering van de besluitvorming. Een waarde 0 impliceert dus dat er sprake
is van een matige tot slechte formalisatie.

'Het systeem is ingepast zoals voorzien' en 'Het project was afgewerkt
binnen de voorziene tijd'.

Per item is vastgesteld of een respondent een score groter of gelijk aan 4 (mee
eens) had. Ais dit het geval was dan krijgt de respondent de waarde 1, anders een
O. Op basis van deze scores wordt dus vastgesteld of respondenten vinden dat er
binnen financiele en tijdsgrenzen geautomatiseerd is.
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Er is vervolgens een interval-variabele geconstrueerd door de count -procedure van
spss waarin alle I-scores werden opgeteld. Naarmate de score hoger is er sprake
van een positievere beoordeling van de resultaten van betreffende verzameling
interventies.

2.6.4 De beoordeling van de effecten van de interventies in de arbeidsorganisatie
(set 11 en 13)

De verzameling organisatorische interventies bestaat uit: opleiding en training,
veranderingen in de arbeidsorganisatie geduid in term en van veranderde kwaliteit
van de arbeid.
De meting van de beoordeling van deze verzameling interventies is als volgt
geschied. Er is per dimensie van de veranderingen in de arbeidsorganisatie en met
betrekking tot de mate waarin de opleiding afdoende was een procedure opgesteld
waarlangs kan worden vastgesteld in hoeverre deze interventie weI of Diet positief
beoordeeld werd. Deze procedure gaat als voIgt:

als er geen sprake is van verdere trainingsbehoefte (ik weet meer dan
genoeg of ik weet genoeg) dan krijgt een respondent op deze variabele de
score 1, indien er weI nog sprake is van een openstaande behoefte dan krijgt
de respondent de score O.
als de somscore van de items met betrekking tot 'verandering in de
leermogelijkheden' hoger is of gelijk aan 8 (minstens gelijk), 'verandering
in de sociale contacten' en 'verandering in mentale belasting' groter of gelijk
is aan 4 (minstens gelijk), 'verandering in de autonomie' groter of gelijk is
aan 6 dan krijgen de respondenten een 1, anders een O. Een 0 betekent in
dit kader dat er sprake is van een verslechtering door de interventie.

Tenslotte is via een count-procedure per respondent een samengestelde score
geteld door aile I-scores te sommeren.

2.7 De procesortentatte

De procesorientatie indiceert of bij de respondent de houding tegenover het
veranderingsproces in de tijd verandert en welke richting deze verandering heeft.
De operationalisering van deze variabele is gebaseerd op een statistische analyse
waarmee groepen van werkers kunnen worden samengesteld wiens orientatie
gedurende het veranderingsproces een vergelijkbare ontwikkeling kende.
Via een cluster-analyse zijn vier procesclusters gevormd op basis van items die de
houding tegenover het proces vooraf en achteraf analyseren. Beide items werden
beoordeeld met een vijfpuntsschaal.

Kunt U aangeven hoe U dacht over dit automatiseringsproject toen het
bekend werd? (1 = ik was sterk tegen - 5 Ik was sterk voor)
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In welke mate is volgens U het project geslaagd te noemen? (1 = volledig
mislukt - 5 volledig geslaagd)

Het resultaat van de analyse bestond uit vier groepen:
de teleurgestelden: vooraf positief en achteraf negatief;
de aarzelenden: vooraf neutraal en achteraf neutraal;
de 'omgeturnden': vooraf negatief en achteraf positief;
de positieven: vooraf positief en achteraf positief.

2.8 De berekening en operationalisering van de scores 'meningsverschil
beoordeling'

Op basis van de onderstaande items uit de werknemersenquete werd een
inhoudelijke .overeenkomstig item uit de managementsenquete gehaald. Daarbij
werd de indeling in de variabelen waarmee het interventiemodel wordt getoetst
aangehouden. Er wordt een meningsverschil-score berekend voor:

het Lundebergcriterium;
de beoordeling van de resultaten van de primaire interventie;
de beoordeling van de resultaten van de interventies met betrekking tot de
besturing;
de beoordeling van de resultaten van met betrekking de organisatorische
interventies

Voor de samenstelling van de meningsverschil-score werden scores op een aantal
hieronder weergegeven items met elkaar vergeleken. Eerst werd de gemiddelde
score van het managementteam vastgesteld. Vervolgens werd dan op het
overeenkomstige item uit de werknemersenquete aangegeven welke score behaald
moest zijn alvorens er sprake kan zijn van een meningsverschil. Een meningsver-
schil op basis van de vergelijking van de managementbeoordeling en de
werknemersbeoordeling betekent dat het management de resultaten van een
interventie dusdanig positiever beoordeeld dat werknemers daar zeker van mening
verschillen. Bijvoorbeeld, managers kunnen stellen 'het toezicht op werknemers
blijft gelijk' (gemiddelde score = 2) terwijl werknemers stellen 'het toezicht neemt
toe' (gemiddelde score is 3).
De samengestelde scores worden nu berekend door per set items behorend bij
een bepaalde interventie alle scores voor de werknemers op te tellen. Daarmee
ontstaat er een variabele van intervalniveau. Naarmate de somscore hoger is, is
er sprake van een groter meningsverschil in de beoordeling van de betreffende
interventie.
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Tabell Ben overzicht van items uit managements- en werknemersenquete op basis waarvan de
somscores voor de variabele 'meningsverschil beoordeling' interventie werd samengesteld

Items uit managementsenquete Items uit werknemersenquete

Lundebergcriterium Lundebergcriterium

- Acceptatie van het systeem (22m) - De tevredenbeid met het systeem (16

- Oordeel over het succes van het pro- a);

ject (24) - Het succesvol verloop van bet proces

- Afstemming met wensen en werkne- (21);
mersbelangen (30f) - De mate waarin men tevreden is over

de wijze waarop men invloed heeft
kunnen uitoefenen op het automatise-
ringsproject (19).

Primaire interventie Primaire interventie

- Problemen met gebruiksvriendelijk- - De software die ik in mijn werk ge-
heid van het systeem (221) bruik is gebruiksvriendelijk (IS, item

- Verbetering produktiviteit heeft prio- 12)
riteit (9b) - Door dit systeem lean ik een beter

- Verbetering efficiency heeft prioriteit produkt leveren (16, item 5)

(9c) - Met dit systeem lean ik veel effici-
enter te werk gaan (16, item 7)

Besturingsinterventies Besturingsinterventies

- Problemen met organisatorische in- - Het systeem is ingepast zoals voor-
passing van bet systeem (221) zien (16, item 2)

- Formalisatie van de besluitvormings- - De formalisatie van de besluitvor-

structuur (19) mingsstructuur (23)

- Problemen doorlooptijd (22a) - Het project was afgewerkt binnen de
voorziene tijd (16, item 3).

- Problemen in de communicatie auto- - In dit werk kan ik meepraten over be-

matiseerder-gebruiker Imanager en sluiten tot het werk
overleg betrokkenen (22 g ,h ,i)

Organisatorische interventies (29 a tim e) Organisatorische interventies (24)

- Gescbatte effecten ten aanzien van de - De verandering in de hoeveelheid

verantwoordelijkheid verantwoordelijkheden

- Geschatte effecten ten aanzien van - De zelfstandigheid m.b.t. werktempo,

werktempo -volgorde etc.

- Geschatte effecten ten aanzien van
bepaling van de werkmethode

- Geschatte effecten ten aanzien van de - De verandering in de hoeveelheid

hoeveelheid toezicht toezicht die er is onder het werk

- Geschatte effecten ten aanzien van - De verandering in het niveau dat mijn

het vereiste taakniveau taken eist
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2.9 De berekening van de samengestelde variabele: bulpbronnen

Op basis van onderstaande items is een samengestelde variabele op intervalniveau
berekend. Deze variabele meet de aanwezige bemvloedingsmogelijkheden op basis
van positionele en persoonskenmerken:
1 een ordinale variabele waarin wordt gevraagd in boeverre men de eigen

kennis en vaardigheden om te werken met de nieuwe bard- en software
voldoende acht (vraag 25a)

2 het functieniveau: leidinggevend of uitvoerend (par. 2.3);
3 het opleidingsniveau: laag, middelbaar, hoger opgeleid (par. 2.3);
4 of men betrokken is geweest bij bet project ofwel de participatie in bet

automatiseringsproject (set 14).

De samengestelde score-werd nu als voIgt berekend:
een respondent krijgt de score 1op kenmerk I als men 'voldoende' of'meer
dan voldoende' kennis en vaardigheden heeft om met de software te werken;
een respondent krijgt de score 1 op kenmerk 2 als men leidinggevend werk
heeft;
een respondent krijgt de score 1op opleidingsniveau als men een middel-
baar of boger opleidingsniveau heeft;
een respondent krijgt de score 1 op kenmerk 4 als men wei betrokken is
geweest bij het project.

Door nu via een countprocedure aile scores op kenmerk 1 tot en met 4 te
sommeren krijgen we een beeld van de bulpbronnen van de respondenten. Er is
ook nu weer sprake van een variabele op intervalniveau.

2.10 . De berekening voor de samengestelde variabelen: 'verwacbte effecten van
automatisering' en 'waardering van wetenscbap en tecbniek in bet
algemeen'

De 'waardering van wetenscbap en tecbniek in het algemeen' is uiteengelegd in
drie
scbalen met daarin de volgende items:

- 'techniek verbetert de samenleving':
a. Ik denk dat door de wetenschap en de techniek onze samenleving er steeds

beter op wordt.
b. Ik vind dat de invloed van de wetenschap en de techniek nu eenmaal niet

tegen te bouden is, we moeten bet wel aanvaarden.

- 'tecbniek bedreigt de samenleving':
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c. Ooze samenleving wordt volgens mij in sterke mate bedreigd door de

wetenschap en de techniek.
d. Ik vind dat de invloed van wetenschap en techniek op ooze samenleving

eigenlijk niet zo groot is.

- 'techniek maakt werk leuker':
f. Ik denk dat mijn werk leuker en interessanter kan worden als er ook

technische kanten aan zitten,
g. Naarmate mijn werk meer technische kennis vereist wordt het belangrijker

voor het bedrijf.

Voor deze drie schalen is per item een score van 1 toegekend voor de scores
groter of ~elijk aan 4 (mee eens, helemaal mee eens). AIleen voor item d zijn aan
de scores kleiner of gelijk aan 2 (mee oneens, helemaal mee oneens) toegekend
omdat dit item negatief geformuleerd is. De samengestelde waarde per schaal is
vastgesteld door de item-scores op te tellen.

De variabele 'verwachte effecten van automatisering' bestaat uit twee schalen
(voor de items zie set 6)
- 'automatisering bedreigt mijn baan';
- 'automatisering verbetert de efficiency'.

De samengestelde score per schaal is vastgesteld door per item de score groter
of gelijk aan 4 (mee eens, helemaal mee eens) de waarde 1 toe te kennen.
Vervolgens zijn per schaal via een countprocedure de waarden opgeteld zodat er
een variabele van intervalniveau ontstond.

2.11 De berekening voor de samengestelde variabelen 'taakgerichte' en 'mensge-
richte managementstijl'.

De bijbehorende items worden beschreven in set 7. De samengestelde score per
schaal is vastgesteld door per item de score groter of gelijk aan 4 (mee eens,
helemaal mee eens) de waarde 1 toe te kennen. Vervolgens zijn per schaal via een
countprocedure de waarden opgeteld zodat er een variabele van intervalniveau
ontstond.

2.12 De berekening voor de samengestelde variabelen: contingentiefactoren

Voor de variabele mate van infonnatietechnoiogische innovativiteit is geteld hoe
vaak men op onderstaande items met 'ja' heeft geantwoord. Men mocht meerdere
antwoorden voor beide vragen aankruisen.
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Is er ill dit bedrijf momenteel sprake VOII gebrulk van micro-elektronica op andere
terreinen dan waar het project betrekking op heeft?
De volgende onderwerpen konden worden aangekruist: technisch industriele
automatisering (bv procesregeling, cnc-apparatuur, robots, cad/cam e.d.),
administratieve automatisering (bv systemen voor order verwerking, boekhouding,
tekstverwerking, betalingsverkeer, projectadministratie e.d.), bestuurlijke
automatisering (b.v. managementinformatiesystemen, personeelsinformatiesyste-
men, marketing- informatiesystemen, expertsystemen e.d.), andere

Welke typen apparatuur zijll er daarbij zoal ill gebruik?
De volgende onderwerpen konden worden aangekruist: mainframe, mini,
micro/pc, netwerkterminals, ene-machines, robots/flexibele automaten,
geautomatiseerde transportsystemen, overige apparatuur.

