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1 Informatie in moderne organisaties 

1.1 Organisatie, informatie en arbeid 

Het is onontkoombaar: de informatiemaatschappij is hier. Het is ondenkbaar dat men 
nog arbeid verricht zonder de assistentie van computertechnologie. Bleef de computer
technologie in de jaren tachtig beperkt tot kantooromgevingen; de opmars van de com
puter naar fabrieken, werkplaatsen en de buitendienst is in de negentiger jaren een feit 
geworden. Daar waar men in de tachtiger jaren sprak over de informatiemaatschappij 
waarin eenieder de beschikking zou krijgen over alle mogelijke informatie, heeft men 
het nu meer en meer over hoe bruikbare informatie kan worden verkregen, en hoe deze 
informatie naar de juiste plaats kan worden gebracht. 

De relatie tussen organisatie en informatie(-technologie) is al decennia lang onderwerp 
van onderzoek. De invalshoek van waaruit deze relatie werd bekeken verschoof echter 
nogal. In de laatste vijftien jaar zijn hierin drie duidelijk fasen te onderscheiden. Begin 
jaren tachtig gaf de beschikbare informatietechnologie mogelijkheden tot het automa
tiseren en toegankelijk maken van databestanden. Men richtte de aandacht op bestuur
lijke informatisering; meer specifiek op het ontwikkelen van datagerichte informatie
systemen, gebaseerd op standaardontwerpen van organisaties en processen. In deze 
periode kwamen vraagstukken rond arbeid pas in tweede instantie aan de orde; ze 
werden dan bijvoorbeeld gedefinieerd als: 'De gevolgen van automatisering voor de 
kwaliteit van de arbeid' 1• Eind tachtiger jaren werd men zich meer en meer bewust van 
de keuzemogelijkheden die er zijn aangaande automatisering. Dit leidde onder andere 
tot uitspraken als: 'Eerst (re-)organiseren, dan automatiseren'. De structuur van de 
organisatie en de arbeid was in deze benadering een punt van overweging bij de keuze 

1 Fase 1: de gevolgen van automatisering voor de kwaliteit van de arbeid. Zie onder meerAttewel & 
Rule (1984 ). Zij gaan in op de invloed van nieuwe informatietechnologie op organisaties. Zij melden 
een grote diversiteit in de uitkomsten van onderzoek op dit gebied. Daarin onderscheiden ze twee 
extremen: enerzijds onderzoek dat wijst op 'deskilling' en anderzijds onderzoek dat wijst op 
'upgrading' van taken. Ook Eernelmans (1994, p. 88-93) gaat hier nader op in. Zie ook Heming ( 1992, 
p. 125) die op basis van caseonderzoeken, verricht in de jaren 1983-1988, uitspraken doet over de 
kwaliteit van de arheid in relatie tot automatisering. Zij komt tot de conclusie (p. 187 e.v.) dat 
elementen van kwaliteit van de arbeid niet aan de orde komen in automatiseringsprojecten. Verschillen 
in kwaliteit van de arbeid kunnen beter verklaard worden door een verschillend functioneren van de 
onderzochte organisaties, dan door de invoering van geautomatiseerde systemen. 
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tussen verschillende informatiseringsmogelijkheden2• Sinds het begin van de 
negentiger jaren staat het •rntegraal herontwerp van organisaties' volop in de belang
stelling. Men gaat hierbij verder dan het louter zoeken naar een afstemming tussen de 
aspecten. In deze laatste benadering wordt onderkend dat alle organisatieaspecten, met 
inbegrip van het aspect informatie, in onderlinge samenhang ontwikkeld moeten 
worden om tot resultaat te komen3

• Wil men organisaties werkelijk 'integraal' ont
werpen, dan vraagt dat om een intensieve koppeling tussen de kennisgebieden 
organisatie en (béstuurlijke) informatie; men zou zelfs kunnen verwachten dat deze 
kennisgebieden gaan samensmelten. Voorlopig is een dergelijke samensmelting echter 
nog niet aan de orde; op het grensvlak tussen de verschillende vakgebieden doemen 
nog problemen op die niet op te lossen zijn door de 'intentie' van samenwerking 
all één. 

Een voorbeeld van een ingrijpende verandering die bij 'integraal' ontwerpen plaats zou 
kunnen vinden, ligt in het compleet opnieuw groeperen en koppelen van onderdelen 
van de organisatie. De opdeling van de organisatie in werkbare eenheden is altijd een 
belangrijk ontwerpaspect van organisaties geweest. Daarbij stond van oudsher het 
span-of-control probleem centraal4• Gebonden als we altijd zijn geweest aan eenheid 
van tijd, plaats en handeling, bestond er een natuurlijke grens voor de coördinatie 
tussen verschillende productie-eenheden. Nieuwe infórmatietechnologische ontwik
kelingen maken het mogelijk om de eenheid van tijd, plaats en handeling (gedeeltelijk) 
op te heffen. Dit maakt geheel nieuwe (interne organisatie-)koppelingen mogelijk; er 
kan een totaal andere invulling gegeven worden aan wat werkbare eenheden zijn voor 
mensen of groepen. 

2 Fase 2: eerst reorganiseren, dan automatiseren. Koopman-lwerna (1986) was een van de eersten met 
deze benadering. Zie bijvoorbeeld ook Doorewaard en Regtering (1990, bijvoorbeeld p. 23). Verder 
gaan Hopstaken en Kranendonk (1990) en Hopstaken en Blokdijk (1993) onder meer in op 
verschillende organisatiemodellen en de relatie met de informatievoorziening. Het einde van deze fase 
werd ingeluid door discussies over de voortdurende wisselwerking tussen informatietechnologie en 
organisatie. Zie onder meer Van Offenbeek (1993), Thiadens (1992) en Leeuwis (1993). 

3 Fase 3: integraal herontwerp van organisaties. Zie onder meer Van Bijnatten (1993), Davenport 
(1993), Hammer & Champy (1993), Kusters et.al. (1995) en paragraaf 2.1. 

4 Galbraith's typologie van coördinatiemechanismen is bijvoorbeeld hierop gebaseerd (Galbraith, 1973); 
ook Mintzberg (1983, p. 2) geeft aan: "the structure of an organization can be defined simply as the 
sum total of the ways in which Iabor is divided into distinct tasks and then its coordination is achieved 
among these tasks". 

2 
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1.2 Sociotechnisch ontwerp en Business Process Redesign 

De geschetste te verwachten ontwikkeling naar het integraal ontwerpen van organisa
ties is herkenbaar in de actuele vraagstellingen die binnen de sociotechniek en binnen 
de informatiekunde aan bod komen. 

Sociotechniek 
Een van de benaderingen voor het 'integraal herontwerp van organisaties' is de 
'methodiek voor sociotechnisch herontwerp'. Deze methodiek heeft als doel het ont
werpen van organisaties waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van menselijke 
behoeften en capaciteiten. De basis hiervoor wordt gevonden in de sociotechnische 
theorie 5• De methodiek zelf bestaat onder meer uit drie ontwerpfasen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van meerdere iteraties. Deze fasen betreffen het ontwerp van: 

1. De productiestructuur: de architectuur van de groepering en koppeling van 
uitvoerende functies (De Sitter, 1989). 

2. De besturingsstructuur: de architectuur van de groepering en koppeling van 
regelende activiteiten (De Sitter, 1989). 

3. De informatiestructuur: (de architectuur van) de groepering en koppeling van 
gegevensverzamelende en gegevensverwerkende functies (Loeffen, 1990). 

Deze verdeling in fasen veronderstelt een duidelijk herkenbaar onderscheid tussen 
productie, besturing en informatie. Deze fasen zullen echter steeds minder in herken
bare, sequentieel onafhankelijke fasen plaatsvinden; besturing en informatievoor
ziening worden ten gevolge van ontwikkelingen in de informatietechnologie immers 
meer en meer gezien als onderdelen van de primaire productiestructuur. De vraag is 
dan ook actueel in hoeverre de verschillende fasen elkaar in de toekomst zullen gaan 
overlappen. 

Informatietechnologie en Business Process Redesign 
Business Process Redesign (BPR) neemt als uitgangspunt radicale verandering van 
zowel productie, besturing als informatievoorziening, en maakt daarbij expliciet 
gebruik van de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie (IT)6• Van BPR 
wordt vooralsnog de grootste opbrengst gemeld 7

, waar het gaat om de productie van 

5 In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op het ontstaan van de sociotechniek In paragraaf 1.5 en 
paragraaf 2.4 wordt specifiek ingegaan op de definitie en de invulling van de begrippen productie
structuur, besturingsstructuur en inforrnatiestructuur. 

6 Zie vooral Davenport (1990, 1993). 
7 Onder meer in Hammer ( 1990). 

3 
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data- of informatie-intensieve producten (vooral in de administratieve sector). In toene
mende mate komt echter ook de vraag aan bod of informatietechnologie ook mogelijk
heden zal geven om administratieve processen meer in te bedden in het technische 
productieproces. Men kan daarbij denken aan het automatisch genereren van product
documentatie na ontwerp, en het automatisch bestellen van - en het opdracht geven om 

de juiste materialen op de productievloer te krijgen. 

I 
I 
I 

ontwerp van de 
productiestructuur 

productiestructuur: 
groepering en koppeling 
van uitvoerende taken 

/' 

informatiestructuur: groepering van 
gegevensverzamelende en 
gegevensverwerkende functies 

0 
ontwerp van de productiestructuur 
(P), de besturingsstructuur (B) of 
de informatiestructuur (I) 

c=J deelstap van P, Bof I 

Figuur 1.1: Het ontwerpen van een organisatie 
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vastleggen van verantwoordelijk
heden op de verschillende niveaus, 
in termen van regelbehoefte en 
regelcapaciteit 

besturingsstructuur: groepering 
en koppeling van regelende taken 

onderdeel van de informatie
structuur dat gewoonlijk niet 
expliciet wordt omschreven 
in de sociotechnische 
ontwerpmethodiek 
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Sociotechniek en informatietechnologie 
Het geïntegreerd ontwerpen van organisaties met gebruikmaking van informatietechno
logie vraagt om heroverweging van de sociotechnische ontwerpmethodiek De moge
lijkheid om met behulp van informatietechnologie te kiezen voor een radicaal andere 
invulling van zowel productie, als van besturing, als van informatievoorziening, kan 
leiden tot het verleggen van aandachtspunten binnen de verschillende sociotechnische 
ontwerpfasen, of zelfs tot het wijzigen van de volgorde van die ontwerpfasen. In figuur 
1.1 is een schema opgenomen van de ontwerpstappen van organisaties. De sociotech
nische ontwerpfasen voor de productie-, de besturings-en de informatiestructuur zijn 
erin aangegeven. 

1.3 Plaatsbepaling van het onderzoek 

1.3.1 Informatiekunde: van 'bepaling van de informatiebehoefte' naar 'Business 
Process Redesign' 

De informatiekunde is altijd in belangrijke mate gestuurd door technologische ontwik
kelingen. Ontwikkelingen in de informatietechnologie werden en worden dan ook vaak 
als uitgangspunt genomen voor onderzoek naar de relatie tussen informatie en orga
nisatie8. In situaties waar informatietechnologie al langer is ingeburgerd, wordt techno
logie niet meer als uitgangspunt voor onderzoek genomen; technische realiseerbaarheid 
van het informatiesysteem vormt hier nog zelden een probleem. Deskundigen op het 
gebied van informatiesysteemontwikkeling krijgen steeds meer de handen vrij om het 
ontwerp van informatiesystemen beter toe te spitsen op de specifieke wensen van de 
organisatie (Maes, 1989). Een snelle en adequate afstemming tussen organisatie en 
informatie wordt hier als belangrijk onderzoeksonderwerp gezien. Voor de oplossing 
van het vraagstuk rond een snelle en adequate afstemming van organisatie en 
informatie werd in de informatiekunde enkele jaren geleden (zie onder meer Loeffen, 
1991a) in twee richtingen gedacht: 

1. Ontwerp van een informatiesysteem dat alle functies van een bepaald ideaaltype 
organisatie in zich heeft. De organisatie zal zich dan moeten aanpassen aan de 
regels en procedures die in het informatiesysteem worden toegepast om· de functies 
uit te voeren. 

2. Ontwerp van een informatiesysteem op basis van een referentiemodeL Hierbij 
worden de verschillende functies van de organisatie in samenhang met de organi-

8 Bijvoorbeeld Straub & Wetherbe (1989); Markus & Robey (1988); Noordam & Van der Vlist (1995). 
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satievorm beschreven. Het resulterende informatieconcept vormt dan de basis voor 
een specifiek informatiesysteemontwerp voor een bepaalde organisatie (zie bijvoor
beeld Van Rijn, 1986; Bakker, 1990). 

Wortmann omschreef mogelijke verdere ontwikkelingen als volgt: "Wat is de invloed 
van informatietechnologie op organisaties?" zal de komende jaren worden: "Wat is de 
bijdrage die informatietechnologie kan leveren aan moderne organisaties" (Wortmann, 
1990). Met andere woorden: we zijn voorbij aan de fasen waarin de informatie
technologie de organisatie dwong tot aanpassingen in de structuur en we zijn toe aan 

nieuwe benaderingen waarin een bewuste keuze van informatietechnologie integraal 
onderdeel wordt van het ontwerp van moderne organisaties. Het gaat hierbij dus niet 
meer om de vraag of de informatievoorziening de organisatiestructuur voorschrijft of 
volgt: beide hebben hun bijdrage in het ontwerp van de nieuwe organisatie. In de 
afgelopen vijf jaar hebben ontwikkelingen zoals door Wortmann geschetst inderdaad 
plaatsgevonden, en zijn ze gelabeld onder Business Process Redesign (BPR). BPR 
neemt als uitgangspunt radicale verandering van zowel productie, besturing als 
informatievoorziening. De informatiecomponent van BPR betreft zowel een deel dat 
onlosmakelijk verbonden is met de· productiestructuur, als een 'klassiek' deel met 
gegevensbeheer en beslissingsondersteunende functies. BPR is ontstaan vanuit het idee 
dat informatietechnologie nieuwe mogelijkheden biedt voor het ontwerpen van 
organisaties. Voor organisatiedeskundigen is het lastig om deze informatietechno
logische mogelijkheden op hun organisatorische merites te beoordelen. Vanuit socio
technisch oogpunt gezien is het bijvoorbeeld nog onvoldoende duidelijk welke 
gevolgen bepaalde BPR-acties zullen hebben voor welzijn en/of kwaliteit van de 
arbeid9

, en meer specifiek voor de balans tussen regelbehoefte en regelmogelijkheden 
van mensen 10

• 

1.3.2 Sociotechniek: van PB-ontwerp naar geïntegreerd PBI -ontwerp 

De Sitter (1994, p.3) omschrijft de sociotechniek als een toegepaste wetenschap die 
betrekking heeft op het integraal (her-)ontwerpen van productieprocessen. Hij legt 
daarbij in zijn benadering de nadruk op de structuurbouw 11

• Deze structuurbouw is 

9 Simonse (1994), Van de Merbel (1995), Van Eijnatten, Kusters & Van Ooijen (1996), Loeffen (1996), 
Van Bijnatten & Van derZwaan (1997). 

10 Later in deze studie wordt ingegaan op de balans tussen regelbehoefte en regelcapaciteit (par. 2.4.1 ). 
11 Van Bijnatten (1993) beschrijft de ontwikkeling van de sociotechnische theorie en de verschillende 

stromingen die hierin herkenbaar zijn. In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op die ontwikkelingen in de 
sociotechniek die relevant zijn voor het vraagstuk van de informatievoorziening. 

6 



informatie in moderne organisaties 

kenmerkend voor de Nederlandse tak van de sociotechniek De (Nederlandse) socio
technische methodiek voor het ontwerpen van organisaties omvat het ontwerp van 

achtereenvolgens de productiestructuur, de besturingsstructuur en de informatiestruc
tuur12. Onder besturingsstructuur wordt hier verstaan de organisatorische invulling van 

de organisatie, zowel in termen van samenstelling van het personeel als in termen van 
verantwoordelijkheden van het personeel. Regelcapaciteit en regelbehoefte van de 
verschillende eenheden binnen de organisatie worden daarbij weloverwogen in balans 
gebracht. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het samenstellen van organisatie
eenheden die zoveel mogelijk regelen binnen de eigen eenheid. De afstemming met 
andere eenheden is dan minder complex. Aan de derde fase in de ontwerpmethodiek, 
het ontwerp van de informatievoorziening, wordt in de Nederlandse sociotechniek nog 
weinig aandacht besteed. Ook internationaal gezien is er weinig aandacht voor het 
ontwerpen van informatiesystemen in een sociotechnische context. Een. uitzondering 

hierop vormt de op de Klassieke Sociotechniek gebaseerde ETHICS-methode (para

graaf2.2). 

Invulling van de I van het PBI-model vormde de basisdoelstelling bij de start van deze 
studie. De volgende vraagstelling werd daartoe geformuleerd: "Op welke wijze kan de 

relatie tussen organisatie en informatie in nader te bepalen, specifieke bedrijfssituaties 
in kaart worden gebracht, opdat zo'n beschrijving zowel voor deskundigen op socio
technisch gebied als voor deskundigen op informatiekundig gebied inzichtelijk en 
bruikbaar is ten behoeve van analyse en herontwerp" (Loeffen, 1991 ). 

1.3.3 Nadere afbakening van het onderzoek 

Daar waar BPR uitgaat van het geïntegreerd ontwerpen van productie en informatie 
(-technologische) ondersteuning, worden productie en informatie in een sociotechnisch 
ontwerpproces nog altijd gesplitst. Voor dit proefschrift is daarom het begrip 'ontwerp 
van de informatievoorziening' gesplitst in twee gedeelten (zie figuur 1.2). Eén gedeelte 
dat tegelijk met de productiestructuur wordt ontworpen: 'informatietechnologie in 
proces', en één gedeelte dat opgenomen is in de 'besturingsstructuur'. Het gedeelte 
informatie( -technologie )-ontwerp dat onder 'informatietechnologie-in-proces' valt is 
onlosmakelijk verbonden met de productiestructuur. Door gebruikmaking van nieuwe 
informatietechnologische mogelijkheden kunnen de sociotechnische ontwerpprincipes 
op een andere manier worden ingevuld en kunnen organisatorische koppelingen anders 
verlopen. Later in dit proefschrift wordt kort ingegaan op de mogelijkheden van 

12 Zie paragraaf 1.2. Een verdere beschrijving van dit 'PBI-model' wordt in paragrafen 1.5 en 2.4 
beschreven. 
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informatietechnologie (IT) op het niveau van geïntegreerd P- en IT -ontwerp. Het 
gedeelte IT dat opgenomen is in de besturingsstructuur vormt het onderwerp van 
onderzoek in dit proefschrift. Het gaat hierbij om informatievoorziening ter ondersteu
ning van de besturingsstructuur. Het ontwerp van deze besturingsstructuur wordt 
opgebouwd vanaf de kleinste eenheid van organisatie, meestal team of hele taakgroep 
genoemd. Tevens wordt bij het ontwerp van de besturingsstructuur ingegaan op de 
organisatorische koppelingen tussen taakgroepen die nodig zijn om het productieproces 
goed te laten verlopen. 

r------------------, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

regelen: 2e orde 

uitvoeren 

I 
I 
I 
I 
I 

I I 1---· I 

i 
I 

I I 
I I 
, _______________________________ , 

r--~ IT in besturing: wél 
L _ J onderdeel van deze studie 

, .................. .. 
I I l _____ J 

IT in proces: géén 
onderwerp in deze studie 

Figuur 1.2: Informatietechnologie (IT) in productie en IT als besturingsmiddel 

In deze studie is gekozen voor veldonderzoek in technische productieomgevingen13• 

Het betreft organisaties waar de productiestructuur en de besturingsstructuur in termen 
van samenwerkingsverbanden en verantwoordelijkheden al zijn vastgelegd. Dit met het 
doel om te concentreren op de relatie tussen organisatie en informatie, zonder dat de 
besturingsstructuur nog onderwerp van discussie zou zijn. 

13 Zie ook paragraaf 3.1 over de keuze van de cases. 
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Technische productieomgevingen vormen niet het eerste aandachtspunt voor Business 
Process redesign. Toch is inzicht in de relatie tussen informatievoorziening en de 
organisatie noodzakelijk om herontwerp van organisaties met behulp van BPR 
mogelijk te maken. Het onderzoek richtte zich op de informatiekoppelingen tussen 
verschillende samenwerkingseenheden. Het gaat hierbij dus om de besturingsstructuur 
op het mesoniveau van de organisatie. 

1.4 Knelpuntenanalyse 

De aanleiding voor dit proefschrift wordt gevormd door een aantal knelpunten. Deze 
knelpunten, en de samenhang daartussen, worden in deze paragraaf besproken (figuur 
1.3). 

THEORIE PRAKTIJK 

de sociotechnische theorie ziet het 
ontwerp van de informatiestructuur ---""""')...,. afstemming tussen de sociotechnische 
als een technisch probleem besturingsstructuur en het ontwerp 

specifieke richtlijnen voor 
informatievoorziening in 
een sociotechnische 
context ontbreken 

een begrippenkader op het 
grensgebied tussen organisate 
en informatie ontbreekt 

van de informatievoorziening 
ontbreekt 

informatie komt op de verkeerde 
plaats in de organisatie terecht 

t 
problemen worden vanuit de verkeerde 
plaats in de organisatie aangepakt 

/~ 
het sociotechnisch organisatie
ontwerp wordt ontkracht 

beheersing 
loopt slecht 

Figuur 1.3: Causaal diagram: de samenhang tussen knelpunten 

Literatuur met betrekking tot sociotechnisch herontwerp richt zich tot nu toe voor
namelijk op de herinrichting van het primaire, vaak industriële, productieproces. De 
besturing van de organisatie wordt op dit primaire proces gebaseerd. Het ontwerpen 
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van de besturingsstructuur geschiedt volgens het model van Van Alnelsvoort in vier 
stappen (Van Amelsvoort 1992, p. 118): 

1. Het inventariseren van de besturingsactiviteiten in een organisatie. 
2. Het groeperen van te besturen objecten tot domeinen voor besturingsorganen. 
3. Het alloceren van besturingsvermogen aan de besturingsorganen. 
4. Het koppelen van de verschillende besturingsorganen. 

Van Amelsvoort vult daarbij aan: " ... vervolgens kan de besturingsstructuur personele 
invulling krijgen en kunnen informatiesystemen ontwikkeld worden" (p. 118). De 
informatievoorziening is daarmee als een in beginsel technisch probleem geformuleerd. 
Deze stellingname heeft in sociotechnische kringen logischerwijze niet geleid tot spe
cifieke richtlijnen voor het ontwerp van de informatievoorziening in sociotechnische 
context; het invullen van de informatiestructuur vanuit sociotechnisch gezichtspunt is 
tot nu toe geen specifiek onderwerp van onderzoek geweest. Een begrippenkader, dat 
te gebruiken is bij de definitie van de informatiebehoefte, ontbreekt geheel. 

De verantwoordelijkheid voor regelingen wordt in moderne organisaties op zo'n laag 
mogelijk niveau gelegd; de beheersing van aspecten, zoals productieplanning en kwa
liteit, wordt lang niet altijd meer door staf-achtige afdelingen gecoördineerd, maar 
waar mogelijk op het uitvoerende niveau ondergebracht. Dit betekent dat de informa
tiebehoefte dan ook afhankelijk is van de specifieke invulling die de organisatie geeft 
aan de besturingsstructuur. 'De' informatiebehoefte in de sociotechnisch ontworpen 
organisatie kan dan ook moeilijk worden gedefinieerd. Toch wordt de informatie
voorziening, net als in de oude functionele situatie, vaak overgelaten aan een automati
seringsafdeling. De informatici en de informatieanalisten van deze stafafdeling hebben 
nog weinig inzicht in de informatiebehoefte van een sociotechnische organisatie, en 
het ontwerp van de informatievoorziening komt zo relatief onafhankelijk van de socio
technische context tot stand. De automatiseringsafdeling neemt in zo'n geval de 
(standaard-}bedrijfsfuncties die in een bedrijf worden vervuld, en gebruikt deze 
functies als basis voor de opbouw van het informatiesysteem14

• Van een welover
wogen, evenwichtige balans tussen de sociotechnisch óntworpen besturingsstructuur 
en de informatiestructuur is dan ook geen sprake. 

In de werksituatie kan het ontbreken van afstemming bij het ontwerpen van de 
besturingsstructuur en de informatiestructuur tot problemen leiden in de dagelijkse 

14 Zie onder meer Bakker ( 1990), waarin een referentiemodel wordt gepresenteerd waarin de standaard
functies ontvangst inkoopgoederen, bewaren inkoopgoederen, fabricage, bewaren halffabrikaten, 
bewaren gereed product en levering worden onderkend als afzonderlijke bedrijfsdelen. 

10 



informatie in moderne organisaties 

beheersing van de productie. De informatievoorziening sluit dan niet aan bij de infor
matiebehoefte van de productiemedewerkers, waardoor zij onvoldoende relevante 
informatie krijgen om beslissingen te nemen over de aspecten waarvoor zij verant
woording dragen. Ook kan de informatie op een verkeerd (meestal te hoog) niveau in 
de organisatie terechtkomen. Dit kan regelproblemen opleveren omdat het risico 
bestaat dat er dan ook op dit (hogere) niveau actie wordt ondernomen. Deze hogere 
niveaus nemen de beslissingen met minder inzicht in de situatie op de werkvloer dan 
de medewerkers op het lagere niveau. De meerwaarde van een sociotechnisch ontwor
pen organisatie, met name de verbeterde beheersbaarheid ten gevolge van een 
verhoogde flexibiliteit en een verhoogde kwaliteit van de arbeid, wordt daarmee teniet 
gedaan, en de balans tussen beheersbehoefte en beheerscapaciteit op de lagere niveaus 
verdwijnt. 

Een benadering van de informatievoorziening als technisch probleem hoeft geen 
bezwaar te zijn, ware het niet dat er wel degelijk symptomen zijn aan te wijzen die op 
zijn minst een onderzoek naar de relatie tussen organisatie en informatie rechtvaar
digen. Sociotechnisch organisatieontwerp is gericht op het verhogen van de beheers
baarheid van de organisatie, de flexibiliteit van organisaties, en van de kwaliteit van de 
arbeid. Toch blijkt dat de beheersing van de productie niet in alle sociotechnisch 
herontworpen organisaties even soepel verloopt. Bovendien blijken sociotechnisch 
ontworpen organisaties soms terug te vallen in bureaucratische, hiërarchische gezags
verhoudingen, waar de medewerkers op het laagste niveau van de organisatie geen 
verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen werk. 

1.5 Typering van het onderzoek en doelstellingen in het onderzoek 

De knelpunten die in paragraaf 1.4 zijn weergegeven1S, leiden tot doelstellingen ter 
verbetering van theorie en praktijk. Het wetenschappelijke en maatschappelijke belang 
van het onderzoek wordt daarin weergegeven16

• Het is echter niet altijd mogelijk om op 
basis van onderzoek tot directe verbeteringsvoorstelleD voor de praktijk te komen. 
Verschuren (1986, p. 32 e.v.) maakt daarom een onderscheid tussen de doelstelling van 
het onderzoek en de doelstelling in het onderzoek. Doelstelling van het onderzoek is 
het opheffen van de gesignaleerde knelpunten ('verbeteren'). De doelstelling in het 
onderzoek geeft aan welke kennis nodig is om de doelstelling te bereiken: wat moet er 
worden ontworpen, ontwikkeld of gemaakt. Het blikveld van het eigenlijke onderzoek 

15 Zie figuur 1.3: causaal diagram 
16 Zie figuur 1.6: impactdiagram 
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(de systeemgrens) beperkt zich tot de ontwerp-/ontwikkeldoelstellingen en de 
vraagstellingen die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Figuur 1.4 geeft de 
globale opzet van dergelijk ontwerpgericht onderzoek weer. In deze paragraaf wordt 
nader ingegaan op de doelstellingen in het onderzoek. 

Het sociotechnisch PBI-model speelt een belangrijke rol speelt in het onderzoek, 
daarom zijn in kader 1.1 de definities van P,B en I uit paragraaf 1.2 nogmaals weer
gegeven. 

Kader 1.1 Productiestructuur, besturingsstructuur en informatiestructuur 

1. De productiestructuur: de architectuur van de groepering en koppeling van uitvoerende 
functies (De Sitter, 1989). 

2. De besturingsstructuur: de architectuur van de groepering en koppeling van regelende 
functies (De Sitter, 1989). 

3. De informatiestructuur: (de architectuur van) de groepering en koppeling van gegevens-
verzamelende en gegevensverwerkende functies (Loeffen, 1990). 

In een sociotechnisch ontworpen organisatie is de productiestructuur opgebouwd met behulp 
van parallellisatie- en segmentatieprincipes. Dit "met het oog op het reduceren van de vereiste 
interne en externe variatie en de complexiteit van de interfaces" (De Sitter, 1989, p. 241). 
Vervolgens komt het ontwerp van de besturingsstructuur van de organisatie aan bod. De 
besturingsstructuur wordt zodanig ontworpen dat mensen zoveel mogelijk als groep verant
woordelijk zijn voor hun eigen werk; ze kunnen daarover zelf hun beslissingen nemen17

• Bij het 
invullen van de besturingsstructuur wordt onder meer vastgelegd op welk niveau welke verant
woordelijkheden en bevoegdheden liggen: het 'groeperen' van de regelende functies. Dit 
groeperen gebeurt in termen van regelbehoefte en regelcapaciteit van elke eenheid. Het 
'koppelen' van de regelende functies vindt plaats door het onderling afstemmen van regel
kringen die betrekking hebben op verschillende aspecten en domeinen: waar mogelijk worden 
ze ontkoppeld, en waar nodig geïntegreerd (De Sitter, 1989, p 247). 

Deze studie startte met het veronderstellen van een relatie tussen de sociotechnische 
besturingsstructuur in termen van verantwoordelijkheden, regelbehoefte en regel
capaciteit en de informatievoorziening in termen van gegevens en gege~ensstromen. 
Deze. relatie moest het uitgangspunt vormen voor de koppeling van besturing en 
informatie18

• De Sitter (1989, p. 233-234) schrijft hierover: "De besturingsstructuur 

17 De Sitter (1989) gebruikt hierbij voor de besturingsstructuur zowel de definitie "de architectuur van de 
groepering en koppeling van regelende functies" (p. 233) als "de allocatie, selectie en koppeling van 
regelkringen" (p. 242). 

18 In figuur 1.1 werd deze koppeling gelegd tussen het ontwerp van de 'sociotechnische' besturings
structuur (het vastleggen van verantwoordelijkheden op de verschillende niveaus in termen van 
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beschrijft kortweg wát, wáár beheerst wordt, en op basis van welke informatie". In de 

loop van het onderzoek bleek het wáár en op basis van welke informatie echter onvol

doende uitgewerkt te zijn om de informatiestructuur te kunnen beschrijven. Het onder

zoek concentreert zich dan ook op het raakvlak tussen besturing en informatievoor
ziening, teneinde de informatie die nodig is ten bate van de besturing uiteindelijk te 

kunnen weergeven. Indien op het interfacegebied tussen besturing en informatie een 

goede aansluiting plaatsvindt, kan dit de basis vormen voor een adequaat ontwerp van 
de informatievoorziening, en daarmee ook een basis voor een betere integrale beheer

sing van het bedrijfsproces (zoals weergegeven in figuur 1.3}. Gezien het grote hiaat 

tussen de doelstelling van het onderzoek (het opstellen van concrete richtlijnen voor 

het ontwerp van de communicatie-/informatiestructuur) en de stand van de theorie is 
gekozen voor ontwikkeldoelstellingen die minder ver gaan: de laatste doelstelling 

doelstelling in het onderzoek beperkt zich tot het geven van een eerste aanzet tot 
richtlijnen. De doelstelling van het onderzoek wordt dan ook nog niet bereikt (figuur 

1.4). 

causaal diagram 
(figuur 1.3) 

stelling 

r·-·-·-· 
i 

. 
I 
I . 
I 

i 
! -·-·-·-

·- systeemgrens ·-

ONDERZOEK 

doel in het onderzoek 

= 
ontwerpen, ontwikkelen 

impactmodel • 
(figuur 1.6) 

doel vanhetonderzoek 
= 

verbeteren 

Figuur 1.4 Ontwerpgericht onderzoek (Van Eijnatten, 1995) 

regelbehoefte en regelcapaciteit) en het opstellen van richtlijnen die kunnen dienen als basis voor een 
'infonnatiekundige' functiespecificatie. 
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Eerste doelstelling in het onderzoek is het (verder) uitwerken van de besturingsstruc
tuur (figuur 1.5). De besturingsstructuur bleek immers reeds uitgewerkt in termen van 
regelbehoefte en regelcapaciteit per eenheid, maar minder in termen van 'regel
kringen'. Regelkringen worden in de sociotechnische ontwerpbenadering op een zo 
laag mogelijk niveau gesloten. Het principe van 'eenheid van tijd, plaats en handeling' 
(De Sitter, 1989, p. 243) dat bij het ontwerp van de productiestructuur is gebruikt, 
zorgt ervoor dat zoveel mogelijk regelkringen op het micro- en mesoniveau van de 
organisatie gesloten kunnen worden. Regelkringen worden gesloten door middel van 
het koppelen van eenheden van organisatie: voor de wijze waarop de koppeling tot 
stand komt wordt gebruik gemaakt van de koppelingsvormen zoals die door Galbraith 
(1973) en Mintzberg (1978, 1983) zijn gedefinieerd19 (Van Amelsvoort, 1992). 

Voor de invulling van informatievoorziening zijn vooral dîe koppelingen, die tot stand 
komen door middel van het uitwisselen van gegevens, van belang; specificatie van 
deze koppelingen kan de basis vormen voor de functiespecificaties voor het ontwerp 
van de informatievoorziening. De tweede doelstelling in het onderzoek is dan gericht 
op de invulling van de informatie-uitwisseling in de organisatie: het uitwerken van een 
beschrijvingswijze voor formele en informele gegevensuitwisseling. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek het noodzakelijk (een gedeelte van) het 
begrippenkader zelf te ontwikkelen. Dit was nodig om een beschrijvingswijze voor 
formele en informele regelkringen uit te kunnen werken. Het begrippenkader dat 
organisatiedeskundigen gebruiken en het begrippenkader dat informatiedeskundigen 
gebruiken bleek onvoldoende op elkaar afgestemd. De derde doelstelling in het 
onderzoek wordt dan het definiëren van een begrippenkader dat hanteerbaar is voor 
zowel organisatie- en informatiedeskundigen. Zoals figuur 1.5 aangeeft was de derde 
doelstelling nodig om de tweede te bereiken: de drie doelstellingen in het onderzoek 
zijn dan ook in een andere volgorde aan bod gekomen. 

De vierde doelstelling in het onderzoek is het geven van een eerste aanzet voor het 
opstellen van concrete richtlijnen voor de communicatie- enlof de informatiestructuur 
in een sociotechnische context; de uit het onderzoek resulterende beschrijvingswijze 
voor formele en informele regelkringen kan het begin vormen voor een dialoog tussen 

19 Van Amelsvoort maakt een onderscheid tussen horizontale en verticale koppelingen. Horizontale 
koppelingen omvatten: 1. De standaardisatie van input, output en proces; 2. Onderling overleg, 
bestaande uit informeel overleg en periodiek overleg; 3. Taakafspraken of contractmanagement. 
Verticale koppelingen (de hiërarchische koppeling tussen besturingsorganen) omvatten: I. Het 
instellen van regels en procedures; 2. Het aanbrengen van besturingsniveaus; 3. Het ontwikkelen van 
(geautomatiseerde) verticale informatiesystemen. 
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organisatie- en informatiekundigen met als doel het opstellen van deze concrete 

richtlijnen. 