Het automatiseringsniveau van de huidige taken is gemventariseerd door te vragen
in hoeverre men het eens is met de stelling:
'Veel van mijn taken zijn geautomatiseerd'
De antwoordcategorieen waren: 1 'dat is niet geval', 2 'dat is enigszins het geval',
3 'dat is zeer zeker het geval'.

Wat betreft de duur van de automatisering is een eenvoudige open vraag gesteld.
Deze luidde:
Wanneer is men in dit bedrijfbegonnen met het automatiseren van bedrijfsproces-
sen? .

Doorlooptijd en projectbudget zijn ook via open vragen getnventariseerd.
j hoe groot is het budget.. .
k hoe lang is de doorlooptijd <1 1-3 >3 jaar

2.13 De berekening voor de scores op de samengestelde variabele 'mate van
aanwezigheid van interventies'

De mate vall aanwetigheid technische interventies is gemventariseerd door te tellen
hoe vaak respondenten op de volgende twee vragen 'ja' hebben geantwoord.

Om wat voor type automatisenng goat het ill dit project?
De volgende items konden worden aangekruist: technisch industriele automatise-
ring (bv procesregeling, cnc-apparatuur, robots, cad/cam e.d.), administratieve
automatisering (bv systemen voor order verwerking, boekhouding, tekstverwerking,
betalingsverkeer, projectadministratie e.d.) , bestuurlijke automatisering (b.v.
managementinformatiesystemen, personeelsinformatiesystemen, marketing-
informatiesystemen, expertsystemen e.d.), andere
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Om wat voor type apparatuur goat het in dit project?
De volgende items konden worden aangekruist: mainframe, mini, micro/pc,
netwerkterminals, cnc-machines, robots/flexibele automaten, geautomatiseerde
transportsystemen, overige apparatuur.

De mate van aanwezigheid van de organisatotische interventies is geinventariseerd
door te tellen hoe vaak de leden van het managementteam de volgende ingrepen
bevestigden:
Is er ten gevolge van de automatisering sprake geweest van organisatorische
ingrepen? [a/nee
Kunt U aangeven wat voor organisatorische ingrepen er zijn uitgevoerd?
Hierbij konden de volgende onderwerpen worden aangekruist: funkties samenge-
voegd, funkties opgesplitst, functies qua inhoud gewijzigd, bedrijfsafdelingen
bijgekomen, bedrijfsafdelingen opgeheven, bedrijfsafdelingen samengevoegd,
functies vervaUen, functies bijgekomen, invoering semi-autonome werkgroepen,
invoering autonome werkgroepen, personeel aangetrokken, personeel afgevloeid,
personeel intern overgeplaatst, personeel bij geschoold, personeel omgeschoold,
produktieprocessen gewijzigd, werkprocedures gewijzigd.

De participatiegraad werd geinventariseerd door bij de volgende vraag aile 4 en 5
een waarde 1 toe te kennen en deze vervolgens via de count-procedure te
sommeren. Ret betrof de volgende vraag:
Kunt U aangeven in hoeverre de volgende groeperingen bij het oude project
betrokken waren? l=niet 2=zeer gering 3=gering 4=groot 5=zeer groot
De volgende groeperingen konden hierbij worden aangekruist: het afdelingsmana-
gement, automatiseringsafdeling, personeelszaken, andere stafafdelingen,
eindgebruikers, OR/OR-commissie, externe automatiseringsdeskundigen, andere
externe deskundigen.

De mate van aanwezigheid van besturingsinterventies werd geinventariseerd door
na te gaan hoeveel elementen van de projectorganisatie men had ingevuld. Deze
operationalisering is gebaseerd op Riesewijk en Warmerdam (1988). Ret betrof
de voIgende vraag:
Kunt U aangeven in hoeverre de volgende elementen in de projectorganisatie
aanwezig waren?
De volgende onderwerpen konden worden aangekruist: specificatie projectdoelstel-
lingen, specificatie projectactiviteiten, fasering activiteiten, projectbudget, tijdsplan-
ning, stuurgroep, werkgroepen/projectgroepen, gebruikersparticipatie, periodieke
rapportage/controle, periodieke kostenjbatenanalyse, personeels- en organisatie-
plan.
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2.14 De berekeoiog voor de scores op de sameogestelde variabelen 'beoordeling
interventies door managers'.

De 'beoordeling van de organisatorische jnterventies door de managers' is
gebaseerd op drie onderdelen: veranderingen in arbeidsvoorwaarden, verandering
in taakkenmerken en de resultaten van opleiding en training. Deze vragen zijn
gebaseerd op Wentink en Zanders (1985) en Daniel (1987).
De verandering in arbeidsvoorwaarden werd geoperationaliseerd met vraag 28.
28 In hoeverre zijn de arbeidsvoorwaarden beinvloed door de automatisering?

a zijn onveranderd behoudens de gebruikelijke wijzigingen
b zijn in het algemeen verbeterd
c zijn in het algemeen verslechterd

De verandering in de taakkenmerken werd gemeten op basis van vraag 29.
29 _Kunt U aangeven in welke mate de bij de automatisering betrokken werkne-

mers de gevolgen van de automatisering ervaren?
Onderwerpen waren verandering in: verantwoordelijkheden; vereiste kwalificaties;
controle over hun werktempo; eigen werkmethode kunnen beoordelen; hoeveel-
heid toezicht; aantrekkelijkheid van banen.
Antwoordmogelijkheden waren: 1 'meer' 2 'minder' 3 'gelijk'
De resultaten van scholing en training werden beoordeeld op basis van de vraag
22:
22 In hoeverre waren de volgende zaken problematisch in dit project?
n training/opleiding person eel
o herplaatsing/omscholing personeel
Antwoordmogelijkheden waren: 1 'zeer problematisch' - 4 'niet problematisch'.

Voor de berekening van de samengestelde score, zie Bijlage I, paragraaf 2.14.

De berekening van de score 'beoordeling organisatorische interventies door de
managers'
Hierbij werd geteld het aantal malen dat men dit zeer of tamelijk problematisch
yond. Daarmee wordt de organisatorisch impact in beeld gebracht. Immers als dit
onderdeel onproblematisch zou zijn is ook de eventueel vereiste kwalificatieverho-
ging niet echt serieus te nemen.
Van vraag 28 werd aUeen het antwoord b geteld, van vraag 29 aileen antwoordca-
tegorie '1 = meer'.
Op deze manier is er een dimensieloze variabele 'beoordeling resultaten
organisatorische interventies ontstaan die overwegend een positieve impact van de
eigen interventies aangeeft in de ogen van de managers. Een hogere score
impliceert dus een overwegend positievere beoordeling van deze organisatorische
interventies.
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De operationalisering van de beoordeling van de bestunngslnterventies door de
managers werd gebaseerd op twee sets met items die in verschillende vragen (22
en 30) aan de orde kwarnen:
22 Hieronder beschrijven we een aantal facetten van het project. U wordt

gevraagd aan te geven in hoeverre deze al dan niet problematisch waren
naar Uw visie.

De volgende onderwerpen kwarnen aan bod: doorlooptijd, kosten, projectbewaking
intern, projectbewaking extern, functioneren stuurgroep, functioneren werkgroe-
pen, communicatie automatiseerders - gebruikers, communicatie automatiseerders
- managers, overleg tussen betrokkenen, afstemming verschillende belangen,
organisatorische inpassing van het systeem.
Antwoordmogelijkheden waren: 1 'zeer problematisch' - 4 'niet problematisch'

30 Zou U willen aangeven in hoeverre de volgende sociaal-organisatorische
zaken volgens U voor het onderhavige project gelden?

De volgende onderwerpen kwamen aan bod: er was ruimte voor de uitdrukking
van wensen en belangen; er werd rekening gehouden met gevolgen voor het
personeel.
Antwoordmogelijkheden waren: 1 'slecht' - 4 'goed'

De berekening van de score 'beoordeling besturingsinterventies door de managers'
Van vraag 22 werd aan de scores 3 'enigszins problematisch' of '4 niet problema-
tisch' de waarde 1 toegekend.
Van vraag 30 werden de scores 3 'voldoende' en 4 'goed' de waarde 1 toegekend.
Vervolgens werd via een countprocedure deze sarnengestelde score berekend.
Naarmate men een hogere score heeft is er dus sprake van een positievere
beoordeling van de eigen interventies.

De operationalisering van 'beoordeling vall de technische interventies door de
managers' is gebaseerd op twee elementen: gebruiksvriendelijkheid van het
systeem, acceptatie van het systeem
Er werden de volgende antwoordcategorieen gehanteerd: 1=zeer problematisch
2=tamelijk problematisch 3=enigszins problematisch 4=niet problematisch

De berekening vall de score 'beoordeling technische interventies door de managers'
Hierbij is aan de antwoordcategorie 4 'niet problematisch' de waarde 1 toegekend
en vervolgens is via een count-procedure de samengestelde score vastgesteld. Een
hogere score betekent dus een positievere beoordeling van de resultaten van de
technische interventies door de managers.

De operationalisering van het Lundebergcriterium voor de managers is gebaseerd
op drie indicatoren:
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1 acceptatie van bet systeem in de vorm van een 'goede afstemming op de
organisatie' (1 = slecbt - 4 = goed)

2 oordeel over bet succes van bet project (1 = volledig mislukt - 5 = zeer
geslaagd)

3 de mate waarin wensen en belangen werden afgestemd (1 = slecht - 4 =
goed).

Het proceselement krijgt bier niet exact dezelfde uitwerking. Op deze operationa-
lisering kan men kritiek uitoefenen, echter bet is tameIijk onzinnig om aan
managers te vragen of ze tevreden zijn met bet systeem, of over bun invloed in
bet proces, vandaar de wat implicietere formulering van de items.
De berekening van de samengestelde score is als voIgt: scores op items 1 en 2 op
bet niveau 'voldoende' en 'goed' krijgen de waarde 1, aile andere scores krijgen
de waarde O. Bij item 3 krijgen scores 3 'in redelijke mate geslaagd', en 4 'zeer
geslaagd' een de waarde 1 toegekend.
Vervolgens worden via de spss-count procedure geteld hoe vaak een respondent
de waarde 1 haalt en dat is zijn samengestelde score op bet Lundebergcriterium.
Naarmate een score boger is beeft de intervenient een positievere beoordeling van
kwaliteit en acceptatie van de automatisering.





8ijlage II Tabellen bij Hoofdstuk 4 en 6

Leeswijzer
De tabeUen in deze Bijlage kennen een vergelijkbare opzet. Wellicbt ten overvloe-
de enige uitleg bij de betekenis van de diverse symbolen die worden gebruikt in
de tabeUen:

in de kolommen worden de gestandaardiseerde regressiecoefficienten (6)
weergegeven;
bij de B's staan soms een of meerdere asterisken, deze geven de signifi-
cantieniveaus op de T -test aan. Deze T -test toetst of de betreffende
regressiecoefficient significant groter is dan O. De betekenis ervan luidt:
* p s .05
•• P s .01
*** P S .001
de betekenis van de asterisken is hetzelfde bij aile andere toetsen o.a. de
Kruskall-Wallis en Mann-Whitney toetsen. Bij deze toetsen wordt steeds de
z-waarde, gecorrigeerd voor gelijke rangen (ties) weergegeven.
vanwege meerdere redenen komt het voor dat varia belen niet worden
meegenomen in de analyse bijv. voor een bepaalde subgroep is er geen
spreiding of de variabele is niet opgenomen in de regressievergelijking.
Wanneer een variabele niet is meegenomen wordt dat aangegeven met '--'
in de kolom.
Bij de regressie-analyse staat onderaan in elke kolom R; R2; F; p, N en
soms DW. De betekenis ervan luidt:
R de multipele correlatie van de kriteriumvariabele met de uitkomst van

de regressievergelijking;
R2 de hoeveelheid verklaarde variantie van de kriteriumvariabele met de

variabelen opgenomen in de regressievergelijking;
F staat voor de F-toets waarmee getest wordt of R2 voor deze populatie

significant afwijkt van nul;
p bet significantieniveau van F. Hier is gewerkt met de door spss aangege-

yen criteria;
N het aantaI respondenten in de analyse;
OW deze is aUeen vermeld als er sterke schommelingen zijn.