1. ontwikkelen van een ontwerpmethode voor de 
besturingsstructuur: indeling in organisatorische 
eenheden en het vastleggen van 
verantwoordelijkheden op de verschillende niveaus, 

3. definiëren van een 
begrippenkader, 
hanteerbaar voor 
organisatie- en 

~·~····-·-~"{ _inforrnatiedeskundigen 

4. opstellen van concrete richtlijnen 
voor het ontwerpen van de 
communicatie-/informatiestructuur 

structuur 

0 doelstelling in het onderzoek 

aandachtsgebied van het proefschrift 

grens tussen de 
aandachtsgebieden 
besturing en informatie 

Figuur 1.5: Doelstellingen in het onderzoek 

Het proefschrift richt zich vooral op de ontwikkeling van een begrippenapparaat of 
model voor het beschrijven van formele en informele regelkringen. Daarmee is de 
tweede doelstelling in het onderzoek - en vooral de exploraties betreffende de aanslui

ting tussen begrippen en concepten die van belang zijn bij het beschrijven van de 

relatie tussen organisatie en informatie - het belangrijkste onderwerp van onderzoek. 
Basis voor het te ontwikkelen begrippenapparaat is de sociotechnische theorie. Een 
aantal concepten en begrippen wordt in hoofdstuk 2 besproken. Verdere uitwerking 

vindt gaandeweg het proefschrift plaats. Dit wordt in paragraaf 3.1 nader toegelicht. 
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1.6 Doelstelling van het onderzoek: het proefschrift in een bredere context. 

De analyse van de knelpunten uit paragraaf 1.4 vormen de basis voor het onderzoek. In 

paragraaf 1.5 is besproken welke onderzoeksvraagstellingen tijdens het onderzoek aan 
bod komen. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de opbrengst van het proef
schrift in relatie tot de knelpunten genoemd in paragraaf 1.4. 

PROEFSCHRIFf 

- verder uitwerken van de ontwerpmethode voor de besturingsstructuur 
- definiëren van een begrippenkader, hanteerbaar voor organisatie- en 

informatiedeskundigen 
- uitwerken van een beschrijvingswijze voor formele en informele 

regelkringen 
- opstellen van eerste richtlijnen voor het ontwerpen van de communicatie-/ 

informatiestructuur met behulp van het communicatieconcept 

GEVOLGEN 
VOORDE 
THEORIE 

integreren van kennis op het gebied van 
informatievoorziening in de sociotechnische 
ontwerptheorie ten bate van het ontwerpen van 
de besturingsstructuur en de informatiestructuur 

integrale ontwerptheorie voor organisaties: mens gericht, 
flexibel en efficiënt produceren (rekening houdend met 
een lagere formalisatiegraad van de processen) waarin 
opgenomen BPR-kennis omtrent het gebruik van 
· nformatietechnologie in het primaire proces 

Figuur 1.6: Impactdiagram 

GEVOLGEN 
VOORDE 
PRAKTIJK 

verbeterde afstemming 
tussen 
besturingsstructuur en 
informatiestructuur 

Kennis van de karakteristieke kenmerken van de organisatie, vooral van de (stan

daard-)bedrijfsfuncties die moeten worden vervuld, is noodzakelijk om passende infor
matievoorziening te kunnen ontwerpen. Dergelijke organisatiespecificaties worden 
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door de sociotechnische (ontwerp-)benadering (nog) niet gegeven. De sociotechnische 
ontwerpbenadering geeft wel richtlijnen voor het integraal herontwerpen van 
organisaties. Deze richtlijnen leggen andere accenten dan de richtlijnen voor het ont
werp van informatievoorziening door informatiekundigen. De richtlijnen voor het 
ontwerp van de informatiestructuur van de organisatie zijn bovendien nog niet 
systematisch omschreven. Het grensvlak tussen organisatie en informatie omvat nog 
veel vage begrippen en geen enkele concrete aansluiting. Het opstellen van een 
interdisciplinair ( onderzoeks-)model op dit grensvlak levert nieuwe kennis op. 

In figuur 1.6, het impactdiagram, wordt de opbrengst van het proefschrift in de context 
van ontwikkelingen in de theorie en praktijk van dit moment geplaatst. De theoretische 
opbrengst van het proefschrift betreft een bijdrage in de ontwikkeling van een methode 
voor integraal organisatieontwerp. Zoals later in dit proefschrift zal blijken, zal de 
relatie tussen organisatie en informatie alleen goed kunnen worden gelegd via het 
communicatieconcept zoals dat in het proefschrift ontwikkeld zal worden. Het 
kernbegrip communicatie, ontstaan uit het ontwikkelde regelkringconcept, geeft aan 
dat de informatie-uitwisseling tussen verschillende groepen gepaard moet gaan met een 
wederzijds belang van de groepen die erbij betrokken zijn. Het communicatieconcept 
kan daarnaast ook een bijdrage leveren aan de door informatietechnologie geïnitieerde 
ontwikkelingen rond Business Process Redesign (BPR). Hiervoor kunnen twee 
redenen worden aangevoerd: ten eerste zal de inrichting van het primaire proces 
wijzigingen ondervinden onder invloed van de mogelijkheden die de informatie
technologie biedt; BPR heeft daartoe een eerste aanzet gegeven. Ten tweede, aange
zien BPR uitgaat van top-down ontwerp (nodig voor radicaal herontwerp) waarin de 
besturing van de organisatie stap voor stap verder wordt uitgewerkt, kan het 
communicatieconcept zorgen voor meer aandacht voor niet geformaliseerde processen 
binnen de organisatie. Als praktische opbrengst van het proefschrift kunnen richtlijnen 
voor een betere afstemming tussen besturingsstructuur en informatiestructuur worden 
genoemd. Daarmee kan een organisatie tot stand komen die ten volle de 'socio
technische' opbrengst, namelijk een goede kwaliteit van de arbeid én verhoogde 
beheersbaarheid en flexibiliteit, waarmaakt. 

1.7 Opbouw van het proefschrift 

Dit proefschrift is opgebouwd uit drie blokken (zie figuur 1.7). In het eerste blok komt 
het grensvlak tussen organisatie en informatie aan bod en wordt het onderzoek nader 
afgebakend. Hoofdstuk 1 levert de verantwoording van het proefschrift: er is onder 
meer nader ingegaan op maatschappe1ijke ontwikkelingen, en de daaraan gerelateerde 
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organisatievraagstukken aan de oplossing waarvan dit proefschrift een bijdrage levert. 
Hoofdstuk 1 geeft tevens de opbouw van het proefschrift weer. Hoofdstuk 2 gaat nader 
in op de theoretische achtergrond van het proefschrift. Het tweede blok van het 
proefschrift heeft betrekking op het veldonderzoek. In hoofdstuk 3 worden de 
uitgangspunten voor het (veld-)onderzoek geformuleerd. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 
worden de verschillende cases behandeld. Het derde blok bouwt de resultaten van het 

veldonderzoek uit, zodat deze inpasbaar zijn in de recente ontwikkelingen op het 
gebied van organisatie en informatie; in hoofdstuk 7 worden de resultaten van de cases 
uitgewerkt en wordt aangegeven welke vragen nog beantwoord moeten worden voor er 
daadwerkelijk gesproken kan worden van het integraal ontwerpen van organisaties. 

DEELl: PLAATSBEPALING 

1. Context, verantwoording, en opbouw van het proefschrift 

2. Theoretische 
uitgangspunten 

DEEL2:VELDONDERZOEK 

3. Veldonderzoek 

4. Case 'De Lente' 
5. Case 'De Zomer' 
6. Case 'De Herfst' 

DEEL 3: REFLECTE EN DISCUSSIE 

7. Reflectie en richtlijnen 

Figuur 1. 7: Opbouw van het proefschrift in drie blokken 

1.8 Het onderzoek in een notendop: van informatiebehoeftebepaling naar een 
begrippenkader voor de identificatie van informatiestromen 

Aangezien de sociotechniek zich richt op het ontwerpen van een in elke situatie unieke 
organisatie en niet met het formeren van een bepaalde ideaaltypische organisatie -
was het lastig om aan informatici/informatieanalisten een overzicht te geven van 'de' 
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informatiebehoefte in de sociotechnisch ontworpen organisatie. Het gebruik van een 
referentiemodel, bij de start van deze studie een veel gebruikte oplossing voor het 
ontwerpen van informatiesystemen, kon expliciet niet worden toegepast. De 
sociotechnische ontwerpmethodiek levert namelijk geen stabiele blauwdruk voor 
organisaties. 

Toch werken er al veel organisaties met een sociotechnisch ontworpen structuur, en zij 
maken daarbij natuurlijk ook gebruik van (geautomatiseerde) gegevens(-stromen). Het 
onderzoek startte dan ook met de identificatie van informatie( -stromen) in een socio
technisch ontworpen organisatie. De relatie tussen besturingsstructuur en informatie
structuur was daarbij een eerste aandachtspunt. Er werd een relatie verondersteld 
tussen de sociotechnische besturingsstructuur in termen van verantwoordelijkheden, 
regelbehoefte en regelcapaciteit en de informatievoorziening in termen van gegevens 
en gegevensstromen. Deze relatie moest het uitgangspunt vormen voor de koppeling 
van besturing en informatie. 

In dit proefschrift is de relatie tussen organisatie en informatie gelegd door het ontwik
kelen van een begrippenkader waarin de besturingsstructuur expliciet kan worden 
uitgewerkt in termen van communicatiestromen, zonder dat deze communicatie qua 
vorm, inhoud of frequentie exact geformatteerd hoeft te zijn. 
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2 Theoretische uitgangspunten 

2.1 Sociotechniek en informatievoorziening 

Zoals in de knelpuntenanalyse (paragraaf 1.4) al werd aangegeven is de theorie
ontwikkeling in de Nederlandse sociotechniek tot nu toe voomarnelijk gericht geweest 
op het ontwerp van de (primaire) productiestructuur en de besturing ervan. Deze studie 
vormt een bijdrage aan het uitbouwen van de sociotechniek naar een integrale theorie' 
die ook de informatievoorziening omvat. In dit hoofdstuk komt een aantal theoretische 
concepten aan de orde die relevant zijn voor dit onderzoek. 

In paragraaf 2.2 komt de klassieke sociotechnische benadering aan bod. De socio
technische principes zoals die door Chems zijn geformuleerd worden nader bekeken en 
tevens wordt nagegaan hoe deze principes aanknopingspunten geven voor het ontwerp 
van de informatievoorziening. In paragraaf 2.3 wordt de sociotechnische benadering 
voor het ontwerpen van informatiesystemen beschreven zoals die door Mumford is 
ontwikkeld; Mumford is de eerste die de klassieke sociotechnische principes heeft 
gebruikt bij het ontwerpen van werksystemen waarbij veel gebruik wordt gemaakt van 
computers. In paragraaf 2.4 wordt specifiek ingegaan op de sociotechnische structuur
benadering die kenmerkend is voor Nederland. De benaderingswijze van deze Neder
landse, 'moderne', sociotechniek verschilt op een aantal punten van de sociotechnische 
benadering van de 'klassieke' sociotechnici zoals Murnford; vooral het ontwerp van de 
structuur van de organisatie krijgt in de Nederlandse benadering veel meer aandacht. 
Paragraaf 2.5 werkt de relatie tussen besturing en informatie vanuit de Nederlandse 
sociotechnische theorie verder uit. In de loop van de studie zal blijken dat de aan-

1 Naast de term 'moderne sociotechniek' die gebruikt wordt om de specieke op ontwerp gerichte 
ontwikkelingen in Nederland te onderscheiden, is ook de term 'Integrale Organisatievemieuwing' 
(IOV) in gebruik. IOV is een benaming die de uitbouw van de sociotechnische theorie naar een 
integrale theorie aangeeft; een ontwikkeling die in de tachtiger jaren van start is gegaan en nog steeds 
in volle gang is. Het TAO-project (Technologie, Arbeid en Organisatie) uit de jaren 1988- 1992 geeft 
hiervan een flink aantal voorbeelden (onder meer Den Hertog & Ramondt, 1992). Van Eijnatten (1996, 
p. 292) geeft voorbeelden van de uitbouw van de sociotechniek op het gebied van: management van 
leerprocessen (Hoogerwerf, 1997); strategie-ontwikkeling (Van Ewijk-Hoevenaars et al., 1995); beter 
benutten van informatietechnologie (Loeffen, dit proefschrift); organisatievernieuwing in het product-

" creatieproces (Simonse, 1997); kennis- en competentiemanagement (o.m. Den Hertog en Van Sluijs, 
1995, Lammers, 1997) en tot slot op het gebied van het ontwikkelen van netwerken. 
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sluiting tussen organisatie en informatie te vinden is in het sociotechnische begrip 
'regelkring'. Het begrip regelkring wordt in deze paragraaf dan ook nader omschreven. 
Paragraaf 2.6 tenslotte vat de uitgangssituatie samen die ten grondslag ligt aan de case 
studies die in de hoofdstukken drie tot en met zes worden besproken. 

set social 
objectives 

t 
specify social 
alternatives 

~ match as 
socio·technical 

alternatives 

t 

set teehoical 
objectives 

t 
specify technical 

alternatives 

/ 

rank in terms of ability of each alternative to 
meet social and teehoical objectives 

~ 
consicter costs/resources/constraints 

t 
select best socio-technical solution 

Figuur 2.1: Sociotechnisch systeemontwerp volgens de klassieke benadering 
( Mumford & Weir 1979, p. 28 en Mumford, 1995a, p. 46) 

2.2 Klassieke sociotechnische ontwerpprincipes en hun betekenis voor de 
informatievoorziening 

Van (beschrijvende) Socio· Techniek naar een integrale sociotechnische ontwerpleer 
Het begrip 'Socio·Technisch Systeem' stamt uit Engeland, waar het in de vijftiger 
jaren werd ontwikkeld aan het 'Tavistock Institute of Human Relations' (Trist et al., 
1963). Het begrip werd oorspronkelijk gebruikt om het idee te beschrijven, dat 
problemen op sociaal gebied vaak hun oorsprong hebben in het technisch systeem; 
sociale en psychologische aspecten kunnen vaak alleen begrepen worden met behulp 
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van gedetailleerde technische feiten van het productieproces (zie onder meer Kuipers 
en van Amelsvoort, 1990, pp. 11 en 19). Vanuit de beschrijving van het fenomeen 
'sociotechnisch systeem' is men zich steeds meer gaan afvragen wat dit begrip 
'sociotechnisch systeem' voor het ontwerpen van organisaties zou moeten betekenen. 
De sociotechnische ontwerpprincipes die hieruit ontstonden zijn door Cherns (1976, 
1987) verzameld en gespecificeerd. Figuur 2.1 geeft een voorbeeld van klassiek socio
technisch systeemontwerp. Vanuit het begrip Socio-Technisch Systeem dat in 
Tavistock is ontwikkeld heeft zich de afgelopen veertig jaar een vrijwel complete 
theorie over organisatieontwerp ontwikkeld. Van Bijnatten (1990) geeft een uitgebreid 
overzicht van de verschillende internationale varianten van de klassieke sociotechniek. 
De ontwikkelingen specifiek in Nederland worden door Van Bijnatten en Hoevenaars 
(1989) en Van Bijnatten (1991) besproken. 

Informatievoorziening in relatie tot klassieke sociotechnische ontwerpprincipes 
De vraag hoe de informatievoorziening in sociotechnisch ontworpen organisaties eruit 
zou moeten zien, is vanuit een theoretisch oogpunt onderzocht (Van Bijnatten en 
Loeffen, 1990). In deze theoretische studie werd nagegaan of de in de klassieke 
sociotechniek gebruikte ontwerpprincipes vertaald konden worden naar uitgangspunten 
voor de structuur van informatiesystemen. Cherns (1976, 1987) heeft de socio
technische ontwerpprincipes verzameld, expliciet geformuleerd en uitgewerkt. De 
Nederlandse sociotechniek heeft veel van deze principes overgenomen (Kuipers en 
Rutte, 1987; Kuipers, 1989; Van Bijnatten, 1993). De principes zoals die door Cherns 
zijn geformuleerd zijn door Van Bijnatten en Loeffen geanalyseerd en ingedeeld op 
basis van hun dominantie in de verschillende fasen van het ontwerpproces zoals dat in 
de moderne sociotechniek gebruikelijk is. Dit ontwerpproces volgt de drie fasen: 
ontwerp van de Productiestructuur (P), ontwerp van de Besturingsstructuur (B) en 
ontwerp van de Informatiestructuur (I) (zie paragaaf 2.3 voor uitwerking van dit PEl
model). Vervolgens zijn de theoretische implicaties van de verschillende ontwerpprin
cipes voor de informatiestructuur van de organisatie beoordeeld; voor een samenvat
ting zie tabel 2.1. De bevindingen van deze theoretische exercitie vormen de uitgangs
punten voor de casestudies. 

1. Ontwerpprincipes voor het ontwerp van de productiestructuur, en hun implicaties 
voor de informatievoorziening 

In de moderne sociotechniek wordt gestart met het ontwerpen van de productie
structuur: het is de bedoeling de productie in onafhankelijke flows onder te brengen, 
met eventueel een verdere segmentatie in de sequentiële stappen van het productie
proces. Gedurende het ontwerp van de productiestructuur is het meest belangrijke 
ontwerpprincipe uit het overzicht van Cherns dat van grensbepaling. Van belang 
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hierbij is dat grenzen van de organisatieonderdelen zo worden getrokken dat de 
uitwisseling van informatie en kennis en het leren in de organisatie niet wordt verhin
derd. Dit principe levert een groot voordeel op voor het uiteindelijk ontwerp van de 
informatievoorziening: overbodige coördinatie wordt uitgebannen. Bij het ontwerp 
van de productiestructuur is ook het multifunctioneel principe aan de orde: de mensen 
op het operationele niveau in de organisatie moeten in staat zijn om verschillende 
systeemfuncties uit te voeren. Teneinde elk individu te kunnen voorzien van de 
persoonlijke informatie die hij of zij nodig heeft zal informatie op groepsniveau 
beschikbaar moeten zijn: het is immers onbekend welk lid van de groep de specifieke 
functie op zich zal nemen. 

2. Ontwerpprincipes voor het ontwerp van de besturingsstructuur, en hun implicaties 
voor de informatievoorziening 

Gedurende de tweede fase van het sociotechnisch ontwerp, het ontwerp van de bestu
ringsstructuur, wordt de basis voor het informatiesysteem gelegd. In deze fase zijn drie 
ontwerpprincipes uit de klassieke sociotechniek dominant aanwezig. Ten eerste: mini
male kritieke specificatie; ten tweede variantie controle; en ten derde macht en 
autoriteit. Deze drie principes leggen de nadruk op het idee dat problemen zo min 
mogelijk naar de rest van de organisatie mogen uitwaaieren. Om dit te kunnen doen 
heeft elke groep voldoende externe speelruimte nodig. Dit levert de genoemde drie 
principes op. Problemen kunnen zodoende dicht bij het punt waar ze ontstaan worden 
opgelost. Voor het oplossen van deze problemen zijn gegevens nodig, en wanneer het 
gaat om een productieafdeling is het dus aannemelijk dat feedback van gegevens in het 
ontwerp van de informatievoorziening zo dicht mogelijk bij de productieafdeling zal 
plaatsvinden. 

3. Ontwerpprincipe voor het ontwerp van de informatiestructuur 
In de laatste fase van het sociotechnisch ontwerp wordt het informatiesysteem 
gebouwd. Als de productie- en de beheersingsstructuur goed ontworpen zijn, zouden er 
geen obstakels voor het ontwerp van de informatiestructuur moeten zijn. Grens
bewaking wordt nu een dominant principe: informatiesystemen zouden binnen 
dezelfde grenzen moeten werken als de beheersingsstructuur. Dit betekent dat in 
sociotechnisch ontworpen organisaties (de werking van) het informatiesysteem binnen 
de grenzen van de ontworpen productiestromen moeten liggen. Indien het echter gaat 
om het uitwisselen van gespecialiseerde kennis, en om gegevens die slechts beperkt 
productgebonden zijn en over de verschillende productiestromen heen gaan, kunnen de 
grenzen van het informatiesysteem ook veel ruimer worden gelegd. 
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Tabel2.1: Klassieke sociotechnische ontwerpprincipes en hun implicaties voor de 
informatiestructuur, ingedeeld naar ontwerpfase in de moderne socio
techniek (Van Eijnatten & Loeffen, 1990) 

dominant implicatie van het dominante ontwerpprincipe voor de 
ontwerpprincipe informatievoorziening 
(Chems '76, '87) 

grensafbakening <=!> minder behoefte om te regelen tussen te groepen, dus minder 
(P) coördinatiebehoefte, dus minder behoefte aan informatie-

uitwisseling 

multifunctioneel <=!> mensen besluiten wat juist is, en informatiesystemen leveren de 
principe goede informatie op de juiste plaats, op de juiste tijd, aan de 
(P) juiste persoon en in de juiste vorm 

minimale kritieke <=!> informatiesystemen mogen mensen en organisaties niet meer 
specificatie beperken dan strikt noodzakelijk is 
(B) 

beheersing van variantie <=!> reguleren aan de bron betekent ook informatiebehoefte aan de 
(B) bron 

macht en autoriteit <=!> diegenen die regelen en verantwoordelijk zijn, moeten ook het 
(B) eerste doel zijn van het informatiesysteem 

grensafbakening <=!> informatiesystemen dienen binnen dezelfde grenzen te werken 
(I) als de beheersingsstructuur 

informatiestroom <=!> informatiesystemen moeten informatie geven aan hen die actie 
(0) kunnen ondernemen 

congruentie van <=!> informatiesystemen moeten congruent zijn met de (andere) 
ondersteuningssystemen ondersteuningssystemen 
(0) 

compatibiliteit <=!> organisaties veranderen en informatiesystemen veranderen, 
(V) maar de organisatie kan niet worden stilgelegd tijdens al deze 

overgangsorganisatie 
veranderingen 

(V) 

incompleetbeid (V) 

Ontwerpfasen in de moderne sociotechniek Principes van belang voor het 
gehele proces: 

P: ontwerp van de productiestructuur 0: organisatieprincipe 
B: ontwerp van de beheersings- of besturingsstructuur V: principe van belang bij het 
I: ontwerp van de informatiestructuur veranderingsproces 

25 



hoofdstuk2 

4. Principes van belang voor het gehele ontwerp: organisatie en verandering 
Behalve de principes die herkenbaar zijn in een specifieke fase van het sociotechnisch 
herontwerpproces, zijn er ook meer algemene principes die van invloed zijn op het ont
werp van de informatiestructuur. Er zijn twee sociotechnische principes die betrekking 
hebben op de organisatie als geheel: het principe van congruentie van de ondersteu
ningssystemen en het informatiestroomprincipe. Congruentie van ondersteuning geeft 
aan dat ondersteunende systemen zo ontwikkeld moeten worden dat het gedrag 
waarvoor de organisatiestructuur oorspronkelijk was ontworpen, wordt versterkt. Dit 
met inbegrip van de ondersteuning door informatiesystemen. Eén belangrijk principe 
uit de klassieke sociotechniek heeft rechtstreeks betrekking op informatiesystemen. 
Cherns noemt dit het informatiestroomprincipe. Het houdt in dat informatiesystemen 
beschikbaar moeten zijn zo dicht mogelijk bij het punt waar actie ondernomen kan 
worden. In de praktijk betekent dit dat medewerkers op de vloer over actuele bestu
ringsinformatie dienen te beschikken. Zoals de tabel laat zien, hebben drie socio
technische principes betrekking op het iteratieve veranderingsproces: eompatibiliteit 
(het systeem moet compatibel met de doelen ervan zijn); overgangsorganisatie en 
incompleetheid. Deze drie principes benadrukken dat een organisatie altijd in 
verandering is. Het is onmogelijk om een organisatie in haar geheel stil te leggen, de 
wijziging(-en) te implementeren, en haar vervolgens weer op te starten. Er zijn vaak 
complexe maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het werk gewoon doorgaat. 

2.3 Sociotechnisch ontwerp van informatiesystèmen: de benadering van 
Mumford 

Enige aandacht voor informatiesystemen is er in de sociotechniek eigenlijk altijd al 
geweest. Reeds bij Tavistock (Trist et al., 1963) was er sprake van. Het betrof hier 
echter ,eerder handmatige registratie dan geautomatiseerde feedbacksystemen. In de 
literatuur wordt weinig aandacht besteed aan het sociotechnisch ontwerpen van infor
matiesystemen2. De algemeen bekende uitzondering vormt de op de klassieke socio
techniek gebaseerde ETHICS-methode (Mumford & Sackman, 1975; Mumford & 

Weir, 1979; Mumford en Henshall, 1979; Mumford, 1983, 1986, 1995). ETHICS staat 
voor: 'Effective Technica! and Human Implementation of Computer-based Systems'. 
De ETHICS-methode maakt bij het ontwerpen van informatiesystemen gebruik van 
sociotechnische principes, en wordt al bijna twintig jaar toegepast. Hoewel de 

2 Er zijn wel voorbeelden bekend van auteurs die gebruik maken van ontwerpprincipes vergelijkbaar met 
die uit de sociotechniek, maar zelf leggen ze de relatie met de sociotechniek niet expliciet (zie ook 
Harrington, 1991, p. 60). Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Checkland (1981), Wood-Harper & 
Avison (1985) en Checkland & Scholes (1990) en in eigen land Hopstaken & Kranendonk (1990). 
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ETHICS-methode vooral vanwege de strikt participatieve aanpak niet past in de 
Nederlandse sociotechnische ontwerpbenadering, is ze wereldwijd bekend als 'de' 
sociotechnische benadering voor het ontwerpen van informatiesystemen. In deze para
graaf wordt een korte uiteenzetting van het werk van Mumford gegeven. 

implement 

con si der 
organizational 
options 

redesign jobs 

reorganize 

Figuur 2.2: ETHICS: Effective Technica! and Human Implementation of Computer
based Systems (Mumford, 1986, p 10) 

Mumford & Weir (1979, p. 10) richtten hun onderzoek op "the development of a set of 
principles which assists the systematic and integrated design of both the technica! and 
the human parts of any system so that both technica! efficiency and job satisfaction are 
increased" (zie ook figuur 2.1). Ze lichten dit verder als volgt toe (p. 28): "We mean 
that the technica! parts of a work system are carefully evaluated in terms of their 
human consequences, and technica! choices are made both in terms of the contribution 
of the technology to efficiency and its ability to contribute to job satisfaction through 
permitting a satisfying social structure and mix of jobs to be associated with it. 
Flexible technologies are more likely to have this characteristic than deterministic 
ones." Mumford & Weir voegen dan tot slot toe: "lt should be pointed out that our 
approach differs in a number of ways from the classica! sociotechnical design 
procedures developed by experts such as Davis, Emery, Tristand Thorsud." Mumford 
gaat op die laatste opmerking dan niet verder in, maar zegt later in haar ETHICS-
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benadering gebruik gemaakt te hebben van klassieke sociotechnische uitgangspunten 
zoals die door Cherns zijn geformuleerd (Mumford, 1995a, p 74-75) 

Hoewel er in de klassieke sociotechniek in algemene zin dus wel degelijk analytische 
uitspraken zijn gedaan over de relatie tussen organisatie en informatie, zijn de feitelijke 
ontwerpbemoeienissen gering geweest. Alleen Mumford (et al.) heeft zich daadwerke
lijk met het ontwikkelen van een methode voor herontwerp beziggehouden. Mumford 
maakt daarbij gebruik van de klassieke sociotechnische benadering waarin de sociale 
en technische aspecten in samenhang worden bekeken. Voor het beoordelen van de 
verschillende sociotechnische opties die mogelijk zijn schenkt ze, veel meer dan tot nu 

, toe in de Nederlandse sociotchniek gebruikelijk is, aandacht aan de participatieve rol 
van gebruikers in het ontwerp. 

2.4 De Nederlandse structuurbenadering: moderne sociotechniek 

2.4.1 Het stappenplan voor integraal organisatieontwerp 

De eerste beschrijving van de moderne sociotechniek is te vinden in het boek van de 
Groep Sociotechniek (De Sitter et al. 1986). De titel geeft ook kort de inhoud van het 
begrip 'moderne' sociotechniek weer: Het flexibele bedrijf Integrale aanpak van flexi
biliteit, beheersbaarheid, kwaliteit van de arbeid en productieautomatiserinl. Deze 
sociotechnische theorie voor integraal (her-)ontwerp is door De Sitter et al. (1986) 
uitgewerkt in de Benadering van het Flexibele Bedrijf en bruikbaar gemaakt voor toe
passing in de productie. De aandacht is daarbij gericht op de totale fabriek en de 
indeling in afdelingen. De moderne sociotechniek is erop gericht een goede balans tot 
stand te brengen tussen beheersbehoefte en beheerscapaciteit4• De complexiteit van de 
organisatie, en daarmee de beheersbehoefte, kan omlaag worden gebracht door regel
vermogen op zo laag mogelijk niveau in de organisatie te leggen: de coördinatie
behoefte tussen de verschillende eenheden5 wordt daardoor verminderd. 

3 De Groep Sociotechniek (1986) heeft als eerste het basisprincipe van minimaal mogelijke arbeids
deling uitgewerkt in een aantal principes (Groep Sociotechniek, 1986, p. 41 en Van Amelsvoort, 
1992): 1. allocatie van regelkringen van onderop; 2. interactieve koppelingen; 3. verminderen van 
latente inputs; 4. integreren van aspectregelkringen; 5. integreren van regelfuncties; 6. integratie van 
regelkringen in de tijd; 7. vergroting van het regelgeheugen. 

4 Zie onder meer Hoevenaars ( 1991) die de relatie tussen beheersbehoefte en beheerscapaciteit weergeeft 
als een bascule waarop men aan beide zijden van deze weegschaal een gelijk gewicht legt. 

5 Hoevenaars (1991) gebruikt hiervoor de term 'aangeslibde beheersbehoefte'. 
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Naast de benadering van de Groep Sociotechniek ontwikkelde Van Eijnatten de 
Benadering van Flexibele Arbeidssystemen (Van Eijnatten, 1987). De aandacht was 
daarbij gericht op werkgroepen en individuen. Van Eijnatten, Hoevenaars en Rutte 
(1988, 1990) hebben voorgesteld deze twee benaderingen te integreren, en komen zo 
tot een stappenplan voor integraal organisatieontwerp. Een uitwerking daarvan is 
opgenomen in figuur 2.3. Het stappenplan voor integraal organisatieontwerp omvat 
onder meer het herontwerp van achtereenvolgens de productiestructuur, de besturings~ 
structuur en de informatievoorziening van de organisatie, kortweg het PBI~ontwerp~ 
model genoemd. 

In het PBI·model kan de productiestructuur worden gedefinieerd als de groepering en 
koppeling van uitvoerende functies6 (De Sitter, 1989). De besturingsstructuur kan 
worden gedefinieerd als de groepering en koppeling van regelendefuncties1

• Dit houdt 
in dat tijdens het ontwerp van de besturingsstructuur wordt vastgelegd wáár in de 
organisatie de verantwoordelijkheden liggen, en daarmee wordt dan de regelbehoefte 
van de verschillende eenheden binnen de organisatie vastgelegd. De informatie
structuur kan worden beschreven als de groepering en koppeling van gegevens
verzamelende en gegevensverwerkende functies (Van Eijnatten en Loeffen, 1990). Bij 
het ontwerp van de productie~ en de besturingsstructuur wordt gebruik gemaakt van 
verschillende concepten die kenmerkend zijn voor de sociotechnische benadering. Van 
deze concepten wordt in deze studie gebruik gemaakt en ze worden daarom hier nader 
gedefinieerd. 

6 De eerste definitie die van productiestructuur werd door de Groep Sociotechniek geformuleerd: de 
productiestructuur is de groepering en koppeling van bewerkingsfuncties (van mensen en machines) in 
een productiesysteem (De Sitter et al., 1986, p. 15); 

7 In 1986 nog gedefinieerd als: "de besturingsstructuur is de groepering en koppeling van uitvoerende 
activiteiten" (De Sitter et al., 1986, p.15). Van Amelsvoort (1992, p. 27) gaat nog wat dieper in op de 
term besturingsstructuur: "De besturingsstructuur wordt gezien als de groepering en koppeling van de 
normstellende activiteiten en regeltaken in een organisatie. Deze taken vervullen alle een functie in de 
besturing van het transformatieproces. In een organisatie worden de normstellende en regeltaken vaak 
verdeeld over de leidinggevenden en de voorbereidende en de ondersteunende afdelingen of functio
narissen. De voorbereidende afdelingen zijn in wezen normstellend voor het productieproces 
(bijvoorbeeld: levertijd, capaciteitsplanning, bewerkingsinstructies enz.). Ondersteunende afdelingen 
vervullen vaak een deeltaak in de regelcyclus (bijvoorbeeld: het meten van kwaliteit, het verrichten van 
een technische ingreep enz.). Voorbereidende en ondersteunende activiteiten worden dus ook gezien als 
onderdeel van de besturingsstructuur." Zie ook paragraaf 2.5.1. 
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2.4.2 Concepten voor de productiestructuur: macro-, meso- en microniveau 

In de sociotechnische ontwerpbenadering start het ontwerp van de productiestructuur 
op macroniveau. Dit is het niveau waarop de eerste beslissingen met betrekking tot de 
vormgeving van de productie worden genomen. Het hoogste niveau in een bedrijf, 
maar ook een zelfstandige business-unit, kan dit macroniveau omvatten. Essentieel 
voor het begrip macroniveau is dat beslissingen op strategisch niveau door het mana
gement van de unit zelf genomen worden. In het eerste ontwerpstadium vormt de 
definitie van de hoofdstromen in de productie, het macroniveau, het belangrijkste 
aandachtspunt. Als tweede grote stap in het herontwerp van een organisatie wordt de 
productiestructuur op mesoniveau vastgelegd. Er wordt bekeken in welke segmenten 
de verschillende hoofdstromen kunnen worden opgedeeld. Dit kan betekenen dat er 
een aantal parallelle (sub-)stromen wordt gedefinieerd, maar ook dat bepaalde delen 
van de productstroom in afzonderlijke, elkaar opvolgende, segmenten worden vastge
legd. De segmenten krijgen daarbij een groepsgrootte waarbij ze zo zelfstandig 
mogelijk kunnen werken. Men spreekt dan vaak over zelfsturende teams of taak
groepen. Op microniveau tenslotte wordt de arbeidsorganisatie en de productietechniek 
binnen de verschillende segmenten ( zelfsturende teams) vastgelegd. 

2.4.3 Concepten voor de besturingsstructuur: vervaardigen, verbeteren en ver
nieuwen en lokaal, interlokaal en globaal regelen 

Het ontwerp van de besturingsstructuur van organisaties is van groot belang als het 
gaat om informatievoorziening: het is immers dáár waar de aansluiting tussen besturing 
en informatie wordt verwacht. Voor de beschrijving van de besturingsstructuur wordt 
gebruik gemaakt van twee begrippentrio's: vervaardigen, verbeteren en vernieuwen8 en 
lokale, interlokale en globale regeling. 

Vervaardigen betreft regelingen op het gebied van techniek, kwaliteit en logistiek die 
noodzakelijk zijn om een goed productieresultaat te krijgen. Bij verbeteren gaat het om 
het ter discussie stellen van bepaalde (productie-)normen, om uiteindelijk toch het 

8 In de infonnatiekunde kent men van oudsher ook een dergelijke driedeling in vervaardigen, verbeteren 
en vernieuwen; men spreekt dan in tennen van infonnatievoorziening over operationele infonnatie
systemen, managementinfonnatiesystemen en executive infonnation systems. Het is van belang hier op 
te merken dat deze infonnatiesystemen gescheiden van elkaar worden gezien en bedoeld zijn voor 
gescheiden niveaus. De sociotechnische benadering gaat uit van een geleidelijke overgang tussen de 
verschillende functies en hiërarchische niveaus (zie ook figuur 2.4), en impliciet dus ook tussen de 
verschillende informatiesystemen. 
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gewenste eindresultaat te bereiken. Bij vernieuwen gaat het om het initiëren van 
compleet nieuwe producten en processen. 

Besturingsniveau 

macroniveau: 
business unit 

mesoniveau: 
operationele 
groep 

microniveau: 
hele taakgroep 

Besturingsdimensie Koppel in gen 

vernieuwen 

vervaardigen 

Figuur 2.4: Sociotechnisch model van de besturingsstructuur (Van Amelsvoort, 
1989) 

Bij het ontwerp van de besturingsstructuur wordt gestart op het microniveau: 
uitgangspunt is dat de verschillende zelfsturende teams zoveel mogelijk intern regelen. 
Dit wordt lokale regeling genoemd. Vervaardigen vormt de belangrijkste taak van een 
zelfsturend team: op het microniveau worden de regels en normen vastgelegd die te 
maken hebben met deze vervaardigingsfunctie. Meestal kunnen de verschillende 
segmenten/teams niet de volledige vervaardigingsfunctie verrichten; er is coördinatie 
nodig tussen de verschillende teams. Dit wordt interlokale regeling genoemd. Naast 
interlokale regelingen voor de vervaardigingsfunctie kan er behoefte zijn aan het 
bundelen van kennis op een bepaald gebied waardoor opsplitsing in segmenten voor 
bepaalde taken niet wenselijk is. De benodigde coördinerende functie wordt dan vaak 
door een ondersteunende groep verricht. In de sociotechniek gebruikt men voor een 
groep die voomarnelijk interlokale regelingen verricht ten behoeve van de vervaar
digings- en de verbeteringsfunctie de benaming 'operationele groep'. Binnen deze 
operationele groepen is specifieke kennis aanwezig die nodig is bij het verbeteren van 
de productiefunctie. Dit leidt natuurlijk ook tot mogelijkheden ter vernieuwing. De 
totale unit wordt geregeld door middel van globale regeling. Het moge duidelijk zijn 
dat op macroniveau de vemieuwingsfunctie het meest uitgebreid aan bod komt. 
Uitgangspunt voor het ontwerp als geheel blijft dat de verschillende functies op een zo 
laag mogelijk niveau worden vervuld. Zo ontstaat dan het beeld van figuur 2.4. 
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Het sociotechnisch ontwerp van de productie- en de besturingsstructuur is erop gericht 
de organisatie zo overzichtelijk mogelijk te houden. Teneinde de hoeveelheid beno
digde coördinatie (en daarmee ook de benodigde gegevensuitwisseling) zo gering 
mogelijk te houden, wordt de besturingsstructuur vanaf het microniveau in de organi
satie opgebouwd met behulp van lokale, interlokale en globale regeling. De lokale 
regeling in de organisatie vindt zoveel mogelijk plaats binnen de groepen (vaak via 
persoonlijk overleg, of via zo eenvoudig mogelijk toegankelijke bestanden). Vanwege 
de toenemende mogelijkheden van de informatietechnologie zal deze interne communi
catie voor ontwerpers van de (bestuurlijke) informatiestructuur een steeds belangrijker 
aandachtspunt worden. In deze studie wordt ze echter nog buiten beschouwing gelaten. 
De interlokale regeling in de organisatie is van cruciaal belang voor een soepele 
organisatie. Geautomatiseerde informatiesystemen sluiten vaak aan op dit niveau van 
de organisatie. Het gaat hierbij vaak om gegevensbeheer ten bate van operationele en 
tactische beslissingen (zie ook paragraaf 2.6). Het onderzoek richt zich voornamelijk 
op gegevensuitwisseling op dit regelniveau van de organisatie. Globale regeling komt 
in dit onderzoek niet of nauwelijks aan bod; in de sociotechnische ontwerptheorie is 
het ontwerp van de besturingsstructuur op globaal niveau nog niet voldoende 
uitgewerkt om nu al een studie naar de informatiestructuur op dit niveau mogelijk te 
maken. 

2.5 Ontwerp van de informatiestructuur in de moderne sociotechniek 

2.5.1 Informatiestructuur als technische consequentie van besturing 

Waar in de klassieke sociotechniek de aandacht door vooral Mumford wel degelijk ook 
gericht is geweest op de ontwikkeling van de informatievoorziening, is in de moderne 
sociotechniek tot nu toe geen vergelijkbare methodiek ontwikkeld. De meeste stappen 
uit het PBI-ontwerpmodel zijn uitgewerkt en uitgetest (zie onder meer De Sitter et al., 
1990). Zoals figuur 2.3 al aangaf, wordt in de sociotechnische (her-)ontwerpcyclus de 
informatiestructuur (stap 15) ontworpen ná het ontwerp van de productiestructuur en 
de besturingsstructuur. Stap 15, het (her-) ontwerp van de informatiestructuur, is echter 
nog nooit systematisch uitgewerkt of uitgetest. 

Expliciete aandacht voor het ontwerp van informatiesystemen is ontstaan op basis van 
vragen uit de praktijk naar aanleiding van geïmplementeerde sociotechnisch heront
worpen P- en B-structuren. In de vernieuwde organisatie ontstond de behoefte aan 
andere informatiesystemen: informatiesystemen die decentraal ondersteunend zijn en 
actuele on line-besturingsinformatie bevatten. Kuipers en Van Amelsvoort (1990) 
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benadrukken hierbij vooral het reai-time aspect en de noodzaak voor tweerichtings
verkeer van informatie in de hiërarchie. Van Bijnatten en Hoevenaars (1990) consta
teren dat de BFO-methodiek9 (een verdere uitwerking van het PBI-model) een goede 
basis vormt voor informatiestructuur-ontwerp. Zij baseren deze constatering op de 
vergelijking van een aantal methoden voor informatiesysteemontwikkeling met de 
BFO-methodiek. 

De Groep Sociotechniek (De Sitter et al., 1986) gaat in haar beschrijving van socio
technisch (her-)ontwerp maar tot en met de besturingsstructuur. In deze beschrijving 
van de besturingsstructuur duiken echter al opmerkingen over de informatiestructuur 
op10

• De Sitter (1989, p. 234) beschrijft een informatiesysteem als een 'fundamenteel 
aspectsysteem'. De uitwerking van dit systeem acht hij echter geen primaire 
ontwerpvraag maar meer een technische vraag. Ook in latere publicaties (De Sitter, 
1994, p. 102) bespreekt hij wel het PBI-ontwerpmodel, maar houdt hij zich alleen met 
het regelvraagstuk bezig en niet met de feitelijke informatie-uitwisseling die 
plaatsvindt. 

2.5.2 Uitwerking van de besturingsstructuur met behulp van regelkringen 

Informatievoorziening is nodig om de besturing van een organisatie te ondersteunen. 
De besturingsstructuur vormt dan ook het aanknopingspunt voor de fnformatievoorzie
ning. Aangezien de besturingsstructuur kan worden gedefinieerd als 'de groepering en 
koppeling van regelende functies' of, in een recentere definitie (De Sitter, 1994, p. 
100): 'de architectuur van de groepering en koppeling van regelkringen', is het begrip 
regelkring van groot belang als het over de koppeling met informatievoorziening gaat. 
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het begrip regelkring. 

Uitgangspunt voor de sociotechnische beschrijving van regelkringen is de systeem
theorie. Figuur 2.5a geeft de regelkring weer zoals die door In 't Veld is ontwikkeld 
ten bate van de systeemtheorie. 

9 De benaming BFO (Benadering (B) van Flexibele (F) Organisaties (0)) wordt gebruikt voor de 
combinatie van BFB (Benadering van het Flexibele Bedrijf), en BPA (benadering van flexibele 
arbeidssystemen). In latere publicaties worden verschillende varianten hierop verzameld onder de naam 
Integrale Organisatie Vernieuwing (IOV), zie ook voetnoot 1. 

10 "Veranderingen in de besturingsstructuur kunnen betrekking hebben op: l. informatiestructuur: de 
manier waarop informatie ontvangen, verwerkt en aangeboden wordt; 2. normstelling; 3. allocatie van 
regelkringen; 4. selectie van regelkringen." Groep Sociotechniek (De Sitter et al., p. 164). 
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Figuur 2.5 Verschillende weergaven van regelkringen 
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In figuur 2.5b wordt de menselijke regelkring weergegeven. Dit is de menselijke regel
kring, zoals die in de psychologie wordt weergegeven: de mens als regelaar doorloopt 
de verschillende fasen van regeling in de volgorde: waarnemen, beoordelen, beslissen 
en actie. De Sitter maakt gebruik van deze benadering (zie ter illustratie figuur 2.5c en 
2.5d). In een later stadium (zie figuur 2.7) brengt hij daar de menselijke regelkring in. 

Figuur 2.6 Opbouw van een normale regelcyclus en de regelcyclus met dubbele lus 
('evaluerende regelkring') (VanAmelsvoort, 1992, p. 44-45) 

De invulling die Van Amelsvoort (figuur 2.6, zie ook Argyris & Schön, 1978) en De 
Sitter (figuur 2.7) geven aan het begrip regelkring, vormt het midden tussen de 
technische en de psychologische benadering. De Sitter integreert de verschillende 
soorten regelkringen zelfs expliciet. In paragraaf 2.2 ( ontwerpregels uit de klassieke 
sociotechniek) en paragraaf 2.4 (moderne sociotechniek) is al ingegaan op de ontwerp
regels voor de besturingsstructuur en impliciet dus ook op de ontwerpregels voor 
regelkringen. 
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Figuur 2. 7: De menselijke regelkring en drie niveaus van regelkringen in de 
organisatie (de Sitter, 1994) 

2.6 Slot 

In het PBI-model zoals dat al jaren binnen de sociotechniek wordt gebruikt blijkt het 
gedeelte informatiestructuur nog nimmer uitgewerkt te zijn. Hoewel de uitwerking van 
het begrip regelkring zowel voor De Sitter als voor Van Alnelsvoort onderwerp van 
onderzoek is geweest, blijft de invulling van de informatievoorziening een open vraag. 
De studie die in dit proefschrift wordt beschreven is dan ook van exploratieve aard: de 
theorie kan de directe aansluiting tussen regelkring en (geautomatiseerd) informatie
systeem (nog) niet maken. De cases die de basis vormen van de studie zijn bedoeld om 
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na te gaan wat voor informatie-uitwisseling er plaatsvindt, en hoe deze gerelateerd is 
aan de (sociotechnische) besturingsstructuur. 

De toepassing van informatietechnologie verspreidt zich op dit moment razendsnel. In 
deze studie wordt vooral gekeken naar de vraag hoe een (reeds ontworpen) besturings
structuur wordt ondersteund door informatievoorziening. Natuurlijk bieden de ontwik
kelingen op informatietechnologisch gebied ook mogelijkheden om te komen tot 
nieuwe keuzen in het ontwerp van de besturingsstructuur, dit omdat de verschillende 
sociotechnische uitgangspunten bij het gebruik van informatietechnologie een andere 
prioriteit krijgen. Deze mogelijkheden zijn in deze studie niet onderzocht; in hoofdstuk 
zeven wordt wel ingegaan op de mogelijkheden die hier nog openliggen. 
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3 Opzet van het onderzoek 

3.1 Exploratief onderzoek 

De doelstellingen van het onderzoek zijn gericht op het ontwikkelen van kennis over 
de relatie tussen de (sociotechnisch ontworpen) organisatie en haar informatievoor
ziening. In paragraaf 1.5 en 2.6 is aan de orde geweest dat er nog weinig bekend is 
over deze relatie. In een studie gericht op het ontwikkelen van kennis, maakt men 
gebruik van de empirische cyclus (figuur 3.1a). Men formuleert daarbij hypothesen die 
getoetst kunnen worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat men beschikt over een (voor
lopige) theorie. Zoals eerder werd aangegeven, was dit in deze studie niet het geval. 
Daarom werd gekozen om in de praktijk te starten met een beschrijvend onderzoek. 
Daarbij stond het waarnemen van de informatievoorziening in een sociotechnisch 

.· ingerichte organisatie centraal. De studie is dan ook exploratief van aard1
: het onder

zoek is primair gericht op het ontwikkelen van begrippen die relevant zijn bij het 
beschrijven van de relatie tussen organisatie en informatie. 

probleemstelling J 

"" 

a. empirische cyclus b. regulatieve cyclus 

Figuur 3.1: De empirische cyclus en de regulatieve cyclus 

Het hart van de studie wordt gevormd door drie cases, waarin de bOvengenoemde 
relatie wordt beschreven. Het betreft drie machinefabrieken waar een job-shop 

1 Loeffen (1995b). Zie ook Van der Zwaan (1990). 
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productiestructuur was vervangen door een stroomgerichte productiestructuur. In 
dergelijke productiesituaties is de afgelopen vijftien jaar veel ervaring opgedaan met 
het ontwerpen van de productie- en de besturingsstructuur2. De onderzochte bedrijven 
hebben alle een periode achter de rug waarin de organisatie sociotechnisch werd 
herontworpen. Dat betekent echter niet dat deze organisaties allemaal even consequent 
de sociotechnische ontwerpprincipes toepassen; in het sociotechnisch ontwerp zit 
immers ook een behoorlijke inbreng van management en medewerkers zelf. Een 
herontworpen organisatie beantwoordt dus ook nooit aan 'het' ideaaltypische beeld dat 
een structuurgerichte sociotechnicus er van zou kunnen maken. Tegelijkertijd zijn de 
casestudies elk op te vatten als een diagnose voor het desbetreffende bedrijf. De cases 
vormen dus elk ook een onderdeel van een regulatieve cyclus zoals weergegeven in 
figuur 3.lb. In figuur 3.2 is een overzicht van het onderzoeksdesign weergegeven. De 
sterk exploratieve aard van het onderzoek is in figuur 3.2 gei1lustreerd aan de hand van 
een slechts zeer gedeeltelijk doorlopen empirische cyclus. 

I 

\ 

Empirische 
cyclus 

waarnemen 
(literatuuronderzoek) 

I 
I 

' " \ 
\ 

ontwikkelen van begrippen, 
uitwerken van beschrijvingswijze 

diagnose 
casel 

Figuur 3.2: Het onderzoek op twee niveaus: als start van een empirische cyclus en 
als uitkomst van reflectie op drie bedri.ifsdiagnoses. 

2 Zie bijvoorbeeld Kommers (1991), Van Amelsvoort (1989, 1992), Van de Kuil & Van Bijnatten 
(1995). 
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De doelstellingen in het onderzoek zijn in de loop van het onderzoek steeds explicieter 
gedefinieerd en uiteindelijk omschreven als (zie hoofdstuk 1, figuur 1.4): 

1. Het uitwerken van de ontwerpmethode voor de besturingsstructuur tot een basis 
voor het ontwerp van de informatiestructuur. 

2. Het uitwerken van een beschrijvingswijze voor formele en informele re~elkringen. 
3. Het definiëren van een begrippenkader, hanteerbaar voor organisatie- en informatie

deskundigen. 
4. Het opstellen van richtlijnen voor het onderzoek en ontwerp van de communicatie

en de informatiestructuur. 

De beschrijvingswijze, met het daarbij behorende begrippenkader, is tijdens de 
casestudies ontwikkeld. Dit betekent dat de opzet van het onderzoek weliswaar voor
ziet in het ontwikkelen van een beschrijvingswijze, maar geen mogelijkheid biedt om 
de richtlijnen, die zouden kunnen volgen uit de beschrijvingswijze, te testen. Het is wèl 
mogelijk en in deze studie ook in praktijk gebracht - om de inhoudelijke resultaten 
van de cases te gebruiken ter onderbouwing van richtlijnen voor het ontwerpen. 

3.2 De funcde van de cases in het onderzoek 

In de casestudies zullen een aantal van de begrippen en concepten uit hoofdstuk twee 
verder worden uitgewerkt en, waar nodig, nieuwe begrippen en concepten worden 
ontwikkeld. De cases worden als respectievelijk case De Lente, case De Zomer en case 
De Herfst beschreven in hoofdstuk vier, vijf en zes. Ze leveren de basis voor de 
toekomstige integratie van sociotechnische en informatiekundige concepten. 

De verschillende doelstellingen in het onderzoek zijn in de loop van het onderzoek 
gedeeltelijk na elkaar en gedeeltelijk parallel aan bod gekomen. De eerste en derde 
doelstelling in het onderzoek (zie paragraaf 3.1), het uitwerken van de besturings
structuur en het definiëren van een begrippenkader dat hanteerbaar is voor zowel 
organisatie- als informatiedeskundigen, zijn beide aandachtspunt geweest tijdens de 
eerste case. De tweede onderzoeksvraag, het uitwerken van een beschrijvingswijze 
voor formele en informele regelkringen, is hoofdzakelijk in de tweede case aan bod 
gekomen. De derde case is gebruikt om de beschrijvingswijze in haar geheel voor het 
eerst systematisch toe te passen. Alleen in de derde case is werkelijk sprake van 
gepland herontwerp van (een deel van) de organisatie. Voor het herontworpen deel van 
de organisatie is de nieuwe besturings- en informatiestructuur met de ontwikkelde 
beschrijvingswijze vastgelegd. De vierde doelstelling in het onderzoek, het opstellen 
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van richtlijnen voor onderzoek en voor het ontwerpen van de communicatie-/ 
informatiestructuur, is bereikt door een reflectie op de inhoudelijke en de methodische 
resultaten van de drie cases, welke zijn gekoppeld aan informatietechnologische 
mogelijkheden. 

-------:ill'l inhoudelijke 
conclusies case 2 

( -'C-- 1 
l opzet case 3 --~llt 1----:Jiol inhoudelijke 

....__,._ _ ____, conclusies case 3 

beschrijving 
van de methode 
(hfst 4-6) 

reflecties naar aanleiding 
1---~ van de casestudies 

(hfst. 7) 

richtlijnen voor onderzoek en 
ontwerp van de informatie
voorziening (hfst. 7) 

~ inhoudelijke ontwikkeling 

~ methode-ontwikkeling 

[-=::J onderzoeksactiviteit 

Figuur 3.3 Opbouw van de drie cases 

('-- î 
~ _ .."~ tussentijds resultaat 

C} onderzoeksresultaat 

Figuur 3.3 geeft aan hoe de drie cases in de tijd elkaar hebben opgevolgd. Elke case 
leverde een aangepaste opzet voor een volgende case op. Dit leidde uiteindelijk tot een 
methode voor het beschrijven van de interne informatie-uitwisseling. Daarnaast lever-
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de elke case ook inhoudelijke conclusies op. Deze inhoudelijke conclusies, in combi
natie met de theoretische uitgangspunten die ontwikkeld zijn voor de methode, hebben 
geleid tot het opstellen van richtlijnen voor het onderzoek en het ontwerp van de 
communicatie- en de informatiestructuur. De combinatie van de besturingsstructuur en 
de communicatiestructuur, met inbegrip van de informatiestructuur, zal in hoofdstuk 
zeven als 'de interactiestructuur' worden beschreven. 

3.3 Systematiek van de casebeschrijvingen 

De beschrijvingen van de drie cases in respectievelijk de hoofdstukken vier, vijf en zes 
volgen in grote lijnen een identieke opbouw. Elk hoofdstuk begint met een korte 
inleiding met daarin de vraagstelling(-en) specifiek voor die case. Vervolgens wordt 
kort ingegaan op de gevolgde werkwijze tijdens het caseonderzoek. 

De casebeschrijving zelf begint met een korte beschrijving van het bedrijf. Elke case 
wordt ontleed in de sociotechnische ontwerpvolgorde productiestructuur, besturings
structuur en informatiestructuur (PBI). De resultaten van de cases worden gevormd 
door: 

1. De ontwikkeling van een begrippenkader. 
2. De ontwikkeling van een beschrijvingswijze voor formele en informele regelkringen 

en de uitwerking ervan tot het 'communicatieconcept'. 
3. De inhoudelijke conclusies in de slotparagraaf van elk hoofdstuk. 

De ontwikkeling van het begrippenkader en de uitwerking van een beschrijvingswijze 
voor formele en informele regelkringen vond plaats tijdens de cases en is ook als 
onderdeel van de casebeschrijvingen opgenomen. Tijdens de cases zijn bepaalde 
bestaande begrippen in gebruik genomen of zijn nieuwe begrippen ontwikkeld. Ter 
herkenning van de ontwikkeling van het begrippenkader en de beschrijvingswijze zijn 
de teksten die hierop betrekking hebben in geschaduwde alinea's geplaatst. 
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4 Case 1: Machinefabriek De Lente 

4.1 Vraagstellingen voor case De Lente 

4.1.1 Theoretische vraagstelling 

Bij de start van het empirisch onderzoek werd, op basis van een eerste theoretische 
verkenning, de volgende vraagstelling geformuleerd: "Op welke wijze kan de relatie 
tussen organisatie en informatie in nader te bepalen, specifieke bedrijfssituaties in 
kaart worden gebracht, opdat zo'n beschrijving, zowel voor deskundigen op socio
technisch gebied als voor deskundigen op informatiekundig gebied, inzichtelijk en 
bruikbaar is ten behoeve van analyse en herontwerp" (zie paragraaf 1.3.2). 

Aanvankelijk werd het doel van de case geformuleerd als het komen tot een beschrij
vingswijze die het mogelijk maakt de informatievoorziening met een 'sociotechnische 
blik' te beschrijven. De belangrijkste eigenschappen van de informatiestructuur zouden 
beschreven moeten worden, vanuit zowel een sociotechnische als een informatie
kundige benadering. Deze beschrijving zou zowel sociotechnische specialisten als 
specialisten op informatiekundig gebied de overeenkomsten en verschillen tussen de 
verschillende benaderingswijzen moeten laten zien. De definitie van 'de belangrijkste 
eigenschappen' bleek echter voor velerlei uitleg vatbaar, vandaar dat later voor een 
meer operationele doelstelling werd gekozen: "beschrijf, vanuit de sociotechnische 
optiek, de problemen die worden ervaren bij informatie-uitwisseling binnen - of in de 
omgeving van- de onderzochte afdeling". 

4.1.2 Praktische vraagstelling 

De afdeling Onderdelenfabricage van machinefabriek De Lente was in het jaar vooraf
gaande aan de casestudie overgegaan op een organisatiestructuur met 'hele taak
groepen'. De aandacht van vrijwel iedereen bij De Lente was voornamelijk gericht op 
veranderingen op de werkvloer. De 'hele taakgroepen' waren weliswaar in werking, 
maar de dagelijkse praktijk liep nog niet zoals men zou willen. Informatievoorziening 
was een onderwerp dat voorlopig op het tweede plan was gezet: een goede besturings
structuur zou vanzelf een verandering in de vraag naar informatie gaan opleveren. Aan 
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deze veranderende vraag zou dan in een later stadium aandacht kunnen worden 
besteed. Deze situatie gaf de onderzoeker de mogelijkheid om de organisatie te 
beschrijven, zonder dat De Lente directe adviezen verwachtte. Het resultaat van het 
onderzoek zou een beschrijving van de situatie in sociotechnische termen zijn. Een 
dergelijke beschrijving zou kunnen bijdragen aan een beter inzicht in de samenhang 
tussen organisatie en informatie, en daarmee aan de discussie over verdere ontwikke
lingen in het bedrijf. De casestudie bij De Lente concentreerde zich op het beschrijven 
van (de wijzigingen in) de besturingsstructuur van de onderdelenfabricage, en in het 
bijzonder op de daaraan gerelateerde (eventuele gerealiseerdeen/ofbenodigde aanpas
singen in de informatievoorziening van en naar de hele taakgroepen. 

4.2 Gevolgde aanpak 

Voor de beschrijving van de situatie werd in grote lijnen onderstaand plan gevolgd, 
gebaseerd op het gedetailleerde sociotechnische stappenschema, door Van Bijnatten et 
al. (1989, zie ook hoofdstuk 2), voorgesteld. Daarbij was niet alleen de inhoudelijke 
vraagstelling, maar waren ook het te hanteren begrippenkader en de te hanteren 
methode expliciet onderwerp van onderzoek. Zowel het begrippenkader als de 
beschrijvingswijze behoren dan ook tot de resultaten van deze case. Het gaat hier 
zowel om de besturingsstructuur als om de informatiestructuur, alsook om de relatie 
tussen beide (Loeffen, 1992). 

Plan van aanpak: 

1. Verzamelen van algemene bedrijfsgegevens. De ontwikkelingen in de omgeving die 
van invloed zijn op het bedrijf (zowel wat betreft positie op de markt, als de relatie 
met het bedrijf, als de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt) werden in kaart gebracht. 
De organisatiestructuur, de lay-out en het productieproces zijn ook in kaart 
gebracht. Deze gegevens volgden uit de interviews met sleutelfiguren en uit de 
beschikbare schriftelijke informatie. 

2. Verzamelen van gegevens over het te onderzoeken bedrijfsdeel. In overleg met het 
bedrijf zijn de grenzen van het te onderzoeken bedrijfsonderdeel vastgelegd. Daarbij 
is wel de informatie-uitwisseling van dit onderdeel met de rest van het bedrijf in het 
onderzoek betrokken. De globale informatie uit 1. is nader uitgewerkt. Hierbij werd 
tevoren onder meer gedacht aan het opstellen van een flowchart voor de productie, 
en in het bijzonder aan het in kaart brengen van de verschillende regelkringen in het 
bedrijf: wielwelke afdeling stelt de normen, wie/welke afdeling controleert ze, 
wie/welke afdeling stelt bij, wielwelke afdeling vervult ondersteunende taken? 

46 



case De Lente 

3. Verzamelen van gegevens over- al dan niet geautomatiseerde- informatiesystemen 
in het bedrijfsonderdeel. Naast een sociotechnische beschrijving van de situatie is 
de informatievoorziening beschreven in voor de automatiseringsafdeling van De 
Lente gangbare termen. 

4. Evaluatie. Tot slot werd de relatie tussen productiestructuur, besturing van de 
productie en de gebruikte informatiesystemen onder de loep genomen. Hierbij ligt 
de nadruk op de relatie tussen de besturing en de informatievoorziening. Er werd 
bekeken of de sociotechnische beschrijving aansluit bij - of overeenkomst vertoont 
met- de beschrijving zoals die door de informatiedeskundigen werd gegeven. 

Alle data werden door middel van interviews verzameld. Deze interviews startten in de 
hogere regionen van de organisatie en werden aangevuld met gesprekken met het 
middenkader, de staf en de leiders van de hele taakgroepen. 

Zoals gezegd, de casestudie werd met behulp van een op de TUE ontwikkeld socio
technisch stappenplan uitgevoerd. Deze methode omvat zowel een beschrijving van het 
productieproces als een beschrijving van de besturing ervan. Daarnaast is beschreven 
óf en in hoeverre er gebruik gemaakt wordt van (al dan niet geautomatiseerde) infor
matiesystemen. Tijdens de evaluatie van de relatie tussen besturing en informatie
voorziening kwamen enkele onlogische koppelingen aan het licht. Teneinde deze 
onlogische koppelingen op heldere wijze te presenteren werd het 'regelkringconcept' 
ontwikkeld, waarbij de specifieke combinatie van bedrijfsproces en informatiesysteem 
in kaart wordt gebracht. 

4.3 Setting: Machinefabriek De Lente 

De Lente ontwerpt, produceert en installeert machines en complete productielijnen 
voor het verwerken van specifieke producten uit de agrarische sector. De Lente heeft 
de afgelopen 5 jaar een flinke groei doorgemaakt. Bij De Lente werken ongeveer 450 
mensen. De Lente is wereldwijd marktleider op haar specifieke marktgebied De Lente 
bewerkt de markt intensief en eventuele specifieke wensen van de klant worden zoveel 
mogelijk gehonoreerd. Men gaat dan ook steeds meer op klantspecificatie produceren. 
De productielijnen die De Lente levert, hebben een economische levensduur van drie 
tot vier jaar1

• De levertijd van een complete lijn is momenteel drie maanden. Men 
verwacht voor de complete lijnen geen klantwensen ten aanzien van een snellere 

1 Men gebmikt de tenn 'economische levensduur' ter onderscheiding van een 'technische levensduur' 
van misschien wel tien jaar. 
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levertijd; de fabriek waar een lijn komt te staan, moet immers vaak nog worden 
gebouwd. Losse machines hebben een levertijd van zes weken. Ook hiervan verwacht 
men geen nieuwe eisen ten aanzien van snelheid van levering. Een garantie van 
levering binnen acht tot negen weken voor losse machines levert meestal geen 
problemen op. 

Twee jaar voor de start van de casestudie overwoog De Lente wijzigingen in de 
productie door te voeren vanwege de volgende redenen: 

1. De plaats van het Klant-Order-OntkoppelPunt (KOOP). Men wilde het KOOP 
zover mogelijk stroomopwaarts schuiven. De productie werd gestart op basis van 
een combinatie van prognose en harde orders. Bij een verkeerde prognose kon dit 
producten opleveren die voor lange tijd in het magazijn terecht kwamen of die 
omgebouwd moesten worden naar nieuwe orders. 

2. Lange doorlooptijden. De lange doorlooptijden verhogen de hoeveelheid onder
handen werk, en daarmee het kapitaalbeslag van de voorraden. 

3. /nsteltijden. De grote vlucht die het aantal specials had genomen, bracht veel varia
tie in de producten. Series werden kleiner en daardoor kwam de problematiek van 
de omsteltijden meer op de voorgrond. 

4. Personeelsverloop. De Lente kende een relatief hoog verloop op de werkvloer. Na 
afloop van de inteertijd zag men vaak vakmensen weggaan naar andere bedrijven. 
Men dacht dat dit voor een deel te wijten was aan het feit dat men elders voor 
ingewerkte vakmensen hogere salarissen die betaalde, maar zeker ook aan de betere 
carrièrekansen die daar geboden werden. 

5. Complexiteit van de besturing. Toename van het productassortiment en van het 
aantal specials leidde tot kleinere series (zie ook het punt insteltijden) en daarmee 
ook tot verhoging van de behoefte aan coördinatie in de besturing. 

Bovenstaande ontwikkelingen leidden tot wijzigingen in de eisen die aan de productie
afdelingen werden gesteld. De Lente wijzigde dan ook haar productiestructuur. De 
afdeling Onderdelenfabricage stapte af van een functionele indeling en werd gestruc
tureerd naar 'hele taakgroepen'. De afdeling assemblage richtte drie afdelingen in die 
elk een deel van de te fabriceren productielijn konden samenstellen. Dit werd binnen 
De Lente aangeduid als 'parallel processing' van (delen van) productielijnen. De 
gecombineerde doorlooptijd van onderdelenfabricage en assemblage kon zo worden 
verkort. De casestudie richtte zich op de afdeling onderdelenfabricage, waar gewerkt 
werd aan de vorming van hele taakgroepen. Naast de theoretische kennis over de 
mogelijkheden van hele taakgroepen bestond er al positieve ervaring met een hele 
taakgroep elders in het bedrijf: een zelfstandig werkende 'cel' in de onderdelen-
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fabricage van een andere vestiging van De Lente. In deze case gaat het alleen over de 
situatie bij de onderdelenfabricage in de hoofdvestiging. 

specificaties van 
klant 

r;;;~;;:;:;;:::;l-------------+~~ ontwerp 

onderdeel, 
materialene L___"~---:-----,. _______ .;...,:~ machine of 

inkoopdelen
1

'--+----il~l productielijn 

a. macroniveau 

inkoopdelen 

materialen 

I 
1 t..:::===-_J..-+~ geïnstalleerde 
- - - - - - - - - - - - - - - ...J machine of 

productielijn 

onderdelen 
onderdelenproductie I 

assemblage 1--:-
1 

~~ machines en 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ productielijnen 

b. mesoniveau: ingezoomd op produceren 

------------------l 
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Figuur4.1 De productiestructuur van De Lente, inzoomend op de onderdelen

fabricage 
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4.4 De productiestructuur op macro- en mesoniveau 

De productie van de afdeling Onderdelenfabricage is opgedeeld in acht hele taakgroe
pen (HTG's). De productie zelf wordt verzorgd door zes verschillende HTG's, daar
naast is er één HTG die de materialenvoorziening verzorgt en één HTG die de produc
ten zonodig een (chemische) nabehandeling geeft. Figuur 4.1 geeft de productiestruc
tuur weer, waarbij steeds verder wordt ingezoomd op de afdeling onderdelenfabricage. 

4.5 (De ontwikkeling van een) beschrijving(-swijze) van de besturings
structuur 

4.5.1 Inleiding 

Eén van de doelstellingen van deze case was te komen tot een beschrijvingswijze op 
het raakvlak tussen organisatie en informatie. In deze en de volgende paragraaf wordt 
een dergelijke beschrijvingswijze gepresenteerd, met de nadruk op de operationele 
besturing en de operationele informatievoorziening. Hierbij is niet gepoogd om de 
situatie uitputtend te beschrijven, maar wel om aan de hand van de geschetste situatie 
de hoofdlijnen van een beschrijvingswijze te ontwikkelen. 

I
~~···-·····-~·-·-·-· .... ···-, 
Uitgangspunt voor een beschrijving op het raakvlak tussen organisatie en informatie is 
de besturingsstructuur. De besturingsstructuur wordt gedefinieerd als de groepering en 
koppeling van regelende functies (De Sitter et al., 1986, p. 15). Van Amelsvoort (1992, 
p. 27) preciseert dit nader tot2: "de groepering en koppeling van de normstellende 
activiteiten en regeltaken in een organisatie". Hij werkt dit vervolgens verder uit (p. 
38): "Het besturingsvraagstuk kan bestudeerd worden aan de hand van de relatie tussen 
omgeving en organisatie ( ... ) en de afstemming tussen de subsystemen in een 
organisatie( ... )". En dan (p. 43): "Om tot interne en externe afstemming te komen is 
doelgerichte beïnvloeding van óf het systeem óf de omgeving een vereiste. De 
besturing kan gericht zijn op het desbetreffende subsysteem (interne besturing) of op 
de omgeving (externe besturing). Het afstemmingsproces kan volgens De Sitter gezien 
worden als het doorlopen van de stappen in een regelkring .. ". Het ontwerp van de 
(sociotechnische) besturingsstructuur start in theorie altijd vanaf het laagste niveau: de 
(hele taak-)groep. Dit omdat in de sociotechnische besturingsopriek wordt beoogd de 
regelkringen op een zo laag mogelijk niveau te sluiten, teneinde onnodige coördinatie 
(beheersbehoefte) te voorkomen. 