Tabel 4.1 tot en met 4.15 hebben betrekking op hoofdstuk 4.
Tabel 6.1 tot en met 6.24 hebben betrekking op hoofdstuk 6.
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Tabel 4.1 Streven naar meer zinvoi werk voor de totale popukuie. Gestandaardiseerde regressiecoef!ici-

enren (fJ) uit de regressie-analyse met significantieniveaus van de regressiecoef!ienr op Tuest
voor de onafhankelijke variabelen die in de regressievergelijking zijn opgenomen.
Onafhankelifke variabelen tijn: acht aspecten van de bandelingsorienuuie, de afhankelijke
variabele is de mate waarin meer zinvol en bcvredigend werk wordt nagestreefd

AflllU.kelijke loariabek~ Male waann meer zm-
vol on bevredigond
_rk wordl nage-
otreetd

Onojhankelijke variabeten ToCaIe
I pop.... 1Ie

Verandering in inkomen .OS
V.randering in soeiale contacten .13'
Verandering in erkenning .11
V.randering in leermogelijkneden .11
V.randering in zelfstandighoid .20"
V.randering in de conereetheid van bel work .25'"
Verandering in de macbinegebondenbeid .12
Vorandering in de ontplooiingskansen .24'"

R.6$
R2 Al
F37.00
p.ooo
N230

Tabel 4.2 Streven naar meer zinvol werk naar sector: ambtenaren en werknemers vergeleken.
Gestandaardiseerde regressiecoifficienten (/3) uit de regressie-anaiyse met significantieniveaus
van de regressiecoeffielll op Taest voor de ollafhanke1ijke variabelen die in de regressieverge-
lijking zijn opgenomen. Onafhankelifke variabelen zijn: acht aspecten van de handelingsori-
entatie, de afhankelijke variabele is de male waarin meer zinvol ell bevredigend werk wordt
nageslTeefd

Afhankelijke variabek Mate waarin meer z.invol co
bevredigend work wordl nage-
llreetd

Onojhankelijke VCJriabekn Overb.ld Bedrij(sI~
I ven

Vorandoring in inkomen .10 .04
Vorandoring in oociaJ. conlacten - .03 .21-

0
-

V.randering in orltenning .17 .14··
Verandering in leermog.Ujkhed.n .20 .(1)

V.randering in zeltstandighoid .33' .11
Verandering in de concreetheid van bet werk A7·· .22"
Vorandering in de macbinegebondenbeid .17 .06
V.randering in do ontplooiing<kansen .12 .28'"

R .73 R .64
R2.53 R2 AI

F 21.94 F29.2S

P .000 P .000
NSO lBO
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Tabel 4.3 SlTeven naar meer zinvol werk naar filllCtieniveau: uitvoerende [uneties en leidinggevende

functies vergeleken. Gestandaardiseerde regressiecoiif/ieienten (jJ) uit de regressie-analyse met
signifieantieniveaus van de regressieeoe!fient op T-test voor de onafhankelijke variabelen die
in de regressievergelijking zijn opgenomen. Onajhankelijke variabelen zijn: actu aspecten van
de handelingsorientatie, de ajhankelijke variabele is de mate waarin men SlTeeft naar meer
zinvol en bevredigend werk

AfllI1nkelijkL variobelt!~ Mate waarin mee.r zinvol en bevredi-
gend wer1l wordl Dagestreerd

~jke variobelt!n Ultvoorende LeldIagev ......
I fuDdle fuDdle

VeranderiD& in inlwmeD .00 .06

VeranderiD& in IOCiaJe contadeo .17" .IS
VeranderiD& in e.uDDin& .14- • .17

VeraoderiDl in leermoaelijkheden .19-- • .13

VeraoderiD& in zetrsllDdigbeid 117 .31'

_ VeraoderiDl in de concreetbeid .... heI werk .30 ••• .19

VeraoderiDl in de madliDegeboDdeDbeid
-

.06
-

.20
VeraoderiDl in de ontplooiinpkaDlen .16' • .24

R .'JO R .31
R2 AS R2 .10

F 31AS F 4.12

P .000 P .os
N UlO NSO

Tabel 4.4 Streven naar meer zinvol werk naar de aard van het werk: hoo/darbeid, hoofd- handarbeid,
handarbeid. Gestandaardiseerde regressieeoe!fie;enten (fJ) ui: de regressie-analyse met
signijieantieniveaus van de regressieeoeffient op T-test voor de onafhankelijke variabelen die
in de regressievergeJijking zijn opgenomen. Onafhankelijke variabelen zijn: aehl aspecten van
handeJingsorientaties, de ajhankelijke variabele is degewenste verandering in de mate waarin
men het werk zinvol en bevredigend aehl

AjltankLliju variobek~ Mate waarin meer zinvol en
bevredigeDd werk wol'llU\a'
aestreefd

~jke variobelt!n bootdarbold bootd/1wId- IaaDcIubeId
I arIIold

VeraDdel'iD& in inlwmen .09 • .os .39'
VenDderiDl in IOCiaJe CODladen .08 .22 • .2!i
VenDdel'iD& in e.uDDin& .IS • .111 - .G4

VeraoderiDl in lcermogeUjkbedeD .IS • .2!i .68"

VeraoderiD& in zetrstaDdigbeid .22' .56••• • .16

VenDderiD& in de coocreetbeid van heI wer1l 30··· .35' • .10

VenDderiD& in de madIiDegeboDdeDbeid .06 .23 .13

VenDderiD& in de oDlplooiinpkaDRn .2!i" •. 12 • .32

R .61 R .79 R .71
R2 .38 R2 .62 R2 .so
Fl4AO F 22A6 F 7!n

P .000 P .000 P .IlO4
N 132 N30 N 19
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Tabel 4.50: Vier aspecten van de handelingsorientatie getoetst vanuit het structuratiemodel voor de totale
populatie (N=230). Gestandaardiseerde regressiecoefficienten (fJ) uit de regressie-analyse
met signijicantienivealls van de regressiecoiffJiifnt op Tues: voor de onaJhankelijke variabeten
die in de regressievergelijking zijll opgenomen

Afhankelijke Verandering Verande. Verande· Verande·
variabelen .. in inkomen ring in ring in ring in

sociale erkenning leennoge.
Onafhankelijke variabelen contacten lijkheden

1

Contextkenmerk:
mate automatisering in werk .10 - .05 .17" .07

Interpretatieschema:
evaluatiecriterium .10 .25""" .40""" .31"""
moderniteit beeld van arbeid .05 .02 - .02 - .03

Hulpbronnen:
taakkenmerk - .06 . .00 - .20"" · .10
opleidingsniveau - .08 - .03 - .06 · .07
func.nv. "opl.nv. - .02 .00 • .10 · .05
leeftijd - .240

" .06 · .00 - .13

Rationaliteit handelen
discrepantie tussen evaluatie-
criterium en taakkenmerk - .22"' - .07 .04 - .11

Nonnen en waarden:
- arbeidsplicht - .02 - .09 .00 .00
- recht op arbeid - .02 - .11 · .02 - .09

- arbeidscentrisme - .00 - .05 .02 .02
- vrijetijdsorientatie - .03 .01 - .03 · .04

- automatie bedreigt baan - .03 - .03 - .08 - .12
- automatie verhoogt efficiency - .05 .12 .07 .03

R .32 R .25 R .43 R .31
R2.10 R2.06 R2.18 R2.09
P 10.31 F 12.25 P 13.43 P 19.03

P .000 P .001 P .000 P .000
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Tabel 4.5b: Vier aspecten van de handelingsorientalie getoetst vanuu het stnIcturaJiemodel voor de totale

populatie (N=230). Gestandaardiseerde regressiecoi!fficienten (fl) uiJ de regressie-analyse
met signijicantieniveaus van de regressiecoeffiint op Tites: voor de onafhankelijke variabelen
die in de regressievergelijking zijn opgenomen

Afhanla!lijla! Verande- Verande. Verande· VeranderiJIg
variabelen .. ring in ring in de ring in de in de onto

zelfstan- eoncreet- Rl8ehinege· plooiings.
Onafhanke/ijla! variabelen digheid held van bondenheid kansen

t het werk

Contextkenmerk:
mate automatisering in werk ,(17 .02 .13 .03

Interpretatieschema:
evaluatiecriterium .03 .17· · .08 .29···

modemiteit beetd van arbeid .06 · .02 - .06 · .OS

Hulpbronnen:
taakkenmerk · .OS - .os · .11 • .07
opleidingsniveau · .10 .00 • .07 · .12
func.nv, ·opl.nv. - .10 .00 • .07 • .13
leeftijd • .07 - 02 • .12 • .12

RationaUteit handelen
discrepaatie tussen evaluatie-
criterium en taakkenmerk · .14· • .03 · .06 .04

Normen en waarden:
• arbeidsplicht .04 .02 .23" .02
• recht op arbeid • .11 - .15' .12 - .15·

• arbeidseentrisme .13 .01 • .09 - .04
• vrijetijdsorientatie · .12 .00 - .00 .10

- automatie bedreigt baan - .02 • .11 - .04 - .09
- automatie verhoogt efficiency .IS· .10 - .10 .06

R .22 R .22 R .23 R .31
R2.0S R2.0S R2.0S R2.1O

F4.60 F4.82 F9.93 F 10.04

P .01 P .01 P .01 P .000
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Tabel 4.6a: Vter aspecten van de handelingsoriemalie geloeLSI vanuit bet structurauemodel voor
uitvoerenden (N=lSO) en leidinggevenden (N=50). Gestandaardiseerde regressiecoe!fici-
emen (f3) uit de regressie-anaiyse mel significantieniveaus van de regressiecoe!fient op Taest
voor de onafhankelijke variabelen die in de regressievergelijking zijn opgellomen

AJllankdijke Verandering in in- VeraD<lering in soei- Verandering in er- Verandering leer-
vanaoeten ~ Iwmen ale contaeten kenning mogelijl<hedeD

Ollaf"lJIlkelijke wuiabmn
I uil....nnc kidinc uiJv-in& kidinc uiJvoorlnc kidinc uiJvoorinc kidinc

COIIIelI1UD.....n:
male aUlamalisering in ~ril .17' - .12 . .os .12 .19' .12 .10 · .04

IDlftprdatleocbema:
evaluatiecriterium .113 .18 .20' A3" A2··· .20 Z1'" .49"
modemile~ '-1c:I va. art>eid .os .10 - .02 .OS . .06 -",16 .07 .13

IJuipbroaaac
laakk.enmeril - .13 • .12 -.113 - .03 -.21" - .os .14 .21
opleidingmiveau - .07 - .20 .. 03 .13 - .04 - .06 .02 • .25
tunc.ov. 'opl.ov. - .06 - .12 -.113 .. 16 ..0-1 .01 .00 • .25
leenijd - .25•• - .06 .OS .02 .00 .00 .13 · .OS

RaIiooaJlIeIt bandeIt.
discrepanlie lusse. evalualiec:rile-
rium en taakkcnmerk .25" - .IS - .10 .00 .06 - .20 .11 .19

N.......... en waarden:
- arbeidsplicbl .01 •. 11 •. 02 - .38" .09 ~ A3" .06 - .12
- reeht op art>eid .02 - .03 • .07 -m .00 .21 -.07 - .16

- arbeidscnlrisme .06 .30 • .06 - .07 .04 - .09 .OS - .11
- vrijelijdsorieDlalie - .00 - .16 .04 .15 - .00 .23 .01 - .19

- aulamalie bedreigt baan .03 .07 .02 -~. - .os - .04 .12 • .02
- aUlomalie ..,rboogt efficiency .113 -37' .11 .25 .08 .12 .03 .03

R 38 R 37 R.20 R .67 R .4S R .43 R .27 R .49
R2 .IS R2.14 R2.04 R} .45 R2.20 R2.19 R2.08 R2 .24
F8.22 F 537 F5.97 F 8.52 F 12.25 F7.s6 F 11.19 FIO.59
P .000 P .OS p.os p .000 P .000 P .01 P .001 P .01
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TabeI4.6b: Vier aspecten vall de handelingsorientatie getoetst vanuit net structuratiemodel voor
uitvoerenden (N =180) ell lcidinggevcnden (N =50). Gestandaardiseerde regressiecoeffici-
enten (/3) uit de regressie-anaiyse met significantieniveaus vall de regressiecoeffient op Tuest
voor de onajhankelijce variabelen die ill de regressievergeiijking zijn opgenomen

Aj1ulllke/ijke veranccrtng in Verandcnng con- Verandering rna- Verandering ant-

vanabeien-« zelfslandigheid creetheid chmegebondenheid plooiingssansen

Onajhallkelijke variabeten
I uitvOE'rinc loidinC UilvOl'rin& Mdina ultv..... 1nc "kline uitvoerift& !eldina

Contextilenmerk.:
mate automansering in werk .12 .08 .39' - .00

Interprelatiesc:hema:
evaluatiecriterium .08 - .10 .17 .28·"

moderniteit beeld van arbeid .04 - .08 - .00 .02

HulpbrooMn:
taakkenmerk · .08 - .13 -:00 - .05

opleidingsniveau ·.eN - .03 - .17 - .12

func.nv. "cpl.nv. · .08 - .02 - .19 - .11
leeftijd · .07 • .13 .07 .. 09

Ralionalileil hand.len
discrepantie russen evaluatiecrite-
rium en taakkenmerk. -.II · .06 - .09 .08

Normen en waarden:
- arbeidsplicbt .13 .20' .30 .00
- recht op arbeid · .05 .13 .13 - .13

~arbeidscentrisme .15 - .11 .15 - .02

- vrijetijdsorient8tie · .14 · .01 .03 .04

• automatic bedreigt baan · .01 · .05 .. 06 -".10
. auromane vernoogt efficiency .18' • .11 .15 .07

R .18 H -- H .. R .. R .20 R .39 R .28 R ..
R! .03 R2 .. Rl _. R2 .. Rl .04 R2 .15 R2.08 R2 ..

F 4.89 F .. F .. F .. F 5.96 F 5.99 F 12.48 F ..
P .OS P _. p .. p -. p .05 P .05 P .001 P _.
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TabeI4.7a: VIer aspecten van de nandetingsotienuuie getoets: vanuit hel smscturatiemodel voor
werknemers (N=180) en ambtenaren (50). Gestandaordiseerde regressiecoefjicienten (fJ) uit
de regressie-ana/yse mel significantieniveaus van de regressiecoeffienl op Tstes: voor de
onafhankelijke variabelen die in de regressieverge/ijking zijn opgenomen

Ajhankdij~ Verandering in tn- Verandering in soei- Verandering in er- Verandering leer-
variabelen komen ale contacten kenning mogelijl<heden

OnajhankeJij~ I'Qriabelen bodrijl ...... heId bodrijC "".rbekI bodrijI "" .... OW bodrijI ""erboid

Contextkenmerlc
mate automatisering in wert .11 .18 - .03 - .15 .13 .39" .10 .06

InlA!rprolallescboma:
evaluatiecriterium .12 -.oJ ~ ... •. 09 .42··· .19 .IT •• ' .09
moderniteil beeld van artleid .01 -JfI .02 -",04 - .02 .00 .01 - .24

HuJp ............ :
taalIkenmerk .00 - 32- .02 - .22 · .18·· . .26 .35••• • .26

opleidinpniveau - JfI - .11 .02 -.09 • .06 .11 .02 - .05
tunc.nv. ·opLnv. - .02 - .os .01 -.20 • .12 .00 .00 · AS··
leeftijd . .24'. -.23 .07 .02 - .01 .16 .08 • .09

RatioDalllelt handel.n
discrepantie tussen evalualiecrile.

rium en taakkenmerk - .22•• .23 - .01 - .03 .oJ -.26 .01 - .18

Normen en waarden:
- artleidsplicht -.01 - .18 •. 10 .09 .01 .24 .06 .10
- recht op artleid .00 • .18 •. 09 - .14 .01 .01 .01 .09

- artleidocentrisme - .02 •• 13 - .04 - .00 .06 .06 .11 - .19
- vrijetijdsonentatie .03 - .01 - .08 ,46-- .02 - .02 JfI .04

- automatie bedreigt baan .os .03 - .06 .06 - .10 .06 .09 - .40 ••

- aulomotie verboogt efficiency JfI .02 •09 - .08 .03 .11 - .00 .30--

R 32 R 32 R.29 R AS R A2 R .40 R 35 R ..56
R2 .10 R2.10 R2.09 R2 .21 R2.17 R2.16 R2.12 R2 31
F8.30 F431 FI3.58 F 9.18 F 15.06 F6.74 F20.53 F 5.14

P .000 P .os P .000 P .003 P .000 P .01 .P .000 P .01
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Tabel 4.7b: Vier aspecten van de handelingsorientatie getoetst vanuii he: structurauemodei voor
werknemers (N = 180) en ambtenaren (50). Gestandaardiseerde regressiecoif/fici€nlen (/3) uit
de regressie-analyse met sigllijicallliellivealls vall de regressiecoif/fient op T-test voor de
onaftrankelijke vanabelen die in de regressievergelijlcing zijn opgenomen

AJhtuI~lijke Vcranderin& in Vcrandorin& eon- Vcrandcrin& mao Vcrandcrin& onto

l'tIriobekn z.clfstandigheid crectbei<l cbinc&ebondcnbci<l plooiinpkanscn

Ottaj/lankdijke WJriabden lIocIrijr .......... btdI-ijI .......... IIedrijI ....ertMid loedrijr owdIeid

C~
mate automalileriDg in werk .08 .02 • .00 .16 .13 .10 · .01 .()4

J~
cYaluatiecrilerium .21·· • .2S .19' .04 • .IS .Q2 .24" ,H) •••

modcmilcil bcekl van aJbcid · .os · .II .12 .os • .11 .10 .08 • .os

Hul,,,,,,,,-:
laakkenmerk • .12 • J17 • .04 • J17 • .Q9 • .04 • .111 ·.00

oplcidinpniveau • .()4 • .22 .02 • .21 • .06 · .06 • .12 • .Q3

tunc.nv. 'opl.av. • .OS ~A3" .04 .~ • .06 • .06 • .13 - .01
lccftijd · .07 .12 • .00 • .OS - .10 • .12 ·.11 - .00

R.olloulllelt ..........
discrepanlie tussen evalualiecrilcriwn

en laakkenmcrk · .11 .00 • .00 · .12 • .00 • .3.5' .08 • .08

N...-- .. ......-:
• art>cidspliebl .17 .02 . .os • .03 .24" .1S • .04 • .07
• rechl op IIbcid • .()4 .00 • .14 • .12 .14 .06 • .IS • .18

• art>cidlccnlrilmc .12 .00 .OS • .02 • .09 • .01 .04 · .40'
- vrijctijdloriinlilie • .17' .17 • .10 .10 .Q3 • .1S ·.08 A3 •••

- IUlomatie bcdrei&1 bUn • .07 .2S • .13 · .02 .os • .26 • .10 • .12

- aUIOl1lllie verboo81 clliciency .14 .2S .06 .34' • .10 • .16 .07 • .02

R .28 R .43 R .19 R .34 R .24 R .3.5 R.24 R .72
R2 .08 Rl.18 R2 .04 Rl .12 R2 .06 R2 .12 R2.06 R252
F 6.1S Fa.17 F S32 F497 F8.s8 F S.24 F8.s3 F 12.67

P .01 P .01 P .OS P .OS P .01 P .OS P .01 P .000.
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Tabel 4.80: Mann-Whitney-toets waarin voor inholldelijk vergelijkbare en niet-vergelijkbare projecten de
gemiddelde scores op de aspecten van de hondelingsorientatie werden getoetsl op Hrj de
mediaan per aspect van de hondelingsorientatie is tussen de vergeleken organisaJies geJijk.

Aspecten van de hande- Verandering Verandering Veranderlng Verandering
lingsorii!ntatie-+ in Inkomen in sociale in erkenning in leennoge-

contacten IIjkheden
Vergeleken

organisaties

1 en 2 n.s. n.s. n.s n.s.

1 en 7 n.s. n.s, -2.84·· 7>1 -2.64·· 7>1

2 en 7 n.s. n.s. n.s. n.s.

4 en 5 n.s. n.s. -2.33· 4>5 -2.32· 4>5

4 en 6 n.s. n.s. n.s. -2.92·· 4>6

4 en 8 -4.24··· 8>4 n.s. n.s. -2.13· 4>8

4 en 9 -4.60··· 9>4 n.s. n.s. -2.09· 4>9

5 en 6 n.s n.s. n.s. n.s.

5 en 8 -4.37··· 8>5 n.s. n.s. n.s.

5 en 9 -4.74··· 9>5 n.s, -2.28· 9>5 n.s.

6 en 8 -5.66··· 8>6 n.s. n.s. n.s.

6 en 9 -6.00"· 9>6 n.s. n.s. n.s.

8 en 9 n.s. n.s. n.s. n.s.

Kruskal-Wallis toets:
H-waarde 66.46··· n.s. 19.02·· 19.10··
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Tabe/4.8b: Mann-Whilney-toets waarin voor illho/lde/ijk vergelijkbare en niet-verge/ijkbare projecte» de
gemiddelde scores op de aspecten vall de halldefingsorientalie werden getoelSl op Hq de
mediaan per aspect van de handefingsoricmalie is tussen de verge/eken organisaties ge/ijk.

Aspecten van de hande- Verandering Verandering Verandering Verandering
/ingsorielllali~ in !earstan- in de eene- in de ma(hi- in ont-

digheid reethejd van negebonden- plooiingskan-
Verge/eken het werk heid sen

organisaties

1 en 2 n.s. n.s. n.s. n.s.

1 en 7 n.s. n.s. -3.04" 7>1 -2.19' 7>1

2 en 7 n.s. n.s. -3.86'" 7>2 n.s.

4 en 5 n.s, n.s. n.s. -3.35'" 4>5

4 en 6 n.s. n.s. -2.07' 4>6 -258" 4>6

4 en 8 n.s. n.s. n.s. -2.61" 4>8

4 en 9 n.s. n.s. n.s. -255" 4>9

5 en 6 n.s. n.s. n.s. n.s.

5 en 8 n.s. n.s. n.s. n.s.

5 en 9 n.s. n.s. n.s. -1.95' 9>5

6 en 8 n.s, n.s. n.s. n.s.

6 en 9 n.s. n.s. n.s. n.s.

8 en 9 n.s. n.s. n.s. n.s.

Kruskal-Wallis toets:
H-waarde n.s. n.s. 25.14'" 19580

'
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Tabel 4.9: Mann- Whitney toets voordevergelijking van bedrijvenmel verschillendeinstiuaionele context
naar gemiddelde scores voor die ona/hankelijke variabelen uit het arbeidssociologische
structuratiemodel waarvan werd vastgesteld dat het cotresponderende aspect van de
handelingsorientalie significant verschilt. Weer.gegevenzijn de z-waarden (gecorrigeerdvoor .
knopen], significantieniveaus en de nchung van he: \lerschi/.

Ktnme,1wI van parttI- V..,I ... racbiI __ Geen ewl ... racbiI in WeiDig werodUI halide-

o1llljlumk.elijke varia~n IinporiiiDlatie (7) I) handelinporiiintalie (I· IinporiiiDlatie (7) 2)

I 2)

Coa~
mate aUlomalisering in we'" _2.62n 7>1 ·1.82 -0..86

IDlerprelallescbttDa:
cogDitier.gewogen evaluatiecrileria

erltel1llinpcriterium -039 -O.s4 -0.23

leercriterium -0.63 ·1.90 ·I.S1
autonomiecriterium -1A9 -0.10 -1.(9

oDlplooiinpcriterium -1A9 -1.85 -0.56
modemit';t beeld VlIl ameKI -0.88 -7.36'" 2>1 -&'10'" 7<2

HulpbroDDeD:
laakkeDJDerlteD

pereepue wedenijdse
erltellDillg ·3.61'" 7<1 -I.BO .2.06' 7<2

pereeptie leermogelijkhe-
deD -3.70'" 7<1 -0.09 4.52'" 7<2

perceplie auloDOmie -3.01" 7<1 -0.96 ·239' 7<2

pereeptie olltplooiinpmo-
gelijkheden ·2.70" 7<1 -1.08 -1.96' 7<2

opleidinpniveau -139 -2.64" 2<1 -2.02' 7<2

leellijd -5.35'" 7<1 ·1.90 --4.53'" 7<2

NonDeDeD ........ :

- aJbeidsplic:bl -om -6..22'" 2<1 -7.32'" 7>2

- ~t op aJbeid -0.38 ·7.45'" 2<1 -9.02'" 7>2

- aJbeidsceDlrisme -0.25 ·3.10'" 2>1 --4.29'" 7<2

- vrijetijdlOriiiDtalie .2.33' 7<1 ·7AI'·· 2<1 -6.67'" 7>2

- aUlomalie bedreigt baan -0.74 -1.56 -1.26

• aUlomatie verboogt efficiency -2.68" 7<1 -0.52 -2.21' 7<2
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TabeI4.10: Mann-Whimey toets voor de vergelijking 1'011 gemeenten met overeenkomstige verschillende
institutionele context naar gemiddelde scores voor die ona/lumkelijke variabelen uu het
arbeidssociologische structuratiemodel waan'QlI werd vastgesteld dat net corresponderende
aspect van de handelingsorientatie significant verschitt. Weergegeven zijn de z-waarden
(gecoTTigeerd voor knopen], significantienil'eozls en de richting van het verschil.