2 Zie ook hoofdstuk 2. 
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4.5.2 Beschrijving van de besturingskoppelingen, opgebouwd vanaf het 
microniveau 

Voor de uitwerking van de besturingsstructuur starten we op het laagste niveau van de 
organisatie: op groepsniveau van de afdeling Onderdelenfabricage. Naast de in para
graaf 4.4 genoemde productiegroepen beschikt de afdeling onderdelenfabricage over 
twee specifieke besturingsorganen: de ondersteunende en de structurele groep. Deze 
zijn te vergelijken met de operationele groep en de business unit uit figuur 2.4. 

Besturing wordt in de sociotechnische benadering onderscheiden naar drie niveaus: 

1. Lokale besturing, dit is de besturing die binnen de verschillende groepen plaats
vindt. 

2. Interlokale besturing: dit is de afstemming tussen de verschillende groepen. 

3. Globale besturing: dit is de besturing die geldt voor de gehele productstroom. 

(Semi-) autonome taakgroepen worden zodanig ontworpen, dat er binnen de groepen 
geen strikt afgebakende functies te herkennen zijn; redundantie van functies is een 
sleutelkenmerk. De groep wordt beschouwd als kleinste eenheid van besturing en dat 
heeft tot gevolg dat er binnen de groepen geen fijnere structuur ontworpen wordt. De 
aard en de inhoud van de besturing binnen de taakgroepen is dan ook niet verder 
weergegeven (zie ook paragraaf 2.4). 

Niveau 2: Interlokale besturing 
Alle 'hele taakgroepen' (HTG's) hebben een specifieke productietaak, waarvoor ze een 
eigen hoeveelheid productiemiddelen beschikbaar hebben (mensen en machines). De 
HTG materialenvoorziening wordt door andere HTG's aangestuurd door middel van 
KANBAN-besturing. Deze HTG regelt zelf de werkverdeling binnen twee werkdagen. 
Aansturing van de zes productie-HTG's gebeurt vanuit de ondersteunende groep. Voor 
elk van deze HTG's is een bottleneck gedefinieerd; dit is een machine die vanuit 
capaciteits- of financiële overweging een knelpunt vormt. Deze bottleneck wordt 
gepland door het productiebesturingssysteem, dat wordt beheerd door de afdeling 
centrale bedrijfsplanning. Centrale bedrijfsplanning geeft de planning door aan de 
ondersteunende groep. De ondersteunende groep verwerkt deze planning en beslist op 
welk moment de orders worden vrijgegeven. Voor de niet-bottleneck activiteiten krijgt 
de HTG een productieplanning van het productiebesturingssysteem (ook weer via de 
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ondersteunende groep) die ze tot op zekere hoogte zelf kan invullen. Het bepalen van 
de prioriteiten hiervoor gebeurt aan de hand van de 'worklist by workcenter' 
(uitgegeven door de centrale bedrijfsplanning). De productie-HTG's hebben dus een 
beperkte speelruimte die ze kunnen gebruiken om niet-bottleneck activiteiten te 
plannen. De HTG nabewerking werkt volgens het FIFO-principe; ze wordt gevoed 
door de HTG's A, B en C. De HTG nabewerking zelf heeft beperkte vrijheid om te 
komen tot een efficiënt gebruik van de straalcabines. 

Samengevat verzorgt de ondersteunende groep dus de sturing van de taakgroepen. De 
centrale bedrijfsplanning levert via het productiebesturingssysteem een advies over de 
uiterste datum waarop onderdelen in productie moeten worden genomen (aan de hand 
van gewenste leverdata in combinatie met de norm-doorlooptijden). De planners van 
de ondersteunende groep controleren zelf hoe reëel deze adviezen zijn, o.a. aan de 
hand van hun ervaring en kennis over de hardheid van de verschillende orders. Het is 
onduidelijk in hoeverre de prioriteiten die uit het besturingssysteem komen, als 
bindend worden gezien. Het lijkt erop dat de planners van de centrale bedrijfsplanning, 
een groot deel van de prioriteitenstelling op zich nemen en dat de vrijheid van de 
planners van de ondersteunende groep binnen een of twee dagen productie ligt. De 
ondersteunende groep besluit in principe ook wanneer bepaalde taken uitbesteed 
worden naar een ander bedrijf. In de praktijk gebeurt dit in nauw overleg tussen de 
productiechef en de structurele groep. Deze laatste draagt zorg voor de uiteindelijke 
uitbesteding. Tot slot vindt er voor de behandeling van spoedzaken rechtstreeks sturing 
plaats vanuit de afdeling assemblage naar HTG A. HTG A kan zodoende snel 
opereren, zonder dat er van wachttijd - nodig vanwege planning en coördinatie -
sprake is. Ook de proeffabriek stuurt HTG ·A op dezelfde manier aan. Vanwege de 
eenvoud van het overzicht is deze laatste sturing in de figuur achterwege gebleven. 

Niveau 3: Globale besturing 
Coördinatie van de verschillende productiegroepen (inkoop/uitbesteding/productie . 
onderdelen en assemblage) gebeurt door de afdeling centrale planning en met behulp 
van onderlinge besprekingen. Enkele voorbeelden van dergelijke vergaderingen zijn 
het planningsoverleg (de pijlen naar de centrale bedrijfsplanning van figuur 4.2), en de 
vergadering waar beslist wordt óf en wanneer de verschillende (verwachte) orders in 
de planning worden opgenomen (deze besturing is vanwege de eenvoud niet 
opgenomen in figuur 4.23

). 

3 In de tweede case, case De Zomer, zijn dergelijke overlegvormen wél in de beschrijving opgenomen, 
de term orgaan zal dan worden gebruikt voor zowel (taak-)groepen als voor overlegvormen. 
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4.5.3 Codering van de koppelingen in de besturingsstructuur: een schema voor 
de beschrijving van besturing. 

van de besturingsstructuur uit 4.5.2 brengt met zich mee, dat er 
regelkringen worden verondersteld binnen de besturingsstructuur. Deze regelkringen 
kunnen worden gesloten: intern in de groepen (lokale regeling); door middel van 
rechtstreekse contacten tussen de groepen (interlokale regeling); of met behulp van 
speciale coördinerende groepen (globale regeling). Hiermee is nog geen uitspraak 
gedaan over het type informatieoverdracht dat nodig is om de regelkringen te sluiten. 
Uitgangspunt voor het sociotechnisch ontwerp van de informatiestructuur is de 
besturing die plaatsvindt in de organisatie. De sociotechniek is vooral geïnteresseerd in 
het verloop van de (voornamelijk menselijke) regelkringen in deze besturing. De 
informatiestructuur zou het goede verloop van de regelkringen optimaal moeten 
ondersteunen. Zoals in paragraaf 3.4.2 al is aangegeven zijn voor het onderhavige 
onderzoek vooral de regelkringen op interlokaal niveau onder de loep genomen. 

Het antwoord op de vraag naar de relatie tussen besturing en informatievoorziening ligt 
bij het begrip regelkring. Van Alnelsvoort gaat in zijn proefschrift, dat handelt over het 
ontwerp van de besturingsstructuur, nader in op het begrip regelkring (Van 
Amelsvoort, 1992, zie ook De Sitter 1982, De Sitter et.a. 1986, en Kuipers en Van 
Amelsvoort p 49,50 en paragraaf 2.5). Bij het ontwerp van de besturingsstructuur 
wordt de regelkring in termen van taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. De 
sociotechnische informatiestructuur, voorzover gedefinieerd, ondersteunt deze regel
kringen. De regelkring wordt hier vastgelegd in termen van gegevensuitwisseling. In 
deze optiek geldt dus: "De gegevensuitwisseling tussen de verschillende eenheden in 
een organisatie is een weerspiegeling van de besturingsstructuur. " 

De besturing van de afdeling Onderdelenfabricage richt zich in eerste instantie op de 
vervaardigingsfunctie; logistieke besturing heeft zodoende grote aandacht binnen de 
afdeling. Bij het opstellen van een schema om de besturingsstructuur weer te geven, is 
daarom de logistiek het eerste aandachtspunt. Andere vormen van besturing, die 
bijvoorbeeld kunnen liggen op het financiële of het personele vlak, worden bij de 
afdeling Onderdelenfabricage niet direct als besturing ervaren en worden vanwege de 
overzichtelijkheid niet in het schema opgenomen. 

In een regelkring is de cyclus waarnemen, beoordelen, ingreep kiezen en ingrijpen 
herkenbaar (zie paragraaf 2.6) In de klassieke betekenis wordt sturen daarbij gezien als 
het gedeelte dat ligt rond ingreep kiezen. In een praktijksituatie kan men het gedeelte 

53 



hoofdstuk4 

~~s;~ ingreep-kiezen en ingrijpen als ho~fdrichti~g v~ sturing binnen de-;;g;Ïkringen 
j ~nderkennèn; de benodigde koppelingen om de regelkring te sluiten, worden dan 
I buiten beschouwing gelaten. 

~~------------------.. 

sturingsrelatie met een 
--:>•. hoofdrichting van sturing 

<~~:<:---:>• sturingsrelatie met 
tweezijdige sturing 

assemblage 

besturend orgaan 

grens afdeling 
Onderdelenfabricage De Lente 

Figuur 4.2 De besturing van de afdeling Onderdelenfabricage 

Figuur 4.2 geeft de besturingsstructuur van de afdeling Onderdelenfabricage weer. De 
hoofdrichting van besturing is daarin aangegeven. Binnen de afdeling Onderdelen
fabricage zijn alle eenheden op het laagste aggregatieniveau, dat van de groep, weer
gegeven. Daarbuiten zijn alleen die eenheden weergegeven die een directe of indirecte 
(logistieke) besturingsrelatie met de afdeling hebben. De organisatie-eenheden die 
buiten de afdeling vallen, zijn soms op een hoger aggregatieniveau weergegeven, 
omdat vanuit het gezichtspunt van de afdeling Onderdelenfabricage een verdere 
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opdeling van deze eenheden niet zinvol is. In de figuur zijn de relaties tussen de 
verschillende eenheden weergegeven. Het gaat hierbij om relaties die een bepaalde 
activiteit initiëren (voorwaartskoppeling). Uit de figuur blijkt dat de afdeling Onder
delenfabricage voornamelijk wordt aangestuurd vanuit de centrale bedrijfsplanning. De 
ondersteunende groep van de afdeling Onderdelenfabricage werkt deze aansturing 
verder uit voor de verschillende hele taakgroepen. 

4.6 Beschrijving van de informatiekoppelingen 

4.6.1 Informatiekoppelingen: communicatiepatronen en informatiesystemen 

De informatie die in deze studie van belang is, is de informatie die dient ter 
ondersteuning van de besturingsstructuur. Voor de aansluiting van besturingsstructuur 
en informatiestructuur zijn de informatiekoppelingen tussen de verschillende eenheden 
van besturing van belang. Omdat een sociotechnische structuur de injormele4 

organisatie nadrukkelijk ondersteunt, behoren ook de informele koppelingen tot het 
onderwerp van onderzoek en beschrijving. Een groot deel van de informatie
uitwisseling in de hier beschreven situatie is bedoeld als terugkoppeling of 
terugmelding van uitgevoerde activiteiten. Vandaar dat op dit punt in de beschrijving 
een typologie is ontwikkeld waarbij zowel de persoonlijke informatie-uitwisseling 
(communicatie) als de informatieuitwisseling via - al dan niet geautomatiseerde -
gegevensbestanden kan worden vastgelegd. Communicatie is hierbij gedefinieerd als 
persoonlijke gegevensuitwisseling. Het betreft hier de uitwisseling van informatie die 
per definitie bestaat uit tweerichtingsverkeer. 

Onderzoek van de informatievoorziening kan van twee kanten worden benaderd: ten 
eerste via de (eventueel geautomatiseerde) formulierenstroom en ten tweede via per
soonlijke (mondelinge) contacten die het werk betreffen. Deze informatiekoppelingen 
kunnen volgens een tevoren vastgelegd schema en format verlopen, of naar gelang de 
unieke situatie van het moment tot stand komen en worden vormgegeven. In deze case 
zijn de verschillende informatiekoppelingen geïnventariseerd volgens tabel 4.1. 

4 Wellicht ten overvloede: de term informeel wordt hier gebezigd als 'niet aan procedures gebonden'. 
Informele koppelingen hebben hier nadrukkelijk niet de betekenis van 'het sociale praatje' dat náást het 
werk staat; de sociale netwerken in een bedrijf zijn in het kader van deze studie niet onderzocht. 

55 



hoofdstuk4 

Tabe/4. 1 Typologie van informatiekoppelingen (naar Loeffen, 1992) 

INFORMATIE- procedureel vastgelegd geen vaste procedure 
UITWISSELING 

schriftelijke uitwisseling via vast format memo's, brieven e.d., 
(figuur 4.3) (het gaat hierbij om (waarvoor geen vaste 

gegevens die op vaste procedure bestaat) 
tijden of in geval van 
vaste gebeurtenissen 
uitgewisseld worden) 

persoonlijke uitwisseling structureel overleg, bilateraal overleg (ook per 
(figuur 4.4) (d.w.z. overleg met een telefoon) en ad hoc 

afgesproken frequentie of bijeenkomsten 
in geval van vaste 
gebeurtenissen) 

4.6.2 Schriftelijke gegevensuitwisseling bij De Lente 

De formele (geautomatiseerde) gegevensstromen zijn bij De Lente vastgelegd in 
schema's die door de automatiseringsafdeling zijn opgesteld. Deze schema's zijn voor 
dit onderzoek niet verder geanalyseerd, omdat er bij het opstellen van deze schema's 
geen rekening is gehouden met de nieuwe situatie op de afdeling Onderdelenfabricage. 
Structurele veranderingen in de informatievoorziening naar aanleiding van de veran
deringen in de productiesituatie waren niet gepland: bij de automatiseringsafdeling 
veronderstelde men dat de hoofdfuncties van een logistiek besturingssysteem hetzelfde 
blijven zolang de producten hetzelfde blijven. De automatiseringsafdeling verwachtte 
wél dat op den duur een aantal normen aangepast zouden moeten worden (vanwege 
bijvoorbeeld andere productiesnelheden en andere omsteltijden). 

Voor dit onderzoek is zoveel mogelijk uitgegaan van de werkelijke situatie. Daarom 
werden de werkelijke formulierenstromen met behulp van interviews geïnventariseerd. 
Figuur 4.3 geeft de uitwisseling van informatie weer die verloopt via handmatig vast
gelegde of geautomatiseerde gegevens en gegevensbestanden. De 'papieren' informa
tiestroom is ook voorzien van een richtingsindicatie. De papieren informatie-uitwis
seling wordt in belangrijke mate overheerst door het geautomatiseerde besturings
systeem. Dit besturingssysteem wordt gevoed door de resultaten van het overleg over 
orderacceptatie. De planners van de centrale bedrijfsplanning brengen de resultaten in 
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en op basis hiervan wordt het Master Production Schedule (MPS) gegenereerd. De 
afdeling centrale bedrijfsplanning beheert het besturingssysteem en levert de beno
digde informatie om te kunnen produceren. Het MPS wordt naar de ondersteunende 
groep gestuurd. Deze groep stuurt dit schedule, tezamen met de in de ondersteunende 
groep bekende gegevens over materiaal, routingen en dergelijke, in de vorm van een 
'blauwe map' aan de verschillende hele taakgroepen. 

~ gegevensstroom 

~ inhoud van gegevensstroom (trefwoord) 

D organisatie-eenheid 

centrale 
bedrijfsplanning 

afdelingsgrens 
Onderdelenfabricage 

Figuur4.3: Informatie-uitwisseling via papierstromen (handmatig ofvia computer) 
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4.6.3 Mondelinge informatie-uitwisseling bij De Lente 

De informatie-uitwisseling via persoonlijke contacten werd, evenals de schriftelijke 
informatie-uitwisseling, via interviews geïnventariseerd. Hierbij is bij de mondelinge 
communicatie ook telefonische communicatie opgenomen. Van persoonlijke contacten 
via interne mail was geen sprake. Er werd zowel gevraagd naar informele (maar wel 
het werk betreffende) contacten als naar overleg in (qua inhoud en frequentie) meer 
gestructureerde vorm. 

I commercie ~ ____ _ 

1 techniek r ----

D 

D 

communicatie (persoonlijk) contact 

organisatie-eenheid 
(permanente afdeling of groep) 

overlegorgaan 

Figuur 4.4: Communicatie (formeel en informeel) 
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Figuur 4.4 geeft de formele en informele communicatie tussen de verschillende 
organen aan, waarbij een frequentie van minimaal éénmaal per dag is aangehouden als 
criterium voor opname in dit schema. Daarnaast zijn in deze figuur ook de formele, 
gestructureerde overlegsituaties weergegeven. Zowel· bij formeel als bij informeel 
overleg is er per definitie sprake van tweerichtingsverkeer in de informatie-uitwis
seling. Vandaar dat in figuur 4.4 geen richtingsindicatie aan de informatie-uitwisseling 
is gegeven. 

De in deze paragraaf ontwikkelde beschrijvingswijze zal, in combinatie met de 
regelkring die in paragraaf 4.8 zal worden beschreven, verder worden aangeduid met 
het begrip 'regelkringconcept'. 

4. 7. Evaluatie van de besturingsstructuur 

In het ontwerp van de besturingsstructuur onderscheidt men in de sociotechniek drie 
besturingsniveaus: een micro-, meso-, en een macroniveau. Hierbij ligt het zwaartepunt 
voor elk niveau op respectievelijk de vervaardigings-, d~ verbeter- en de vernieuwings
functie. De sociotechnische ontwerpbenadering gaat uit van het herontwerp van de 
organisatie op al deze drie niveaus. 

In de praktijk echter, worden veel sociotechnische herontwerpen gestart vanuit een 
productieafdeling, en omvatten slechts een deel van de organisatie. De grenzen van het 
te herontwerpen systeem moeten dan duidelijk worden vastgelegd. In het geval van De 
Lente werd de systeemgrens gelegd bij de afdeling Onderdelenfabricage. Ondanks dat 
de afdeling Onderdelenfabricage niet geheel zelfstandig is, zijn in het ontwerp van de 
besturingsstructuur van de afdeling wel degelijk zowel de vervaardings-, als de 
verbeter-, als de vernieuwingsfunctie opgenomen. Figuur 4.5 geeft het ontwerp van de 
besturingsstructuur met de verschillende besturingsniveaus van De Lente Onderdelen
fabricage weer. De verschillende taakgroepen nemen het overgrote deel van de 
vervaardigingsfunctie op zich. De ondersteunende groep concentreert zich op de 
verbeterfunctie, terwijl de structurele groep met vernieuwen bezig is. 

59 



microniveau 

I hele taakgroep 

I hele taakgroep 

I hele taakgroep 

I hele taakgroep 

I hele taakgroep 

I hele taakgroep 

[ hele taakgroep 

1 hele taakgroep 

hoofdstuk4 

mesoniveau macroniveau 

struc
turele 
groep 

als zelfstandige eenheid ontworpen orgaan/groep 

Figuur4.5: Ontwerp van de besturende organen met bijbehorend besturingsniveau 
binnen De Lente Onderdelenfabricage. 

Hoewel voor wat betreft logistiek alle drie de besturingsniveaus zijn vertegenwoordigd 
op de afdeling Onderdelenfabricage, is de afdeling in de praktijk met handen en voeten 
gebonden aan de rest van de organisatie. Investeringsbeslissingen worden bijvoorbeeld 
aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen door de afdeling financiën, terwijl op 
personeelsbeslissingen een grote invloed wordt uitgeoefend door personeelszaken. 
Deze betrokkenbeid van de stafafdelingen kan het beste worden getypeerd met de 
uitspraak van een van de geïnterviewden, afkomstig uit een dergelijke stafafdeling: 
"Wij zijn een stafafdeling met lijnverantwoordelijkheid". Figuur 4.6 geeft deze 
situatie, waarbij de stafafdelingen een groot deel van de verbeterfunctie en de 
vernieuwingsfunctie op zich nemen, schematisch weer. De ondersteunende groep en de 
structurele groep blijken zich in de praktijk (nog) vaak té veel bezig te houden met de 
vervaardigingsfunctie. De bemoeienis van de structurele groep en de ondersteunende 
groep met de vervaardigingsfunctie duidt ook op nog onvoldoende autonomie van de 
verschillende HTG's. De overgang van functionele afdelingen naar autonome groepen 
is blijkbaar groot: de sturing vanuit de oude stafafdelingen wordt nog vaak als 
bindende opdracht ervaren. Samenvattend: het ontwerp van de besturingsstructuur is 
(nog) niet volledig in de praktijk uitgekristalliseerd; de verschillende besturingsorganen 
van De Lente Onderdelenfabricage hebben (nog) een beperktere regelcapaciteit dan op 
grond van het ontwerp mag worden verwacht. 
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centrale 
bedrijfsplanning : 

functionele afdeling 
b.v. commercie 

functionele afdeling, 
b.v. personeelszaken 

functionele afdeling 
b;v. financiën en automatisering 

als zelfstandige eenheid ontworpen orgaan/groep 

[? afdelingsgrens Onderdelenfabricage 

macroniveau 

Figuur 4.6: De werkelijke besturingsniveaus van Onderdelenfabricage bij De Lente. 

4.8 Evaluatie van de relatie tussen de besturingsstructuur en de informatie
structuur bij De Lente 

Groepen worden in de sociotechnische theorie als basiseenheid van organiseren 
beschouwd. Bij het beschrijven van de informatiekoppelingen is daarnaast de 
benaming (overleg-)orgaan gebruikt5• Alle groepen worden als organen beschouwd, 
maar er bestaan ook (semi-) permanente overlegorganen die geen (hele taak-) groep 
vormen. Beide soorten vallen onder het begrip orgaan. Het leggen van een relatie 

5 Later in dit proefschrift zal het begrip orgaan nog worden uitgebreid met groepen die geen organisato
rische eenheid vormen, maar wel een eenheid van beslissing vormen. 
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tussen besturingsstructuur en informatiestructuur is nu mogelijk geworden omdat de 
I beschrijving van de gegevensuitwisseling en van de communicatie beide dezelfde 
L eenheid van beschrijving, namelijk de organen, hebben. 

Tijdens de inventarisatie van de besturings- en informatiekoppelingen kwam aan het 
licht dat sommige gegevens door de ontvangende afdeling met behulp van eigen 
gegevens opnieuw worden geïnterpreteerd. Dit resulteert in een wijziging van plan
ningen, zonder dat de afdeling die de oorspronkelijke planning maakt daarvan op de 
hoogte is. Het ontbreken van de terugkoppelingen over wijzigingen wordt duidelijk bij 
het over elkaar heen leggen van de verschillende soorten informatieuitwisseling uit de 
paragrafen 4.6.2 en 4.6.3. Combinatie van de verbindingslijnen uit de desbetreffende 
figuren geeft een compleet overzicht van de regelkringen. 

De figuren uit paragraaf 4.6 over de informatiestructuur maken duidelijk hoe de 
verschillende terugkoppelingen verlopen. In combinatie met paragraaf 4.5 geeft dit een 
gezamenlijk beeld van de besturings- en informatiestructuur van de afdeling Onder
delenfabricage. De figuren 4.2, 4.3 en 4.4 kunnen worden gecombineerd tot een 
compleet overzicht van de regelkringen (zie figuur 4.7). Omdat er in deze situatie geen 
verschil bestaat tussen besturingsorgaan en hiërarchische eenheid, kan door middel van 
het over elkaar leggen van de verschillende structuren een beeld worden gevormd 
vande samenhang tussen communicatie en gegevensuitwisseling en de overlap tussen 
de besturings- en de informatiestructuur. 

De samenhang tussen communicatie en gegevensuitwisseling 
In eerste instantie geeft het over elkaar leggen van de informatiefiguren een beeld van 
de informatievoorziening (figuur 4.7). Daarbij blijkt dat er binnen het sociotechnisch 
ontworpen deel van de organisatie vooral informele communicatie tussen de verschil
lende organen plaatsvindt. Daarbuiten vindt coördinatie plaats door middel van 
gestructureerde overlegbijeenkomsten met vaste agenda's. Het formele overleg binnen 
de afdeling Onderdelenfabricage betreft het groepsleidersoverleg, vooral bedoeld om 
niet-routinematige zaken (verbeteracties) te bespreken. Er zijn weinig tot geen 
onderlinge contacten tussen de verschillende HTG's: de coördinatiebehoefte tussen de 
verschillende hele taakgroepen in een sociotechnisch ontworpen organisatie is laag. Dit 
is in overeenstemming met de doelstellingen die gelden bij het ontwerpen van hele 
taakgroepen: een hele taakgroep is immers juist ontwikkeld om de onderlinge afhan
kelijkheid van - en daarmee de coördinatiebehoefte tussen - de verschillende groepen 
laag te houden. Het verschil tussen de coördinatie in en buiten Onderdelenfabricage 
geeft een illustratie van deze conclusie. 
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Figuur 4. 7: Regelkringen bij De Lente Onderdelenfabricage 
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De overlap tussen de besturings- en de infonnatiestructuur 
Binnen de afdeling Onderdelenfabricage vindt informatie-uitwisseling plaats via 
geschreven informatie en via directe, informele contacten. De contacten tussen de 
afdeling centrale bedrijfsplanning en de operationele groep blijken alleen via het 
besturingssysteem te lopen; het communicatiepatroon laat zien dat er geen regelmatige 
communicatie is tussen de operationele groep en de afdeling centrale bedrijfsplanning. 
In de praktijk geven de leden van de operationele groep dan ook een eigen interpretatie 
aan de sturingsgegevens die ze via het geautomatiseerde systeem van de centrale 
bedrijfsplanning krijgen. De waarnemingen die door de centrale bedrijfsplanning 
worden gedaan en eventueel aanleiding kunnen vormen om anders te sturen, worden 
niet verder doorgegeven aan de operationele groep. De operationele groep ziet de 
reden van de wijziging dus niet en kan op de oude voet doorgaan. Ofwel, de 
operationele groep kan aanleiding zien tot wijziging van de normstelling ten aanzien 
van bijvoorbeeld het wel of niet in productie nemen van bepaalde orders. Deze 
aanleiding kan juist zijn, maar toch niet door de centrale bedrijfsplanning opgenomen 
worden, of onjuist en in dat geval kan de centrale bedrijfsplanning niet reageren omdat 
er officieel niets gewijzigd is in de gang van zaken. Dit leidt tot de volgende conclusie: 
het ontbreken van fonnele of regelmatige infonnele communicatie ter ondersteuning 
van een geautomatiseerd systeem verstart de verhoudingen en bemoeilijkt verbetering 
en vernieuwing. Uit de combinatie van besturings- en informatiestructuur kan worden 
opgemaakt op welke plaatsen de besturing en de informatievoorziening niet op elkaar 
passen. 

4.9 Praktische conclusies voor De Lente 

Samenvattend kan op basis van de beschrijving van de besturingsstructuur en de 
informatiestructuur en de evaluatie voor de situatie die tijdens het caseonderzoek bij 
De Lente bestond, worden geconcludeerd: 
1. De omringende afdelingen van Onderdelenfabricage (zowel productie als staf) zijn 

nog niet ingespeeld op de nieuwe besturingsstructuur van Onderdelenfabricage. 
2. De autonomie van de verschillende productiegroepen in de praktijk werkt nog 

onvoldoende. 
3. Het ideaalmodel van de besturingsstructuur is nog niet gerealiseerd. 
4. De besturingsstructuur is onvoldoende uitgekristalliseerd om de informatiebehoefte 

op verschillende niveaus vast te kunnen leggen. 
5. De informatievoorziening is nog altijd geënt op de oude structuur. Dit houdt onder 

meer in dat Onderdelenfabricage nu nog onvoldoende informatie over het eigen 
functioneren kan halen uit de door de stafafdeling verzamelde gegevens: de groepen 
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zijn voor informatie over de eigen groepsprestatie nog altijd atbank.elijk van de 
stafafdelingen en men heeft nog onvoldoende inzicht en medezeggenschap om de 
eigen prestatiemaat vast te stellen. 

De Lente is na afloop van deze studie verder gegaan met veranderen. Mede naar 
aanleiding van het onderzoek is men de taak van de centrale bedrijfsplanning gaan 
verleggen. In eerste instantie werd de centrale bedrijfsplanning opgeheven en is de 
planning meer in de operationele groep getrokken. De coördinatie tussen groepen 
verliep dan via tripartite overleg tussen Commercie, Assemblage en Onderdelen. In een 
latere fase is men zich meer gaan richten op de klanten: de afdeling commercie heeft 
nu de taak van de centrale bedrijfsplanning overgenomen. In het ordervoortgangs
overleg zijn het nu Commercie en ,Assemblage die de eerste zeggenschap hebben. 
Assemblage dient in dit overleg zelf te weten of hun toeleverancier de Onderdelen
fabricage het gevraagde zal kunnen leveren. Ook de structurele groep heeft zich uit de 
primaire orderstroom teruggetrokken: de operationele groep beslist nu over uitbesteden 
en overlegt met Assemblage over de haalbaarheid van de planning. In tegenstelling tot 
vroeger is de planning die uit het besturingssysteem komt nu wel bindend: bij 
afwijkingen wordt direct met Assemblage overlegd. 

Voor wat betreft de informatievoorziening is men momenteel in de weer met het 
vergroten van de mogelijkheden voor de uitwisseling van 'technische gegevens'. De 
toegankelijkheid van de tekeningen wordt vergroot en een driedimensioneel CAD
systeem is in het beginstadium; de mogelijkheid om in een vroeg stadium het product 
te zien en te overleggen met productie wordt als een van de grote voordelen hiervan 
gezien. Naast de technische gegevens is men ook geïnteresseerd in de mogelijkheden 
van nieuwe officesystemen. Zo wordt interne e-mail bij ontwikkeling al druk gebruikt, 
maar nog niet op de werkvloer. Men geeft daarbij zelf ook aan dat op de werkvloer de 
behoefte aan e-mail niet zo groot is omdat het gehele ontwerp van de organisatie is 
gebaseerd op fysieke nabijheid van de aan elkaar gerelateerde mensen en groepen. 

Men is bij de Lente tevreden over de huidige structuur. Ook de koppelingen naar de 
ondersteunende afdelingen lopen steeds soepeler. Een van de problemen die op dit 
moment naar voren komt ligt bijvoorbeeld in de relatie met leveranciers: zij begrijpen 
soms niet dat operators uit de fabriek rechtstreeks contact op mogen nemen en dan nog 
besliskracht hebben ook. 
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4.10 Conclusies omtrent de relatie tussen besturing en informatievoorziening 

Teneinde een heldere kijk te krijgen op de praktische invulling van de sociotechnische 
besturingsstructuur, is naast de begrippen (hele) taakgroep, operationele groep en 
structurele groep (van Amelsvoort, 1992) het begrip orgaan ingevoerd. Overleg
organen en organisatorische eenheden kunnen zo beide een onderdeel vormen van de 
besturingsstructuur. In hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.1 wordt hierop verder gebouwd. 

De sociotechnische ontwerpstappen zijn tot nu toe altijd beschreven in de volgorde 
productiestructuur -+ besturingsstructuur -+ informatiestructuur, waarbij de algemene 
indruk werd gewekt dat de uitwerking van de informatiestructuur een puur technische 
aangelegenheid zou kunnen zijn. De tot nu toe impliciet gebleven definitie van 
informatie-uitwisseling door sociotechnici is daarbij dat onder de informatie-uitwis
seling alle uitwisseling van gegevens (of deze nu mondeling of schriftelijk, gestruc
tureerd of ongestructureerd verloopt) wordt verstaan6

; het ontwerp van informatie
systemen wordt daarbij beschouwd als een (technisch) detail. In deze case zijn de 
verschillende soorten informatie-uitwisseling, zowel formeel als informeel, beschreven 

I en gecategoriseerd. In het sociotechnisch ontwerp is de definitie van besturings-
structuur: "de groepering en koppeling van regelende functies". De term koppeling 
geeft aan dat er wel degelijk sprake is van veronderstelde gegevensuitwisseling. 

In deze case laat de beschrijving van besturing en informatie ook zien dat geen 
eenduidige scheiding is aan te brengen tussen besturingsstructuur en informatie
voorziening. De besturingsstructuur lijkt bij de informatievoorziening aan te sluiten 
via het begrip regelkring. Regelkringen worden beschouwd als onderdeel van de 
besturingsstructuur, maar om tot een goede beschrijving van regelkringen te komen, is 
kennis omtrent de combinatie van formele en informele informatie-uitwisseling 
noodzakelijk. Dit leidt tot de conclusie dat strikt genomen regelkringen onderdeel 

i uitmaken van de besturingsstructuur. Indien men daarentegen regelkringen wil 

I definiëren als onderdeel van de informatiestructuur, dan zal daarmee de informatie
: structuur deel uitmaken van de besturingsstructuur. Een overzicht van regelkringen 
(zie figuur 4.4.) kan immers alleen worden gemaakt als de informatiestructuur 
duidelijk is. Het begrip regelkring wordt in dit hoofdstuk als een onderdeel van zowel 

1
de besturings- als de informatiestructuur beschouwd, zonder de discussie aan te gaan 

6 Of meer expliciet: Loeffen ( 1990) "De groepering en koppeling van gegevens en gegevensverwerkende 
functies". Of De Sitter (1994): "De inhoud en vorm van te registreren informatie en de manier waarop 
deze wordt opgeslagen, verwerkt en overgedragen". 
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of informatiestructuur wel of niet onderdeel uitmaakt van de besturingsstructuur (zie 
voor een mogelijke oplossing van dit vraagstuk ook het het slothoofdstuk). 

Zoals in paragraaf 4.6 is aangegeven, spelen regelkringen een cruciale rol in de relatie 
tussen besturing en informatievoorziening. Regelkringen kunnen daarbij zowel via 
formele als via informele weg gesloten worden. Dit idee zal in de volgende case 

Lworden omschreven als het regelkringconcept1. 

7 In case De Zomer zal dit regelkringconcept verder worden ontwikkeld en worden gekoppeld aan een 
stappenplan voor regelkringanalyse. 
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5 Case 2: Machinefabriek De Zomer 

5.1 Vraagstellingen voor case De Zomer 

Tijdens casestudie De Lente is een beschrijvingswijze ontwikkeld om de informatie
uitwisseling tussen verschillende afdelingen of organen in een sociotechnische 
structuur vast te leggen. Deze beschrijvingswijze wordt voorlopig aangeduid met de 
term 'regelkringconcept' (paragraaf 4.6 en 4.10). Dit regelkringconcept vormt het 
uitgangspunt voor het tweede caseonderzoek 

Machinefabriek De Zomer is onderdeel van een divisie waarin verschillende fabrieken 
uit de elektrotechnische industrie zijn verenigd. Deze divisie maakt deel uit van een 
gediversifieerde holding. De afdeling Onderdelen van De Zomer was drie jaar voor de 
casestudie overgegaan naar een 'groepenstructuur', en de informatie-uitwisseling 
tussen de productiegroepen was sindsdien niet meer geëvalueerd. Een frisse kijk op de 
informatie-uitwisseling werd door De Zomer verwelkomd. Het in de eerste casestudie 
ontwikkelde regelkringconcept vormde de basis voor inventarisatie van de informatie
uitwisseling. Tijdens de ontwikkeling van het regelkringconcept bleek het van essen
tieel belang de combinatie van verschillende soorten informatie-uitwisseling in kaart te 
brengen (tabel 4.1 ). Met behulp van het regelkringconcept kon men bij De Lente 
illustreren welke hiaten in de besturing en de informatievoorziening zitten. De case
studie die in dit hoofdstuk wordt beschreven, heeft tot doel om het regelkringconcept 
uit te werken naar een stappenplan voor analyse en herontwerp (Loeffen 1993). Het 
resultaat daarvan is opgenomen in paragraaf 5.7. Daarbij is ook gekeken naar de mate 
van detail die nodig is om inzicht te krijgen in de informatiestructuur (paragraaf 5.6). 