Kenmerken van paren+ Veel verschil handelings- Geen verschil in hande-
Onafhankelijke variabelen orienta tie (4)5) lingsorientatie (8 en 9)

l

Contextkenmerk:
mate automatisering in werk -1.1» -1.20

InterpretatieS(hema:
evaluatiecriteria:
- erkenningscriterium -1.69 -1.75
- leercriterium -2.00· 4>5 -0.45
- autonomiecriterium -0.27 -0.36
- ontplooiingscriterium -151 -0.62
modemiteit beeld van arbeid -0.27 -0.49

Hulpbronnen:
taakkenmerk:
- perceptie erkenning -1.12 -1.27
- perceptie leermogelijkheden -1.22 -1.51
- perceptie autonomie -1.65 -1.49
- perceptie ontplooiingskansen -0.09 -1.15
opleidingsniveau -0.42 -0.50
leeftijd -0.94 -0.03

Nonnen en waarden:
- arbeidsplicht -1.02 -0.%
- recht op arbeid -0.81 -0.03
- arbeidscentrisme -1.42 -0.35
- vrijetijdsorientatie -1.24 -1.74
- automatie bedreigt baan -0.20 -0.84
- automatie verhoogt efficiency -0.26 -0.27



370

TabeI4.1l: Mann-Whitney toets voor de vergelijking van gemtenten (overeenkomstige institutionele
comext} naar gemiddelde scores voor die onafhankelijke variabelen lIit het arbeidssociologi.
scbe structuratiemodel waarvan werd vaslgesleld dat hel conesponderende aspect van de
handelingsoriintatie significant verschiu: Weergegeven zijn de z-waarden (gecomgeerd voor
knopen], significantieniveallS en de richting van bet verschil.

Kenmerken van paren+ Veel verschil han- Veel verschil han- Veel verschil han-
Onafhankelijke variabe- delingsorientatie delingsorientatie delingsorientatie
len l (4 met 8) (4 met 9) (9)5)

Contextkenmerk:
mate automatisering in
werk -0.37 -0.78 -0.33

Interpretatieschema:
evaluatiecriteria:
- materieel criterium -3.43'" 8>4 -1.98' 9>4 -1.90' 9>5
- leercriterium -1.35 -0.95 niet vergeleken
- ontplooiingscriterium -0.66 -0.03 -1.54
- erkenningscriterium niet vergeleken niet vergeleken -2.06' 9>5
(kolom 3)
- modemiteit beeld van
arbeid -0.29 -0.41 -0.03

Hulpbronnen:
taakkenmerk:
- perceptie materiele
situatie -0.57 -0.71 -0.36
- perceptie leermogelijk-
heden -1.46 -0.05 niet vergeleken
- perceptie ontplooiings-
kansen -0.73 -0.20 -0.38
- perceptie erkenning
(kolom 3) niet verge Ieken niet vergeleken -0.64
opleidingsniveau -1.66 -0.96 -0.45
leeftijd -1.65 -0.18 -0.91

Normen en waarden:
- arbeidsplicht -0.97 -0.17 -0.63
- recht op arbeid -0.38 -0.49 -1.26
- arbeidscentrisme -0.96 -0.78 -0.98
- vrijetijdsorientatie -0.14 -1.88' 9>4 -2.87" 9>5
- automatie bedreigt
baan -0.73 -0.22 -0.27
- automatie verhoogt
efficiency -1.24 -1.18 -1.32



371

TabeI4.12: Resuuaat van de analyse van de achl aspecten van de handelingorii!malie vanuu hel
saucturauemodel voor Machine 1 (jijnmelaal/produktiebesturing, n = 32). Gestandaardi-
seerde regressiecoi!fic;enlen (fJ) uu de regressie-analyse met significantieniveaus van de
regressiecoiffient op T-Iest voor de onafhankelijke variabelen die in de regressievergelijking
zijn opgenomen.

Afhankelijke Verande- Verande- Verande- Verande-
variabelen .. ring in ring in ring in zeit- ring in de

Onafhankelijke variabelen inkomen leennoge- standigheid machine-
l Iljkheden gebonden-

heid

Contextkenmerk:
mate automatisering in werle - 0.05 0.04 -0.07 0.49'"

IntupreJaJiCKMma:
cvaluatiecriterium 0.39' 0.39" 0.39 0.00
modemiteit beeld van arbeid - 0.15 0.12 0.16 0.19

Hulpbronnen:
taakkenmerk - 0.11 0.20 0.11 0.22
opleidingsniveau - 0.28 - 0.29 - 0.02 - 0.13
(une.nv.·opl.nv. - 0.23 - 0.22 - 0.38 0.08
leeftijd - 0.13 0.11 0.17 0.12

RationaUteit handelen
discrepantie tussen evaluatie-
criterium en taakkenmerk - 0.14 - 0.09 - 0.55" 0.17

Nonnen en waarden:
- arbeidsplieht 0.13 0.15 0.00 0.14
- recht op arbeid - 0.01 - 0.17 - 0.16 0.20

- arbeidscentrisme - 0.02 0.23 0.09 0.25
- vrijetijdsorientatie - 0.07 0.09 0.02 - 0.21

- automatie bedreigt baan 0.03 0.01 0.09 - .06
- automatie verhoogt efficiency - 0.01 0.18 0.14 .15

R 0.38 R 0.39 R 0.56 R 0.49
R20.1S R2O.15 R2O.32 R2O.24
F 4.49 F 4.5S F S.90 F 8.31
P O.OS P O.OS P 0.00 P 0.01
OW2.1S OW 1.4S OW 1.26 OW 1.84
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Tabel 4.13: Resultaat van de analyse van de achl aspecten van de handelingoriintade vanuit het
structarademodel voor Machine 2 (machinebouw/produktiebesturing, n = 46). Gestandaar-
diseerde regressiecoejJicii!nlen (fl) uu de regressie-analyse met sign;jicant;eniveaus van de
regressiecoejJiinl op Tues: voor de ona/hQlJkelijke variabelen die in de regressievergelijking
zijn opgenomen.

Afhan~lii~ Veraode- v...... Ver.... v...... v...... VIftIIde.
varial>ek!1 •• rIDe In derIDc In rIDe. er- derIDc • dorift& In rIaa • de

Inkomelo oocIaIe Unnilla ........ zeIrJWt. GlllpJooi.
01ltljhanJWii~ ~n .....- Iij.......... dicWd lacoba-

I ...
COll~
mate automatisering in well< - 0.05 ·0.14 0.08 0.Q9 0.Q3 0.04

Inlerpftlllllosdoema:
evaiuatiecriterium om 0.47" 0.40·· 0.48·· 039·· 0.28
moderniteit beeld .,.., aJbeid 0.00 - om ·0.21 - 0.04 0.05 ·0.17

HuJpbronoeD:
taakkenmerlr. - 0.11 - 0.26 - 0.D3 0.11 - 0.01 0.10
opJeidingslliveau 0.12 0.10 ·0.00 0.02 - 0.21 ·0.10
tunc.nv. 'opl.nv. 0.14 0.18 0.02 0.Q9 - 0.Q9 ·O.OS
leeftijd - 0.33' ·o.os - 0.26 - 0.03 - 0.33 ·0.21

RadonaUleit bandeleD
discrepaDtie tunen evaluatie-
criterium CD laakkenmerk - 0.36·· - 0.28 0.06 0.Q3 0.01 ·O.OS

Normen til waardon:
- aJbeidsplicbt - O.IS -0.04 - 0.30 0.Q9 - 0.04 ·0.03
- recbt op aJbeid 0.08 0.04 -0.02 - 0.26 - 0.24 ·OA3"

- &lbeidacentrisme 0.06 - 0.07 0.08 0.13 0.12 0.02
- vrijetijdlonentatie ·0.14 -0.19 ·0.01 ·0.17 - 0.20 - 0,0)

- automatie bedreigt baan 0.20 0.11 ·0.09 0.00 0.29 0.04
- automatie verboogt efficiency ·0.34" 0.04 • 0.10 0.06 0.16 - 0,0)

RO.58 R OA7 ROAO R OAS R OA9 R 0.43
R20.34 R10.22 R1O.16 R10.23 R10.24 R1O.l9
F S.7S F 10.17 F 6.99 F 10.67 FSAO F8.2S
P 0.01 P 0.01 pom p om p 0.01 P om
DWI98 DW2.2S DW 1.74 DWI.88 DW2.58 DW2.IO



373

Tabel 4.14: Resultaat van de analyse van de actu aspecten van de handelingorientatie vanuit net
structuratiemodel voor Gemeente 2 (GBA, n = 25). Gestandaardiseerde regressiecoeffici-
enten (fJ) uu de regressie-analyse met significantieniveaus van de regressiecoiffjient op T-test
voor de onafhankelijke vanabelen die ill de regressievergelijkillg zijn opgenomen.

Afhankelijke Verandering Verandering Verandering
variabelen .. in Ieermoge- in zelfstandig- in ontplooi-

Onafhankelijke variabeten lijkbeden heid ingskansen
!

Contextkenmerk:
mate automatisering in werk - 0.18 0.13 - 0.04

InterpretatieSfhema:
evaluatiecriterium 0.10 0.01 0.32
moderniteit beeld van arbeid - 0.33 - 0.42** 0.18

Hulpbronnen:
taakkenmerk - 056* 0.13 - 0.08
opleidingsniveau 0.05 - 0.21 - 0.18
func.nv,·opl.nv. - 0.26 - 0.81'" - 0.17
leeftijd - 0.25 - 0.22 0.03

Rationaliteit handelen
discrepantie tussen evaluatiecriterium
en taakkenmerk 0.22 0.D2 - 0.27

Normen en waarden:
- arbeidsplicht - 0.02 - 0.08 - 0.05
- recht op arbeid 0.19 - 0.01 - 0.20

- arbeidscentrisme - 0.17 0.19 0.02
- vrijetijdsorientatie 0.14 0.11 058"

- automatie bedreigt baan - 0.32 0.17 - 0.20
- automatie verhoogt efficiency 0.32 0.42" 0.06

R 0.56 R 0.87 R 058
R2O.31 R2O.75 R2O.34
F 6.72 F 13.16 F 7.78
P 0.05 P 0.001 pO.ot
OW 2.07 OW 1.71 OW 1.63
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Tabel 4.15: Resuuaa: van de analyse van de achl aspecten van de handelingoriintatie vanuu he:

structuraiiemodel voor hel Ingeniellrsbureall (CAD/tekenJa:unerautomatisering, n = 67).
Gestandaardiseerde regressiecoefficienten(fJ) uit de regressie-analysemet signijicantienivealls
van de regressiecoiffielll op T-test voor de onajhankelijke variabelen die in de regressieverge-
lijldng zijn opgenomen.

Ajhankelijke Verandering in Verandering in de
variabelen ... erkenning ontplooilngskan.

Onafhankelijke variabelen sen•
Contextkenmerk:
mate automatisering in werk 0.17 ·0.05

Interpretatieschema:
evaluatiecriterium 0.37·· 0.22
modemiteit beeld van arbeid - 0.17 0.04

Hulpbronnen:
taakkenmerk - 0.14 0.02
opleidingsniveau ·0.05 0.04
func.nv.·op1.nv. ·0.12 0.04
leeftijd - 0.07 ·0.11

RationaHteit handelen
discrepantie tussen evaluatiecriterium en taak-
kenmerk - 0.14 - 0.08

Nomen en waarden:
• arbeidsplicht 0.04 0.12
• recht op arbeid - 0.03 - 0.16

- arbeidscentrisme 0.20 0.14
- vrijetijdsorientatie - 0.05 - 0.02

• automatie bedreigt baan ·0.05 - 0.28·
- automatie verhoogt efficiency 0.02 0.01

R 0.37 R 0.28
R2O.14 R20.08
F 9.40 F 451
P 0.01 P 0.05
DW 1.85 DW2.01
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Tabel 6.1: Eellwegsvorialllie-analyse waarin voor aile projecten de gemiddelde Lundebergscores werden
geloelslop H()' Lundebergscores zijn gelijk.

Kenmetken« Aantal Gemid- SIan- SIan- Signifi-
respon- delde daard- daardfoul cant

Organisaties den len Lunde- deviatie verschil-
1 bergscore lend

van be-
drijfs-
num-
mer:

1 Machine 1 32 1.25 1.32 .23 >3
(produktiebesturing)

2 Machine 2 46 1.74 .93 .14 >1,3,6,

(produknebesturing) 7

3 Scheepswerf 10 .20 .42 .13 <1.5,
(adminislratieve automati- ,6,7.8,9

sering)

4 Gemeente 1 12 2.08 .99 .29 > 1,3,6,7

(automatisering gemeente-
lijke basisadministratie
GBA)

5 Gemeente 2 13 1.62 1.04 .29 >3

(GBA)

6 Gemeente 3 25 1.20 1.26 .25 >3

(GBA)

7 Ingenieursbureau 67 1.25 1.01 .12 >3

(CAD-tekenen)

8 Gemeente 4 10 1.40 1.17 .37 >3

(GBA)

9 Gemeente 5 15 1.33 .90 .23 >3

(GBA)

Cochran's C (test op gelijkheid van variantie) = .18, P = .159

F-ratio = 3.24. df 8. sign .00
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Tabel 6.2: Verge/ijldng van Machine 1 en Machine 2 op contingentie/actoren, mate aanwezigheid VOJI

imevenaes; beoordeling imeventies door management en door werknemers.

OrganisaJie-o Machine 1 Machine 2 Test op significan-
32werkne- 46 werkne- tie vcrschiUen

Variabeten mers mers T-test: t-waarde, p.
l 4 managers 3 managers tweezijdig

Mann-Whitney U:
z-waarde,

p. tweezijdig

ConIingentiefIJClDtm

Actorkenmerken

Persoonskenmerken:
- leeftijd 44.22 35.29 z-waarde -1.90 p .06
- opleidingsnivcau 44.50 33.16 z-waarde -2.64 p .00

Managemenstijl:
- mensgericht 3.35 3.13 t-waarde 1.61 p .10
- taakgericht 2.69 2.95 t-waarde -1.80 p.08

Waardering automatisering:
- automatie bedreigt baan 0.69 1.37 t-waarde -2.12 p .02
- automatie vcrhoogt efficiency 2.78 2.93 t-waarde -0.74 p .46

Waardering gevolgen wetenschap en
techniek:
- samenleving vcrbetert 1.16 1.11 t-waarde 0.29 p.n
- samenleving wordt bedreigd 1.25 1.26 t-waarde -0.07 p.94
- maakt werk leuker 1.25 1.41 t-waarde -0.99 p.34

Organisatiekenmerken

- Automatiseringsniveau huidige taken
(vJgs. werknemers) 1.22 1.59 z-waarde -1.82 p .07

- Mate van informatietechnologische
innovativiteit 5.50 2.00 z-waarde -2.45 p .01

- Hoe lang is men bezig met automa-
tisering? > 10 jaar > 10 jaar

- Projectbudget ca. 3 jaar ca. 3 jaar
- Doorlooptijd /1.000.000 f 1.500.000

Mate van QQIIWQjgheid
van inIetvmIies

- Besturingsinterventies 2.50 6.00 z-waarde -2.29 p .02
- Participatiegraad 4.50 3.33 z-waarde -0.74 P .46
- Organisatorische interventies 3.38 4.83 z-waarde -0.89 p .37
- Technische interventies 5.50 2.00 z-waarde -2.45 p .01
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Orgamsatie« Machine 1 Machine 2 Test op significan-
32 werkne- 46 werkne- tie verschillen

Vanabelen mers mers T-test: t-waarde, p.
1 4 managers 3 managers tweezijdig

Mann-Whitney U:
z-waarde,

p. tweezijdig

Ilt!oordeIingm rmdIaIm ~ door
h«~

Technische interventies 5.38 2.17 z-waarde -2.06 p .04
Besturingsinterventies 3.88 4.17 z-waarde ~.19 p.85
Organisatorische interventies 350 4.67 z-waarde ~.73 p .47

Ilt!oordeIing~ ~ door
-*--:r

Technische interventies 2.91 4.09 t-waarde -255 p .01
Besturingsinterventies 2.00 2.04 t-waarde ~.15 p.88
Organisatorische interventies 2.19 3.28 t-waarde -3.81 p.OO
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Tabel 6.3: Vergelijlcing van Gemeente 1 en Gemeetue 3 naar contingentiefactoren, male aanwezigheid
van intetventies; beoordeling interventies door managemem en door werknemers.

Organisatie-< Gemeente Gemeente Test op significantie
1 3 verschiUen

Variabelen 12 ambte- 2S ambte- T-test: t-waarde,
l Daren Daren p. tweezijdig

4 leiding- 3 leidingge- Mann-Whitney U:
gevenden venden z-waarde,

p. tweezijdig

ConIingf!lfliefactorrn

Adorkenmerken

Persoonskenmerken:
- leeftijd 14.75 19.70 z-waarde -1.61 p.11
- opleidingsniveau 17.59 15.93 z-waarde -0.59 p.56

Managemenstijl:
- mensgericht 3.18 3.49 t-waarde -1.70 p .10
- taakgericht 3.11 3.08 t-waarde 0.14 p .89

Waardering automatisering:
- automatie bedreigt baan 1.16 1.64 t-waarde -0.79 p .43
- automatie verhoogt efficiency 2.58 1.88 t-waarde 1.99 p.06

Waardering gevolgen wetenschap en
techniek:
- samenleving verbetert 1.17 1.28 t-waarde -0.47 p.64
- samenleving wordt bedreigd 1.17 0.88 t-waarde 1.38 p .18
- maakt werk leuker 0.50 0.60 t-waarde -0.47 p.64

Organisatiekenmerken

- Automatiseringsniveau huidige taken
(volgens werknemers) 2.33 1.75 z-waarde 2.20 p .04

- Mate van informatietechnologische
innovativiteit 4.50 3.33 z-waarde -0.72 p .47

- Hoe lang is men bezig met automa-
tisering? > 10 jaar > 10 jaar

-Doorlooptijd ca. 2 jaar ca. 4 jaar
-Projectbudget f 700.000 f 2.000.000

Mate wm tJIIIIWOighei4
vmt inutwnlies

- Besturingsinterventies 4.50 3.33 z-waarde -0.78 p.44
- Participatiegraad 4.63 3.17 z-waarde -0.93 p .35
- Organisatorische interventies 2.50 6.00 z-waarde -2.29 p .02
- Technische interventies 5.13 2.50 z-waarde -un p.08
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Organisatic- Gemeente Gemeente Test op significantie
1 3 verschillen

Variabelen 12 ambtc- 25 amble- T-test: t-waarde,
1 narcn naren p. tweezijdig

4lciding- 3 leidingge- Mann-Whitney U:
gevenden venden z-waarde,

p. tweezijdig

&oonIdingm Ff!:SJIIUu.en ~ dotx
bet IIII1IfDIP'II!I

Technische interventies 4.50 3.33 z-waardc -1.15 p.25
Besturingsinterventies 5.50 2.00 z-waarde -2.29 p .02
Organisatorische interventies 4.38 3.50 z-waarde -0.56 p.57

&oonIding Ff!:SJIIUu.en ~ door
~

Technische interventies 4.67 2.69 t-waarde 2.49 p .01
Besturingsinterventies 3.33 1.40 t-waarde 4.58 p .00
Organisatorische interventies 3.08 2.76 t-waarde 0.59 p.56
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Tabel 6.40: Regressie-anaJyse per organisauevan de samenhang tussen de beoordeling van de resuitaten
van de interventies door werknemers; contingentiefactoren en de score op het Lundeberg-
criterium

Organisaties->

Onafhankelijlu! variabelen 1 2 3 4
.l

Beoordeling resultaten imerventies

Technische interventies
Besturingsinterventies - - - -
Organisatorische interventies .75'" .41" - -

-.23' - - -
Actorkenmerken

Hulpbronnen
- - - -

WaaIdering automatisering:
- automatie bedreigt baan
- automatie verboogt efficiency -.35" - - --- .30' - -
Waardcring gevolgen wetenschap en
techniek:
- samenleving verbetert - - - -
- samenleving wordt bedreigd - - - -
- maakt werk leuker - - - -
R .86 55 - -r2 .73 .30 - -
F 25.37 9.29 - -
P .000 .000 - -
Durbin Watson 2.49 2.61 - -

• p S.os
•• p s .01
... p s .001
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TabeI6.4b: Regressie-analyse per organismic \'an de samcnhang tussen de beoordeling van de resuluuen

van de interventies door werknemers; contingellliefactaren en de score op bet Lundeberg-
critenum

Organisatie~

Onajhankelijke variabelen 5 6 7 8 9
1

Beoordeling resultaten interven-
ties

Technische interventies .63' 59'" .46··· ~ -
Besturingsinterventies - - - .76" --
Organisatorische interventies - - .31" - -

Actorkenmerken

Hulpbronnen - - - - -
Waardering automatisering:
- automatie bedreigt baan - - - - -
- automatie verhoogt efficiency - - - - -

Waardering gevolgen weten-
schap en techniek:
- samenleving verbetert - - - - -
- samenleving wordt bedreigd - - - - -
- maakt werk Ieuker - - - - -

R .63 59 .69 .76 -
r .40 .35 .47 58 -
F 7.30 12.46 2858 11.12 -
P .02 .002 .000 .01 -
Durbin Watson 1.56 2.45 2.10 1.18 -

p s .05
•• P s .01
'" P s .001
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Tabel 6.5: Regressie-a1UJlyse per organisatie van de samenbang tussen 'meningsverschiJ beoordeling
resulJaJen inlerventies' en 'meningsverschil Lundeberg'

Organisatie-+ 1 2 3
VerschiJ in beoordeling werknemers en mana-
gement !

Technisehe intcrventics .30· .23 -.11
Besturingsinterventies .53··· .29· .70·
Organisatoriscbc intcrventics .00 -.08 .36

R .70 .29 .70
r'- .49 .08 .49
F 14.08 4.19 7.82
P .000 .os .023
Durbin Watson 2.12 2.40 2.91

Organisatie-- 4 5 6
VerschiJ in beoordeling werknemers en mana-
gement !

Technische interventies - .06 .56 ••
Besturingsiaterventies - .SO··· .30
Organisatoriscbe intcrventics - .18 .31

R - .80 .56
r'- - .64 .31
F - 19.21 10.56
P - .001 .003
Durbin Watson - 1.61 2.53

Organisatie-- 7 8 9
VerschiJ in beoordeling werknemers en mana-
gemen: !