Parallel aan de bovengenoemde doelstelling werd een tweede lijn opgezet. De Zomer 
kreeg het verzoek van het moederbedrijf om een informatieplan voor de komende jaren 
op te stellen, mede in verband met eventuele afstemming - of juist ontkoppeling ~ met 
andere bedrijven van de divisie. De geschetste ontwikkelingen leidden tot de samen
stelling van een projectgroep, waarin de onderzoeker werd gevraagd zitting te nemen. 
De onderzoeker droeg voornamelijk bij aan het overleg van de werkgroep door de 
nadruk te leggen op de invloed die keuzes op het gebied van de informatievoorziening 
kunnen hebben op de besturing van de organisatie. 
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In dit hoofdstuk komen de resultaten van het onderzoek bij De Zomer aan bod. Gestart 
is met de vraagstellingen voor deze casestudie (deze paragraaf), waarna een terugblik 
op de gevolgde werkwijze volgt (paragraaf 5.2). De samenhang tussen de drie 
productielijnen en de verschillende stafafdelingen van De Zomer komt in paragraaf 5.3 
naar voren. De drie zelfstandige productlijnen worden als afzonderlijke deelcases 
beschreven en geanalyseerd (paragrafen 5.4 tot en met 5.6). De analyses in de para
grafen 5.4, 5.5 en 5.6 leiden tot de uitwerking van het regelkringconcept tot een 
stappenplan voor de analyse van regelkringen (paragraaf 5.7). De resultaten van het 
actieonderzoek komen in paragraaf 5.8 aan de orde. Paragraaf 5.9 beschrijft de 
conclusies voor de relatie tussen organisatie en informatie die op basis van deze case 
kunnen worden getrokken. 

5.2 Gevolgde aanpak 

Het onderzoek bij De Zomer bestond uit drie delen: 

1. Het verzamelen van gedetailleerde gegevens over de informatievoorziening. Dit om 
te zien of een meer gedetailleerd overzicht ook tot meer inzicht in de regelkringen 
zou leiden. 

2. Het uitwerken van het 'regelkringconcept' naar een stappenplan voor regelkring
analyse en de directe toepassing daarvan in de praktijk. 

3. Een bijdrage leveren aan de discussies rond het nieuw te ontwerpen informatieplan 
voor De Zomer. Deze bijdrage ligt vooral in het benadrukken van de invloed die 
keuzes op het gebied van de informatievoorziening kunnen hebben op de besturing 
van de organisatie. 

De drie delen van het onderzoek zijn gedeeltelijk parallel aan elkaar uitgevoerd. Het 
eerste deel werd uitgevoerd in de vorm van een afstudeeronderzoek. Het tweede deel 
van het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van interviews (par. 5.2.1). Het derde 
deel werd gevormd door actieonderzoek (par. 5.2.2). 

5.2.1 Uitwerking van de beschrljvingswijze: het 'regelkringconcept' 

Dataverzameling 
Het in paragraaf 5.7 ontwikkelde 'regelkringconcept' vraagt om een zo exact mogelijke 
beschrijving van de werkelijke situatie. Het in kaart brengen van de productiestructuur 
kan met behulp van verschillende methoden van dataverzameling geschieden. Zo is er 
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vaak schriftelijke informatie beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van productie
schema's. Daarnaast kunnen zowel rnanagers als productiemedewerkers een duidelijke 
mondelinge typering van de productiestructuur geven. Tot slot behoort data
verzameling door middel van interviews of vragenlijsten tevens tot de mogelijkheden. 
Bij het beschrijven van de besturingsstructuur gaat men meestal uit van een 
organigram, een op schrift gesteld, hiërarchisch organisatieschema waarin soms andere 
dan de werkelijke regelkringen worden gesuggereerd. Vanwege de nadrukkelijke wens 
om de wérkelijke regelkringen in kaart te brengen, werd daarom gekozen voor het 
verzamelen van de desbetreffende data met behulp van interviews. De benodigde 
gegevens om de productiestructuur te kunnen beschrijven, werden tegelijkertijd 
verzameld. 

Dataverwerking en data-analyse 

De productiestructuur is vastgelegd met behulp van stroomschema's, zoals die 
gangbaar zijn binnen de bedrijfskunde en binnen de sociotechniek. Het vastleggen van 
de besturingsstructuur vraagt allereerst om grensbepaling van te onderkennen bestu
ringsorganen (afdelingen enlof groepen; zie ook hoofdstuk 4). Tijdens de eerste 
bepaling van de grenzen van de organen worden de bestaande afdelingen enlof 
productiegroepen als aparte besturingsorganen gedefinieerd; in een sociotechnisch 
ontworpen structuur is er per definitie vanaf het laagste hiërarchische niveau sprake 
van regelende taken, en dus ook van besturingsorganen. Soms blijken individuen ook 
deel uit te rnaken van besturingsorganen die niet in een hiërarchisch schema terug te 
vinden zijn. Het betreft hier dan werkgroepen enlof overlegorganen. De verzamelde 

I data over de besturing en de communicatiepatronen kunnen zodoende aanleiding geven 
: tot het onderkennen van èchte uit de bepaling van de informele structuur volgende -l besturingsorganen. 

Verwerking en analyse van de verzamelde gegevens worden in deze fase uitgevoerd 
volgens een iteratief proces, aangezien registratie van de communicatiepatronen op 
basis van een aanvankelijk gekozen orgaanindeling kan vastlopen en er dan alsnog 
gekozen moet worden om andere besturende organen te definiëren. Na verzameling 
van de data en het verwerken ervan tot de schema's zoals die ten behoeve van het 
regelkringconcept zijn ontwikkeld, zijn de gevolgde stappen geanalyseerd. Dit leidde 
tot een stappenplan voor regelkringanalyse. 

Fasering van het onderzoek bij De Zomer 
Het oorspronkelijke onderzoekplan was gericht op de afdeling Onderdelen, en gelimi
teerd tot een periode van enkele maanden. Tijdens het onderzoek werd besloten tot 

71 



hoofdstuk5 

uitbreiding naar alle drie de productlijnen van De Zomer. Het vergelijken van de 
informatiestructuren bij de verschillende productlijnen zou naar verwachting ook extra 
input kunnen vormen bij de opzet van een informatieplan voor De Zomer totaal. Ten 
behoeve hiervan werd het aantal te houden interviews vergroot en werd bekeken of de 
besturingsstructuur van niet-sociotechnisch ontworpen delen van de organisatie 
(Machinebouw en Gereedschapmakerij) eveneens op de geplande wijze omschreven 
kon worden. De beschrijving van de productiestructuur kwam tot stand na afronding 
van de eerste twee interviewrondes. De definitieve bepaling van de te onderscheiden 
organen in de besturingsstructuur kwam tegelijkertijd tot stand, mede in overleg met de 
directeur van De Zomer. In de daarop volgende periode werd een eerste opzet gemaakt 
voor de beschrijving van de besturingsstructuur. De eindfase werd voornamelijk 
besteed aan activiteiten inzake het opstellen van het informatieplan voor De Zomer. 
Analyse en rapportage vonden na afloop van het onderzoek plaats. 

Leg uitgangspunten vast en stel plan van aanpak op 

Verzamel gegevens over de organisatie en analyseer de situatie 

Selecteer interessegebied en defmieer taakstelling informatieplan 

Rapporteer over de situatieanalyse en stel plan van aanpak op 

Bepaal criteria toekomstige informatievoorziening 

Ontwikkel informatiearchitectuur 

Bepaal voorkeuren systeemontwikkeling en voorwaarden voor 
realisatie 

Maak projectplan met kosten-batenraming 

Valideer informatieplanning 

Stel informatieplan op en rapporteer 

Figuur 5.1: Werkplan van de werkgroep 'Informatieplan De Zomer'. 
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5.2.2 Deel 2: actieonderzoek 

Op verzoek van De Zomer werd deelgenomen aan de werkgroep 'Informatieplan De 
Zomer'. Voor deze projectgroep was een plan opgesteld, dat wordt samengevat in 
figuur 5.1. Het stappenplan van de werkgroep informatieplan De Zomer wer<f in grote 
lijnen gevolgd. De bijdrage van de onderzoeker lag vooral in de beginfase (stappen één 
tot en met drie). In deze fase was het van belang expliciet aandacht te besteden aan de 
doelstelling om de sociotechnisch ontworpen structuur door middel van informatie~ 
voorziening te versterken, of minstens te ondersteunen. Taak van de onderzoeker was 
om bij de besprekingen van de projectgroep met deze invalshoek aan de discussies deel 
te nemen. De situatieanalyse werd door de projectleiding, in samenspraak met het 
kader van de betrokken afdelingen, uitgevoerd. In het werkplan van deze groep nam 
een workshop (stap 5, het bepalen van de criteria voor de toekomstige informatie
voorziening) een centrale plaats in. In deze workshop zouden de fundamenten voor het 
nieuwe informatieplan worden gelegd. 

5.3 Machinefabriek De Zomer op macroniveau 

5.3.1 Setting: Machinefabriek De Zomer 

Zoals gezegd, De Zomer is onderdeel van een divisie waarin verschillende fabrieken 
uit de elektrotechnische industrie zijn verenigd. De productie van De Zoiner is onder
verdeeld in drie productlijnen. Deze drie productlijnen worden verzorgd door drie 
afdelingen, te weten de afdeling Machinebouw met ongeveer 15 medewerkers, de 
afdeling Gereedschapmakerij met ongeveer 45 medewerkers en de afdeling Onderdelen 
met ongeveer 220 medewerkers. 

5.3.2 De productie· en besturingsstructuur van De Zomer op macroniveau 

Figuur 5.2 geeft de productie- en besturingsstructuur op het macroniveau weer. De drie 
productlijnen worden als onafhankelijke units bestuurd: alle contacten buiten de eigen 
productlijn worden beschouwd als leverancier-klantrelaties (externe klanten). Vrijwel 
alle stafafdelingen ondersteunen alle drie de productlijnen. De relatieve inbreng van 
deze stafafdelingen verschilt nogal per productlijn. Dit geldt vooral voor de afdeling 
Verkoop. Verkoop verzorgt voor Onderdelen de complete orderverwerving, terwijl de 
twee andere productlijnen vaak zelf rechtstreeks met de klant onderhandelen. 
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materiaal order~ t.-.- · 
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a. productiestructuur 

b. besturingsstructuur (macroniveau) 

a. ---IIJI..,. materiaalstroom 

_______.,. gegevensstroom of dienst 

__ .._, weinig gebruikte gegevensstroom of dienst 
,-----, 
l____ deel van het primaire proces 

' _ . . · fabrieksgrens De Zomer 

b. 

machine ... 
~h ute-î~ereedlih ap 

onderdeel .. ... 

sturingsrelatie 

besturend orgaan 

0 fabrieksgrens De 
Zomer 

Figuur 5.2: Productie- en besturingsstructuur van De Zomer (macroniveau) 

Voor het beschrijven van de besturingsstructuur wordt in eerste instantie uitgegaan van 
de verschillende organen die herkenbaar zijn in de hiërarchische structuur van de 
organisatie (paragraaf 5.2). De functionele opzet van De Zomer is duidelijk herkenbaar 
in deze besturingsstructuur: alle stafafdelingen hebben stuurrelaties met alle productie
afdelingen; het managementteam vervult een coördinerende rol. De gegevensuitwis
seling tussen de verschillende afdelingen is dan ook zeer intensief. De informatie
voorziening voor De Zomer is op het macroniveau dan ook niet verder uitgewerkt; 
gekozen is voor het uitwerken van de informatievoorziening op mesoniveau, zodat de 
interlokale regeling zichtbaar wordt (zie paragrafen 5.4, 5.5 en 5.6). 
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5.4 Productlijn 1: afdeling Machinebouw 

De productiestructuur van Machinebouw 
De afdeling Machinebouw kent een eenvoudige productiestructuur (zie figuur 5.3a). 
Het product van de afdeling is een machine, of service aan een afgeleverde machine. 
De opdrachten komen meestal rechtstreeks bij de afdeling binnen. Een constructeur 
maakt vervolgens het gevraagde ontwerp. Elke constructeur wordt voor een bepaalde 
opdracht gekoppeld aan een machinebouwer en zij verzorgen samen de productie van 
de machine. Serviceopdrachten zijn meestal 'ad hoc' -opdrachten waarvoor de machi
nebouwers naar de klant toe moeten. 

De besturingsstructuur van Machinebouw 
Het organisatieschema onderscheidt twee groepen, te weten de groep Ontwikkeling 
(zes personen) verantwoordelijk voor planning en constructie, en de groep Aanmaak 
(acht personen), verantwoordelijk voor machinebouw en service. Dit zou aanleiding 
geven tot. een besturingsstructuur zoals in figuur 5.3b wordt weergegeven. In de 
praktijk is er echter geen sprake van zelfstandige organen met een afgeronde taak die 
elkaar aansturen. Aansturing geschiedt namelijk door individuele afstemming tussen de 
planner/constructeur enerzijds en de machinebouwer anderzijds. De werkelijke 
besturingsstructuur van Machinebouw komt dan ook meer overeen met de in figuur 
5.3c geschetste situatie. Binnen deze simpele structuur is er sprake van individuele 
samenwerking (vaak in vaste koppels) tussen planners/constructeurs en machine
bouwers. Het is dus mogelijk om parallelle taakgroepjes te onderscheiden die elk 
bestaan uit de combinatie van één planner/constructeur en één machinebouwer. 
Daarnaast hebben de machinebouwers een eigen taak: service verlenen aan al 
geleverde machines. Deze servicetaak wordt gecoördineerd door het hoofd Aanmaak. 

Gegeven de simpele besturingsstructuur op mesoniveau en de expliciete taakverdeling 
op microniveau, kan weergave van de besturingsstructuur op microniveau bijdragen 
aan duidelijkheid over informatie-uitwisseling. Figuur 5.3d geeft een beeld van de 
besturingsstructuur op microniveau. In deze figuur zijn de vaste koppels planner/ 
constructeur en machinebouwer weergegeven als aparte taakgroepen. Daarnaast 
behoren de machinebouwers tot de taakgroep 'service'. De coördinatie tussen de taken 
service en machinebouw wordt uitgevoerd door middel van overleg tussen hoofd 
Machinebouw en hoofd Aanmaak. Deze hoofden zijn als een apart orgaan weer
gegeven 
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De relatie tussen besturing en informatie bij Machinebouw 
De afdeling Machinebouw is klein en steunt voor haar informatie-uitwisseling groten
deels op informele informatie-uitwisseling (zie ook figuur 5.3c, waarin is aangegeven 
dat Machinebouw als één taakgroep kan worden beschouwd). De interne besturings
structuur van Machinebouw is daardoor ondoorzichtig voor derden. Gedurende het 
tweede deel van het onderzoek (werkgroep informatieplan) bleek men bij De Zomer 
geïnteresseerd in de interne besturing van Machinebouw, vooral om te zien of de 
besturing c.q. informatievoorziening op elkaar af te stemmen was. Voor beschrijving 
en analyse van de informatievoorziening zal daarom verder in deze paragraaf worden 
uitgegaan van de besturingsstructuur op microniveau. 

Informatiekoppelingen bij Machinebouw 
Aanvragen voor offertes en opdrachten komen soms binnen via de afdeling Verkoop. 
De commerciële functie wordt echter voor het grootste deel door Machinebouw zelf 
verricht. Een klant vraagt telefonisch of schriftelijk een offerte aan of geeft een 
opdracht. De aanvraag of offerte wordt doorgegeven aan een constructeur. Deze 
constructeur zal in principe in het verdere traject als planner/constructeur verantwoor
delijk blijven. Een offerte wordt, eventueel in overleg met collegaconstructeurs, 
gemaakt op basis van een schatting van het aantal benodigde constructie- en machine
bouwuren. Klanten gaan bij Machinebouw relatief vaak akkoord met offertes die 
uitgaan van een nacalculatie van de benodigde uren; Machinebouw kent namelijk veel 
vaste klanten die weten wat ze kunnen verwachten. Elke order wordt ingebracht in een 
geautomatiseerd planningssysteem. Voor elke opdracht wordt een gemiddeld aantal 
uren per week tot aan de leverdatum vastgelegd. De afdeling gebruikt deze 'globale' 
planning als basis voor het stellen van prioriteiten. In geval van spoed of service 
worden andere opdrachten in overleg met de klant naar achteren geschoven. Dit levert 
zelden problemen op; veel klanten hebben verschillende opdrachten bij Machinebouw 
lopen en zijn zelf ook gebaat bij een snelle service van Machinebouw. De figuren 5.4a 
en 5.4b geven de belangrijkste papierstromen en communicatiekanalen weer die te 
maken hebben met de logistieke besturing. 

An(lly~e van de relatie tuss_(t!!__~esturing en informatie bij Machinebou~ -------. 

Informatie-uitwisseling is nodig om een organisatie of afdeling te kunnen besturen. 
Zoals in de vorige paragraaf al werd aangegeven, kan informatie-uitwisseling zowel 
formeel als informeel, en zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. De eerste stap in 
de analyse van de relatie tussen besturingsstructuur en informatiestructuur omvat het 
identificeren van onvolledige regelkringen. Een regelkring is onvolledig wanneer er 

i sprake is van eenrichtingsverkeer van informatie. 
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In figuur 5.4c zijn de verschillende soorten informatie-uitwisseling in relatie tot elkaar 
gebracht. Binnen de afdeling Machinebouw is er geen enkele onvolledige regelkring; 
de intensieve informele, persoonlijke communicatie zorgt ervoor dat er geen open 
einden zijn. De relaties met eenheden buiten de afdeling zijn moeilijker te analyseren. 
Het is bijvoorbeeld onduidelijk of de informele communicatie met de klant leidt tot 
besturingsproblemen (zoals bijvoorbeeld of er wel of geen toestemming gegeven is om 
echt aan iets te beginnen). De gegevens van het orderbureau en van Financiën worden 
binnen Machinebouw niet verder bewerkt en er vindt geen terugkoppeling plaats naar 
deze afdelingen. Gezien dit gebrek aan terugkoppeling kan worden geconcludeerd dat 
Machinebouw weinig waarde hecht aan de verkregen gegevens. Anders zou er 
namelijk een terugkoppelingsstroom op gang zijn gekomen, die ervoor zorgt dat het 
orderbureau en de afdeling Financiën met actuele gegevens van Machinebouw werken. 
Samengevat kan worden geconcludeerd, dat Machinebouw in ieder geval intern als 
eenheid een adequate besturing en informatievoorziening heeft. De relaties die naar 
buiten de afdeling lopen, kunnen niet goed op hun waarde worden beoordeeld. 

5.5 Productlijn 2: afdeling Gereedschapmakerij 

De productiestructuur van Gereedschapmakerij 
De afdeling Gereedschapmakerij bestaat uit 2 delen: Gereedschap Aanmaak (33 
personen) en Ontwikkeling (11 personen, inclusief administratie en inkoop). Figuur 
5.5a laat de productiestructuur van Gereedschapmakerij zien. 

De besturingsstructuur van Gereedschapmakerij 
Het organisatieschema van Gereedschapmakerij onderscheidt vijf groepen: vier aan
maakgroepen en één groep ontwikkeling. Deze vijf groepen vormen de basis van de 
besturingsstructuur van de gereedschapmakerlj. Figuur 5.5b geeft de besturings
structuur weer, gebaseerd op het organisatieschema. De planning van Gereedschap
makerij wordt gemaakt door een medewerker van Ontwikkeling. Gezien deze aparte 
functie is deze medewerker als apart orgaan opgenomen in de besturingsstructuur. Ook 
de hoofden binnen Gereedschapmakerij hebben een eigen taak; zij verzorgen bet 
overgrote deel van de externe contacten, vandaar dat deze ook als apart orgaan staan 
weergegeven. Daarnaast zijn er een aantal relaties naar buiten de afdeling die van 
belang zijn voor de besturing van Machinebouw. Figuur 5.5c geeft de werkelijke 
besturingsstructuur van de afdeling Gereedschapmakerij weer. 
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Figuur 5.5: De productie- en de besturingsstructuur van de afdeling Gereedschap
makerij op mesoniveau. 

Beschrijving van de relatie tussen besturing en informatie bij Gereedschapmakerij 
Gereedschap Ontwikkeling maakt op aanvraag een offerte voor de klant. Op basis van 
deze offerte beslist de klant of er een opdracht voor de gereedschapmakerij komt. Is · 
een offerte opdracht geworden, dan gaat er een constructeur aan de slag om een 
definitief ontwerp te maken. Dit ontwerp wordt vervolgens door een van de groepen 
van de Gereedschapmakerij Aanmaak gemaakt. Voor de voortgangscontrole heeft het 
hoofd Gereedschapmakerij regelmatig contact met de belangrijkste klanten van de 
divisie. Figuur 5.6a geeft de papieren informatiestromen op de afdeling weer; figuur 
5.6b geeft de formele en informele communicatie bij Gereedschapmakerij. 
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Analyse van de relatie tussen besturing en informatie bij Gereedschapmakerij 
In figuur 5.6c worden de 'papieren' informatie-uitwisseling en de communicatie 
gecombineerd. De regelkringen binnen Gereedschapmakerij blijken allemaal gesloten; 
Gereedschapmakerij is een afdeling, klein genoeg om alle communicatie informeel te 
laten verlopen. Formulieren binnen Gereedschapmakerij zijn voornamelijk informatie
drager voor technische kennis. De informatie-uitwisseling die plaatsvindt, komt groten
deels overeen met de situatie bij Machinebouw, zij het dat een en ander iets meer 
geformaliseerd is. 

5.6 ProductHjn 3: afdeHng Onderdelen 

Beschrijving van de productiestructuur van Onderdelen 
De afdeling Onderdelen (220 personen) is samengesteld uit een aantal productie
groepen en enkele stafafdelingen. Voor de productiestructuur zijn voornamelijk de 
productieafdelingen en de bevoorrading van belang. Figuur 5.7a laat zien dat de 
afdeling Onderdelen wordt voorzien door een bevoorradingsgroep. De productie
groepen krijgen hun materiaal uit het magazijn en maken in principe het gehele 
onderdeel. De eindbewerking poedercoating en de galvanische behandeling worden 
vanwege technische redenen op aparte afdelingen gedaan. 

De besturingsstructuur van Onderdelen 
De opdrachten voor de afdeling Onderdelen komen via de afdeling Verkoop binnen. 
Deze afdeling brengt de order in het MRP-systeem in, en verzorgt de aankoop van de 
benodigde voorraad. De afdeling Werkvoorbereiding en Planning, onderdeel van 
Onderdelen, zorgt voor de planning van de verschillende groepen. Iedere planner is 
verantwoordelijk voor de planning van drie à vier groepen. De planner ontvangt zijn 
opdrachten via een terminal. De grondstoffen zijn dan al aanwezig. Het MRP
gebaseerde systeem heeft al op basis van prognose de desbetreffende grondstoffen 
besteld. Het planningssysteem levert de normtijd (per 100 stuks) en de insteltijd, en 
berekent op grond daarvan wanneer een order in de fabriek moet worden ingezet. De 
prioriteit is afhankelijk van de levertijd. Ondanks de overeenkomst in benamingen van 
sommige groepen, zijn de productieopdrachten in principe niet uitwisselbaar. Bij over
capaciteit van een bepaalde groep wordt echter wel gekeken of er tijdelijk productie 
kan worden overgenomen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in een dergelijk 
geval mensen uit te wisselen, maar dit bleek slecht te werken. Men schat dat 10% van 
de producten nu nog door meer dan één groep moet worden bewerkt. De groepen 
werken met een planningshorizon van een à twee weken. Het MRP-systeem plant elke 
machine in detail, maar de groepen melden de order alleen in zijn geheel af. 
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Voorgaande beschrijving levert een eerste beeld op van de besturingsstructuur. Figuur 
5.7b geeft dit beeld schematisch weer. In figuur 5.7b zijn de verschillende taakgroepen 
gegroepeerd rond de chef waar ze onder vallen. De verschillende taakgroepen hebben 
echter geen bijzondere relatie met elkaar en zijn in principe autonoom. Vandaar dat 
figuur 5.7c een reëler beeld van de situatie geeft. De besturingsstructuur zoals 
aangegeven in figuur 5.7c laat geen ruimte om de specifieke taken van de chefs aan te 
geven. Voor wat betreft de vervaardigingsfunctie kunnen te taken van de chef bij de 
groep ingedeeld worden. Daarnaast nemen de chefs actief deel aan verbeterings
projecten. Deze aspecten van besturing zijn nog niet opgenomen in dit overzicht. Het is 
aan te bevelen om een apart besturingsorgaan, te weten de chefgroep, te introduceren. 

De relatie tussen besturing en informatie bij Onderdelen 

a. Informatiekoppelingsmatrix Onderdelen 
De informatiestromen bij Onderdelen zijn volledig geïnventariseerd door Simonse 
(1991 en 1992 alb). Figuur 5.8 toont het schema voor de informatiestromen dat ze 
daarbij hanteerde: de 'informatiekoppelingsmatrix'. Gestart werd met een inventari
satie van alle kerntaken. Vervolgens werden alle mondelinge contacten met anderen, 
nodig voor het uitvoeren van de kerntaken, geïnventariseerd. Dit leidde tot een matrix 
waarin persoonlijke contacten werden aangegeven. Daarnaast werd aan alle produ
centen van geformaliseerde (schriftelijk en via computerbestanden) gegevens gevraagd 
om aan te geven naar wie deze gegevens gaan. Daarbij maakt de onderzoeker een 
onderscheid in vervaardigings- en verbeteringsinformatie. Dit leidde tot een infor
matiematrix (kwadrant vier in figuur 5.8). Door het koppelen van de kerntaken aan de 
gegevens ontstonden twee overgangsmatrices (kwadranten twee en drie) waarin de 
relatie tussen kerntaak en in- of output van gegevens wordt weergegeven). Tot slot 
werd in figuur 5.8 het eerste kwadrant gevuld met geformaliseerde gegevens
koppelingen tussen kerntaken (doorgetrokken vanuit het tweede en derde kwadrant). 
De besturingskoppelingsmatrix met de communicatiekoppelingen heeft dezelfde lay
out als de informatiekoppelingsmatrix. Ze kunnen op elkaar gelegd worden, waardoor 
de interrelatie tussen communicatie ('besturing') en geformaliseerde informatie 
duidelijk wordt. 

De studie van Simonse leverde een beschrijving op van álle informatiekoppelingen 
binnen Onderdelen. Naar verwachting zal een dergelijke beschrijving in een concrete 
herontwerpsituatie kunnen bijdragen aan een systematische doorlichting van bestaande 
koppelingen en bij het vormen van een oordeel over eventuele gewenste koppelingen. 
Voor regelkringanalyse bij dit onderzoek bleek ze echter te gedetailleerd. Daarom 
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Figuur 5.8: Schema van de informatiekoppelingsmatrix (Simonse, 1992b) 

b. Regelkringanalyse 
Zoals in de beschrijving van de besturingsstructuur is besproken, vormden de chefs een 
apart cluster binnen Onderdelen. In de sociotechnische benadering wordt grote nadruk 
gelegd op de relatie tussen regelbehoefte en regelcapaciteit, in combinatie met het 
construeren van 'hele taken'. Voor de uitwerking van de relatie tussen besturing en 
informatievoorziening zijn de chefs daarom afzonderlijk van de groepen weergegeven. 
Zo kan duidelijk worden vastgelegd via welke schijven de informatievoorziening loopt 
(en daarmee kan dan worden bekeken of de relatie tussen regelbehoefte en regel~ 
capaciteit in evenwicht is). Figuur 5.9a laat globaal de informatie~uitwisseling zien via 
'papier' -stromen bij Onderdelen. De logistieke informatie-uitwisseling vindt voor
namelijk plaats met behulp van de opdrachten die door Werkvoorbereiding en Planning 
worden uitgegeven. Afstemming en aanpassing van de planning gebeurt middels het 
wekelijks planoverleg (figuur 5.9b). Het planoverleg wordt voor elke groep apart 
uitgevoerd. Bij elk overleg is aanwezig de planner, de chef en de contactpersoon 
logistiek. 
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Analyse van de relatie tussen besturing en informatie bij Onderdelen 
Op papier zijn alle regelkringen bij Onderdelen gesloten (zie figuur 5.9c); er wordt 
voldoende gebruik gemaakt van informele communicatie om een gesloten regelkring te 
garanderen. Het is echter onduidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt ten aanzien 

van het uitvoeren van de planning; de verschillende chefs interpreteren hun rol in dit 
overleg verschillend. Dit wordt het beste geillustreeed door de twee verschillende 

informatieroutes die bestaan: sommige chefs geven de planning rechtstreeks door aan 
de contactpersonen (de chef vormt slechts het postbakje!), andere chefs bekijken eerst 
zelf de planning en bespreken deze vervolgens met de contactpersoon logistiek. 

5.7 Uitwerking van het regelkringconcept 

beschouwen van formele en informele gegevensstromen vormt de kern 
van het nieuwe regelkringconcept (Loeffen, 1993c). In deze paragraaf worden de 
verschillende stappen besproken die nodig zijn om tot een analyse van de regelkringen 
te komen. De regelkringanalyse bestaat uit zeven stappen (zie figuur 5.10). 

Stap 1. Vastleggen van het primaire productieproces op macro- en mesoniveau 

In een sociotechnisch ontworpen organisatie wordt de taakgroep als kleinste orga
nisatie- eenheid gedefinieerd. De eerste stap van de regelkringanalyse omvat het vast
leggen van het primaire productieproces: niet in technische specificaties, maar in een 

1 
stroomschema, waarbij de verschillende processen maximaal tot op taakgroepniveau 

I worden uitgesplitst. Het resultaat van stap 1 is een stroomschema. 

Stap 2. Identificatie van de systeemgrenzen met de daarbinnen te onderscheiden 
organen 

Voor de besturing van de productie, zoals die beschreven is in de eerste stap, is er een 

aantal 'organen' nodig. De benaming orgaan wordt hier gebruikt voor eenheden van 
besturing. De verschillende hele taakgroepen zijn zelf besturingsorgaan, en daarnaast 
kunnen er verschillende stafafdelingen worden gedefinieerd als orgaan. Naast derge
lijke organen, die als zelfstandige eenheid te herkennen zijn in een hiërarchisch 
structuurschema van de organisatie, kan het hier ook gaan om eenheden van besturing 
in de vorm van stuurgroepen, coördinatiegroepen of werkgroepen (deze organen 

! worden soms pas in stap 4, vastleggen van communicatiepatronen, geïdentificeerd). 

' De systeemgrens moet in deze fase expliciet worden vastgelegd. In beginsel wordt 
hiervoor de business-unit (het macroniveau) gekozen, maar in een specifiek geval kan 
men ervoor kiezen een kleinere eenheid te nemen (bijvoorbeeld een redelijk zelfstan-
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dige productieafdeling). Nu, of in een later stadium, kunnen eventueel extra organen 
i worden geïdentificeerd die buiten de gekozen systeemgrens vallen. Dergelijke organen 
worden echter alleen opgenomen als ze voor de besturing van de eenheden binnen de 
systeemgrenzen van belang zijn. Het resultaat is een schema waarin de verschillende 
organen als 'rechthoeken' worden weergegeven (zie bijvoorbeeld figuur 4.6, 5.2b, 5.3b 
en 5.7c). 

1. Vastleggen van het primaire productieproces op macro- en mesoniveau 

2. Identificatie van de systeemgrenzen met de daarbinnen te onderscheiden organen 

3. Vastleggen van relaties tussen organen 

4. Vastleggen van bestaande communicatiepatronen 

S. Identificeren en analyseren van 'onvolledige' regelkringen 

6. Analyseren van 'volledige' rege.lkringen 

7. OpsteUen van een herontwerp-advies 

Figuur 5.10: Stappenplan voor regelkringanalyse 

Stap 3. Vastleggen van de relaties tussen organen 

De besturingsstructuur op mesoniveau wordt in de derde stap vastgelegd; de verschil
lende organen die voor het uitvoeren van hun functie van elkaar afhankelijk zijn, 
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worden met elkaar verbonden. In deze fase wordt ook expliciet vastgelegd welk soort 
informatie (d.w.z. ten behoeve van welke besturingsaspecten) onderwerp van analyse 
is. Het resultaat vormt een schematisering waarbij de belangrijkste besturings
afhankelijkheden door middel van verbindingslijnen worden aangegeven (zie bijvoor
beeld 5.6c, 5.8c en 5.9c). 

Stap 4. Vastleggen van bestaande communicatiepatronen 

Gezien de nevenschikking van formele en informele gegevensuitwisseling in de 
sociotechnische visie, kunnen de begrippen gegevensuitwisseling en communicatie als 
synoniem worden beschouwd. Bij het vastleggen van bestaande communicatiepatronen 
wordt expliciet uitgegaan van gegevensuitwisseling die structureel van aard is, dat wil 
zeggen alle gegevensuitwisseling die met een bepaalde (regelmatige) frequentie 
voorkomt. Deze uitwisseling van gegevens kan zowel schriftelijk als mondeling van 
aard zijn en zowel een formele als een informele structuur(= ongestructureerd) hebben 
(zie de voorbeelden in tabel 5.1). Het resultaat is: een informatiematrix en ~rie 
communicatieschema's. De informatiematrix geeft een overzicht van alle gegevens
uitwisselingen tussen organen. De drie communicatiepatronen zijn vastgelegd in: 

1. Een schema waarin alle schriftelijke, formele gegevensstromen met een vaste 
frequentie (bijvoorbeeld lopende orderoverzichten) volgens een vast patroon 
(bijvoorbeeld nieuwe orders) zijn weergegeven (zie bijvoorbeeld 5.4a, 5.6a en 5.9a); 

2. Een schema waarin alle soorten structureel overleg wordt vastgelegd. Dit schema 
omvat zowel gepland overleg (wekelijks planoverleg, maandelijks chefoverleg en 
dergelijke) als niet gepland overleg (regelmatige telefoontjes van en naar de afdeling 
planning en dergelijke) (zie bijvoorbeeld 5.4b, 5.6b en 5.9b); 

3. Een schema dat de eerste twee schema's combineert en daarmee een overzicht geeft 
van alle regelkringen (zie bijvoorbeeld 5.4c, 5.6c en 5.9c). 

Tabe/5.1: Informatiekoppelingen vast te leggen in stap 4 van de regelkringanalyse 

INFORMATIE- geformaliseerd niet geformaliseerd/gestructureerd 
UITWISSELING 

schriftelijke informatie-uitwisseling memo's, brieven e.d. 
uitwisseling via vast format 

persoonlijke structureel overleg bilateraal overleg (ook per telefoon) 
uitwisseling ad hoc bijeenkomst 
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5. Identificeren en analyseren van onvolledige regelkringen 

Het derde communicatieschema uit stap 4 geeft voldoende informatie om na te gaan of 
er in bepaalde gevallen sprake is van 'eenrichtingsverkeer' en dus van onvolledige 
regelkringen. Analyse van deze niet gesloten regelkringen kan leiden tot conclusies 
over de logica of consistentie van de besturingsstructuur, en over de efficiency van de 
informatie-uitwisseling. Voor deze analyse kan uit de lijst van onvolledige regel
kringen een aantal aandachtspunten worden gedistilleerd. Het resultaat is een overzicht 
van primaire aandachtspunten voor herontwerp van de informatievoorziening. 