Teehnische intcrventics .17 .70·· .22
Besturingsinterventies .51'·· .12 -.22
Organisatoriscbc interventics -.04 .45· .62·'

R .51 .86 .62
r'l .26 .74 .39
F 22.70 9.85 8.19
P .000 .009 .01
Durbin Watson 2.00 1.02 1.38

p S .05
•• P S .01
···p~.OOI
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Tabel 6.6: Spearman rho voor het berekenen van de samenhang tussen waardering automausering en de
beschikbaarheid van hulpbronnen en de veranderingsorientatie voor aanvang van het project

Organisatie« 1 2 3
Actor-kenmerken

l

Waardering automatisering:
- automatie bedreigt baan -.43-- -.30- -.70-
- automatie verhoogt efficiency .16 .03 -.19

Hulpbronnen:
- kennis van automatisering .18 .34- .29
- functieniveau .37- .10 -.07
- opleidingsniveau .12 .30- -.13

Organisatie« 4 5 6
Actor-kenmerken

l

Waardering autonlatisering:
- automatie bedreigt baan -.63- -.02 -59
- automatie verhoogt efficiency -.18 .43 .06

Hulpbronnen:
- kennis van automatisering .41 .44 .39
- functieniveau .32 -.37 -.14
- opleidingsniveau .10 .07 .12

Organisatie- 7 8 9
Actor-kenmerken

l

Waardering ftutomatisering:
- automatie bedreigt baan -.14 -.SO-- -.62-
- automatie verhoogt efficiency .04 -.12 -50

Hulpbronnen:
- kennis van automatisering -.02 .23 .37
- functieniveau .42-- .00 -
- opleidingsniveau .10 - .34

p S .05
•• p s .01

--- P S .001
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Tabel 6.7: Eenwegsvariantie-analyse waarbij voor 4 procesclusters de gemiddelde beoordeling van
intervemieresuluuen en de gemiddelde meningsverschiien over imervemieresultaten worden
verge/eJcen bij Machine 1

Procesclusters .... Teleurge- Aanelen- 'Omge- Positie- F-waarde
Beoordeling resultaten inlerventies stelden: den: tumden': ven: p. waarde
en meningsverschil beoordeling N=3 N=14 N=l N=14
resultaten interventies

l

Oordeel tcchnische M 4.67 >2 1.43<1,3,4 7.00 >2 3.71 >2 8.19
interventies S .58 1.70 .00 1.68 .00

Meningsverschil technische M .67 - 1.14 >4 .00 - .57 <2 2.42
interventies S .58 .77 - .51 .09

Oordeel besturings- M 1.33 <3,4 1.14<3,4 4.00 >1,2 2.86 >1,2 7.53
interventies S 1.53 1.23 - .77 .00

Mcningsverschil bestu- M 2.67 - 2.43 - 1.00 - 1.71 - 1.99
ringsinterventies S 1.71 .94 - 1.07 .14

Oordeel organisatorische M .67 - .50 - .00 - .50 - 1.50
interventies S .58 .52 - .51 .24

Meningsverschil organi- M 2.33 - 2.79 - .00 - 2.21 - 1.64
satorische interventies S 1.15 1.31 - 1.31 .20

Oordeel Lundeberg M .67 <3,4 .21 <3,4 3.00> 1,2 2.28 >1,2 16.02
S 1.15 .80 - .83 .00

Meningsverschil Lundeberg M 1.67 >3 2.21 >3,4 .00 <1,2 1.21 <2 8.07
S .58 .58 - .70 .00

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.8 Eenwegsvariantie-anatysc waarbi] voor 4 proccsclusters de gemiddelde beoordeling vall
interventieresuttaten ell de gcmiddelde meningsverschilen over interventieresuluuen worden
vergeleken bij Machine 2

Procesclusters ... Teleurgc- Aarzelen- 'Omge- Positie- F-waar-
Beoordeling resultaten intervennes stelden: den: tumden': yen: de
en meningsverschit resultaten N=l N=13 N=9 N=20 p. waar-
intervemies 1 de

Oordeel technische M 5.00 - 3.23 <4 3.89 - 4.85 >2 2.25
interventies S - 2.20 1.76 1.53 .09

Meningsverschil technische M 1.00 - .92 - .56 - .65 - .57
interventies S - .76 .73 .75 .63

Oerdeel besturings- M .00 <3,4 1.69 <4 2.44 >1 2.45 >1,2 3.59
interventies S - .95 - 1.05 .02

Meningsverschil bestu- M 3.00 - 2.31 >3 1.80 <2 1.33 - 2.62
ringsinterventies S - .85 1.00 .71 .06

Oordeel organisatorisehe M 1.00 - .54 - .67 - 1.10 - 1.75
interventies S - .78 .87 .64 .17

Meningsverschil organi- M 2.00 -- 2.23 - 2.56 - 1.90 - .76
satorische interventies S - 1.09 .73 1.25 .52

Oordeel Lundeberg M .00 <3,4 1.15 <4 2.00 > 1,2 2.45 > 1,2 8.74
S - .90 .50 .64 .00

Meningsverschil Lundeberg M 2.00 - 1.62 >3,4 .77 <2 .90 <2 3.47
S - .65 .83 .79 .02

M = gemiddelde
S = standaard deviatie



386

Tabel 6.9: Eenwegsvariantie-analyse waarbij voor 3 procesclusters de gemMde/de beoordeling van
interventieresuJlOJen en de gemiddelde meningsverschi/en over intervenneresultaten worden
vergeleken bij Scheepsreparatie

Procesdusters ~ Teleurge- Aarzelen- 'Omge- F-waarde
stelden: den: tumden': p. waarde

Beoordeling resultaten isuerventies N=1 N=7 N=1
en meningsverschiJ resuuaten
interventies !

Oordeel technisehe M 4.00 .71 .00 - 3.36
interventies S - 1.25 - .10

Meningsverschil technische M 2.00 - 1.43 - 1.00 - .16
interventies S - 1.27 - .86

Oordeel besturings- M 1.00 - .71 - .00 - .so
interventies S - .76 - .63

Meningsverschil bestu- M 3.00 - 2.14 - 3.00 - .50
ringsinterventies S - 1.07 - .63

Oordeel organisatorische M 1.00 - .71 - .00 - .50
interventies S - .76 - .63

Meningsverschil organi- M 3.00 - 2.71 - 3.00 - .11
satorische interventies S - .76 - .90

Oordeel Lundeberg M .00 - .14 - 1.00 - 2.44
S - .38 - .18

Meningsverschil Lundeberg M 2.00 - 1.71 - 2.00 - .27
S - .49 - .n

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel6.10: Eenwegsvariantie-analyse waarbij I'oor 3 procesclusters de gemiddelde beoordeling van
imerventieresultaten ell de gemiddelde meningsverschilen over interventieresuttaten worden
vergeleken bi} Gemeente 1

Procesclusters .. Aarzelen- 'Omge- Posit ie- F-waarde
Beoordeling resultaten imerventies den: turnden': yen: p. waarde
en meningsverschil resultaten N=2 N=l N=8
interventies l

Oordeel technische M 3.50 - 6.00 - 4.75 - .35
interventies S 4.95 - 1.98 .76

Meningsverschil technische M 1.00 - .00 - .00 - 3.27
interventies S 1.41 - .00 .09

Oordeel besturings- M 3.50 - 3.00 - 3.38 - .07
interventies S .71 -- 1.19 .94

Meningsverschil bestu- M 1.00 - .00 - 1.13 - .30
ringsinterventies S 1.41 - 1.36 .74

Oordeel organisatorische M .00 - .00 - 1.13 - 3.84
interventies S .00 -- .64 .07

Meningsverschil organi- M 3.00 - 3.00 - 150 - 1.96
satorische interventies S .00 - 1.20 .20

Oordeel Lundeberg M .50 <4 2.00 - 2.63 >2 12.23
S .71 -- 52 .00

Meningsverschil Lundeberg M 2.50 - 1.00 - 1.13 - 2.36
S .71 - .83 .16

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel6.11: Tstes: waarbij voor 2 prousclusters de gemiddelde beoordeling van interventieresuhaten en
de gemiddelde meningsverschilen over interventieresuluuen en het meningsverschil over de
beoordeling van de imerventies worden vergefeken bij Gemeente 2

Procesciusters ~ Aanelenden: Positieven: T-waarde
Beoordeling resuluuen interventies en N=5 N=6 p. waarde
meningsverschil resutuue« intervenlies

l

Oordeel technisehe M 4.40 - 4.83 - .32
mterventies S 1.67 2.64 .75

Meningsverschil technische M .60 - .17 -1.07
interventies S .89 .41 .31

Oordeel besturings- M 1.20 - 2.17 - 2.02
interventies S .84 .75 .07

Meningsverschil bestu- M 2.80 - 1.67 - -1.76
ringsinterventies S 1.09 1.03 .11
Oordeel organisalorische M 1.00 - .sO - -t.()6

Interventies S .71 .84 .31

Meningsverschil organi- M 2.40 - 2.50 .17
satorische interventies S .89 1.05 .87

Oordeel Lundeberg M 1.00 <4 2.33 >2 2.44
S 1.23 .52 .04

Meningsverschil Lundeberg M 2.40 - 1.33 - -2.07
S .89 .82 .07

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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TabeI6.12: Eenwegsvariantie-analyse waarbi] lIoor 3 procesclusters de gemiddelde beoordeling vall
interventieresuttaten en het gemiddclde mcningsverschil over interventieresultaten worden
verge/eken voor Gemeeme 3 . .

Procesclusters ~ Telcurge- Aarzelen- Positieven: F-waarde
stelden: den: N=10 p. waarde

Beoordeling resultaten interventies N=1 N=13
en meningsverschil resuluuen
interventies 1

Oordeel technische M 1.00 - .31 - 3.60 - 1.30
intervenries S - 2.39 1.96 .29

Meningsverschil technische M 2.00 - 1.15 - .50 - 3.14

interventies S - .80 .71 .06

Oordeel besturings- M 2.00 -- 1.08 - 1.90 - 1.28
interventies S -- 1.44 .99 .30

Meningsverschil bestu- M 3.00 - 2.77 - 2.20 -- 1.35
ringsinterventies S - .83 .92 .28

Oordeel organisatorische M .00 - .31 <4 1.10 >2 356
interventies S - .48 .99 .05

Meningsverschil organi- M 3.00 - 2.46 - 2.10 - .31
satorische interventies S - 1.33 1.45 .73

Oordeel Lundeberg M .00 <4 .54 <4 2.30 >1,2 11.61
S - .97 .82 .00

Meningsverschil Lundeberg M 3.00 - 2.62 >4 1.60 <2 5.05
S - .77 .84 .02

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.13: Eenwegsvariantic-analyse waarbij voor 4 procesclusters de gemiddeide beoordeling vall
intervenueresuluuen en het gellliddelde meningsverschil over imevemieresuluuen worden
vergeleJam voor hel IngenieUTSbureau

Procesdusters .... Teleurge- Aarzelen- 'Ornge- 4 Posi- P-waar-
stelden: d e n : turnden': t ieve n: de

Beoorde/ing resuluuen interven- N=3 N=13 N=9 N~24 P
ties en meningsverschi/ resulta- waarde
ten intervenues 1

Oordeel technische M 3.33 - 1.77 <3 5.22 >2 3.42 - 3.09
interventies S 2.52 2.55 2.11 2.83 .04

Meningsverschil M .00 - .54 - .11 - .25 - 1.64
technische iaterventies S .00 .66 .33 .53 .19

Oordeel besturings- M 1.00 - .62 - .78 - 1.21 - .99
interventies S 1.00 .87 .97 1.17 .41

Meningsverscbil M 2.00 - 2.31 - 1.67 - 1.50 - 1.64
besturingsinterventies S 1.73 1.03 .87 1.10 .19

Oordeel organisa- M 1.33 - .69 - 1.11 - .67 - 1.16
torische interventies S US .75 .78 .82 .33

Meningsverschil organi- M .67 - 2.08 - 1.44 - 1.44 - 1.74
satorische interventies S .58 1.26 1.13 1.13 .17

Oordeel Lundeberg M .00 <3,4 .92 <3,4 2.22 > 1,2 1.79> 1,2 10.91
S .00 .95 .67 .65 .00

Meningsverschil M 2.67 >3,4 2.08 >3,4 .88 <1,2 1.25<1,2 7.97
Lundeberg S .58 .64 .33 .90 .00

M = gerniddelde
S = standaard deviatie
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Tabe/6.14: Titest waarbij 1'001' '1procesclusters de gcmiddelde beoordeling van interventieresultaten en
het gemiddcldc meningsverschil owr de intcrventieresultaten worden vergeleken 1'001'

Gcmccnte -I

ProceSc/IISII!I'S ~ Aarzelenden: Positieven: T-waarde
N=5 N=7 p. waarde

Beoordeling resultaten interventies
en meningsverschit resultaten intetventies

!

Oordeel technische M 3.80 -- 3.42 - 2.13
interventies S 2.58 2.83 .07

Meningsverschil technische M .60 -- .00 - -
interventies S .55 .00 -
Oordeel besturings- M .60 <4 2.40 >2 2.78
interventies S .55 1.34 .02

Meningsverschil bestu- M 3.00 -- 1.60 - --
ringsinterventies S .00 1.14 --
Oordeel organisatorische M .60 -- .80 -- .63
interventies S .55 .45 .54

Meningsverschil organi- M 2.40 -- 1.60 -- -.88
satorische interventies S 1.34 lSI .40

Oordeel Lundeberg M .40 <4 2.40 >2 5.77
S .55 55 .00

Meningsverschil Lundeberg M 2.80 >4 1.60 <2 -3.79
S .45 .55 .00

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel6.15: £enwegsvariantie-analyse waarbij voor 3 procesclusters de gemiddelde beoordeling van
intervenderesultoten en bet gemiddelde meningsverschil over imerventieresuluuen worden
vergeleken voor Gemeente 5

Procesclusters .. Aarzelen- 'Omge- Positieven: F-waarde
den: turnden': N=4 p. waarde

Beoorlkling resutuuen intervenues N=4 N=3
en meningsverschil resultaien
imervendes l

Oordeel technische M 2.75 - 4.33 - 3.75 - .60
interventies S 1.71 .58 2.63 .57

Meningsverschil technische M 1.50 - 1.00 - .75 - .58
interventies S 1.00 1.00 .96 .60

Oordeel besturings- M 1.25 - 1.33 - 1.50 - .04
interventies S .96 1.53 1.29 .96

Meningsverschil bestu- M 2.50 - 3.00 - 2.75 - .22
ringsinterventies S .58 1.73 .50 .81

Oordeel organisatorische M 1.00 - .33 - 1.25 - .80
interventies S 1.15 .58 .96 .48

Meningsverschil organi- M 3.00 - 2.67 - 2.25 - 1.32
satorisehe interventies S .00 .58 .96 .32

Oordeel Lundeberg M .75 - 2.00 - 1.75 - 2.35
S .96 1.00 50 .16

Meningsverschil Lundeberg M 2.25 - 2.00 - 2.25 - .10
S .96 1.00 50 .91

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.16: Eenwegsvariantie-anaiyse voor aile beoordelingen over resultaten interventies en 'meningsver-

schil beoordeling' in Machine J mel als HI)' de verschillen tussen scores op genoemde
varia belen zijll voor panicipanten non-panicipanten gelijk 0

Groepen .... Niet-parti- Participan- F-waarde
cipanten len significan-

Interveruies lie F-ratio
1

Oordeel Lundeberg M 2.14 055 17.43
S 1.23 0.92 .00

Meningsverschil Lundeberg M 1.36 1.89 352
S 1.08 0.47 .07

Oordeel technische interventie M 3.57 2.39 255
S 253 1.65 .12

Meningsverschil lechnische interventies M 1.93 1.28 3.08
S 0.92 1.13 .09

Oordeel besturingsinterventies M 250 1.61 3.61
S 1.40 1.24 .07

Meningsverschil besturingsinterventies M 0.79 150 4.49
S 0.80 1.04 .04

Oordeel organisatorische interventies M 2.00 2.89 3.91
S 1.30 1.23 .06

Meningsverschil organisatorische M 150 0.67 6.43
intervennes S 0.85 0.97 .02

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.17: Eenwegsvariantie-anatyse voor aile beoordelingen over resuluuen intervenues en 'meningsver-
schiJ beoordeling' in Machine 2 met als Hq' de verschiUen tussen scores op genoemde
variabelen zijn voor parucipanten non-patticipanten ge/ijk 0

Groepen-+ Niet-parti- Participan- F-waarde
cipanten ten significan-

Intetvemies tie F-ratio
!

Oordeel Lundeberg M 2.35 1.38 15.57
S 0.79 0.82 .00

Meningsverschil Lundeberg M 0.06 0.45 4.44
S 0.24 0.74 .04

Oordeel technische interventie M 4.65 3_76 2.34
S 1.80 1.96 .13

Meningsverschtl technische interventies M 1.06 1.48 3.01
S 0.83 0.78 .09

Oordeel besturingsinterventies M 2.29 1.90 1.37
S 1.10 1.11 .25

Meningsverschil besturingsinterventies M 1.88 2.21 1.12
S 0.99 1.01 .30

Oordeel organisatorische interventies M 3.82 3.17 3.00
S 1.07 1.31 .09

Meningsverschil organisatorische M 0.88 0.76 0.34
interventies S 0.60 0.74 0.56

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.18: Eenwegsvariantie-analyse voor aile beoordelingen over resultaten imerventies en 'meningsver-

schil beoordeling' in Scheepsreparatie met als Hi)' de verschillen amen scores op genoemde
variabelen zijn voor participanten non-participanten gelijk 0

Groepen+ Niet-parti- Participan- F-waarde
cipanten ten significan-

Interventies tie F-ratio
~

Oordeel Lundeberg M 0.00 0.33 1.60
S 0.00 052 .24

Mening.werschil Lundeberg M 1.75 050 13.33
S 050 055 .00

Oordeel technische interventie M 2.25 0.00 11.11
S 1.71 0.00 .01

Mening.werschil technische interventies M 1.75 2.33 0.65
S 1.26 1.03 .44

Oordeel besturingsinterventies M 050 0.67 0.12
S 0.58 0.82 .73

Meningsverschil besturingsinterventies M 2.75 2.00 1.60
S 0.96 0.89 .24

Oordee1 organisatorische interventies M 2.00 2.00 0.00
S 2.31 2.19 1.00

Meningsverschil organisatorische M 1.00 0.83 0.64

interventies S 0.00 0.41 .45

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.19: Eenwegsvariantie-analysevooralle beoordelingen over resultaten inteventies en 'meningsve».
schil beoordeling' in Gemeente 1mel als Hi de verschillen tussen scores op genoemde
variabelen zijn voor participanten non-panicipamen gelijk 0

Groepen+ Niet-parti- Participan- F-waarde
cipanten ten significan-

Interventies tie F-ratio
l

Oordeel Lundeberg M 2.25 1.75 0.65
S 1.17 050 .44

Meningsverschil Lundeberg M 0.25 0.25 0.00
S 0.71 050 1.00

Oordeel technische interventie M 5.13 3.75 0.98
S 1.96 2.87 0.35

Meningsverschil technische interventies M 0.88 1.25 0.49
S 0.64 1.26 0.50

Oordeel besturingsinterventies M 3.88 2.25 19.43
S 0.35 0.96 .00

Meningsverschil besturingsinterventies M 1.00 2.00 2.22
S 0.93 1.14 .17

Oordeel organisatorische interventies M 4.00 2.25 7.(/J
S 053 1.71 .02

Meningsverschil organisatorische M 050 0.75 0.35
interventiues S 053 0.96 057

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.20; Eenwegsvariantie-analyse \'oor aIle beoordelingen over resutuuen interventies en 'meningsver-
schil beoordeting' in Gemeente 2 mer als Hq' de verschillen tussen scores op genoemde
variabelen zijn voor participanten non-panicipanten ge/ijk 0

Grocpcn+ Niet-parti- Participan- F-waardc
cipantcn ten significan-

lnterventies tie F-ratio
!

Oordeel Lundeberg M 1.45 2.50 1.81
S 1.04 0.71 .21

Meningsverschil Lundeberg M 0.45 0.00 0.81
stand.dev. 0.69 0.00 .39

Oordeel technische interventie M 4.18 6.50 2.62
S 1.94 0.71 .13

Meningsverschil technische intervcnties M 1.09 0.50 0.57
S 1.04 0.71 .47

Oordeel besturingsinterventies M 1.27 2.50 2.62
S 1.01 0.71 .13

Meningsverschil besturingsinterventies M 2.18 3.00 0.63
S 1.40 0.00 0.44

Oordeel organisatorische interventies M 2.36 3.00 0.25
S 1.69 1.14 0.63

Meningsverschil organisatorische M 1.00 0.50 1.86
interventies S 0.45 0.71 .20

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.21; Eenwegsvariantie-anatyse voor aIle beoordelingen over resultaten interventies en 'meningsver-
semi beoordeling' in Gemeente 3 mel als Hq de verschillen tussen scores op genoemde
variabelen zijn \loor panicipanten non-panicipanten gelijk 0

Groepen+ Niet-parti- Partici- F-waarde
cipanten panten significan-

lnterventies tie F-ratio
!

Oordeel Lundeberg M 1.23 1.27 om
s 1.30 1.27 .94

Meningsverschil Lundeberg M 0.69 0.82 0.17
S 0.63 0.87 .69

Oordeel technische interventie M 3.31 2.18 1.53
S 2.46 1.89 .23

Meningsverschil technische interventies M 1.54 1.91 0.81
S 1.13 0.83 .38

Oordeel besturingsinterventies M 1.31 1.64 0.38
S 1.38 1.21 0.54

Meningsverschil besturingsinterventies M 2.15 2.73 2.17
S 0.90 1.01 .16

Oordccl organisatorische interventies M 2.31 3.55 4.06
S 1.80 1.04 .06

Meningsverschil organisatorische M 0.85 1.09 0.62
interventies S 0.69 0.83 .44

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.22: Eenwegsvariantie-analyse 1'00r aile beoordetingcn over resultaten interventies en 'meningsver-
schil beoordeling' in het lngenieursbureau met als H(f· de verschi/len tussen scores op
genoemde variabelen zijn voor participanten non-participanten ge/ijk 0

Groepen+ Niet-parti- Participan- F-waarde
cipanten ten significan-

Interventies tie F-ratio
l

Oordeel Lundeberg M 1.11 2.33 14.06
S 0.94 0.71 .00

Meningsverschil Lundeberg M 0.40 0.22 0.52
S 0.70 0.67 .47

-

Oordeel technische interventie M 2.61 5.22 8.94
S 2.56 2.11 .01

Meningsverschil technische interventies M 0.74 0.78 0.02
S 0.92 0.97 .90

Oordeel besturingsinterventies M 0.63 2.00 17.49
S 0.79 1.50 .00

Meningsverschil besturingsinterventies M 1.72 2.11 1.46
S 0.88 1.05 0.23

Oordeel organisatorische interventies M 2.16 4.00 10.45
S 1.66 1.00 .00

Meningsverschil organisatorischc interveruies M 1.00 0.33 4.81
S 0.89 0.50 .03

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.23: Eenwegsvariantie-anatyse voor aile beoordelingen over resuluuen intervetuies en 'meningsver-
schil beoordeling' in Gemeente 4 met als Hq· de verschillen tussen scores op genoemde
variabelen zijn voor panicipanten non-panicipanten gelijk 0

Groepen... Niet-parti- Participan- F-waarde
cipanten ten significan-

Interventies tie F-ratio
l

Oordeel Lundeberg M 1.00 2.33 3.45
S 1.00 1.15 .10

Meningsverschil Lundeberg M 0.57 0.00 3.20
S 0.53 0.00 .11

Oordeel technische interventie M 4.71 6.67 1.18
S 2.93 1.15 .31

Meningsverschil technische interventies M 1.29 0.33 1.88
S 1.11 0.58 .21

Oordeel besturingsinterventies M 1.29 2.00 0.56
S 1.25 1.73 0.48

Meningsverschil besturingsinterventies M 2.14 2.67 1.31
S 0.69 0.58 0.29

Oordeel organisatorische interventies M 2.57 3.67 0.90
S 1.90 0.58 .37

Meningsverschil organisatorische M 0.86 0.33 3.03
interventles S 0.38 0.58 .12

M = gemiddclde
S = standaard deviatie
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Tabel 6.24: Eenwegsvariantie-anatyse voor al/e beoordelingen over resultaten intervenues en 'meningsver-

schit beoordeling' in Gemcente 5 mel als lid de verschillen tussen scores op genoemde
variabelen zijll voor participanten non-participanten gelijk 0

Groepen .... Nict-parti- Participan- F-waardc
cipanten ten significan-

Interventies tie F-ratio
1

Oordeel Lundeberg M 1.45 1.33 0.04
S 0.82 1.15 .84

Meningsverschil Lundeberg M 0.45 1.00 1.78
S 0.52 1.00 .21

- -
Oordeel technische interventie M 3.91 3.67 0.04

S 1.64 252 .84

Meningsverschil technische interventies M 1.64 1.67 0.00
S 0.81 1.15 .%

Oordeel besturingsinterventies M 0.81 2.33 6.30
S 0.98 058 .03

Meningsverschil besturingsinterventies M 2.73 3.00 0.34
S 0.79 0.00 57

Oordeel organisatorische interventies M 2.82 3.33 0.25
S 1.72 058 .63

Meningsverschil organisatorische M 0.82 1.33 1.74
interventies S 0.60 058 .21

M = gemiddelde
S = standaard deviatie
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