Stap 6. Analyseren van 'volledige' regelkringen 

In de zesde stap worden alle aanwezige regelkringen bekeken en wordt nagegaan of 
deze regelkringen niet op een lager niveau kunnen worden gealloceerd. Het resultaat is 
een tweede lijst van aandachtspunten voor herontwerp van de informatievoorziening. 

Stap 7. Opstellen van een advies voor herontwerp 

Uit de stappen vijf en zes komt een overzicht van aandachtspunten voor herontwerp. 
Deze aandachtspunten moeten (ten opzichte van elkaar) beoordeeld en geprioriteerd 
worden. Op basis van dit prioriteitenoverzicht kan worden besloten (bepaalde delen 
van) de informatievoorziening opnieuw te ontwerpen. Voor deze delen zullen de 
informatiestromen gedetailleerd uitgewerkt moeten worden. Het resultaat is een plan 
voor herontwerp van (gedeelten van) de informatievoorziening. 

Ontwikkelingsstadium van het regelkringconcept 

De bovenstaande regelkringanalyse, zoals is beschreven, werd voor het eerst volledig 
toegepast in deze casestudie. De stappen één tot en met vier werden in de eerste 
casestudie met behulp van actieonderzoek ontwikkeld, en zijn in deze tweede case
studie voor het eerst systematisch toegepast. De stappen vijf tot en met zeven zijn 
tijdens dit onderzoek opgezet en daarmee nog exploratief van karakter. In hoofdstuk 7 
zal de bruikbaarheid van het regelkringconcept aan bod komen. Het begrip 'communi
catieconcept' zal dan als opvolger van het regelkringconcept worden geïntroduceerd. 

5.8 Resultaten actieonderzoek en praktische coneinsles voor De Zomer 

De verschillende bijeenkomsten van de werkgroep Informatieplan werden geleid door 
een (tot de divisie behorende) automatiseringsadviseur (zie het stappenplan in figuur 
5.4). Tussen de verschillende bijeenkomsten door werden de managers ingezet om de 
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informatieanalyse uit te voeren. Deze informatie zou kunnen dienen als input voor stap 
vijf, de workshop. Tijdens de workshop vergde het opstellen van een samenhangend 
overzicht van de huidige en de gewenste situatie veel tijd en energie. Het opstellen van 
een Data Flow Diagram leverde veel discussie op ovèr de onafhankelijkheid van de 
drie productlijnen, en over wie welke gegevens zou mogen inzien (en "dus mogelijker
wijs verkeerd zou gaan interpreteren"). Tevens bleek men bij de inventarisatie van de 
informatiebehoefte voomarnelijk te rade te zijn gegaan bij ·het eigen kader. Een 
presentatie van de onderzoeker over informatievoorziening op verschillende niveaus in 
de organisatie (en het risico van het terugkoppelen van informatie naar het verkeerde 
hiërarchische niveau) leverde de impliciete conclusie op dat men zich nog niet in staat 
achtte om de informatiebehoefte zodanig te definiëren, dat de relatie tussen 
regelverantwoordelijkheid en -informatie duidelijk was. Bij de verdere stappen, van het 
ontwikkelen van de informatiearchitectuur tot aan het opstellen van het informatieplan, 
werd de nadruk dan ook meer gelegd op het benoemen van speerpunten voor 
geautomatiseerde gegevensuitwisseling (op welke gebieden wil men gebruik gaan 
maken van nieuwe hardware en/of software). De onderlinge samenhang tussen de 
afdelingen, en de definitie van regelbehoefte in combinatie met informatiebehoefte 
verdween daarbij naar de achtergrond. Het informatieplan kwam vertraagd tot stand 
vanwege langdurige onzekerheden ten aanzien van de inbedding van De Zomer in de 
holding (paragraaf 5.1 ). De uiteindelijke 'sociotechnische' opbrengst van het plan is de 
expliciete aandacht voor de specifieke aspecten van het werken met hele taakgroepen. 
Daarbij zijn onder meer de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

1. "Het streven naar flexibiliteit vereist flexibele productiebesturingssystemen en 
informatiesystemen". 

2. "Kwaliteit van de arbeid dient in het ontwerp van informatiesystemen als 
succesfactor te worden meegewogen". 

3. "De autonomie van de taakgroepen vereist een grote mate van invloed op de inhoud 
en tijdigheid van de informatievoorziening van de taakgroep". 

De uitwerking van deze uitgangspunten zou in de verschillende projecten voor het 
aanpassen van informatiesystemen bij De Zomer worden meegenomen. 

De beschrijving van de situatie bij De Zomer met behulp van het 'regelkringconcept', 
bracht geen hiaten in de informatiekoppelingen aan het licht. De vraag die daarbij wel 
naar voren is gekomen was, of de - weliswaar gesloten - regelkringen ook efficiënt 
waren opgebouwd. Deze vraag kon niet direct worden beantwoord (zie ook 3.2). 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om bij (een deel van) De Zomer te komen tot 

91 



hoofdstuk 5 

herontwerp van de informatievoorziening. Dit plan bleek niet uitvoerbaar, onder meer 
vanwege: 

1. De discrepantie tussen het informatieplan (globaal beschreven) en de inventarisatie 
van de informatiebehoefte (gedetailleerd beschreven). 

2. Het gebrek aan overeenstemming over de werkwijze binnen de afdelingen en binnen 
de groepen. 

3. De wijziging van de strategische situatie van De Zomer, waardoor men liever 
afwachtte tot er meer bekend zou zijn over de toekomstige situatie van De Zomer. 

4. Het ontbreken van uitloopmogelijkheden naar het najaar om een gedetailleerd her
ontwerp te maken. 

Mede gezien de onzekere situatie van de Zomer (het informatieplan was ook nodig 
omdat men erover dacht de divisie te verzelfstandigen of te koppelen aan een andere 
holding) is de praktische opbrengst van dit onderzoek beperkt tot het ontwikkelen van 
een gezamenlijk idee over het belang van een sociotechnische evaluatie van de 
informatievoorziening. In het verlengde van praktijkgerichte deel van het caseonder
zoek zijn wel de informatiewensen per hele taakgroep vastgelegd (Van Brunschot, 
1992). 

Inmiddels is het bedrijf omgevormd tot een BV, met nog zeer intensieve contacten met 
de holding. De afdeling Gereedschapmakerij is vrijwel hetzelfde gebleven. De afdeling 
Machinebouw is opgeheven; ze bleek te klein om te kunnen overleven. Bij de afdeling 
Onderdelen heeft men de functie van het hoofd opgeheven: de chefs hebben zijn taak 
overgenomen. Dit heeft onder meer als voordeel dat de chefs meer externe kontakten 
hebben (en daarmee ook meer externe regelcapaciteit). Het principe van een 
roulerende groepsvertegenwoordiger voor de drie regeltaken is verlaten: dit bleek in de 
praktijk teveel onrust te veroorzaken. Men is wel doorgegaan met het decentraliseren 
van de werkvoorbereiding naar de groepen: de afdeling werkvoorbereiding is opge
heven en elke chef heeft nu een kleine operationele groep waarbinnen de planning en 
de werkvoorbereiding wordt uitgevoerd. De informatiematrix wordt op dit moment 
gebruikt om opnieuw de informatiebehoefte te inventariseren en waar nodig aan te 
passen. Het is de bedoeling dat de chefs van de afdeling Onderdelen toegroeien naar 
eenzelfde zelfstandigheid als die van de Gereedschapmakerij. 
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5.9 Theoretische opbrengst van case De Zomer 

van de conceptontwikkeling op het grensvlak tussen besturing en 
informatie, werd het begrip 'orgaan' nader onderzocht: er is vooral uitgewerkt hóe de 
identificatie van de verschillende organen plaatsvindt. 

De opbrengt van deze case ligt voornamelijk in het uitwerken van het stappenplan voor 
regelkringanalyse. Het geheel van informatie-uitwisseling werd daarbij 'communicatie
patroon' genoemd. De zeven stappen van de regelkringanalyse zoals die in paragraaf 
5.8 beschreven zijn, vormen op het eerst gezicht een helder plan met een duidelijk 
resultaat van elke stap. Toch bleek al tijdens de eerste toepassing van het stappenplan 
in wording dat de overgang van beschrijving van de regelkringen naar analyse van de 
regelkringen vager was dan verwacht. Tijdens het beschrijven van de regelkringen 
vindt namelijk de orgaanbepaling plaats. Deze bepaling legt vast welke groepen men 
als organen, en daarmee als eenheid van regeling, wil onderscheiden. De gegevens 
voor de orgaanbepaling worden verzameld via interviews, omdat de beschrijving van 
de besturingsstructuur vooral betrekking heeft op de informele organisatiestructuur. 
Zijn de te onderscheiden organen eenmaal gedefinieerd, dan komt de informatie
uitwisseling binnen deze organen in de regelkringanalyse verder niet meer aan bod. Bij 
een 'verkeerde' grensbepaling van organen kunnen problemen zoals die er zijn met de 
chefs bij Onderdelen (par. 5.6) totaal over het hoofd worden gezien. Deze grens
bepaling is dus reeds een analyse op zich. De criteria op basis waarvan de 

1 orgaanbepaling plaatsvindt zullen dus zo expliciet mogelijk moeten worden vast
[ gesteld. 

De beschrijving en analyse van regelkringen had in dit onderzoek voornamelijk 
betrekking op het logistieke aspect. Dit lijkt een logisch gevolg van de opbouw van een 
sociotechnische structuur. Gestart wordt met de besturing op microniveau, waarbij 
'vervaardigen' (lees: plannings-en werkvoorbereidingsaspecten) centraal staat (zie ook 
figuur 5.2). 

De opbrengst van het actieonderzoek leverde voor het bedrijf meer inzicht op in de 
eisen die een sociotechnisch ontworpen organisatie stelt aan de informatievoorziening. 
De uitwerking van dit soort eisen bij het opstellen van een informatieplan bleek lastig, 
vooral vanwege het rigide karakter van het gebruikte stappenplan. Voor de onderzoe
ker was dit actieonderzoek voornamelijk 'exploratief, maar met een belangwekkend 
resultaat. De aansluiting tussen regelbehoefte en informatievoorziening blijkt in de 
praktijk niet zo eenvoudig te maken. Men is in het algemeen gewend, rechtstreeks de 
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informatiebehoefte te formuleren, waarbij men veronderstelt, dat degene die de 
behoefte of wensen formuleert, wel degelijk rekening houdt met de taak die moet 
worden uitgevoerd. Dit blijkt in de praktijk slechts ten dele waar: inventarisatie van de 
informatiebehoefte blijkt beperkt tot slechts één of twee hiërarchische niveaus. Zo 
bleek in de situatie van de Gereedschapmakerij de informatiebehoefte op chefniveau te 
zijn geïnventariseerd; de benodigde interne informatie voor de groepen is niet aan de 
orde geweest. De mogelijkheden voor informatieoverdracht binnen groepen zowel 
inhoudelijk als voor wat betreft de vorm - zijn dan ook niet doorgenomen. 
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6 Case 3: Machinefabriek De Herfst 

6.1 Vraagstellingen voor case De Herfst 

De eerste casestudie was gericht op het in kaart brengen van relevante begrippen door 
middel van het beschrijven van een bestaande situatie. Tijdens de tweede casestudie 
werd het stappenplan voor de beschrijving van de informatiestructuur, gebaseerd op 
het regelkringconcept, ontwikkeld. De in dit hoofdstuk beschreven derde casestudie is 
erop gericht het stappenplan voor regelkringanalyse en herontwerp van de informatie
structuur (paragraaf 5.7) te testen (Loeffen, 1993b). 

Machinefabriek De Herfst is één van de business units van een bedrijf dat voorname
lijk in de scheepsbouw werkzaam is. De organisatie van De Herfst is voor een deel 
gebaseerd op de principes uit de Moderne Sociotechniek In dat kader past ook het 
streven naar decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar het 
laagst mogelijke niveau. De Herfst overweegt daarom in de toekomst de werkvoor
bereiding van een aantal producten te decentraliseren naar de productiegroepen. Deze 
werkvoorbereiding vindt nu nog vrijwel geheel plaats op het Bedrijfsbureau van De 
Herfst. Machinefabriek De Herfst wil de mogelijkheden laten onderzoeken om in de 
toekomst meer besturingstaken van het Bedrijfsbureau in de productie zelf te laten 
uitvoeren. 

6.2 Gevolgde aanpak 

Het onderzoek bij De Herfst viel uiteen in vier fasen: 

1. Een eerste verkenning van de huidige situatie. In deze fase werd het stappenplan 
voor de beschrijving van de informatiestructuur voor het eerst systematisch gevolgd. 

2. Een onderzoek naar de haalbaarheid van het decentraliseren van (een deel van) de 
werkvoorbereiding naar de productie. 

3. Ontwerp van een nieuwe besturingsstructuur voor een deel van de productie (pro
ductieafdeling A). 

4. Ontwerp van de communicatie- en informatiestructuur voor Productie A. 
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In de eerste fase van het onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de productie
structuur, de besturingsstructuur en . de informatievoorziening. Hierbij zijn die 
gedeelten van De Herfst in kaart gebracht die bemoeienis hebben met het Bedrijfs
bureau. Voor het maken van de inventarisatie is gebruik gemaakt van het in een eerder 
hoofdstuk ontwikkelde 'nieuwe regelkringconcept' (paragraaf 6.7). Deze derde case is 
dus de eerste keer dat het stappenplan daadwerkelijk wordt toegepast. De resultaten 
van deze fase zijn opgenomen in de paragrafen 6.3 tot en met 6.5. In de tweede fase is 
een analyse gemaakt van het productenpakket, met de daarbij behorende werkvoor
bereidende activiteiten. Daaruit is een categorisering van verschillende soorten 
producten/werkvoorbereidingen naar voren gekomen. Voor elke categorie is een 
inschatting gemaakt van de mate waarin de werkvoorbereiding in de productiegroepen 
zelf gedaan kan worden. Paragraaf 6.6.1 bespreekt het resultaat van deze fase. Na de 
tweede fase is, in overleg met de betrokkenen van het bedrijfsbureau en de verschil
lende groepen, de keuze gemaakt om in één groep te starten met de decentralisatie van 
(een deel van) de werkvoorbereidingsactiviteiten. Er is voor de desbetreffende groep 
een herontwerp van de besturingsstructuur gemaakt. Het eindresultaat van deze fase is 
opgenomen in paragraaf 6.6.2. Tot slot is een eerste opzet gemaakt voor de invulling 
van de informatie- en communicatiestructuur van die afdeling. Daartoe is het stappen
plan voor beschrijving van de informatiestructuur in aangepaste vorm gebruikt om de 
contouren van de toekomstige communicatiestructuur aan te geven. Hiermee is het 
begrip regelkringconcept ontwikkeld naar een 'communicatieconcept'. 

De informatie voor de inventarisatie is voornamelijk verzameld via interviews. Het 
onderzoek bij De Herfst werd uitgevoerd door de onderzoeker. Zowel voor de keuze 
van specifieke besturingstaken die naar de uitvoerende groepen verplaatst zouden 
kunnen worden, alsook bij de start van de vormgeving van de nieuwe besturings
structuur, was een afstudeerder van de TU Eindhoven betrokken (Selen, 1994). 

6.3 Setting: Machinefabriek De Herfst 

Business unit De Herfst ontwerpt, produceert en levert 'after sales' -service voor 
specifieke installaties in de scheepsbouw. Er werken ongeveer 250 medewerkers. De 
Herfst produceert ook vervangingsonderdelen en verricht reparatiewerk. Een aantal 
producten wordt voor derden (veelal andere business units) geproduceerd. De 
productie vindt plaats in enkelstuks of kleine series. Ten bate van de vervanging van 
aan slijtage onderhevige onderdelen, de zogenaamde 'slijtdelen', heeft De Herfst ook 
een assortiment onderdelen in voorraad. 
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6.4 De productie- en de besturingsstructuur van De Herfst 

6.4.1 Productie en besturing op macroniveau 

De Herfst werkt als zelfstandige business unit en wordt hier ook als zelfstandig 
systeem beschreven; de grenzen van de organisatie en de invulling ervan op 
macroniveau zijn hiermee vastgelegd. Figuur 6.1a geeft de productiestructuur van De 
Herfst op macroniveau weer, uitgaande van de door het bedrijf zelf geformuleerde 
activiteiten. Het productiedeel van De Herfst bestaat uit vier afdelingen: Specials, 
Productie, Assemblage en de Modelmakerij. De afdeling Specials maakt voornamelijk 
constructies die uit plaatdelen bestaan, en beschikt tevens over een ververij. De 
afdeling Assemblage draagt zorg voor het assembleren en testen van de samengestelde 
producten. De afdeling Modelmakerij maakt onder andere modellen voor gietwerk. 
Aangezien het Bedrijfsbureau geen werkvoorbereidingsactiviteiten verricht voor de 
Modelmakerij, is in de productiestructuur van De Herfst de Modelmakerij buiten 
beschouwing gelaten. 

De productieafdelingen worden ondersteund door het Bedrijfsbureau. De productie
structuur van De Herfst is geïnventariseerd voor zover van belang voor de activiteiten 
van het Bedrijfsbureau; dit in verband met de vraagstelling bij De Herfst (par. 6.1). Bij 
De Herfst komen de elementen van de besturingsstructuur op het macroniveau overeen 
met de te onderscheiden elementen van het organisatieschema van De Herfst. In figuur 
6.1b is de besturing van de drie productieafdelingen op macroniveau weergegeven. Het 
Bedrijfsbureau van De Herfst stuurt de drie productieafdelingen Specials, Productie en 
Assemblage aan. Deze productieafdelingen nemen zelf eventuele beslissingen met 
betrekking tot uitbestedingen/of comakership. Op dit macroniveau van de besturings
structuur is de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van de besturing 
overzichtelijk; er bestaat geen twijfel over de verantwoordelijkheden en taken van de 
verschillende subsystemen. 

6.4.2 Productie op mesoniveau 

De productieafdelingen Specials, Productie en de Assemblage zijn de afgelopen jaren 
omgevormd tot afdelingen met een groepenstructuur. De figuren 6.2a, 6.2b en 6.2c 
geven de productiestructuur op mesoniveau van de respectievelijke afdelingen weer. 
De in figuur 6.2a onderscheiden groepen voorbewerken, lassen a, lassen b en conser
veren zijn in verschillende hallen geplaatst. Sorteren vindt plaats in dezelfde hal als 
conserveren. 
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Figuur 6.2: De productiestructuur van De Heifst op mesoniveau 

6.4.3 Besturing op mesoniveau 

De besturingsstructuur op mesoniveau van de organisatie geeft de (regel-)koppelingen 
tussen organen weer. De organen waaruit deze besturingsstructuur bestaat moeten 
duidelijk gedefinieerd zijn; vooral de vaststelling welk persoon tot welk orgaan 
behoort. Dit is nodig om later een regelkringoverzicht van de informatievoorziening te 
kunnen opstellen. 

De Moderne Sociotechniek beschouwt de groep als kleinste eenheid van besturing (zie 
onder meer Kuipers, 1989 en hoofdstuk 2). Teneinde een duidelijk onderscheid te 
maken tussen de in een organisatieschema terug te vinden 'groepen', en het totaal van 
eenheden dat in de besturing te onderscheiden is, gebruiken we hier de term 'organen' 
(zie ook hoofstuk 5 en 6). De indeling in organen is namelijk niet noodzakelijkerwijs 
dezelfde als de indeling in (semi-)autonome werkgroepen die door het bedrijf wordt 

. gehanteerd. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in formele en informele besturing; 
i voor een analyse van de informatiestromen is het nodig uit te gaan van de werkelijke 
bevoegdheden van personen en groepen. 
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Figuur 6.3: Uitwerking van de besturingsstructuur van De Herfst tot op microniveau 

Op mesoniveau moeten, zoals gezegd, organen in de besturingsstructuur herkenbaar 
zijn als zelfstandige eenheid. Bij de uitwerking van de besturingsstructuur tot op meso
niveau bleken zowel gedeeltes van het Bedrijfsbureau als gedeeltes van de afdeling 
Productie als zelfstandige eenheden te worden beschouwd. In figuur 6.3 zijn de 
verschillende afdelingen met hun subafdelingen weergegeven. Daarbij is tegelijkertijd 
aangegeven welke additionele organen als aparte eenheid worden beschouwd. We 
bespreken hier kort per afdeling de organen die in de besturingsstructuur op meso
niveau te onderscheiden zijn. 
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Assemblage en Specials. Assemblage en Specials worden door het Bedrijfsbureau elk 
als een eenheid aangestuurd. Assemblage kent geen verdere onderverdeling in groepen. 
Specials regelt zelf de taakverdeling tussen en binnen de verschillende groepen. De 
hoofden van de afdeling Assemblage en Specials beslissen zelfstandig over 
inbestedingen en uitbestedingen; vandaar dat de hoofden van deze afdelingen ook als 
aparte organen worden weergegeven. 

Productie. De groepen Productie A, Productie B en Productie C worden door het 
Bedrijfsbureau (rechtstreeks) als verschillende eenheden aangestuurd. Tussen de 
groepen vindt transport plaats. Dit transport wordt niet door de afdelingen zelf 
verzorgd, maar door het Bedrijfsbureau. Elke stap binnen Productie vraagt dus 
interventie van de afdeling Bedrijfsbureau. Vandaar dat elke groep binnen Productie 
als apart orgaan wordt beschouwd. 

Bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau (BB) is ontworpen als een zelfstandige eenheid. 
De taken binnen het BB worden intern verdeeld. De medewerkers van het BB blijken 
echter in de praktijk in strikt gescheiden clusters ingedeeld te zijn. Daarnaast kunnen 
sommige medewerkers, indien nodig, taken van andere clusters binnen het BB 
uitvoeren. De clusters hebben geen groepsleider; alle mensen op het BB zijn 
rechtstreeks gekoppeld aan het hoofd. Dit hoofd BB neemt een aantal cruciale 
beslissingen voor de verschillende clusters, voornamelijk waar het om prioriteits
stelling gaat. Hij neemt ook deel aan overleg dat betrekking heeft op specifieke 
groepen. Omdat binnen het Bedrijfsbureau de verschillende taken strikt worden 
gescheiden en er alleen met taakroulatie, - en niet met taakintegratie - wordt gewerkt, 
onderscheiden we toch aparte organen: hoofd, grofplannen, tekenen, werkvoor
bereiden, werkuitgifte, transport en inbesteden en uitbesteden. 

Hoewel het vanuit sociotechnisch (ontwerp-)oogpunt niet gewenst is om de functie van 
hoofd als een apart orgaan te zien, is dit toch gebeurd in de beschrijving van de infor
matie-uitwisseling (par 6.5). Het toont namelijk duidelijk aan dat een aantal beslis
singsbevoegdheden expliciet buîten de taakgroepen ligt. 

6.5 De informatiestructuur van De Herfst 

-Figuur 6.4a geeft een beeld van de informatieoverdracht die plaatsvindt via papier of 
via geautomatiseerde gegevensbestanden. Figuur 6.4b geeft alle vormen van regulier 
overleg weer. Hieronder geven we in het kort de hoofdlijnen weer. 
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Figuur 6.4a: Informatieoverdracht via papier en/of geautomatiseerde gegevens
bestanden. 
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Order intake. Het hoofd Bedrijfsbureau neemt namens De Herfst deel aan 
overdrachtsvergaderingen, waarbij (een deel van) een order aan De Herfst wordt 
overgedragen door Nieuwbouw of Engineering. Tijdens dit overleg komt onder meer 
de haalbaarheid van de geplande levertijd aan bod. 

Planning. Het hoofd Bedrijfsbureau beoordeelt alle binnengekomen orders (ook die 
voor vervangingsonderdelen en dergelijke) en geeft aan wat de prioriteitsvolgorde van 
deze orders is. Vervolgens gaat de grofplanner aan de slag. Aan de hand van de order
brief, een eventuele stuklijst en de gewenste leverdatum plant hij in, in welke weken de 
verschillende bewerkingen in welke groepen moeten gebeuren. Daarnaast bestelt hij 
ook alvast zoveel mogelijk het benodigde materiaal. Voor eigen gebruik maakt de 
planner bij grote projecten een eigen netwerkplanning. Deze blijft bij de grofplanner 
zelf en wordt hier verder niet besproken. De uiteindelijke grofplanning komt per deel 
op een productieplankaart die de input vormt voor de werkvoorbereiding. 

Ontwerp. De tekenaar krijgt meestal zijn opdracht van de grofplanner. Hij vraagt 
eventueel gelijksoortige tekeningen op uit het archief en maakt een werktekening op 
basis waarvan werkvoorbereiding de technische en logistieke werkvoorbereiding kan 
starten. Ook hij bestelt alvast de benodigde materialen (voorzover dit nog niet door de 
grofplanner gedaan is). 

Werkvoorbereiding. De werkvoorbereider maakt op basis van de productieplankaart en 
de stuklijst een detailplanning en draait de benodigde bewerkings- en transportbonnen 
uit. Productieplankaart, stuklijst, tekening etc. gaan in een map mee naar werkuitgifte. 
Op dit punt in het voorbereidende traject is een gedegen kennis nodig van de 
technische mogelijkheden in de fabriek. Als het benodigde materiaal binnen is, en 
eventueel gecontroleerd, kan de desbetreffende order de fabriek in: voor Specials levert 
werkuitgifte de complete werkmap. Voor Productie splitst werkuitgifte de map uit en 
levert bij alle groepen de benodigde opdrachtbonnen, voorzien van tekeningen. 

6.6 Herontwerp van de besturing van de afdeling Productie: decentralisatie 
van de werkvoorbereiding 

6.6.1 Inleiding: ontwerp van een nieuwe besturingsstructuur voor Productie A 

De Herfst overweegt de werkvoorbereiding van een aantal producten in de toekomst te 
decentraliseren naar de productiegroepen. Deze werkvoorbereiding vindt nu nog vrij
wel geheel plaats op het Bedrijfsbureau van De Herfst. Machinefabriek De Herfst wil 
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de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst meer besturingstaken van het 
Bedrijfsbureau in de productie zelf te laten uitvoeren. Als eerste wil men daarbij kijken 
naar de afdeling Productie; de productieafdelingen Specials en Assemblage acht men 
daar voorlopig minder geschikt voor. Een afstudeerder van de Technische Universiteit 
Eindhoven heeft desgevraagd onderzocht in hoeverre het overbrengen van werkvoor
bereidende taken naar de verschillende productiegroepen haalbaar en wenselijk is. Na 
een eerste analyse werd geconcludeerd, dat decentraliseren van een aantal werkvoor
bereidingsactiviteiten zeer wel mogelijk was (Selen, 1994). Voor de implementatie 
koos men voor een veranderingstraject in fasen. In de eerste fase zouden de eenvou
dige werkvoorbereidingen naar de groep gaan. Er werd een plan gemaakt om produc
tieorders met de volgende kenmerken te decentraliseren: 

productie binnen één groep; 
voorraadaanvulorders (dus geen geheel nieuwe producten); 
werkvoorbereidingstijd korter dan één uur; 
één order = éénmaal werkvoorbereiden = éénmaal productieorder. 

Gelet op bovenstaande kenmerken1 bleek het productenpakket van productie A het 
meest geschikt. Het ontwerp van de nieuwe besturingsstructuur is dan ook toegespitst 
op Productie A. 

6.6.2 De nieuwe besturingsstructuur van Productie A 

Deze paragraaf bespreekt het resultaat van het herontwerp van de besturingsstructuur 
in de situatie van "werkvoorbereiding binnen Productie A". In de nieuwe situatie van 
productie A worden vijf organen onderscheiden, namelijk: 

- magazijnadministratie; 
- orderacceptatie; 
- productie A; 
- magazijn; 

productievoorbereiding. 

De aansturing van de nieuwe situatie start bij de magazijnadministratie. Deze is initia
tor voor het opstarten van een voorraadorder. Als blijkt dat er door acties van Verkoop 

1 Van deze kenmerken is het tweede kenmerk, namelijk dat het hier gaat om vooorraadaanvulorders, van 
grote invloed op de nieuwe besturingsstrcutuur; de magazijnadministratie is nu de initiator van nieuwe 
orders en de tekening( -en) en werkvoorbereiding van het product liggen al klaar. 

105 



i 

hoofdstuk 6 

een product beneden het gewenste voorraadniveau komt, besluit de magazijnadmi
nistratie tot het aanmaken van een voorraadaanvulorder. Ze stuurt dan orderacceptatie 
aan met de besteladvieslijsten. Orderacceptatie stuurt op haar beurt weer de productie
groep aan. Figuur 6.5 geeft deze nieuwe besturingsstructuur weer. 

I magazijn I 

~-~ sturingsrelatie 

U besturend orgaan 
0 unitgrens De Herfst 

Figuur 6.5: De nieuwe besturingsstructuur van Productie A 

6.6.3 Ontwerp van de informatievoorziening van Productie A 

----····---·····----·--··-····-------····---····----·-·····-··--···-····· 

Het stappenplan voor beschrijving van de informatiestructuur zoals dat in hoofdstuk 5 
is ontwikkeld, is voor deze ontwerpsituatie vertaald naar een meer ontwerpgericht plan 
voor de toekomstige communicatiestruc tuur: 

I Stap A. Vastleggen van het primaire productieproces op macro- en mesoniveau 

De eerste stap uit het plan voor herontwerp van de informatiestructuur behelst geen 
ontwerp maar beschrijving van de bestaande situatie. 

Stap B. (Her- )Ontwerp van de besturingsstructuur op mesoniveau 

De tweede stap bevat een controle op de duidelijkheid en consistentie van de 
besturingsstructuur . 
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r- ----~- --~-------···-----·--·---······-----~--

Stap C. Ontwerpen van (toekomstige) communicatiepatronen 

De derde stap vormt de kern van het herontwerp van het informatiesysteem. Hierbij is 
bekeken welke (routinematige) informatiestromen nodig zijn om in de nieuwe situatie 
alles goed te laten verlopen (de vervaardigingsinformatie). 

D. Analyse van de regelkringen op volledigheid 

De vierde stap is in feite een controle op de mogelijkheid om verbeterinformatie op de 
juiste plaats te laten komen. 

E. Opstellen nieuwe informatiestructuur 

De vijfde stap behelst de uiteindelijke informatiearchitectuur; we bep~rken ons daarbij 
tot datgene wat we aan de gebruikerskant daarvan zien: een korte typering van het 
soort communicatiekanaal dat wordt gebruikt, en een korte typering van de aard van de 
gegevensuitwisseling. 

Het ontwerp van de informatievoorziening van productie A is als volgt verlopen: 

Stap A: vastleggen van het primaire productieproces op macro- en mesoniveau. In het 
primaire productieproces zijn geen wijzigingen aangebracht. In deze case bestond er 
geen intentie om de productiestructuur te wijzigen. 

Stap 8: (her- )ontwerp van de besturingsstructuur op mesoniveau. De tweede deelstap 
is in deze case als werkelijke herontwerpstap doorlopen, omdat er sprake is van heront
werp van de besturingsstructuur (zie paragraaf 6.6.2). De taken van de verschillende 
organen op uitvoerend niveau zijn gewijzigd. Deze stap resulteerde in de besturings
structuur zoals in figuur 6.5 is weergegeven. We gaan hier niet verder op in. 

Stap C: ontwerpen van (toekomstige) communicatiepatronen. Bekeken is welke (rou
tinematige) informatiestromen nodig zijn om in de nieuwe situatie alles goed te laten 
verlopen (de vervaardigingsinformatie). Hiertoe zijn enkele overlegvormen gecreëerd. 
Dit betreft zowel bilateraal overleg als gestructureerd, geagendeerd overleg. 

Stap D: analyse van de regelkringen op_ volledigheid. Dit is in feite een controle op de 
mogelijkheid om verbeterinformatie op de juiste plaats te laten komen. De stappen 3 en 
4 werden tegelijkertijd doorlopen. 
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Figuur 6.6: Regelkringen in de nieuwe besturingsstructuur van productie A 
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Stap E: opstellen nieuwe informatiestructuur 
In deze case is de informatievoorziening gerealiseerd met behulp van bouwstenen uit 
de bestaande informatiestructuur. Deze stap is dus slechts beperkt doorlopen. In een 
later hoofdstuk zetten we een eerste stap in de richting van het typeren van het soort 
communicatiekanaal en de aard van de gegevensuitwisseling die denkbaar zijn in de 
verschillende besturingskoppelingen. · 

6. 7 Resultaten en praktische conclusies voor De Herfst 

De in paragraaf 6.4 besproken problemen met het definiëren van de besturingsstructuur 
geven aan dat een aantal aspecten van de besturingsstructuur in de huidige situatie nog 
onvoldoende uitgekristalliseerd is. Zo blijken de verschillende hoofden van afdelingen 

zowel in de fabriek als bij het bedrijfsbureau - veel regeltaken op zich te nemen. 
Vooral het beslissen over prioriteiten (wat spoed is en wat grotere spoed is) ligt 
volledig in handen van het management. De onderzoeker heeft niet gekeken naar de 
taakinhoud van de medewerkers in de productiegroepen, maar gezien de geconsta
teerde betrokkenheid van het p1anagement kan worden verwacht, dat de regelcapaciteit 
van de verschillende groepen laag is. Met 'laag' wordt hier bedoeld: lager dan men op 
grond van een organisatieschema en de benaming 'sociotechnisch ontworpen structuur' 
zou verwachten. 

Decentralisatie van werkvoorbereidingsactiviteiten is geen doel op zich. De Herfst 
verwacht door middel van een dergelijke decentralisatie de doorlooptijd in de fabriek 
te bekorten en de kwaliteit van de arbeid te verhogen. Het onderzoek heeft de 
haalbaarheid van het decentraliseren van werkvoorbereiding geëxploreerd. Dat het 
bedrijf dit decentraliseren nu ook als haalbaar ziet, moge blijken uit het feit dat de 
implementatie van de nieuwe besturingsstructuur, met bijbehorende informatie
voorziening, in volle gang is. De informatie-uitwisseling heeft voomarnelijk betrekking 
op het sturen van de ordervoortgang. 

6.8 Theoretische opbrengst van case De Herfst 

I Het stappenpÏan voor regelkringanalyse bleek (na verde~e inhoudelijke . uh~erkin~) 
geschikt om te gebruiken bij herontwerp. De oorspronkelijke stappen 2 en 3 
(respectievelijk de identificatie van de systeemgrenzen en de te onderscheiden 
organen, en het vastleggen van de relaties tussen de organen) blijken in de praktijk 
vrijwel onmogelijk te doorlopen als een 'beschrijvende fase'; het lijkt erop dat de 
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pas de puntjes op de i krijgt als de communicatie- en informatie
structuur expliciet aan bod komt. Stap 4, het vastleggen van communicatiepatronen, 
vonnt de kern van het herontwerp van het infonnatiesysteem. De term regelkring
concept kan dan ook worden vervangen dooor communicatieconcept Stappen 4 en 5, 
de analyses gericht op volledigheid van regelkringen, zijn in feite een controle op de 
mogelijkheid om verbeterinformatie op de juiste plaats te laten komen. 

Het bleek mogelijk om op basis van een nieuw ontworpen besturingsstructuur een 
aantal uitspraken te doen over de informatiestructuur die nodig is om deze nieuwe 
structuur te ondersteunen. De weergave van regelkringen als basis voor de beschrijving 
van de informatiestructuur maakt de eisen aan de informatievoorziening inzichtelijk. 
Bij het ontwerpen van de informatievoorziening was het van nut gebruik te maken van 
de sociotechnische indeling vervaardigen, verbeteren, vernieuwen, waarbij zoveel 
mogelijk wordt gepoogd om deze drie systeemfunctiedelen binnen dezelfde communi
catiestructuur onder te brengen, dat wil zeggen dat ze gebruik maken van dezelfde 
communicatielijnen. De organen en de onderlinge communicatiekoppelingen die zijn 
ontworpen om de vervaardigingsfunctie te verzorgen, kunnen zodoende tegelijkertijd 
zorgen voor de verbeter- en vemieuwingsfunctie. 
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7.1 

Reflecties naar aanleiding van de cases 
en richtlijnen voor onderzoek en 
ontwerp van de informatievoorziening 

Inleiding 

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift werd geconstateerd dat organisatiedeskundigen, vooral 

deskundigen die zich baseren op de sociotechnische ontwerptheorie, nog altijd niet in staat 
zijn om hun informatiebehoefte te formuleren in begrippen die voor informatiedeskun
digen hanteerbaar zijn. Eerste doelstelling van deze studie was dan ook te komen tot een 
nadere uitwerking van de besturingsstructuur ten behoeve van de aansluiting met de infor
matievoorziening. In de loop van de studie is gebleken, dat deze aansluiting ligt op het 
grensvlak tussen besturingsstructuur en informatiestructuur, en dat regelkringen hierbij 
een belangrijk hulpmiddel zijn. De tweede doelstelling was daarom gericht op het uit
werken van een beschrijvingswijze voor regelkringen. Hiervoor was een begrippenkader 
nodig, dat hanteerbaar is voor zowel informatie- als organisatiedeskundigen: de derde 
doelstelling in het onderzoek. Aan de vierde en laatste doelstelling van het onderzoek, het 
komen tot een eerste aanzet voor concrete richtlijnen voor het ontwerpen van de 
communicatie en! of informatiestructuur, werd in de cases enige aandacht besteed. In dit 
hoofdstuk wordt dit proces om te komen tot richtlijnen voortgezet op basis van reflectie. 

In paragraaf 7.2 komen de begrippen aan bod die tijdens deze studie zijn ontwikkeld. De 
meeste daarvan werden al in case de Lente ontwikkeld. De bruikbaarheid van deze 

begrippen op het grensvlak tussen besturingsstructuur en informatiestructuur wordt 
aangegeven. In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op het uit de systeemtheorie afkomstige 
begrippenpaar besturend orgaan (BQ) en bestuurd systeem (BS). Deze studie laat zien dat 
de grens tussen BO en BS vervaagt, en dat dat tot gevolg heeft dat ook de grens tussen 
besturingsstructuur en informatiestructuur zal vervagen. Er wordt dan ook een voorstel 
gedaan tot integratie van de besturingsstructuur en de informatiestructuur. Paragraaf 7.4 
gaat in op de belangrijkste aspecten van het ontwikkelde communicatieconcept In para
graaf 7.5 wordt de aansluiting gemaakt naar actuele vraagstukken op het gebied van 
informatievoorziening en naar mogelijk toekomstig gebruik van informatietechnologie in 
sociotechnisch ontworpen organisaties. De opbrengst van deze studie ligt vooral in het 
ontwikkelde begrippenkader en het stappenplan voor beschrijving: het communicatie
concept. De conclusies en richtlijnen die uit deze studie volgen vormen een startpunt 
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waarop door anderen - zowel onderzoekers als praktijkmensen verder kan worden 
gebouwd1

• Paragraaf 7.6 is bestemd voor onderzoekers en deskundigen uit de praktijk die 
hieraan hun bijdrage willen leveren. 

7.2 Nieuwe begrippen bij het integreren van het ontwerp van de informatie
voorziening in de sociotechnische theorie 

7.2.1 Coördinatie is gegevensuitwisseling 

Het sociotechnisch ontwerp van organisaties is erop gericht een goede balans tot stand te 
brengen tussen beheersbehoefte en beheerscapaciteit (paragraaf 2.4 en 3.2). Indien in de 
moderne sociotechniek de besturingsstructuur wordt ontworpen, dan wordt daarbij expli
ciet aandacht geschonken aan het verminderen van het aantal regelkringen op interlokaal 
en globaal niveau; de beheersbehoefte wordt laag gehouden door de beslissingsbevoegd
heden en -capaciteiten op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie te laten plaats
vinden. Met andere woorden: men streeft naar het verminderen van de coördinatiebehoefte 
(paragaaf 1.3.2 en 2.4.1). Dit betekent dat het mogelijk en wenselijk is om op operationeel 
niveau in de organisatie beslissingen te kunnen nemen die zowel operationeel, tactisch als 
strategisch van aard zijn (paragraaf 2.4.3). Voor het nemen van beslissingen op 
operationeel, tactisch en strategisch niveau is coördinatie tussen verschillende personen 
en/of groepen nodig: zo ontstaan regelkringen die over meer dan één persoon of groep 
lopen. De informatievoorziening moet er dan ook op gericht zijn om zowel operationele, 
tactische, als strategische beslissingen te ondersteunen. Gegevens moeten dan ook op de 
juiste tijd, op de juiste plaats en in de juiste (vaak bewerkte) vorm beschikbaar zijn. Het 
streven naar vermindering van de coördinatiebehoefte betekent dat daarmee impliciet 
wordt meegewerkt aan het verminderen van de benodigde gegevensuitwisseling. Het 
verminderen van de beheersbehoefte - de benodigde coördinatie - in een organisatie is 
dus gelijk aan het verminderen van de gegevensuitwisseling. 

7.2.2 'Orgaan' is de eenheid van besturing 

Bij het beschrijven van de informatievoorziening in de onderzochte cases kwam als eerste 
aandachtspunt de eenheid van beschrijving naar voren. Het sociotechnisch ontwerp van 
de besturingsstructuur gaat uit van de groep als basiseenheid in de organisatie. Het lijkt 
logisch de groep ook als basiseenheid te gebruiken bij het inventariseren van informatie-

1 De onderzoeksopzet is in de pamgrafen 1.5, 1.6 en 3.1 besproken. 
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stromen. Bij het inventariseren van informatiestromen bleken er echter ook informatiestro
men te bestaan die niet voor complete, bestaande groepen bestemd waren, maar die 
werden gebruikt ten bate van- vaak permanente- overlegorganen (zie bijvoorbeeld de 
vele overlegorganen bij de Gereedschapmakerij van De Zomer (paragraaf 5.5) en de 
bijzondere chefgroep bij de afdeling Onderdelen van De Zomer (paragraaf 5.6). In feite 
bleken er binnen de ontworpen structuur dus overlegorganen te bestaan die niet in de 
organisatiebeschrijving waren opgenomen. De eenheid van beschrijving bleek een groep 
of een overlegorgaan te kunnen zijn. Dergelijke overlegorganen zijn tot dusver niet als 
aparte organisatorische eenheid benoemt in het ontwerp van de besturingsstructuur. Zo 
is in de benadering van Van Amelsvoort (1992, onder meer p. 121, figuur 5.4) de 
operationele groep het aanspreekpunt voor alle coördinatiebehoefte buiten de direct bij 
elkaar betrokken groepen, en hebben specialistische ondersteuningseenheden alleen een 
taak in integrale projectgroepen die een tijdelijk karakter hebben. Overlegorganen komen 
weliswaar aan de orde (Van Amelsvoort, p 125-127), maar dan als onderdeel van de 
verschillende keuzen die er zijn voor onderlinge afstemming, en nîet als apart te 
benoemen eenheid van organisatie. 

Was het in de eerste case nog mogelijk om de besturing- en informatiestructuur te 
beschrijven met de 'groep' als eenheid van besturing en 'overlegorgaan' als onderdeel van 
de informatiekoppelingen, in de tweede case bleken er ook overlegorganen te bestaan met 
een specifieke eigen functie. Het werd nu nodig om ze als 'groep', dat wil zeggen als 
eenheid van organisatie, te definiëren. In het verlengde van de eerste case is hier gekozen 
voor het begrip besturingsorgaan, later verkort tot 'orgaan'2• In kader 7.1 is de ontwik
keling van het begrip 'orgaan' in de opeenvolgende cases weergegeven. Een orgaan kan 
nu worden gedefinieerd als: "de eenheid van beslissing in een volgens de sociotechnische 
ontwerpmethodiek ontworpen organisatie". Orgaan is daarmee ook gedefinieerd als 
eenheid van regelcapaciteit en regelbehoefte. Deze definitie van orgaan maakt het 
eenvoudig onderscheid te maken tussen de organisatiestructuur en de werkelijke besturing. 
Het is nu immers logisch nog een tweede nieuw begrip in te voeren: de orgaanstructuur. 
Orgaanstructuur: "het geheel van ontworpen werkeenheden en de koppelingen 
daartussen, in een volgens de sociotechnische ontwerpmethodiek ontworpen organisatie". 

Zoals gezegd: de term orgaan is niet nieuw, ook niet in de sociotechniek Van Amelsvoort 
spreekt bijvoorbeeld over besturingsorganen als alternatieve term voor een groep als 
eenheid van organisatie. In dit proefschrift is de term expliciet gebruikt voor eenheid van 
beslissen. Dit betekent een uitbreiding van het aantal te onderscheiden organen in een 

2 In paragraaf 7.3 zal aangegeven worden dat het onderscheid tussen bestuurd systeem en besturend orgaan 
zoals dat tot nu toe vaak werd gebruikt, kan vervallen. De term 'besturingsorgaan' kan daarmee ook 
worden verkort tot 'orgaan'. 
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organisatie, aangezien de overlegorganen ook allemaal eenheid van beslissen zijn. Daar

naast maakt het begrip orgaan het ook mogelijk een helder onderscheid aan te brengen 

tussen de ontworpen besturingsstructuur en de werkelijke besturingsstructuur. 

Kader 7.1 Het gebruik van het in de verschillende cases 

In case De Lente was er sprake van een operationele groep, opgezet om te voldoen aan de coördi
natiebehoefte tussen de verschillende groepen, en om de externe communicatie te verzorgen. De 
operationele groep had echter (nog) geen volgroeide vorm: er bleken nog stafafdelingen te bestaan 

die feitelijk sturing gaven aan de verschillende taakgroepen. Dit gebeurde door middel van 
schriftelijke informatiestromen en speciale overlegbijeenkomsten. In case de Lente is dit voor wat 

betreft de logistieke sturing uitgewerkt. Het definiëren van organen maakte het mogelijk ook de 
informatiestromen van en naar deze stafafdelingen, en ook de informatiestromen via overleg
vormen, inzichtelijk in kaart te brengen. 

In case De Zomer bleek de operationele groep (nog) niet te bestaan, maar werden veel taken die 
in een dergelijke groep passen, uitgevoerd door de groepsleiders. Elke groepsleider vormde ook 
formeel een apart hiërarchisch niveau in de organisatie: een leider gaf leiding aan twee of drie 
groepen, en hij maakte geen deel uit van deze groepen. Het definiëren van individuen als 'eenheid 

van organisatie' is niet in overeenstemming met de sociotechnische uitgangsppnten; het begrip 
orgaan bleek hier nuttig om het werkoverleg van de groepsleiders als eenheid van besturing te 
kenschetsen. Tevens was dit meer in overeenstemming met de lange termijnvisie van het bedrijf 
waarin de groepsleiders steeds minder operationele taken voor de groepen zouden gaan uitvoeren, 
en steeds meer hun aandacht zouden moeten gaan richten op verbetertaken. 

i In case De Herfst bleek er binnen het Bedrijfsbureau een aantal groepen te bestaan met strikt 

i gescheiden taken: ook hier bleek het begrip orgaan zinvol om deze verschillende subgroepen te 
I onderscheiden. Zo kon bij het beschrijven van de informatiekoppelingen de werkelijke gegevens-

I

: uitwisseling tussen (niet formele) organen worden weergegeven. Had men daarvoor. in de plaats 
de formele besturingsstructuur genomen, dan had een overzicht van de informatiekoppelingen een 

! zeer versluierd beeld gegeven. 

7.2.3 Fonnele en informele afstemming als complementaire onderdelen van 
informatievoorziening. De informele organisatie verzorgt het draagvlak voor 
verbetering. 

De sociotechniek maakt gebruik van de informele organisatie: de organen worden zo 

samengesteld dat binnen die organen veel op informele basis kan worden geregeld (zie 

onder meer paragraaf 4.6). Bij het ontwerp van de besturingsstructuur wordt de interne 

informatie-uitwisseling zo min mogelijk aan procedures gebonden. De vrijheid van de 
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groep om het werk in te delen of uit te voeren, wordt zo groot mogelijk gehouden door het 
principe van minimale kritieke specificatie (paragraaf 2.2). Voorwaarde hierbij is dat de 

complexiteit, en daarmee de beheersbehoefte van de groep, niet groter wordt dan de 
beheerscapaciteit Anders zou er immers een onbeheersbare situatie ontstaan. De coördi
natie tussen groepen wordt zo laag mogelijk gehouden: dit kan alleen indien de groepen 
een taak hebben die vrijwel onafhankelijk van andere groepen is. De verschillende typen 
informatiekoppelingen, of ze nu formeel of informeel zijn, worden in een sociotechnisch 
ontwerp als gelijkwaardig beschouwd3

• 

Tabel7.1 geeft de typologie van informatiekoppelingen aan zoals die al in case de Lente 
is ontwikkeld (tabel4.1, paragraaf 4.6). De typologie levert de mogelijkheid om zowel 
formele als informele informatie-uitwisseling, als informatie-uitwisseling via verschil
lende kanalen, naast elkaar te zetten. De complementariteit van de verschillende typen 
informatiekoppelingen kan met behulp van deze typologie worden nagegaan. 

Tabel7.1 Typologie van infonnatiekoppelingen (Loeffen) 

INFORMATIE- procedureel vastgelegd geen vaste procedure 
UITWISSELING 

schriftelijke via va)!t format memo's, brieven e.d., 
uitwisseling (het gaat hierbij om gegevens die op (waarvoor geen vaste 

vaste tijden of in geval van vaste procedure bestaat) 
gebeurtenissen uitgewisseld worden) 

persoonlijke structureel overleg bilateraal overleg (ook 

uitwisseling (d.w.z. overleg met een afgesproken per telefoon) en ad hoc 
frequentie of in geval van vaste bijeenkomsten 
gebeurtenissen) 

In kader 7.2 wordt het belang van 'informele'gegevensuitwisseling beschreven aan de 
hand van case De Lente. De voorlopige conclusie die daaruit kan worden getrokken is dat 

3 Tot nu toe sprak men vaak over informatie-uitwisseling als het ging om 'procedureel vastgelegde', 
'volgens vast format' vastgelegde gegevens, en werd ter aanvulling daarop alleen het 'overlegorgaan' 
erkend als onderdeel van de communicatiestructuur. Alles daarbuiten werd als informeel, en daarmee als 
ongrijpbaar gezien. Men sprak wel over de informele informatie-uitwisseling als de olie van het bedrijf; 
structurering ervan werd (ook gedeeltelijk) als onverenigbaar met de functie ervan gezien. Informele 
informatie-uitwisseling had in deze context immers zowel te maken met informele informatie-uitwisseling 
over het werk (de netwerkfunctie) als over privézaken (de sociale functie). 
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persoonlijke gegevensuitwisseling nodig is om de verbeterfunctie in de organisatie te laten 
plaatsvinden. Vanuit het oogpunt van structuurbouw kan dit het beste gebeuren door een 
overlegvorm die ingebed is in het operationeel overleg van een groep, of door een speciaal 
hiervoor gecreëerde overlegvorm. 

Kader 7.2 Veroudering van gegevens bij case De Lente 

• Al bij case de Lente is gekozen voor een inventarisatie van zowel formele als informele gegevens
I uitwisseling. In de loop van de case De Lente bleek dat op plaatsen waar de informatie-uitwisse
ling volgens een formeel, strak format plaatsvond, de informatie-uitwisseling sterk aan veroudering 
onderhevig was. Indien alle informatiekoppelingen voorzien zouden zijn van een component 
informele uitwisseling, zou een dergelijke veroudering wellicht niet hebben plaatsgevonden. 

7.3 De evolutie van het begrip besturingsstructuur 

7.3.1 De integratie van bestuurd systeem en besturend orgaan en de integratie van 
besturingsstructuur en informatiestructuur. 

De concepten bestuurd systeem (BS) en besturend orgaan (BO) zijn gebaseerd op De 
Leeuw (1982), en worden onder meer gebruikt in het PBI-model4 van Eernelmans ( 1984 ). 
Het gebruik van de begrippen BS en BO veronderstelt een principiële scheiding tussen 
uitvoeren en regelen. Productiestructuur, besturingsstructuur en informatiestructuur zijn 
begrippen die zowel in de sociotechnische als in de informatiekundige theorie veelvuldig 
worden gebruikt. De interpretatie van deze termen is echter afhankelijk van de context. 
In kader 7.3 worden ze naast elkaar gezet. 

In de sociotechniek is een modellering in BS/BO om reden van impliciete taakscheiding 
altijd stringent afgewezen (De Sitter, 1994); een dergelijke scheiding van uitvoeren en 
regelen bestaat immers niet in het sociotechnische herontwerpmodeL De sociotechniek 
pleit nu juist voor het integreren van uitvoeren en regelen binnen dezelfde organen 
(groepen, afdelingen). In het sociotechnisch begrippenkader worden uitvoering en regeling 
dus zoveel mogelijk geïntegreerd, en dat op een zo laag mogelijk niveau. Met de opkomst 
van de informatietechnologie kunnen bovendien steeds complexere regelingen binnen de 
uitvoering worden gehouden; daarmee wordt de grens tussen BS en BO steeds vager. 

4 In het PB I-model van Hemelmans staan P, B, en I, evenals in de sociotechnische theorie, voor het ontwerp 
van respectievelijk productie, besturing en informatie. 
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Kader 7.3: PEl-definities in informatiekundige en sociotechnische context 
~,:;~-·--~--~-···--~--~~---··~---------·············----···-- ····-----

1 PBI1: PBI in een informatiekundige context I 
1 P1: de beschrijving van het bestuurd systeem (BS); I 

het geheel van regelingen dat nodig is om de productie op gang te maken en te houden I 
(uitvoering van de besturingsstructuur gebeurt door de besturende organen, BO's); 

het geheel van voorzieningen dat ervoor zorgt dat de besturende organen voldoende · 
gegevens hebben om de productie te besturen. 

PBI5 : PBI in een sociotechnische context 

P5 : de groepering en koppeling van uitvoerende functies. Hierbij gaat het niet alleen om de 
technische, maar ook om de personele structuur en een begin van de verdeling van 
verantwoordelijkheden; 

B5: de groepering en koppeling van regelende functies; 

de groepering en koppeling van gegevens en gegevensverwerkende functies. 

7 .3.2 Van besturingsstructuur naar interactiestructuur 

De definitieverschillen tussen beide sets omschrijvinge~ van PBI in kader 7.3 gaan verder 
dan alleen 'een kwestie van de accenten anders leggen'. De verschillen hebben te maken 

met een fundamenteel ander uitgangspunt ter interpretatie van de organisatie. Dit komt het 

duidelijkst tot uiting in het in de vorige paragraaf besproken onderscheid BS-BO. Er vindt 
een steeds toenemende verstrengeling tussen bestuurd systeem (BS) en besturend orgaan 

(BO) plaats. De genoemde grensvervaging tussen BOen BS, gekoppeld aan de mogelijk
heden die informatietechnologie biedt om de totale productiestructuur te wijzigen, zorgt 
op z'n minst voor vraagtekens bij de ontwerpvolgorde-regel PBI1• Ook de impliciete 

suggestie die wordt gewekt in het PBicontwerpmodel, dat een PBJ -ontwerpvolgorde 

samengaat met hiërarchische afhankelijkheden (scheiding uitvoeren en regelen) in een 
bedrijf, zal moeten worden losgelaten. In moderne organisaties zal men immers zoveel 
mogelijk beslissingsbevoegdheden leggen op het niveau waar de besturing ook werkelijk 
plaatsvindt. Het creëren van een productielaag en een separate managementlaag door 

middel van een (kunstmatige) grens tussenBOen BS werkt dit tegen. 

Zowel het strikte onderscheid tussen BO en BS, als de ontwerpvolgorde PBI zijn 

ongeschikt voor toekomstig organisatieontwerp. Het is dan ook waarschijnlijk dat de 
ontwerpvolgordes PBI1 en PB!, verlaten worden, omdat besturing en productie steeds 
meer als een integraal geheel wordt gezien. Het gaat hierbij nauwelijks meer om een 
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specifieke volgorde van handelingen. Men is immers gericht op een zo geïntegreerd 

mogelijk eindresultaat. 

P (productiestructuur): de productflow en de technische middelen die daarbij nodig zijn. De 
verschillende productie-eenheden zijn hier al als aparte organen herkenbaar. Een deel van de 
orgaanstructuur is hiermee al gedefinieerd 

I (interactiestructuur): het geheel van relaties tussen verschillende organen. 
In sociotechnische termen is dit de oude besturingsstructuur, waarin de communicatiestructuur 
een meer centrale plaats heeft gekregen: in de interactiestructuur wordt informatie uitgewisseld, 
gecommuniceerd en beslist. De interactiestructuur omvat: 
0 De orgaanstructuur: het geheel van ontworpen werkeenheden; de orgaanstructuur die 

nodig is om zowel de vervaardigings- de verbeter- als de vemieuwingsfuncties te 
vervullen. In sociotechnische termen is dit een deel van de oude productiestructuur (de 
organen die een functie vervullen in de productiestructuur) en van de besturingsstructuur 
(de organen die een functie vervullen in de oude besturingsstructuur, aangevuld met 
overlegorganen. In tegenstelling tot wat in informatiekundige termen gebruikelijk is, 
worden hierbij niet direct de hiërarchische verhoudingen vastgelegd; 

C De communicatiestructuur: de synthese van de informele en formele relaties tussen 
werkeenheden. 

I De beschikbare infrastructuur ter ondersteuning van informele relaties en de applicaties 
en bestanden ter van de formele 

De steeds terugkerende interpretatieverschillen omtrent P, Ben I lijken onvermijdelijk. 

Vooral de spraakverwarring over de inhoud van het begrip besturingsstructuur is groot. 

In kader 7.4 wordt een voorstel gedaan om het begrip besturingsstructuur te vervangen 
door het begrip interactiestructuur. Hiermee komt meer dan voorheen de nadruk te liggen 

op de communicatie die plaatsvindt in de organisatie (zie ook paragraaf 7.4). De oude 

sociotechnische indeling is daarmee gewijzigd van PBI naar PI. De oude sociotechnische 
I is daarmee grotendeels geïntegreerd in C. 0 vormt hierbij het scharnierpunt tussen Ps en 

B8 ; C vormt het scharnierpunt tussen Bs en I8• 

Kader 7.5 Een hiërarchie van 

1. Gegevensuitwisseling: de uitwisseling van data. 

2. Informatie-uitwisseling: de uitwisseling van gegevens met een betekenis. 

3. Communicatie: formele en informele informatie-uitwisseling. 

4. Interactie: actiegerichte communicatie, met verbetering als doel. 
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In deze studie is de relatie tussen de sociotechnische besturingsstructuur en de 
informatiestructuur gelegd. Daarbij heeft zich impliciet een hiërarchie van informatie
koppelingen ontwikkeld. Deze hiërarchie is in kader 7.5 omschreven. 

7.4 Van regelkringconcept naar communicatieconcept 

In de eerste casestudie kwam naar voren, dat de relatie tussen besturing en informatie
voorziening wordt gevormd via het begrip regelkring (paragraaf 4.5, 4.6 en 4.1 0). Het gaat 
hierbij voornamelijk om het sluiten van beslissingslussen in de organisatie. In deze studie 

is expliciet gekeken naar beslissingslussen die liggen op interlokaal niveau: de beslis
singen die worden genomen waarbij afstemming tussen verschillende organen nodig is 
(paragraaf 1.3.3). Dit is het niveau waarvoor veel (bestuurlijke) informatiesystemen zijn 
ontwikkeld. Voor het formuleren van de beslissingslussen op interlokaal niveau is het 
regelkringconcept ontwikkeld. Dit regelkringconcept benadrukt dat regelkringen herken
baar zijn via verschillende vormen van gegevensuitwisseling. Essentieel hierbij is de 
erkenning van de complementariteit van verschillende instrumenten om regelkringen te 
sluiten. Deze 'instrumenten' omvatten zowel formele als informele gegevensuitwisseling. 

Het regelkringconcept is in de tweede en derde case nader uitgewerkt tot 'communicatie
concept'5. 

Een van de conclusies uit de eerste case (zie kader 7 .2) was dat complementariteit van de 
verschillende instrumenten voor gegevensuitwisseling waarschijnlijk wel voldoet bij 
routineregeling (vervaardiging), maar dat in situaties waar veranderingen optreden een 
verbeterlus nodig is, het persoonlijke aspect in de regelkring van veel belang is. Het 
integreren van de regelkringen voor vervaardigen en verbeteren vormt de beste waarborg 
voor een organisatie om te kunnen omgaan met veranderingen intern en extern. 
Communicatie - en niet alleen papieren uitwisseling - is dus essentieel om dit soort 
gecombineerde regelkringen te sluiten. In kader 7.6 worden enkele praktische maatregelen 
genoemd die genomen kunnen worden om de communicatie te verbeteren. 

5 De ontwikkeling van dit regelkringconcept startte bij case De Lente, paragraaf 4.5, bij de definitie van 
besturingsstructuur. In de loop van paragraaf 4.5 en 4.6 is het begrip regelkring nader uitgewerkt in 
termen van 'infortnatiekoppelingen'. In paragraaf 4.10 werd het belang van het begrip regelkring voor de 
informatievoorziening nog eens benadrukt. In case de Zomer werd gestart met het inventariseren van 
regelkringen met behulp van een stappenplan dat uitgewerkt zou worden tot het communicatieconcept 
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Kader 7.6 Mogelijke maatregelen ter voorkoming vanfouten in de communicatie ten 
gevolge van het ontbreken contact (zie ook 1995a) 

Het ontbreken van directe persoonlijke communicatie kan leiden tot verstarring van de situatie. 
Achterhaalde regels en procedures blijven zo onnodig bestaan. Indien een dergelijke omissie wordt 
geconstateerd zijn de volgende maatregelen denkbaar: 

1. Aanpassing van de productie en/of de besturingsstructuur. Het ontbreken van onderlinge 
afstemming kan een gevolg zijn van een slecht ontworpen productie- en besturingsstructuur. 
Met behulp van de methode voor sociotechnisch herontwerp kan een dergelijke structuur 
verbeterd worden. 

2. Aanpassing van de organisatiestructuur en/of de fysieke werkplek. Miscommunicatie kan 
worden voorkomen als er naast de schriftelijke (geautomatiseerd) informatieoverdracht ook 
persoonlijke, directe communicatie plaatsvindt. Het fysiek bij elkaar plaatsen enlof het 
organisatorisch aan elkaar koppelen van personen die moeten afstemmen kan leiden tot een 
verbetering van deze persoonlijke communicatie 

3. Aanpassing van kennis en/of cultuur. Het opleiden van stafmedewerkers en uitvoerende 
medewerkers kan drempels wegnemen en de communicatie meer vanzelfsprekend maken. Er 
is dan minder plaats voor het afschuiven van verantwoordelijkheden en het ontstaan van 
misverstanden over de te volgen procedures. 

4. Aanpassing van de inforrnatie(infra-)structuur. Naast de uitwisseling van gegevens via (geauto-. 
matiseerde) planning en gereedmeldingen kan met behulp van informatietechnologie ook I 
informele communicatie via informatietechnologische mogelijkheden verlopen. Te denken valt 
hierbij aan intern e-mail, of aan een vrij in te vullen gedeelte binnen de geformaliseerde en 

, __ v~rafgeformattet;:rde ~gevellsuitwisseli!lg (zie ook paragraaf 7:5). m-· 

Opbrengst van het communicatieconcept 
Dit proefschrift levert een methodiek op voor het analyseren van de (beslissingsstructuur 

en daarmee van de) verantwoordelijkheidsverdeling zoals die in werkelijkheid plaatsvindt. 

De methodiek en de begripsvorming eromheen wordt aangeduid met het begrip 'commu

nicatieconcept'. Het bij de methodiek behorende stappenplan houdt in grote lijnen een 

voorgeschreven volgorde van beschrijving en analyse in. Het toepassen van de methodiek 
levert een inzichtelijk beeld op van de besluitvormingssituatie. Als uitgangspunt voor 

discussie met staf en betrokken medewerkers is dit een bruikbaar hulpmiddel gebleken. 

Nieuw is dat beslissingsbevoegdheid alleen aan groepen wordt toegekend: óf aan groepen 

die als continue werkeenheid functioneren (teams), óf aan groepen die alleen voor 

bepaalde besluitvorming bij elkaar komen (structurele overlegsituaties). Met de nieuwe 
methodiek concentreert men zich op het in kaart brengen van communicatiepatronen die 

de basis kunnen vormen voor het ontwerp van de informatievoorziening voor de 
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medewerkers. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bijdrage die het 
communicatieconcept kan leveren voor theorie en praktijk. 

1. Informele versus formele communicatie 
Dit proefschrift heeft als belangrijkste opbrengst het conceptualiseren en methodisch 
uitwerken van formele en informele communicatie als onmisbare elementen in de 

besturing. Ontwerpers van informatiesystemen kijken nu niet alleen meer naar het deel dat 
'te informatiseren' valt, maar tevens naar het synergetisch proces tussen formeel en 
informeel. De wijze waarop het informatiesysteem de informatie-uitwisseling tussen 
mensen ondersteunt, aanvult of kanaliseert komt zo veel explicieter aan de orde. 

2. Het sluiten van regelkringen 
Niet alleen op managementniveau, maar ook op uitvoerend niveau in de. organisatie 
bestaan er individuele, niet in procedures te gieten, componenten. Het expliciteren van 

informele en! of ongestructureerde communicatie (onderdeel van het communicatie
concept) levert de mogelijkheid op om snel te zien of regelkringen ook werkelijk volledig 
zijn; een (uitvoerings-) regeling die alléén sturing - en geen terugkoppeling - in zich 
heeft, fungeert als mogelijke blokkade voor verbeterings- (en vernieuwings-) acties. De 
onderhoudbaarheid/flexibiliteit van de regelingen is daarmee in het geding. 

3. Vervaardigen en verbeteren 
Zoals eerder bleek, schenkt dit proefschrift expliciet aandacht aan de verbeterfunctie in 
organisaties: men kan hierbij denken aan processen van (single en) double loop learning 
(Argyris & Schön, 1978). De sociotechnische theorie beschrijft een besturingsstructuur 
waarin regelingen worden ontworpen op drie niveaus: lokaal, interlokaal en globaal. Op 
elk niveau in zo'n organisatie wordt niet alleen de vervaardigingsfunctie, maar ook de 
verbeter- en vernieuwingsfunctie zo goed mogelijk vervuld (zie figuur 2.2). Zo wordt 
bijvoorbeeld het proces van leren van fouten gezien als direct verlengstuk van de 
vervaardigingsfunctie. In paragraaf 7.4 is al aangegeven dat de verbeterfunctie het beste 
kan worden verankerd door persoonlijke communicatie. Informatietechnologische 
ontwikkelingen hebben de afgelopen vijf jaar gezorgd voor een ontwikkeling waarbij de 
standaardindeling van informatiesystemen in operationeel informatiesysteem, manage
mentinformatiesysteem en executive informatiesysteem (te vergelijken met de sociotech
nische begrippen vervaardigen, verbeteren en vernieuwen) aan het vervagen is. Hiermee 
staat de weg open om te komen tot meer geïntegreerde systemen die rekening houden met 
de mogelijkheid om op microniveau in de organisatie ook informatie met betrekking tot 
verbeteren en vernieuwen te leveren (zie ook figuur 2.2). Voor de taakgroepen op het 
laagste niveau van de organisatie is juist de combinatie van vervaardigingsverantwoor-
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delijkheid met verbeteringsverantwoordelijkheid een belangrijke factor voor de kwaliteit 
en efficiency van de vernieuwde organisatie. 

Informele communicatie is een belangrijk basismechanisme in de informatievoorziening 
als het gaat om het ondersteunen van verbetering. Informatiesystemen die operationele 
besturing ondersteunen in een snel veranderende omgeving hebben dan ook de meeste 
kans op voortbestaan als in de operationele besturing voldoende communicatie( intra-)
structuur is toegevoegd om de verbeterfunctie aan te brengen. 

4. Gebruik van het communicatieconcept bij BPR 
Zowel Business Process Redesign als de sociotechniek proberen coördinatie - en daarmee 
de benodigde communicatie -zo eenvoudig mogelijk te houden; onderlinge afhankelijk
heden worden zoveel mogelijk verkleind. Het terugbrengen van de beheersbehoefte door 
fundamenteel herontwerp van de productiesituatie vormt een van de doelstellingen van 
BPR. De BPR-benadering heeft als uitgangspunt dat het mogelijk moet zijn om processen 
zodanig te stroomlijnen, dat de beheersbehoefte van de processen omlaag gaat. Veel 
activiteiten die niet rechtstreeks ·gericht zijn op het primaire proces kunnen worden 
geëlimineerd. Dit gebeurt door middel van radicale veranderingen in het totale business 
process. Het communicatieconcept dat in dit proefschrift ontwikkeld werd, levert een 
direct voor dit doel toepasbaar hulpmiddel op. De basis hiervan wordt gevormd door de 
specifieke nadruk op communicatiepatronen. Het gaat daarbij om het in kaart brengen van 
de verdeling van verantwoordelijkheden, met daaraan gekoppeld de benodigde soorten 
overleg. Het in kaart brengen van communicatiepatronen geeft inzicht in de beheers
behoefte van de verschillende processen. · 

5. Het communicatieconcept als verstaanbare taal voor de organisatiediscipline en de 
informatiediscipline. 

De bijdragen die de organisatie- en informatiedisciplines leveren aan het ontwerp van de 
nieuwe situatie, kunnen met het communicatieconcept aan elkaar gekoppeld worden. 
Ontwerpers, van oorsprong afkomstig uit verschillende disciplines, kunnen dit concept 
gebruiken om met elkaar van gedachten te wisselen over de nieuwe systeeminrichting om 
zodoende tot vérgaande integratie van het organisatie- en het informatieontwerp te komen. 
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7.5 Perspectief naar de toekomst 

7.5.1 Het commnnicatieconcept: theoretische en praktische aanslnitingen 

Op dit moment volgen de ontwikkelingen in de informatietechnologie twee hoofdlijnen. 
Ten eerste de inbedding van de informatietechnologie in het primaire proces, dit zowel 
bij productieorganisaties als bij gegevensverwerkende organisaties. Ten tweede het 
gebruik van informatietechnologie ten bate van communicatieondersteuning bij ongestruc
tureerde processen (paragraaf 1.3.3). Het besef dat informatiesystemen (naast de van 
oudsher bekende taak van bestandsbeheer) het verzorgen van 'communicatie als taak 
hebben, is de laatste jaren steeds explicieter aan de orde. 

].Inbedding van informatietechnologie in het primaire proces 
De inbedding van informatietechnologie in het primaire proces is prominent aanwezig in 
Business Process Redesign (BPR) (Davenport & Short, 1990; Hammer, 1990). Bij 
Business Process Redesign staat het radicaal herontwerp van processen met behulp van 
informatietechnologie centraal. In de voorgaande paragrafen is op een aantal plaatsen al 
gerefereerd aan de ontwikkelingen rond Business Process Redesign, en de mogelijkheden 
die het in deze studie ontwikkelde communicatieconcept kan opleveren bij toepassing van 
BPR in de praktijk. In deze studie werd de relevantie van het onderscheid tussen bestuurd 
systeem en besturend orgaan ter discussie gesteld. Dit is in overeenstemming met de BPR
benadering, waarin zoveel mogelijk besturingsfuncties worden opgenomen in het bestuurd 
systeem. 

2. Informatietechnologie als ondersteuning bij communicatie 
De benadering van informatietechnologie als middel voor communicatieondersteuning bij 
ongestructureerde processen, vloeit voort uit de ontwikkelingen op het gebied van 
managementondersteuning6

• De computer wordt meer en meer gezien als communicatie
machine. Dit sluit nauw aan bij de sociotechnische visie op besturing en informatie; het 
gaat in de sociotechnische visie immers om het ondersteunen van regelkringen die door 
mensen worden gesloten. De ontwikkeling van EIS-systemen richt zich op het aanbieden 
van zoveel mogelijk functionaliteiten waaruit de manager een keuze kan maken. Het 

6 Cullen (1995, pp 24-27) omschrijft de ontwikkeling van computerondersteuning (voor managers), analoog 
aan de indeling van Grünwald et al. ( 1994) als volgt: 1. de computer als rekenmachine (van begin 50-er 
jaren); 2. de computer als geheugenmachine (60-er jaren), inclusief de ontwikkeling van het begrip 
managementinformatiesysteem, dat uitgaat van de veronderstelling dat er een relatie bestaat tussen de 
plaats van de manager in de hiërarchie van de organisatie en de gegevens waaraan hij behoefte heeft; 3. 
de computer als beslissingsmachine; eind 70-er jaren verschijnen Decision Support Systemen die op deze 
ideeën zijn gebaseerd; 4. de computer als communicatiemachine; het gaat hierbij vooral om Executive 
Information Systems, die meer en meer nadruk op de communicatiecomponent leggen. 
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communicatieconcept uit deze studie levert de mogelijkheid op om, op basis van 
structuuroverwegingen, een (informatietechnologisch) overzicht van communicatie
mogelijkheden te koppelen aan de werkelijke informatiekoppelingen die nodig zijn. 
Daarmee wordt het mogelijk bewust te gaan kiezen tussen het gebruik van verschillende 
invullingen van informatietechnologie. EIS-systemen zijn in de toekomst dan ook te 
verwachten op ieder niveau in de organisatie. 

7.5.2 Eerste aanzet tot het inschatten van de mogelijkheden van informatie
technologie in een sociotechnische context 

De theoretische opbrengst van de studie ligt, zoals gezegd, in de ontwikkeling van een 
communicatieconcept dat als basis bruikbaar is voor praktijkgericht ontwerp, en niet het 
praktisch ontwerp van informatiesystemen waarbij het vraagstuk rond het (toekomstig) 
gebruik van informatietechnologie direct aan de orde is. ln het praktijkgerichte deel van 
het onderzoek is slechts beperkt ingegaan op de mogelijke uitwerking van het communi
catieconcept naar een methode om de informatievoorziening daadwerkelijk te ontwerpen. 
Wel is er een inventarisatie gemaakt van de verschillende soorten communicatie en 
informatie-uitwisseling die in het communicatieconcept worden onderscheiden. In deze 
paragraaf wordt een eerste poging gedaan om de mogelijkheden die informatietechnologie 
biedt in te schatten op bruikbaarheid in een sociotechnische context. Uitgaande van de 
indeling in soorten communicatie-uitwisseling die in dit proefschrift is ontwikkeld, wordt 
in deze paragraaf een zo reëel mogelijke inschatting gemaakt van de mogelijkheden die 
er bestaan om de verschillende types communicatie- en informatie-uitwisseling met 
behulp van informatietechnologie te ondersteunen. Als uitgangspunt voor informatie
uitwisseling nemen we een sociotechnische indeling: 

1. Communicatie tussen individuen van een groep ('besturing op microniveau') 
2. Communicatie tussen verschillende groepen ('besturing op mesoniveau') 
3. Communicatie over verschillende groepen heen ('besturing op macroniveau') 

Kroenke en Hatch (1994) delen de mogelijkheden voor informatietechnologische onder
steuning voor groepen in naar ondersteuning voor persoonlijk gebruik, voor 
groepscoördinatie en probleem oplossen en beslissen in groepen. Tabel 7.2 geeft de basis
matrix weer die zij gebruiken. 
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Tabe/7.2 Basismatrix graepsinformatiesystemen (Kroenke en Hatch, 1994) 

informatie retrieval analyse communicatie 
I 

individuele persoonlijke databases spreadsheets teksverwerking 
productiviteit projectmanagement grafische applicaties 

desk top publishing 

groeps- gedeelde databases shared (interne )post 
coördinatie workflow automatisering spreadsheets E-mail 

groepsplanning collaborative writing 
groepprojectmanagement group conferencing 
gedeelde tekstbestanden 

I 
persoonlijk contact 
telefoon 

probleem- group memory : 

group decision groepsoverleg 
oplossen en support group conferencing 
beslissen in systems 

i i 

Zoals onder meer besproken in paragraaf 7.3 en 7.4 concentreren we ons op (applicaties 
die ondersteuning geven aan) de communicatie tussen en binnen groepen. De bruik
baarheid van deze applicaties wordt hier besproken. De volgende vraag is daarbij van 
belang: 'levert de applicatie een waardevolle aanvulling in termen van: 

1. het ondersteunen van routinematige werkzaamheden; 
2. het deblokkeren van verbeterlussen; 
3. het aanleveren van stuurinformatie op zo laag mogelijk niveau'. 

Achtereenvolgens zullen de informatietechnologische mogelijkheden op het gebied van 
individuele productiviteit, groepscoördinatie en probleem oplossen en beslissen in groepen 
worden besproken7

• 

7 De volgende opmerkingen zijn van belang: 1. De caseonderzoeken richtten zich op de werkvloer. Dit is 
een werkomgeving waar zelfs anno 1997 nog niet veel gebruik wordt gemaakt van 'standaard' IT
toepassingen. Een aantal van de volgende opmerkingen over de bruikbaarheid van bepaalde IT
toepassingen zullen dan ook voorlopig meer gericht zijn op de bruikbaarheid op de werkvloer sec, in 
plaats van op de vraag of ze specifiek in een sociotechnische context bruikbaar zijn; 2. In dit proefschrift 
wordt de groep als eenheid van organisatie beschouwd. De matrix gaat impliciet uit van werksituaties 
waarin elke persoon een individuele taak heeft. Zodoende valt wat in de matrix onder groepscoördinatie 
valt in een sociotechnische context uiteen in coördinatie binnen groepen en coördinatie tussen groepen; 
3. Het aangebrachte onderscheid tussen coördinatie en problem solving vertoont, gezien de mogelijk
heden van IT -gebruik die erin worden gesignaleerd, overeenkomsten met het onderscheid tussen 
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1. Individuele productiviteit 
De applicaties tekstverwerking, grafische applicaties en desk top publishing zullen 
vooralsnog geen uitgebreide toepassing vinden op de werkvloer. Het is, in verband met 
de veronderstelde hoge uitwisselingsgraad van informele gegevens, wel noodzakelijk dat 
leden van de groepen de mogelijkheid hebben om teksten ·uit te werken. Dit akn 
bijvoorbeeld door een aantal standaardformulieren in een tekstverwerker ter beschikking 
te stellen. deze formulieren kunnen dan aan het doel van dat moment worden aangepast. 
Zo kunnen de verschillende mensen met een minimum aan aandacht voor vorm toch door 
snel essentiële gegevens op papier zetten. Voor specifieke, voor één persoon ontwikelde 
databases en spreadsheets is in een sociotechnisch ontworpen organisatie weinig plaats. 
Informatie moet vanwege d~ benodigde interne flexibiliteit van de groep immers toegan
kelijk zijn voor de hele groep, en voor wat betreft het verbetertraject is het juist uitwis
seling met leden van de groep noodzakelijk. 

2. Groepscoördinatie 
De hoofdmoot van de informatietechnologische ondersteuning die bruikbaar is op de 
werkvloer in een sociotechnisch ontworpen organisatie valt onder het kopje 'groeps
coördinatie' Alle toepassingen op dit gebied zijn relevant. Voor de coördinatie binnen 
zelfstandige taakgroepen is workflow automatisering en groepsplanning van belang. Ook 
electronischemail kan bijvoorbeeld in groepen die in ploegendienst werken van nut zijn; 
e-mail ontheft mensen immers van de eenheid van tijd, plaats en handeling en is bij uitstek 
geschikt voor informele gegevensuitwisseling. Voor de coördinatie tussen groepen is, 
naast de al bestaande contacten via telefoon en persoonlijk contact, de elektronische mail 
ook nodig, eveneens vanwege de eenheid van tijd, plaats en handeling die niet meer nodig 
is. Voor de detailinvulling van de verschillende informatietechnologische toepassingen 
zal het criterium dat regelen op een zo laag mogelijk niveau in de organsatie moet plaats
vinden van grote invloed zijn. 

3. Probleem oplossen en beslissen in groepen 
De doelstelling om verbeterlussen te deblokkeren, zorgt ervoor dat de optie gestructureerd 
overleg vooralsnog de enig mogelijke optie lijkt voor verbeteracties van de verschillende 
taakgroepen. Alle betrokkenen van een dergelijke probleemoplossingsgroep zijn in de 
dagelijkse praktijk immers veel bezig met gewone groepscoördinatie, en zull~n er dus het 
beste toe komen zich in verbeteracties te verdiepen indien men ook werkelijk gebonden 
wordt aan de eenheid van tijd, plaats en handeling. De meest directe weg voor effectieve 

vervaardigen, waarvoor coördinatie nodig is, en verbeteren/vernieuwen, waarvoor intensief persoonlijk 
overleg nodig is. 
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verbetering is het persoonlijk overleg. Het gebruik rnaken van E-mail om bilateraal nieuwe 
verbeteracties op touw te zetten of te versnellen, kan wél werken. 

7.6 Slot 

De kracht van deze exploratieve studie ligt in het opleveren van relevante begrippen en 
concepten. Diezelfde kracht om nieuwe concepten te ontwikkelen houdt echter ook een 
beperking in. Nu eenmaal duidelijk is welke parameters van belang zijn bij het verder ont
wikkelen van de besturingsstructuur, is de volgende logische stap het onder de loep nemen 

van de verschillende parameters om enerzijds concrete aanbevelingen voor herontwerp 
van de informatievoorziening te maken, en anderzijds de reikwijdte en generaliseerbaar
heid van de onwikkelde concepten in te schatten. 

1. Concrete aanbevelingen voor herontwerp 
In deze studie is nagegaan op welke wijze de sociotechnische besturingsstructuur van een 
productieorganisatie kan worden beschreven, opdat deze beschrijving handvatten biedt bij 
het ontwerpen van de informatievoorziening. In paragraaf 7.4 is de opbrengst van het 
daartoe ontwikkelde communicatieconcept samengevat in voor de informatievoorziening 
relevante aandachtspunten. De ontwikkelde beschrijvingswijze weerspiegelt de informele 
en formele informatie-uitwisseling. Zodoende kan de afstemming tussen beide zichtbaar 
worden gemaakt. Gebleken is dat de informelé organisatie niet doorkruist mag worden 

bij het uitwerken van de informatievoorziening. De informele organisatie maakt het 
mogelijk om een zichzelf verbeterende organisatie te creëren: het 'persoonlijke' karakter 
ervan zorgt voor een rijkere informatieoverdracht dan een geautomatiseerd operationeel 
beheersingssysteem dat kan doen. Dit zichtbaar maken van de afstemming( -en) is nodig 
om bij het ontwerpen van de informatievoorziening de focus te richten op de juiste tijd, 
plaats en vorm van de informatie-uitwisseling. In paragraaf 7.5 is een eerste idee 
weergegeven over hoe deze informatie-uitwisseling eruit kan zien. Er is echter nog 
onderzoek nodig om dit specifiek in te vullen. De recente discussie over de toepasbaarheid 
van de verschillende informatietechnologische mogelijkheden biedt hiervoor voldoende 
aanknopingspunten (Noordam & van der Vlist, 1995, Bemelmans & Wijngaard, 1996). 

2. Reikwijdte en generaliseerbaarheid van de ontwikkelde concepten 
In deze studie zijn nieuwe concepten ontwikkeld. De inschatting op reikwijdte en 
generaliseerbaarheid moet nog plaatsvinden. Hiervoor zijn een aantal aandachtspunten van 
belang. Ten eerste leveren drie cases geen generieke informatie op. Elke nieuwe case 

8 Infonneel in de betekenis van niet volgens exact fonnat of procedure vastgelegd 
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leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van de concepten en gaf meer inzicht in de 
onderlinge samenhang ervan. Nieuwe cases zullen hier meer diepgang aan kunnen geven; 
na de herfst komt de winter, en het is maar de vraag of dat het begin of het einde van een 
volledige cyclus is. Ten tweede kan er nog geen uitspraak worden gedaan over de 
bruikbaarheid van het communicatieconcept in andere omgevingen. Deze studie bleef 
beperkt tot industriële organisaties waarin meestal sprake was seriematige fabricage. Het 
is te verwachten dat bij de toepassing van het concept in bijvoorbeeld meer kennisgerichte 
organisaties het stappenplan aangepast zal moeten worden. Ten derde is het ontwikkelde 
communicatieconcept een methode waarmee de interactiestructuur in een organisatie 
blootgelegd kan worden. Deze methode kan in al die gevallen een waardevolle bijdrage 
leveren waarbij meer inzicht nodig is in de processen in de organisatie. Hoe breed deze 
toepassing kan zijn is nog niet aan te geven. Er zijn al wel enkele voorbeelden. In de 
gerapporteerde cases is dit inzicht aangewend om verbeteracties ten aanzien van de 
besturingsstructuur op touw te zetten. Verder maakt Simonse (1997) in haar studie gebruik 
van deze beschrijving in de discussies over de nieuwe besturingsstructuur bij groepen die 
met productcreatie bezig zijn. De weergave van de organisatiestructuur en de overleg
structuur in onderlinge samenhang geeft een goede basis voor deze discussie. Ook wordt 
momenteel gekeken naar de bruikbaarheid van het concept bij ontwikkelen van een 
nieuwe lay-out voor een fabriek. Ten vierde is in deze studie de aandacht voornamelijk 
gericht geweest op de logistieke besturing. Integraal ontwerp van een organisatie wil 
echter ook zeggen dat de verschillende systemen worden meegenomen. Goede informatie
systemen zullen dan ook op andere aspecten, zoals de personeel, kwaliteit en financiën 
moeten aangrijpen. Tot slot: het incorporeren van de verbeterprocessen in de interactie
structuur kan alleen door doelgerichte, efficiënte communicatie. In deze studie is bepleit 
dat er een rechtstreekse relatie ligt tussen communicatie (het informeel sluiten van de 
regelkring) en de verbeterfunctie: dit standpunt dient nader onderbouwd te worden. 
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De 'methodiek voor sociotechnisch herontwerp' heeft als doel het ontwerpen van orga
nisaties waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van menselijke behoeften en capaci
teiten. De basis hiervoor wordt gevonden in de sociotechnische theorie. De (Neder
landse) sociotechnische methodiek voor het ontwerpen van organisaties omvat het 
ontwerp van achtereenvolgens de productiestructuur, de besturingsstructuur en de 
informatiestructuur. Bij het ontwerpen van de productiestructuur worden de basis
eenheden van de organisatie (technisch en organisatorisch) vastgelegd. Op het grens
vlak tussen productiestructuur en besturingsstructuur ligt de exacte invulling van de 
organisatie-eenheden. Bij het ontwerpen van de besturingsstructuur wordt de organi
satie verder uitgewerkt, zowel in termen van samenstelling van het personeel als in 
termen van verantwoordelijkheden van het personeel. Regelcapaciteit en regelbehoefte 
van de verschillende eenheden binnen de organisatie worden daarbij weloverwogen in 
balans gebracht. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het samenstellen van organisatie
eenheden, zodanig dat zij zoveel mogelijk kunnen regelen binnen de eigen eenheid. De 
afstemming met andere eenheden is dan minder complex. Aan het ontwerpen van de 
informatiestructuur, de derde fase in de ontwerpmethodiek, is in de Nederlandse socio
techniek nog weinig aandacht besteed. 

Deze studie startte met het veronderstellen van een relatie tussen de sociotechnische 
besturingsstructuur in termen van verantwoordelijkheden, regelbehoefte en regelcapa
citeit en de informatievoorziening in termen van gegevens en gegevensstromen. Deze 
relatie moest het uitgangspunt vormen voor de koppeling van besturing en informatie. 
De Sitter schrijft hierover: "De besturingsstructuur beschrijft kortweg wát, wáár 
beheerst wordt, en op basis van welke informatie". Tijdens het proefschriftonderzoek 
bleek het wáár en op basis van welke informatie echter onvoldoende uitgewerkt te zijn 
om de informatiestructuur te kunnen beschrijven. Invulling van de interface tussen 
besturing en informatie vergt immers een overlappend, of tenminste complementair, 
begrippenapparaat Dit begrippenapparaat bleek niet voldoende aanwezig. Het onder
zoek richt zich dan ook primair op de ontwikkeling van een dergelijk begrippen
apparaat. Het hart van de studie wordt gevormd door drie cases, waarin de koppeling 
tussen de besturingsstructuur en de informatievoorziening wordt beschreven. 

Voor de eerste case, case De Lente, werd de definitie van de sociotechnische bestu
ringsstructuur als uitgangspunt genomen. Deze definitie brengt met zich mee, dat er 
regelkringen worden verondersteld binnen de besturingsstructuur. Deze regelkringen 
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kunnen worden gesloten binnen de groepen zelf (lokale regeling); door middel van 
rechtstreekse contacten tussen de groepen (interlokale regeling); of met behulp van 
speciale coördinerende groepen (globale regeling). Hiermee is nog geen uitspraak 
gedaan over het type informatieoverdracht dat nodig is om de regelkringen te sluiten. 
Omdat een sociotechnische structuur de informele (taakgerichte) organisatie nadruk
kelijk ondersteunt, behoren ook de informele koppelingen tot het onderwerp van 
onderzoek en beschrijving. In de eerste case is dan ook een typologie ontwikkeld 
waarbij zowel de persoonlijke informatie-uitwisseling (communicatie) als de infor
matie-uitwisseling via al dan niet geautomatiseerde -gegevensbestanden kan worden 
vastgelegd. Beide typen informatie-uitwisseling kunnen zowel via een voorgeschreven 
procedure of via vrije gegevensuitwisseling plaatsvinden. Bij het beschrijven van de 
informatiekoppelingen is als eerste uitgegaan van een groep als basiseenheid van 
organiseren. Daarnaast is als basiseenheid van regelen de benaming (overleg-)orgaan 

ingevoerd. Het leggen van een relatie tussen besturingsstructuur en informatiestructuur 
is in deze case mogelijk gemaakt omdat de beschrijving van de gegevensuitwisseling 
en van de communicatie beide dezelfde eenheid van beschrijving, namelijk de organen, 
hebben. Combinatie van de verschillende typen uitwisseling geeft een compleet 
overzicht van de regelkringen. 

Uitgaande van de resultaten van case De Lente, waarin voor het eerst een beschrijving 
van de regelkringen in termen van informatiekoppelingen tot stand kwam, is in de 
tweede case, case De Zomer, voornamelijk aandacht besteed aan de systematiek van de 
beschrijving. Hiertoe werd een stappenplan voor regelkringanalyse opgezet. Het plan 
bestaat uit zeven stappen. De eerste stap van de regelkringanalyse omvat het 
vastleggen van het primaire productieproces: niet in technische specificaties, maar in 
een stroomschema, waarbij de verschillende processen tot op taakgroepniveau worden 
uitgesplitst. De tweede stap omvat de identificatie van de systeemgrenzen met de 
daarbinnen te onderscheiden organen. Voor de besturing van de productie, zoals die 
beschreven is in de eerste stap, is er een aantal 'organen' nodig. Ook de systeemgrens 
moet in deze stap expliciet worden vastgelegd. In beginsel wordt hiervoor de business
unit (het macroniveau) gekozen, maar in een specifiek geval kan men ervoor kiezen 
een kleinere eenheid te nemen (bijvoorbeeld een redelijk zelfstandige productie
afdeling). De besturingsstructuur op mesoniveau wordt in de derde stap vastgelegd; de 
verschillende organen die voor het uitvoeren van hun functie van elkaar afhankelijk 
zijn, worden met elkaar verbonden. In deze fase wordt ook expliciet vastgelegd welk 
soort informatie (dat wil zeggen ten behoeve van welke besturingsaspecten) onderwerp 
van analyse is. Stap vier omvat het vastleggen van bestaande communicatiepatronen. 
Bij het vastleggen van bestaande communicatiepatronen wordt expliciet uitgegaan van 
alle gegevensuitwisseling die structureel van aard is, dat wil zeggen alle gegevens-
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uitwisseling die met een bepaalde (regelmatige) frequentie voorkomt. Deze 
uitwisseling van gegevens kan zowel schriftelijk als mondeling van aard zijn en zowel 
een formele structuur als een informele structuur hebben. Het resultaat is een 
informatiematrix en drie communicatieschema's. De informatiematrix geeft een 
overzicht van alle gegevensuitwisseling tussen organen. De communicatiepatronen zijn 
vastgelegd in drie schema's: een eerste schema waarin alle schriftelijke, formele 
gegevensstromen met een vaste frequentie (bijvoorbeeld lopende orderoverzichten) 
volgens een vast patroon (bijvoorbeeld nieuwe orders) zijn weergegeven; een tweede 
schema waarin alle soorten structureel overleg wordt vastgelegd. Dit schema omvat 
zowel gepland overleg (wekelijks planoverleg, maandelijks chefoverleg en dergelijke) 
als niet gepland overleg (regelmatige telefoontjes van en naar de afdeling planning en 
dergelijke); en een derde schema dat de eerste twee schema's combineert en daarmee 
een overzicht geeft van alle regelkringen. In de vijfde stap worden onvolledige regel
kringen geïdentificeerd en geanalyseerd. Het derde communicatieschema uit stap 4 
geeft voldoende informatie om na te gaan of er in bepaalde gevallen sprake is van 
'eenrichtingsverkeer' en dus van onvolledige regelkringen. Analyse van deze niet 
gesloten regelkringen kan leiden tot conclusies over de logica of consistentie van de 
besturingsstructuur, en over de efficiency van de informatie-uitwisseling. In de zesde 

stap worden alle aanwezige regelkringen bekeken en wordt nagegaan of deze regel
kringen niet op een lager niveau kunnen worden gealloceerd. In stap zeven wordt een 
advies voor herontwerp gemaakt. Uit de stappen vijf en zes komt een overzicht van 
aandachtspunten voor herontwerp. Deze aandachtspunten moeten (ten opzichte van 
elkaar) beoordeeld en geprioriteerd worden. Op basis van dit prioriteitenoverzicht kan 
worden besloten (bepaalde delen van) de informatievoorziening opnieuw te ontwerpen. 
Voor deze delen zullen de informatiestromen dan gedetailleerd uitgewerkt moeten 
worden. 

In de derde case, case De Herfst, is er voor een productieafdeling een aangepaste 
besturingsstructuur met bijbehorende communicatiekoppelingen ontworpen. Het stap
penplan voor regelkringanalyse bleek (na verdere inhoudelijke uitwerking) geschikt om 
te gebruiken bij herontwerp. De oorspronkelijke stappen twee en drie (respectievelijk 
de identificatie van de systeemgrenzen en de te onderscheiden organen, en het 
vastleggen van de relaties tussen de organen) bleken in de praktijk vrijwel onmogelijk 
te doorlopen als een 'beschrijvende fase'; het lijkt erop dat de besturingsstructuur pas 
de puntjes op de i krijgt als de communicatie- en de informatiestructuur expliciet aan 
bod komt. Stap 4, het vastleggen van communicatiepatronen, vormt de kern van het 
herontwerp van het informatiesysteem. Stappen vier en vijf, de analyses gericht op 
volledigheid van regelkringen, zijn in feite een controle op de mogelijkheid om 
verbeterinformatie op de juiste plaats te laten komen. In deze case bleek het mogelijk 
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om op basis van een nieuw ontworpen besturingsstructuur een aantal uitspraken te 
doen over de informatiestructuur die nodig is om deze nieuwe structuur te 
ondersteunen. De weergave van regelkringen als basis voor de beschrijving van de 
informatiestructuur maakt de eisen aan de informatievoorziening inzichtelijk. Bij het 
ontwerpen van de informatievoorziening was het van nut gebruik te maken van de 
sociotechnische indeling vervaardigen, verbeteren, vernieuwen, waarbij zoveel moge
lijk werd gepoogd om deze drie taken binnen dezelfde communicatiestructuur onder te 
brengen, dat wil zeggen dat ze gebruik maken van dezelfde communicatielijnen. De 
organen en de onderlinge communicatiekoppelingen die zijn ontworpen om de 
vervaardigingsfunctie te verzorgen, kunnen zodoende tegelijkertijd zorgen voor de 
verbeter- en vernieuwingsfunctie. 

Elke case heeft zowel een praktische opbrengst alsook een theoretische meerwaarde, 
die zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt als input voor de volgende case. Het 
laatste deel van de studie bestaat uit een reflectie waarin de resultaten uit de 
verschillende cases tot synthese worden gebracht. Gestart wordt met een terugblik op 
de ontwikkeling van concepten in het proefschrift. Als tweede wordt geconstateerd dat 
het begrip besturingsstructuur teveel verwarring veroorzaakt tussen informatiekundigen 
en sociotechnici. In deze studie is de inhoud van het sociotechnische begrip 
'besturingsstructuur' uitgewerkt met behulp van het communicatieconcept Dit leidt tot 
de conclusie dat de term besturingsstructuur beter vervangen kan worden door de term 
interactiestructuur. Dit begrip geeft veel minder aanleiding tot verwarring. Tot slot 
komen kort de mogelijkheden van de informatietechnologie in een sociotechnische 
context aan bod: deze maken het mogelijk informatie-uitwisseling te laten plaatsvinden 
op zowel vervaardigings-, verbeterings- als vernieuwingsniveau. 

132 



Summary 

The methodology for sociotechnical redesign focuses on the design of organisations in 
which optima! use is made of human needs and capacities. The foundation for this can 
be found in sociotechnical theory. The (Dutch) sociotechnical methodology for the 
design of organisations comprises the design, in consecutive order, of the production 
structure, the control structure, and the information structure. In the design of the 
production structure, the basic units of the organisation (technica! and organisational) 
are determined. In the overlapping area between the production structure and the 
control structure, one can find the exact definition of the organisation units. While 
designing the control structure the organisation is worked out in more detail, both in 
terms of the composition of the persounel and in terms of the personnel' s responsibil
ities. Control capacity and control requirements of the various units within the 
organisation have to consciously be brought into careful equilibrium. One important 
focus is the composition of the organisation units, allowing them to regulate as much 
as possible within their own unit. As a result, the tuning with other units becomes less 
complex. Little attention has been paid as yet to the design of the inforrnation 
structure, the third phase in the design methodology, in Dutch sociotechnical systems 
design. 

This study started out with the assumption that there was a relation between the 
sociotechnical control structure in terms of responsibilities, control needs, control 
capacity, and information systems in termsof data and data streams. This relation was 
to be the basis for the link between control and information. De Sitter has reported that 
the control structure simply describes what bas to be controlled and where, and what 
information is needed. During the Ph.D. research it turned out that 'where' and 'what 
information' had not been sufficiently developed to allow for a description of the 
information structure. lnterpretation of the interface between control and information 
does require an overlapping, or at least complementary, set of terms. There were not 
enough terms present with mutual references. The research therefore is primarily 
aimed at the development of such a set of terms. The study is centred on three cases, in 
which the link between the control structure and the information systems is described. 

For the first case, i.e. 'Spring', the definition of the sociotechnical control structure 
was used as a point of departure. This definition entails that controlloops are assumed 
to exist within the control structure. These control loops can be completed within the 
groups themselves (local control), by means of direct contacts between the groups 
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(interlocal control), or. by means of special coordinating groups (global control). 
Nothing is said bere about the type of information transfer that is required to complete 
a control loop. Since a sodotechnical structure emphatically supports the informal 
(task-oriented) organisation, the informallinks also belong to the subject of study and 
description. Therefore, a typology was developed for the first case, in which the 
personal information exchange (communication) and information exchange through 
( computerised) databases could be determined. Both types of information exchange 
can either take place through a prescribed procedure or through a free exchange of 
thought. During the description of the information links the group as a basic unit for 
organisation was the point of departure. For the basic unit of control the ( consultative) 
body was introduced. Establishing a relation between the control structure and 
information structure was possible in this case because the description of the data 
exchange and of communication both have the same unit of description, i.e. bodies. A 
combination of the different types of exchange provide a complete view of the control 
loops. 

On the basis of the results from the Spring case, in which the first description was 
given of the control loops in terros of information links, attention was paid to the 
description of the systematics in the second case: the Summer case. To this end, a 
stepwise place for control loop analysis was drawn up. The plan consists of seven 
steps. The first step of the control loop analysis includes determining the primary 
production process: not via technica} specifications, but in a t1ow chart, where the 
various processes are divided up to the level of the task group. The second step is the 
identification of the system's lirnits and the bodies that can be distinguished therein. 
For production control, as described in the first step, a number of bodies is necessary. 
The system's limits have to be explicitly determined in this step too. In principle the 
business unit (macro level) can be chosen, but in a specific case one could opt for a 
smaller unit (e.g. a reasonably independent production department). The control 
structure at the meso level is set down in the third step: the various bodies that depend 
on each other to carry out their tasks are connected toeach other. In this phase explicit 
mentioned is made of the kind of information (i.e. for the purposes of certain control 
aspects) is the subject of analysis. Step Jour encompasses determining the existing 
communication patterns. While determining existing communication patterns, it is the 
explicit intention to use all data exchanges that are of a structural nature, i.e. all data 
exchanges that occur with a certain (regular) frequency. This exchange of data can be 
written or oral and have either a formal or informal structure. The result is an 
information matrix and three communication schemes. The information matrix gives a 
survey of all data exchanges between bodies. The communication patters are set down 
in three schemes: the first scheme bas all written, formal data streams that occur with a 
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regular frequency (e.g. running order surveys) according to a fixed pattem (e.g. new 
orders). The secoud scheme contains all sorts of structural consultation. This scheme 
comprises planned consultatien (weekly planning, monthly planning with the head of a 
department, etc.) and unplanned consultation (regular phone calls from and to the 
planning department, etc.). The third scheme combines the first two and thus provides 
an overview of all control loops. In the fifth step all the incomplete control loops are 
identified and analyzed. The third communication scheme from step four gives us 
sufficient information to check whether there is one-way communication in certain 
cases and therefore incomplete control loops. The analysis of incomplete controlloops 
can lead to conclusions about the logic or consistency of the control structure, and 
about the efficiency of the information exchange. In the sixth step all the controlloops 
present are considered and it is decided whether they could be allocated to a lower 
level. In stepseven a draft model is drawn up for redesign. Using steps five and six an 
overview of the points of attention for the redesign can be deduced. These points of 
attention have to assessed and prioritised (with respecttoeach other). On the basis of 
the priority list it is possible to decide whether (parts of) the information systems have 
to be redesigned. The information streams for these parts have to be worked out in 
detaiL 

In the third case, 'Autumn', a control structure with accompanying communication 
links was designed for a production department The stepwise plan for control loops 
proved (after furtber elaboration of the content) to be suitable for use in the redesign. 
The original steps two and three (identification of the system's limits and the bodies to 
be distinguished, and determining the relations between these bodies) proved to be 
impossible to get through in practice as a descriptive phase. lt would seem that the 
control structure only is finalised when the communication and information structure 
are dealt with explicitly. Step four, i.e. determining communication patterns, is the 
heart of the redesign of the information system. Steps four and five, i.e. the analyses 
aimed at the completeness of the control loops, are basically a check to see whether 
information about improverneut can reach the right places. In this case it proved 
possible to say a number of things about the information structure on the basis of the 
newly designed control structure, which is necessary for the support of this new 
structure. The representation of the controlloops as the foundation for the description 
of the information structure makes the demands made of the information systems clear. 
During the design of the information systems, it was helpfut to make use of the 
sociotechnical categones manufacture, improvement, and renewal. An attempt was 
made to group these three tasks within the same communication structure, i.e. they 
make use of the same lines of communication. The bodies and the mutual 
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communication links that were designed to take care of the manufacture task can 
simultaneously look after the improvement and renewal tasks. 

Each case bas a practical yield and added value for theory, which is used as much as 
possible for the input in the case that follows. The final part of the study consists of a 
reflection, in which the results from the various cases were integrated. We start off 
with a review of the development of concepts in the dissertation. Second, the term · 
control structure causes too much confusion between information experts and socio
technica! experts. In this study the content of the sociotechnical term control structure 
is elaborated on by means of the communication concept. This leads to the condusion 
that the term control structure could better be replaced with the term interaction 
structure. This term does not give rise to so much confusion. Finally, opportunities for 
information technology in a sociotechnical context are discussed: information 
exchange can simultaneously take place at the levels of manufacture, improvement, 
and renewal. 
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I 
De interactiestructuur zegt meer over de feitelijke besturing van een 
organisatie dan een organigram. 
Dit proefschrift, paragraaf 4.5 en 7.3 

II 
Zonder informele communicatie komen geen verbeteringen tot stand. 
Dit proefschrift, paragraaf 4.8 en 7.4 

III 
Een bestuurd orgaan zonder eigen besturend vermogen is als een kip 
zonder kop. 
Dit proefschrift, paragraaf7.5 

IV 
Falende informatievoorziening is een symptoom van een slechte 
organisatiestructuur. 

V 
Een goed team is sterker dan de zwakste schakel. 

VI 
Kinderopvang is geen 'verworven recht van de vrouw', maar een 
'verworven recht van de man'. 



VII 
Zolang alleen kostwinners hun kinderen in de ziektekosten
verzekering kunnen laten opnemen blijft het kostwinnerssyndroom 
bestaan. 

VIII 
Correcte spelling van het Nederlands bestaat nog steeds niet. 

IX 
In een kleine zeilboot dient het commando "rechts roer geven" 
vermeden te worden. 

x 
Bedrijfsvoering lijkt meer op snooker dan op schaken. 

XI 
De externe mobiliteit van universitaire staf kan aanzienlijk worden 
vergroot indien men in staat zou zijn de verworven kennis en kunde 
van medewerkers in termen van het bedrijfsleven te formuleren. 

XII 
De kans op het vinden van thermiek bij het zweefvliegen is 
omgekeerd evenredig met de noodzaak ervan. 

Proefschrift J .M.J. Loeffen, 11 april 1997 




